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Conditions and Problems of Teaching and
Learning Chinese in Public Schools at Secondary
Level in the Southern Region
		

พิชัย แก้วบุตร1

Pichai Kaewbut

บทคััดย่่อ
งานวิิ จัั ย เรื่่� อ งนี้้� มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ศึึ ก ษาสภาพและปัั ญ หาการจัั ด การเรีียน
การสอนภาษาจีีนในโรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาสัังกััดรััฐบาล ภููมิิภาคภาคใต้้ โดยเก็็บข้้อมููล
จากการจัั ดประชุุ มครููผู้้�สอนภาษาจีีนภููมิิภาคภาคใต้้ และการลงพื้้� นที่่� สััมภาษณ์์ เชิิ งลึึ ก
ในโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 10 โรงเรีียน รวม 7 จัังหวััดในภููมิิภาคภาคใต้้
ผลวิิจััยพบว่่า ปััญหาหลัักในการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนในโรงเรีียนระดัับ
มััธยมศึึกษาสัังกััดรััฐบาล ภููมิิภาคภาคใต้้ในภาพรวม ได้้แก่่ 1) เรื่่�องจำำ�นวนคาบเรีียน
2) ครููผู้้�สอน 3) แบบเรีียน และ 4) การวััดและประเมิินผลซึ่�ง่ เป็็นปััญหาที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
และได้้ รัั บ การพัั ฒ นาและแก้้ ไขเรื่่� อ ยมา นอกจากนี้้�  พ บว่่า ปัั ญ หาอื่่� น ๆ ที่่� ส่่ งผลต่่อ
การพััฒนาภาษาจีีนในภููมิิภาคภาคใต้้ประกอบด้้วย 1) ปััญหาเชิิงนโยบายจากต้้นสัังกััด
2) ปััญหาในมิิติิต่่าง ๆ ของครููผู้้�สอนภาษาจีีน 3) ปััญหาด้้านความร่่วมมืือและการสนัับสนุุน
ขององค์์กรต่่าง ๆ และ 4) ปััญหาด้้านหลัักสููตรภาษาจีีนสำำ�หรัับสถานศึึกษาระดัับภููมิิภาค
ซึ่่�งปััญหาสุุดท้้ายนี้้�เป็็นปััญหาที่่�ควรจะต้้องได้้รัับการแก้้ไขในระดัับเร่่งด่่วน
คำำ�สำำ�คัั ญ : สภาพและปัั ญ หาการเรีียนการสอน ภาษาจีีน โรงเรีียนสัั ง กัั ด รัั ฐ บาล
     ภููมิิภาคภาคใต้้
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Abstract
The purpose of this research is to study conditions and problems of
teaching and learning Chinese in public schools at secondary level in the
Southern region in Thailand. The data were collected from the participants
of a meeting of Chinese teachers in the Southern region and the in-depth
interview from those in ten sample schools in seven provinces.
The research revealed that the main problems of Chinese teaching
– learning management of the public schools, secondary level, of the
southern region at the whole picture are 1) the number of learning periods
2) teachers 3) textbooks and 4) measurement and evaluation. These four
factors are chronic problems that have been being managed to be solved
and developed. Besides that, other problems that affected the Chinese
development in the southern region consisted of 1) policy problems from
the central agency 2) problems of Chinese teachers in all aspects
3) problems of the cooperation and support from various organizations and
4) problems of the school curriculum for the southern regional area. The last
problem should be solved urgently.
Keywords: Conditions and Problems of Teaching and Learning, Chinese,   
     Public schools Southern region
ความน�ำ

การเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสังกัดรัฐบาลคือ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 97.27 เป็นการจัดการเรียนการสอน
ในระดัับมััธยมศึึกษา และร้้อยละ 2.63 เป็็นการจััดการเรีียนการสอนในระดัับประถมศึึกษา
โดยการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนในระดัับมััธยมศึึกษาของโรงเรีียนสัังกััดรััฐบาล
ภููมิิภาคภาคใต้้เป็็นการจััดการเรีียนการสอนใน 2 ช่่วงชั้้�น คืือ ช่่วงชั้้�นที่่� 3 ระดัับมััธยมศึึกษา
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ตอนต้้น และช่่วