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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประสบผลสาเร็จ
และเป็ นที่ ยอมรับในวงกว้ าง ผลการวิจั ยพบว่า ปั จจัยที่ ส่ งผลให้ การจั ดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประสบผลสาเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
แบ่ งได้ 3 ปั จจั ย ดั งนี้ 1) ปั จจั ยภายใน ห้ องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ ตวิทยาลั ยมี การจั ดวาง
หลักสูตรวิชาภาษาจีนที่ชัดเจน เข้มข้น รายวิชาในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยสอด
รับกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน อีกทั้งการสนับสนุนภายในที่เข้มแข็งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) ปัจจัยภายนอก ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยตั้งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์และจุดภูมิศาสตร์สาคัญของชาติสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม/สมาพันธ์ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตต่างให้
การสนับสนุนการเรียนภาษาจีนอย่างเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพ
ทางภาษาจีนและความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนได้อย่างเต็มที่ ทาให้
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ภาพลักษณ์การเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้าง และ 3) ปัจจัยอื่น ๆ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจาก
ต้นสังกัดให้เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและห้องเรียนขงจื่อตามลาดับ
และมีทรัพยากรทางการศึกษาที่หลากหลาย มีความร่วมมือเป็นหน่วยงานคู่พัฒนาทั้งภายใน
และนอกประเทศที่ชัดเจนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัยมีความสมบูรณ์
คาสาคัญ: การถอดบทเรียน, การเรียนการสอนภาษาจีน, ห้องเรียนขงจื่อ, โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

Abstract
The objectives of this research is to study and analyze all factors in various aspects
which resulted effectively to the teaching - learning management of the Confucius Classroom
at Phuket Wittayalai school and is accepted widely. The research found that the factors which
effect the Chinese teaching - learning at Confucius Classroom, Phuket Wittayalai School is
effectively and widely accepted are divided into 3 factors as follows; 1) Internal factors,
Confucius Classroom, Phuket Wittayalai School has arranged the obvious and intensive
Chinese curriculum, teaching - learning course is up to date and reach the needs of learners,
parents and communities, including get the internal strong support into the same direction. 2)
External factors, Phuket Wittayalai Confucius Classroom is located on the stronghold, its
geographic is on the natural environment surrounded are suitable for the learners to study
Chinese. Besides that, many agencies from the public, the private, the association and the
federation authority in Phuket also strongly support the Chinese teaching – learning. Lots of
opportunities for students to show their full abilities on Chinese and Chinese culture and other
special talents, these actions impact the good image of teaching – learning of the Confucius
Classroom, Phuket Wittayalai School and are accepted widely. And 3) Others factors as
Phuket Wittayalai Confucius Classroom was appointed to be responsible for the Center to
Promote Chinese teaching – learning and Confucius Classroom respectively. Confucius
Classroom, Phuket Wittayalai School also has various education resources, having cooperative
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program both within and outside the country as a partnership school resulting the
completeness of Chinese teaching - learning at Phuket Wittayalai Confucius Classroom.
Keywords: Lesson – Learned, Chinese Teaching, Confucius Classroom, Phuket
Wittayalai School

บทนา
จุดเริ่มต้ นแรกของความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนรัฐบาล
เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2546โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง พร้อม
ด้วยเลขาธิการส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน คุณหญิ งกษมา วรวรรณ ณ
อยุธยา ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษา
(ภาษาจีน) กับผู้แทนสานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) Ms.Xu
Lin ซึ่งผลจากการเจรจาดั งกล่าว ท าให้มี โครงการสืบเนื่องต่อมาถึงปั จจุบั นคือ โครงการครู
อาสาสมั ครจีนที่เดินทางเข้ามารับหน้าที่เป็ นครูผู้สอนภาษาจีนในทุ กสานั กงานการศึกษาใน
กากับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้ วยสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) (พิชัย แก้วบุตรและอธิปัตย์ นิตย์นรา
, 2559) นอกจากนี้ กระทรวงศึ กษาธิการได้ด าเนิ นการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริม
การพั ฒ นาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสั งกั ดรัฐบาลด้านต่าง ๆ ได้ แก่ 1) พั ฒ นา
ครูผู้สอนภาษาจีนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
ในสั ง กั ด รั ฐ บาล 2) จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553) 3) สร้ า งความร่ วมมื อ กั บ
สานักพิมพ์อุดมศึกษาแห่งประเทศจีน Higher Education Press (HEP) จัดทาแบบเรียนชุดสัมผัส
ภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4) จัดท ามาตรฐานการศึกษาด้านภาษาจีนซึ่งมี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ
5) จั ด ตั้ งศู นย์ เครื อข่ ายส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจี นในโรงเรี ยนรั ฐบาล (ส านั กงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
โรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ยเป็นโรงเรียนมั ธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษที่มี ประวั ติศาสตร์
ยาวนานกว่า 120 ปีและเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของจังหวัด
ภูเก็ตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีน
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ร่วมกับสาขาวิชาพาณิชย์จานวน 1 ห้องเรียน และในช่วงเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่
สพฐ. ได้เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา (ภาษาจีน) กับสานักงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แผนกวิชาภาษาจีน – พาณิชย์ของโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลั ยได้รับการสนับสนุ นอย่างดียิ่งจากทางโรงเรียนและต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นแผนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จานวน 1 ห้องเรียน กระทั่งในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจาก
สพฐ. ให้เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนตามนโยบายและแผนการส่งเสริม
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบด้านการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ ทาให้
ชุมชนและสังคมในจังหวัดภูเก็ตทราบถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลั ยมากยิ่งขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สพฐ. ร่วมกับสานั กงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ได้คัดเลือกให้โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย 1 ใน 11 โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งเป็นห้องเรียนขงจื่อในความดูแลของสพฐ. จานวน
6 แห่งและในความดูแลของสช. จานวน 5 แห่ง (พิชัย แก้วบุตร, 2562) ภายหลังห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนภู เก็ตวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือกั บมหาวิทยาลั ยหัวเฉียว นครเซี่ ยเหมิ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโรงเรียนที่ทาความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอนภาษาจีน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน รวมไปถึงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทาให้ห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงทั้งในท้องถิ่น ในประเทศไทยและในประเทศ
จีนอย่างแพร่หลาย (ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, 2562)
จากความสาเร็จด้านต่าง ๆ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนรัฐบาล ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลายมีความพร้อมและมีความเหมาะสมในการเป็น
ต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทาให้
ผู้วิจัยมี ความสนใจในการศึ กษาและวิเคราะห์ปั จจั ยด้านต่ าง ๆ ที่ส่ งผลให้ การจั ดการเรียน
การสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประสบความสาเร็จและเป็นเสาหลัก
ด้านภาษาจีนให้กับโรงเรียนสังกัดรัฐบาลในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดโดยรอบ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประสบผลสาเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
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กรอบแนวคิด
การถอดบทเรียน (Lesson-Learned) คือ กระบวนการทบทวนสรุปประสบการณ์ที่ผ่าน
มาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดอันชัดเจนและความรู้ในเหตุปัจจัยอย่างเชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกซึ่งทาให้เกิดผลอย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันไม่ว่าผลนั้นจะเป็นผลด้านบวกหรือ
ด้านลบ จุดมุ่งหมายการถอดบทเรียนเพื่ อประมวลผลลั พธ์ที่เกิ ดขึ้นในมิ ติต่าง ๆ จากทั ศนะ
มุมมองอันหลากหลายเพื่อให้ได้ “บทเรียน” จากประสบการณ์จริงที่มีประโยชน์นามาพัฒนา
และปรับปรุงงานนั้นให้มีศักยภาพสูงขึ้น (อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2549) โดยเลือกถอดบทเรียน
ที่ดี (Best Practice) คือ ศึกษาวิธีการทางานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่องทาให้เกิดการพัฒนาความเป็น
เลิศขององค์กรและเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่น ๆ ต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 2551)

นิยามศัพท์
การถอดบทเรียน หมายถึง การทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาใน
แง่มุ มต่ าง ๆ เพื่ อให้ เห็ นถึ งรายละเอี ยดของเหตุ ปั จจั ยทั้ งภายในและภายนอกซึ่ งท าให้ เกิ ด
ผลอย่ างที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ทั้ งที่ ส าเร็ จหรื อ ล้ ม เหลว เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศกึ ษาเรียนรู้ได้
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หมายถึง การจั ดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
ในห้องเรียนแผนศิลป์ภาษาจีนและห้องเรียนพิเศษภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ Intensive Chinese
and English Program (ICE) ของ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องเรียนขงจื่อ หมายถึง ห้องเรียนที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสานักงานส่งเสริม
การเรี ยนการสอนภาษาจี นนานาชาติ (HANBAN) และส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและประวัติการก่อตั้ง
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เช่น หลักสูตร รายงานกิจกรรมประจาปี วารสารและ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนแผนศิลป์ภาษาจีนห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย
2. การสั งเกต โดยผู้วิจัยเลือกการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation) คือ
ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้น ๆ และในการดาเนินกิจกรรมของห้องเรียน
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ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เช่น กิจกรรมทางวิชาการ การอบรมเข้มด้านภาษาจีน กิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมจีน เป็ นต้น โดยผู้วิจั ยจะเข้าร่วมสังเกตในลั กษณะมีส่วนร่วมแบบไม่ สมบูรณ์
(Incompletion participant) เพื่อเป็ นการสร้างความสั มพันธ์ ที่ดีกับกลุ่มผู้ถูกสังเกต เช่น การให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (key informant interviews) ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
(Structured Interview) ที่มี เนื้อหาครอบคลุ มประเด็ นส าคัญที่ตรงตามกรอบความคิดที่วางไว้
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการบริหารจัดการ
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกอบด้วย
3.1 ครู ป ระจ าการ คื อ ข้ าราชการครู ป ระจ าการในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภ าษา
ต่างประเทศ (ภาษาจีน) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย
3.2 ครูผู้สอนชาวจีน คือ ครูอาสาสมัครชาวจีนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยสานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ซึ่งเป็นครูที่ปฏิบั ติ
หน้าที่ในปัจจุบัน
3.3 ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน คือ ครูผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลั ยหัวเฉียว
สาธารณรั ฐประชาชนจี น ซึ่ งเป็ นมหาวิ ทยาลั ยคู่ พั ฒ นาของห้ องเรียนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ต
วิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลและจัดการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3.4 ผู้จัดการห้ องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย คือ ข้าราชการครูประจ าการที่มี หน้าที่ เป็ น
ผู้ดู แล จัดการและประสานงานเกี่ยวห้ องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ยกับโรงเรียนและ
องค์กรฝ่ายไทย
3.5 ผู้บริหารโรงเรียน คือ ผู้บริหารที่มีหน้าที่บริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมและ
ดูแลงานด้านวิชาการหรืองานด้านภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโดยตรง
3.6 อดีตคณะผู้บริหาร คือ อดีตผู้บริหารที่มีหน้าที่บริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริม
และดูแลงานด้านวิชาการหรืองานด้านภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโดยตรง
3.7 อดีตครูผู้สอนภาษาจีน คือ ข้าราชการบานาญที่เคยสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ภู เก็ ต วิ ท ยาลั ย และอดี ต ครู อ าสาสมั ค รชาวจี น ภายใต้ โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยสานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN)
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3.8 ศิ ษย์ เก่ า คื อ อดี ตนั กเรียนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายที่ ศึ กษาในแผนศิลป์
ภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3.9 ศิษย์ปัจจุบัน คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กาลังศึกษาในแผนศิลป์
ภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3.10 ที่ ปรึ กษาห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรียนภู เก็ ต วิ ทยาลั ย คื อ ผู้ ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งจาก
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาหรือแนะนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
การสอนภาษาจีน
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึก
ลาดับที่
ประเภทผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
1
ครูประจาการ
2
ครูผู้สอนชาวจีน
3
ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน
4
ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย
5
ผู้บริหารโรงเรียน
6
อดีตคณะผู้บริหาร
7
อดีตครูผู้สอนภาษาจีน
8
ศิษย์เก่า
9
ศิษย์ปัจจุบัน
10
ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รวม

จานวน (คน)
3
3
1
1
2
5
3
5
5
2
30

จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากมิติต่าง ๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลและนาข้อมูลที่ศึกษาและวิเคราะห์
ได้นาเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยาย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องนี้น าเสนอเนื้อหาหลัก ดังนี้ 1) สภาพทั่วไปการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนและผลสัมฤทธิ์ของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป
และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ มี การด าเนิ นการและจั ดการอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเกี่ยวกับสถิติและผลการทดสอบวั ด
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ระดั บ ภาษาจี น HSK 3) การศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลส าเร็ จของห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ต
วิทยาลัย และ 4) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลั ย
โดยการนาข้อมูลด้านต่าง ๆ ข้างต้นมาศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. สภาพทั่วไปและการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาจีน ของห้ อ งเรี ย นขงจื่ อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
การเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของสพฐ. และตามความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วง ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมทิ ี่ 1 การพัฒนาของการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พ.ศ. 2545 ช่วงก่อตั้ง
แผนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

พ.ศ. 2547 ช่วงพัฒนา 1
แต่งตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริม

พ.ศ. 2552 ช่วงพัฒนา 2
ก่อตัง้ เป็นห้องเรียนขงจื่อ

(เดิมเป็นแผนกภาษาจีน - พาณิชย์)

การเรียนการสอนภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การพั ฒ นางานของห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรียนภู เก็ ตวิ ทยาลั ยนั้ นได้ ด าเนิ นการอย่ าง
สพฐ.
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยในปี พ.ศ. 2561 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ยได้
เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ หรือ
Intensive Chinese and English Program (ICE) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาจีน
และภาษาอังกฤษที่เข้มข้น รวมถึงการนานักเรียนไปศึกษาหลักสูตรภาษาจีนแบบเข้มที่ประเทศ
จีนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถือเป็นมิติใหม่ของการเรียนภาษาจีนสาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในประเทศไทย (ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, 2562) และถือว่าห้องเรียน
ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในภูมิภาคภาคใต้ที่มีการเปิดการเรียน
การสอนภาษาจีนเป็นห้องเรียนพิเศษและกาหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาในประเทศจีนเป็นระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา (พิชัย แก้วบุตร, 2563)
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1.1 โครงสร้ างหลั กสู ตรและระบบการจั ดการเรี ย นการสอนของห้ องเรี ย น
ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมี โครงสร้างหลักสูตรและระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน ทันสมัย และตรงตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ
1. จัดให้มีห้องเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6
ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน จานวนนักเรียนกว่า 240 คน แต่ละระดับมีการเรียน
การสอนภาษาจีนกว่า 400 ชั่วโมง/ปีการศึกษา โดยนักเรียนที่ศึกษาในแผนการเรียนภาษาจีนมี
เป้าหมายในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาที่เปิดสอนวิชาภาษาจีนทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศจีน
2. จัดให้มีวิชาเพิ่มเติมภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ห้องเรียนทั่วไป) ช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเองซึ่งมีนักเรียนเลือกเรียนภาษาจีนมากกว่า
360 คน แต่ ละระดั บชั้ นมี การเรีย นภาษาจี นกว่า 120 ชั่ วโมง/ปี การศึ กษา โดยเปิ ดสอนวิชา
ภาษาจีนเบื้องต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนอย่างง่ายสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้ ท าให้ นั กเรียนเกิดความชื่นชอบในภาษาจีนและมีความสนใจที่จะศึ กษาใน
แผนการเรียนภาษาจีนในอนาคต
3. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจีน สาหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โดยเรียน
120 ชั่ วโมง/ปี ก ารศึ ก ษา เปิ ด สอนเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส มั ยใหม่ การใช้ ง านคอมพิ วเตอร์
สอดแทรกการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และอารยธรรมจีน เพื่อให้นักเรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน
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ตารางที่ 2 หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนขงจือ่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลาดับที่
ประเภท
ระดับชั้น
ชื่อวิชา
เวลาเรียน
แบบเรียน
จานวนนักเรียน
(ชั่วโมง)
(คน)
1
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
ภาษาจีนเบือ้ งต้น 1-2
120
สัมผัสภาษาจีน 1
73
2
ม.2
ภาษาจีนสร้างสรรค์ 1-2
120
สัมผัสภาษาจีน 2
40
3
ม.3
ภาษาจีนรอบรู้ 1-2
120
KUAILE HANYU 1
58
4
วิชาพื้นฐาน
ม.4
ภาษาจีนน่ารู้ 1-2
400
STANDARD HSK 1
76
5
ม.5
ภาษาจีนน่ารู้ 3-4
400
STANDARD HSK 2
68
6
ม.6
ภาษาจีนน่ารู้ 5-6
400
STANDARD HSK 3
82
7
วิชาเพิ่มเติม
ม.6
ภาษาจีนสู่สากล
120
ภาษาจีน 301 ประโยค
150
(มาตรฐานสา
กล)
8
วิชาเพิ่มเติม
ม.4-6 เทคโนโลยีสารสนเทศจีน 1-3
120
226
9
กิจกรรม
ม.4-6 ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมจีน
120
78
ชุมนุม
รวมเวลาเรียน
1,920
รวมจานวนนักเรียน
851
ที่มาข้อมูล: ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (2562)
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1.2 การส่งเสริมการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
ห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ต วิ ท ยาลั ยมี ก ารส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ยนสอบวั ด ระดั บ
ภาษาจีน HSK อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการพัฒนาความรู้ของนั กเรียนและมี การประเมิ นผล
การเรียนรู้อย่างเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมี การเลื อกใช้แบบเรียนของส านั กงานส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ที่สอดคล้องกับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
คื อ STANDARD HSK ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นสามารถสอบวั ด ระดั บ ภาษาจี น HSK ผ่ า นระดั บ
2 มากกว่า ร้อยละ 90 และผ่านระดั บ 3 และ 4 หรือมากกว่าระดับ 4 มากถึงร้อยละ 30 ของ
จานวนนักเรียนทั้งหมด
1.3 โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษหลั ก สู ต ร Intensive Chinese and English
Program: ICE
เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน คณะผู้บริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ผลักดันให้มีการเปิด
โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสู ตร Intensive Chinese and English Program: ICE ขึ้น โดยมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังวางแผนให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามจุดเน้น เช่น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการเรียนรู้ ภาษาวัฒ นธรรมจี น ณ สาธารณรั ฐประชาชนจี น ระยะสั้ น 2 สั ป ดาห์
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ตามความสมัครใจ) และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนจะต้อง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตร 1 ภาค
การศึกษา (4 เดือน) โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของนักเรียนแบบเข้มข้น ซึ่งนักเรียนจะ
ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไปจึงจะจบการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร
โดยโครงการห้องเรียนพิเศษได้เปิ ดรับนักเรียนรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, 2562)
1.4 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาจีน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาจีนถือเป็นจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของห้องเรียน
ขงจื่ อโรงเรียนภู เก็ ตวิทยาลั ยที่ มี การจั ดกิ จกรรมตามความสนใจของผู้ เรียนและมี กิ จกรรม
ที่หลากหลาย ทั้ งกิ จกรรมวิชาการ กิ จกรรมสั นทนาการและกิจกรรมเชิ งบู รณาการต่ าง ๆ
โดยกิจกรรมเหล่านี้นอกจากเป็ นการบริการให้กับนักเรียนในโรงเรียนแล้วยังมีการบริการให้
โรงเรียนในเครือข่ายและในพืน้ ที่ได้มีโอกาสทางการศึกษาร่วมกันอีกด้วย เช่น
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1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมจีน ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น การวาดภาพจีน การเขียนพู่กัน
จีน การตัดกระดาษการถักเชือกมงคลจีน การเต้นระบ าแบบจีน เป็ นต้น โดยคัดเลือกครูที่มี
ความสามารถเฉพาะด้ านมาจั ดการเรี ยน การสอนให้ แก่ นั กเรี ยน ท าให้ นั กเรี ยนได้ เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมจีนได้อย่างรวดเร็ว
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาษาจีนให้ แก่นั กเรียน (มั คคุเทศก์น้อย) ถือเป็ น
โครงการที่ได้รับการตอบรับจากครูและนั กเรียนในเครือข่ายเป็ นอย่างมาก โดยจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ยวในจังหวัดภู เก็ตเป็ นภาษาจีน นั กเรียนได้ไปสั มผัสสถานที่
ท่องเที่ยวจริง ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้มีโอกาสทางานร่วมกัน
กับเพื่อนหลายโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. กิ จกรรมการแข่ งขั นทั ก ษะภาษาจี น ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทั้งในรอบคัดเลือก
ระดั บศูนย์เครือข่ายฯ มี นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่าย 3 จังหวัด คือ ระนอง พังงา
และภูเก็ตเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการแข่งขันโดดเด่นเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค เขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี
กระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
ตลอดมา
4. การแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมจีน Dragon Cups ซึ่งเป็น
การจัดการแข่งขันที่แตกต่างออกไปจากเดิมกล่าวคือนอกจากการแข่งขันที่เน้นวิชาการเพียง
อย่างเดียว ยังมุ่งเน้นที่ทักษะทางด้านวัฒนธรรมจีนโดยจัดการแข่งขันประเภท การคัดลายมือ
ภาษาจีน การเขียนพู่ กันจีน การวาดภาพจีน การถักเชือกมงคลจีน การตั ดกระดาษแบบจีน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน และการแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน เป็นต้น
5. กิ จกรรมเทศกาลตรุษจี น ถื อเป็ นกิ จกรรมที่ ยิ่ งใหญ่ ที่ สุ ดของห้ องเรี ยนขงจื่ อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโดยถือเอาการเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน
เป็ นฐานทางวัฒนธรรม โดยแต่ละปี จะก าหนดหัวข้อแตกต่างกันออกไป เพื่อให้คณะครูและ
นั กเรี ยนได้ สั มผั สถึ งเสน่ ห์ แห่ งวั ฒ นธรรมจี นที่ หลากหลาย เช่ น อาหารจี น การละเล่ นจี น
โคมจีน เป็นต้น
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6. กิจกรรมอบรมแบบเข้มการทดสอบความถนั ดทางภาษาจีน PAT7.4 / HSK เป็ น
กิจกรรมทางวิชาการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางภาษาจีนหรือความต้องการใน
การเข้าศึกษาต่อในระดั บอุ ดมศึ กษาของประเทศไทยซึ่ งในแต่ ละภาคการศึ กษาจะมี การจั ด
กิจกรรมอบรมที่แตกต่างไปตามความต้องการของผู้เรียน
นอกจากนี้ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ยังได้มีโอกาสได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีน (Chinese
Bridge) เข้าร่วมจั ดนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลโคมไฟของเทศบาลนครภู เก็ต และสมาคมจี น
จังหวัดภู เก็ ต เป็ นเจ้ าภาพร่วมจั ดการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน และพิ มพ์ ดีดภาษาจีนของ
สถาบั นขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ เป็ นต้น โดยในแต่ละปี การศึกษาห้องเรียน
ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจะนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมกว่า 20 ครั้ง/ปี
2. ผลสัมฤทธิ์ของห้องเรียนขงจือ่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ของห้องเรียนขงจื่ อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนอกจากความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการเรียนภาษาจีนมากขึ้นแล้ว โดยจานวน
นักเรียนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในปีแรกที่ก่อตั้งนั้นมีจานวนเพียง 300 คน
ต่อมาในภายหลังได้เพิ่ม จานวนห้องเรียนและจานวนนั กเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปั จจุบั น มี
จานวนนักเรียนมากถึง 600 คน และผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศร้อยละ 100 จากสถิติ (ดังแผนภูมิที่ 2) พบว่า จากอดีตถึงปัจจุบันมี
นักเรียนจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาจากสานักงานส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) สถาบันขงจื่อสานักงานใหญ่และสานักงาน
การศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล จานวนกว่า 40 คน
นอกจากนี้ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการแข่ งขั น ในรายการต่ าง ๆ ทั้ งในเวที ระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันตอบคาถามวิชาการโดยมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตภู เก็ต การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนั กเรียน การแข่งขันทั กษะภาษาจีนชิง
ถ้วยรางวัลสพฐ. และการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2558
- พ.ศ. 2562 ผู้เรียนของห้ องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ ตวิ ทยาลั ย ได้ รับรางวัลในระดั บต่ าง ๆ
มากกว่า 55 รางวัล
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แผนภูมิ ที่ 2 สถิตินั ก เรียนที่ได้รับ ทุ น การศึก ษาต่อไปศึก ษาต่อในมหาวิท ยาลั ยชั้น น า ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปผลสั มฤทธิ์ นั กเรี ยนที่ ผ่ านการสอบวั ดระดั บ ภาษาจี น HSK ในระดั บ 2-5 ของ
นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ยนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เ ก็ ต วิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557-2562 โดยใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีจานวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบจานวนเพิ่มมากขึ้นและสอบผ่าน
HSK 3 และ HSK 4 กว่ า 294 คน (ดั ง แผนภู มิ ที่ 3) ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม หนึ่ ง เนื่ อ งจากตั้ ง แต่ ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นมา ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้เป็นศูนย์การสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK และประชาสัมพั นธ์ข่าวสารรายละเอียดการสอบอย่างทั่ วถึง เพื่ อช่วยอานวย
ความสะดวกให้ นั ก เรี ยนที่ เห็ น ความส าคั ญ และสนใจสมั ค รสอบวั ด ระดั บ ภาษาจี น HSK
ได้ทดสอบและนาผลคะแนนที่ได้ไปใช้เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้ านภาษาจีนทั้งใน
และต่างประเทศ
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แผนภูมิที่ 3 สถิตินักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับต่าง ๆ ระหว่างปี
พ.ศ. 2557-2562

3. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จของห้องเรียนขงจือ่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จากการเก็บข้อมูลในมิติต่าง ๆ และการสรุปผลจากการสั มภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของห้องเรียนขงจื่อภูเก็ตวิทยาลัย
ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ รวม 5 ด้านดังนี้
1. หลักสูตรภาษาจีนและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ซึ่ งในช่ วงก่ อตั้ งแผนศิ ล ป์ ภาษาจี น - ภาษาอั งกฤษ มี ก ารจั ดท าหลั ก สู ตรภาษาจี น ที่ ใช้ ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด แบบแผนจากหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษของโรงเรี ยนและ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และ “ตั ว ชี้ วั ด และสาระ
การเรียนรูภ้ าษาจีน” สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนแยกออกมาเป็ น
หลักสูตรเฉพาะเนื่องจากสาระการเรียนรู้ของภาษาจีนและธรรมชาติระหว่างรายวิชาภาษาจีน
และภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันในรายละเอียดทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับประโยชน์มากเท่าที่ควร
ทางโรงเรียนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จึงได้จัดทาหลักสูตร
ภาษาจีนระดั บสถานศึกษาขึ้นและมีการปรับใช้มาถึงปั จจุบั น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีความชัดเจนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
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มี ความรู้ด้ านภาษาจีนและมี ทั กษะในการสื่ อสารได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยผู้ เรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายก่อนจบการศึกษาควรมีความรู้ด้านภาษาจีนเทียบเท่ากับการทดสอบวัด
ระดั บ ภาษาจี น HSK ระดั บ 2 เป็ นอย่ างน้ อยและมี ก ารส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนที่ มี ความเป็ นเลิ ศ
ด้านภาษาจีนได้มีการพั ฒนาความรู้ตามระดั บความรู้ที่ ตนเองสามารถศึ กษาได้ นอกจากนี้
ในห้ องเรียนพิ เศษหลั กสู ตร Intensive Chinese and English Program : ICE ผู้ เรี ยนจะต้ องผ่ าน
การทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 3 เป็นอย่างน้อยจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่าง
สมบูรณ์ (ดังตารางที่ 3)
2. รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เข้มข้น
โครงสร้างรายวิชาแบบแยกทักษะและรายวิชาเสริมหลักสูตรที่เข้มข้นและทันสมัย
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการจัดวางโครงสร้างรายวิชาภาษาจีนในห้องเรียนพิเศษ
หลั ก สู ต ร Intensive Chinese and English Program : ICE แบบแยกทั ก ษะ โดยเป็ น การจั บ คู่
ระหว่างทักษะการฟังและการพูด การเขียนและการอ่าน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบแยก
ทักษะดังกล่าวนอกจากเป็นการเรียงลาดับการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนจากทักษะที่ง่าย
ที่สุ ดไปยังทักษะที่ ยากที่สุ ดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในทักษะนั้น ๆ
อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังมี การจัดการเรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐานซึ่งเป็นการเรียนรวมทักษะ
และมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะที่มีความจาเป็นในการศึกษาปัจจุบัน
โดยรายวิชาทุกวิชาของห้องเรียนพิเศษหลั กสู ตร Intensive Chinese and English Program : ICE
จะมีการจัดการเรียนโดยครูผู้สอนแบบคู่ขนานกล่าวคือมีครูผู้สอนชาวไทยและครูผู้สอนชาวจีน
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาจีนและสามารถ
เข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาภาษาจีนต่าง ๆ ได้อย่างเข้มข้น ด้วยมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนและเกณฑ์การจบการศึกษาด้านภาษาจีนที่อยู่ในระดับสูง จานวนผู้เรียน 30-36 คน /
ชั้นเรียน ท าให้ ครูผู้สอนสามารถดู แลผู้เรียนได้อย่างทั่ วถึง และจ านวนคาบเรียนที่มี มากพอ
สาหรับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ
กิ จกรรมส่ งเสริ ม การเรี ยนการสอนด้ านต่ าง ๆ ที่ ส ามารถส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนมี
ความสนใจและมี แรงจู งใจในการเรี ยนภาษาจี นมากยิ่ งขึ้ น และกิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอนดังกล่าวยังเป็นกลยุทธ์ทางการศึกษาภาษาจีนที่จะทาให้ผู้เรียนเรียนภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น (พิ ชั ย แก้ วบุ ต ร, 2563) โดยกิ จกรรมส่ งเสริ ม การเรี ยนการสอน
สามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 ประเภทคื อ 1) กิ จกรรมส่ งเสริม การเรียนการสอนด้ านวิชาการ เช่ น
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กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของผู้เรียนด้านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
หรื อ การทดสอบความถนั ด ทางภาษาจี น PAT 7.4 กิ จ กรรมมั ค คุ เทศก์ น้ อยเพื่ อ ส่ งเสริ ม
การสื่อสารภาษาจีนของผู้เรียนและเจ้าของภาษา กิจกรรมค่ายภาษาจีน กิจกรรมการแข่งขัน
ทั กษะภาษาจีนต่ าง ๆ เป็ นต้น 2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้ านวัฒ นธรรมถือเป็ น
จุดเด่นและเป็นจุดแข็งของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยที่มีการดาเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ มาพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนและมีพัฒนาการของรูปแบบ
กิจกรรมมาอย่ างต่อเนื่อง เช่ น กิ จกรรมเฉลิ มฉลองเทศกาลตรุษจี นซึ่ งกิ จกรรมดั งกล่ าวมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีการนาเอาหัวข้อต่าง ๆ ของวัฒนธรรมจีนมาเป็ น
หัวข้อหลักในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมอาหารจีนภายใต้หัวข้อ “ศึกสารับตาหรับฮ่องเต้”
กิจกรรมวัฒนธรรมจีนท้องถิ่นภายใต้หัวข้อ “เดินงานวัด” กิจกรรมการละเล่นจีนภายใต้หัวข้อ
“สุขสันต์วันตรุษ” เป็นต้น โดยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนด้ านวั ฒ นธรรมซึ่ ง ห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ต วิ ท ยาลั ยยั ง มี ก ารจั ด กิ จกรรม
ด้ านวั ฒ นธรรมจี นอื่ น ๆ ให้ ผู้ เรียนได้ สั ม ผั ส และตอบสนองความต้ องการของผู้ เรี ยน เช่ น
การเขียนพู่ กันจีน การวาดภาพจีน วัฒนธรรมจีนท้องถิ่น เป็ นต้น และ 3) กิจกรรมส่งเสริม
การเรี ย นการสอนด้ า นอื่ น ๆ เช่ น การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อทั้ งในและต่ า งประเทศจาก
มหาวิทยาลั ยชั้นน าในประเทศไทยและประเทศจีนเพื่อให้ผู้เรียนมี แนวทางในการศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจ
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ตารางที่ 3 สรุปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จานวน
คาบเรียน
เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนในระดับ 2 คาบ/สัปดาห์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ทุ ก ชั้ น เรี ย นโดยเปิ ด สอน
ระดับชั้นละ 2 กลุ่มเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนพิเศษ

จานวน
คาบเรียน

จานวนนักเรียน
20-25 คน/กลุ่ม

จานวนนักเรียน

ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอน 8-10 ค า บ / 30-36 คน/กลุ่ม
ภาษาจี น โรงเรีย นภู เก็ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น โรงเรี ย น สัปดาห์
มัธยมขนาดใหญ่พิเศษ และมีการเปิดการสอน * 8 คาบเรียนใน
ภาษาจีนมากกว่า 10 ปี ยกระดับเป็นห้องเรียน
ระดับชั้น
ขงจื่ อ โรงเรี ย นภู เก็ ต วิ ท ยาลั ย ในปี พ.ศ. 2552 มัธยมศึกษาปีที่
เปิดสอนเป็นวิชาแผนศิลป์ภาษาจีน 2 ห้องเรียน
4-5 และ 10
และห้องเรียนพิเศษภาษาจีน -ภาษาอังกฤษ 1
คาบ/สัปดาห์

แบบเรียน
《体验汉语》
《快乐汉语》

แบบเรียน

《汉语教程》

STANDARD
HSK

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น กิจกรรม
ด้านศิลปะจีน อาหารจีน การละเล่นจีน
ฯลฯ โดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

- กิจกรรมด้านวิชาการ เช่นการติวเข้ม
HSK / PAT 7.4 จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนา
- กิ จ ก รร ม ด้ า น วั ฒ น ธ รร ม เช่ น
กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะจี น อาหารจี น
ก า ร ล ะ เล่ น จี น จ า ก วิ ท ย า ก ร
ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ใน ศู น ย์ เค รื อ ข่ า ย ฯ
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ห้องเรียน ซึ่งห้องเรียนพิเศษมาจากการสารวจ
ความต้องการจาเป็นด้านภาษาจีนในท้องที่และ
ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน ประกอบ
กับความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากรครูที่มี
คุณภาพสูง

สาหรับระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งแบ่งคาบเรียน
เป็นวิชาภาษาจีน
พืน้ ฐานและ
เทคโนโลยี 4-6
คาบ และวิชา
ภาษาจีนฟัง-พูด
และวิชาภาษาจีน
อ่าน-เขียน
4
คาบ

ห้ อ ง เรี ย น ข ง จื่ อ /ส ถ า บั น ข ง จื่ อ
สมาพันธ์และสมาคมจีน
- กิ จ กรรมค่ า ยภาษาจี น แบบเข้ ม 1
ครั้ง/ปีการศึกษา
- การศึก ษาระยะสั้น ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เป็ น ระยะเวลา 4 เดื อ น
(ช่วงปิดภาคเรียน)
- ส่งเส ริ ม ให้ มีก ารส อบ วั ด ระดั บ
ภาษาจี น HSK ระดั บ 2-4 หรื อ ตาม
ความสามารถของผู้เรียน

* หมายเหตุ
1. ครูผู้สอนเป็นครูไทยและครูจีน (ครูอาสาสมัครจีนจากสานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ HANBAN และครูผู้สอนชาวจีนจาก
การลงนามความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว นครเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน) เข้าสอน
คู่ขนานในทุกคาบเรียน
2. เงื่อนไขก่อนเข้ารับการศึกษา ผู้เรียนจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ภาษาจีนและผ่าน ตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของ
โรงเรียน
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4. ความร่วมมือจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก
4.1 ความร่วมมือจากองค์กรภายใน
- ความร่วมมือกับหน่วยงานในโรงเรียน ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มี การท าความร่วมมื อกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ ภายในโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นปั จจั ยส าคั ญ ในการช่วย
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ านการเรี ยนการสอนภาษาจี น การจั ด กิ จกรรมต่ าง ๆ และ
งานเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ความร่วมมือกั บสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ย เป็ นภาคี
ความร่วมมือส าคัญ ที่ ท าให้ห้ องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ ตวิทยาลั ยมี การเผยแพร่ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนให้มีความแพร่หลายในวงกว้าง
- ความร่วมมือกับชมรมนักเรียนเก่าห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็น
ความร่วมมือที่ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ทาความร่วมมือเสมอมาในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนเก่า
ที่จบการศึกษาจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายและ
มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเสมอมาซึ่งถือเป็นจุดเด่น
และความส าเร็ จหนึ่ งที่ ห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ต วิ ท ยาลั ยได้ จั ดตั้ งชมรมนั กเรี ยนเก่ า
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนรุ่นสู่รุ่นให้มีจิตสาธารณะและมีความเสียสละในการสนับสนุนงานของห้องเรียน
ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4.2 ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
- สร้ า งความร่ วมมื อกั บ มหาวิ ท ยาลั ยหั วเฉี ย ว สาธารณรั ฐประชาชนจี น
ในระยะเวลาที่ผ่านมา ห้องเรี ยนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ยและมหาวิทยาลั ยหัวเฉียวได้ มี
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยตลอด เช่น การคัดเลือกนักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญา
ตรีห รือระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ มี ป ระสบการณ์ ท างด้ านการสอนภาษาจี นแก่ นั กเรียนต่ างชาติ
มาปฏิบั ติหน้าที่ครูอาสาสมั ครจีนที่ห้องเรียนขงจื่ อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ย การจัดโครงการ
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้โควตานักเรียน 60 คน การส่ง
ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีนมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และการจัดการประชุม
เพื่อวางแผนการพัฒนาห้องเรียนขงจื่อฯ ครั้งที่ 1 เพือ่ ร่วมกันวางแผนพัฒนาในอนาคต
- ความร่ วมมื อกั บสถาบั นขงจื่ อภู เก็ ตมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ ในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน และความร่วมมือในการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
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ความเป็นเลิศด้านภาษาจีนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดตั้ง
สนามสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นต้น
- ความร่วมมือกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
โดยเป็นภาคีในการสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคภาคใต้
- ความร่วมมือกับสมาคม/สมาพันธ์ชาวจีนและองค์กรท้องถิ่น ในการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้ที่สนใจสามารถมีโอกาสในการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมบริการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกนิทรรศการและกิจกรรมสัมผัส
วัฒนธรรมจีนต่าง ๆ ในงานระดับจังหวัด เช่น งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตหรืองานเทศกาล
สาคัญต่าง ๆ
5. ปัจจัยส่งเสริมอืน่ ๆ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาให้ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประสบความสาเร็จอย่าง
ดียิ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
ในภูมิภาคภาคใต้คือ
1) การได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นแผนศิลป์
ภาษาจี น มี คณะท างานที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพและเข้ ม แข็ ง ให้ เป็ นศู นย์ รวมในการส่ งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ตะวันตก) ทาให้ห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีการดาเนินงานที่เข้มข้นและเป็นมาตรฐานจากฐานการทางานเดิม
2) การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK เป็นปัจจัยหนึ่งในการอานวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียนและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความสาคัญของการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK และประโยชน์จากการทดสอบมากยิ่งขึน้
3) ความพร้ อ มทางทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยห้ อ งเรี ย นและ
ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีความทันสมัยและมีห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรมจีนที่ช่วยสร้าง
แวดล้อมทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรม
จีนมากยิ่งขึน้ อันจะเห็นได้จากผลงานของนักเรียนที่มีความโดดเด่นและหลากหลาย
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4. การวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลสาเร็จของห้องเรียนขงจือ่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ปั จจั ยที่ ส่ งผลส าเร็จของห้ องเรี ยนขงจื่ อโรงเรียนภู เก็ ตวิท ยาลั ยสามารถแบ่ งได้
3 ปัจจัย ดังนี้
1) ปัจจัยภายใน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ห้องเรียน
ขงจื่ อโรงเรียนภู เก็ ตวิทยาลั ยประสบผลส าเร็จในการจั ดการเรี ยนการสอนภาษาจีนกระทั่ ง
สามารถเปิ ด เป็ นห้ องเรี ยนพิ เศษหลั ก สู ต ร Intensive Chinese and English Program : ICE ได้
อีกทั้งการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยก็ยังเป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ประเทศดั ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ได้ ก ล่ า วแล้ วข้ า งต้ น
ซึ่งความสาเร็จดังกล่าวต้องมีพื้นฐานจากความเข้มข้นของหลักสูตรภาษาจีนที่มีการเน้นเรื่อง
ทักษะภาษาจีนให้มี ความมั่ นคงสามารถให้ผู้เรียนต่อยอดได้ในระดั บที่สูงขึ้น การออกแบบ
รายวิชาที่ทันสมัยสอดรับกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ
ที่หลากหลายและจัดท าตามความสนใจของผู้ เรียนแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ อย่ างชั ดเจนและ
มีการบริหารจัดการและวางแผนอย่างเป็นระบบ
อี ก ทั้ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น ภายในองค์ ก ร ทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห าร
ฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่ล้วนเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน และส่งเสริม ให้มี ก ารพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นั ก เรียนเก่าของ
ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยก็ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการเป็นแบบอย่างให้นักเรียน
รุ่นหลังได้สืบทอดและปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทั้งในและต่างประเทศ
กระทั่งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ก่อตั้งให้เป็นชมรมนักเรียนเก่าห้องเรียนขงจือ่
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขึน้ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพือ่ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนงาน
ด้านกิจกรรมของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2) ปั จ จั ยภายนอก ถื อ ได้ ว่ าห้ อ งเรี ย นขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ต วิ ท ยาลั ยตั้ งอยู่ ใน
จุดยุทธศาสตร์ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทยและอยู่ ในจุดภู มิ ศาสตร์ส าคั ญ ของภาคใต้ ซึ่ งเป็ น
ตาแหน่งที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้กับผู้เรียน กล่าวคือ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อยู่ในจังหวัดที่มีรายได้หลั กจากการท่องเที่ยวและนั กท่องเที่ยวหลั กคือนักท่องเที่ยวชาวจีน
ท าให้ ทรัพยากรด้ านชาวต่ างชาติ หรือความหลากหลายของเชื้อชาติ เอื้อต่ อการเรียนรู้ และ
สามารถลงพื้ นที่ได้จริง อีกประการหนึ่งคือสิ่งแวดล้ อมด้านวัฒนธรรมจีนของจังหวัดภู เก็ ต
ได้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างลึกซึง้
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นอกจากนี้ หน่ ว ยงานภายนอกของจั ง หวั ด ภู เก็ ต ทั้ ง หน่ วยงานของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และสมาคม/สมาพั น ธ์ ช าวจี น ทั้ งหลายล้ วนเล็ ง เห็ น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของจังหวัดในภาพใหญ่ และสิ่งที่สาคัญที่สุดของปัจจัยที่
ส่งผลสาเร็จของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมากที่สุดคือ การได้รับโอกาสและความ
ไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผู้เรียน บุคลากรของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้
เป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ภาษาจีน เช่น
งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ งานเทศกาลถือศีลกินผัก เป็นต้น
ทาให้บทบาทและภาพลักษณ์ของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับในวงกว้างซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาภาษาจีนของผู้เรียนใน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หรือการตัดสินใจเข้าเรียนวิชาภาษาจีนของผู้เรียนในโรงเรียนอื่น ๆ หรือ
การตัดสินใจให้บุตรหลานเลือกเรียน/เข้าเรียนของผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดรอบข้าง
3) ปั จจัยอื่น ๆ เป็นปัจจัยเสริมที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมี ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกล่าวคือการที่ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัดให้เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
และพัฒนาเป็ นห้องเรียนขงจื่อตามลาดั บ อีกทั้งได้รับแต่งตั้งเป็ นศูนย์สอบ วัดระดั บภาษาจีน
HSK และความร่วมมื ออย่ างแนบแน่ นกั บมหาวิทยาลั ยหั วเฉี ยว นครเซี่ ยเหมิ น สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และความพร้อมด้านทรัพยากรด้านการศึกษาต่าง ๆ ความเข้มแข็งดังกล่าวทาให้
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ยมี ความเข้มข้น
และมีความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน

อภิปรายและสรุปผล
ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลั ยประสบผลส าเร็จและเป็ นที่ยอมรับในวงกว้างแบ่งได้ 3 ปั จจัย ดั งนี้ 1) ปั จจัยภายใน
ห้องเรียนขงจื่ อโรงเรี ยนภู เก็ ตวิทยาลั ยมี การจัดวางหลั กสู ตรวิชาภาษาจี นที่ ชั ดเจน เข้มข้ น
รายวิ ชาในการจั ดการเรี ยนการสอนมี ค วามทั น สมั ยสอดรั บ กั บ ความต้ องการของผู้ เรี ยน
ผู้ปกครองและชุมชน อีกทั้งการสนับสนุนภายในที่เข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งเสริม
ให้การเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประสบผลสาเร็จและ
เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง 2) ปั จจัยภายนอก ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลั ยตั้งอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์และจุดภูมิศาสตร์สาคัญของชาติสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
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ของผู้เรียน อีกทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม/สมาพั นธ์ชาวจีนในจังหวัดภู เก็ตให้
การสนับสนุนการเรียนภาษาจีนอย่างเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพ
ทางภาษาจี น และความสามารถพิ เศษอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ วั ฒ นธรรมจี น ได้ อ ย่ างเต็ ม ที่
ทาให้ภาพลักษณ์การเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง และ 3) ปัจจัยอื่น ๆ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก
จากต้ นสั งกั ดให้ เป็ นศู นย์ เครือข่ ายส่ งเสริมการเรี ยนการสอนภาษาจี นและห้ องเรียนขงจื่ อ
ตามลาดับ และมีทรัพยากรทางการศึกษาที่หลากหลาย มีความร่วมมือเป็นหน่วยงานคู่พัฒนา
ทั้งภายในและนอกประเทศที่ชัดเจนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของห้องเรียน
ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีความสมบูรณ์
ผลการวิจัยสอดคล้องไปตามแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2551) ที่กล่าวถึงการถอด
บทเรียนที่ดี (Best Practice) คือ ศึกษาวิธีการทางานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่องทาให้เกิดการพัฒนา
ความเป็นเลิศขององค์ กรและเป็ นต้นแบบให้ องค์กรอื่น ๆ ต่อไป กล่าวคือ รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาจีนของห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบของวิชาเลือก/วิชาเพิ่มเติม วิชาแผนศิลป์ภาษาจีน
หรือการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษ ซึ่งสามารถผลิตนักเรียนระดับมั ธยมศึกษา
ตอนปลายที่ มี ความรู้ ความสามารถด้ านภาษาจี น สู่ การศึ กษาระดั บ อุ ดมศึ กษาทั้ งในและ
ต่างประเทศหรือผลิตผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานได้ และห้องเรียนพิเศษหลักสูตร Intensive Chinese
and English Program : ICE ยังมีโอกาสขยายผลสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อรองรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการด้านภาษาจีนและเป็ นการปู พื้นฐานและส่งต่อในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย
ต่อไป นอกจากนี้ ผลวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไกรสร ฝั้นเฟยและสัมมา รธนิธย์ (2557)
ที่กล่าวถึงปั จจัยที่ สร้างความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนไตรมิ ตรวิทยาลั ยที่มี การสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาจี น พบว่ า ประกอบด้ วย 1) วิ สั ยทั ศน์ ของพระพรหมมั งคลาจารย์
2) ผู้บริหารโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 3) ความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากร 4) ความเข้มแข็ง
ทางวิชาการด้านภาษาจีน 5) วัฒนธรรมองค์กร 6) สถานที่ตั้งของโรงเรียน และ 7) ความร่วมมือ
จากชุมชน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิชัย แก้วบุ ตร (2563) เรื่องกิจกรรมเสริมนอก
ชั้นเรียนที่ ส่ งผลต่ อความสนใจของผู้ เรี ยนให้ มี ความสนใจและเรี ยนวิ ชาภาษาจี นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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ในอนาคตห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภู เก็ตวิทยาลัยมีแผนที่จะขยายผลห้องเรียนพิเศษ
หลั ก สู ตร Intensive Chinese and English Program : ICE ในระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น เพื่ อให้
สอดรับกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนและผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกับการเรียนภาษาจีน
เป็ นอย่างมาก ซึ่งโครงการการขยายผลดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 14 ในปี พ.ศ. 2563 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว อันจะส่งผลให้ ห้องเรียน
ขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นหนึ่งในเสาหลักทางวิชาการด้านภาษาจีนให้กับภูมิภาคภาคใต้
และระดับประเทศต่อไปในอนาคต
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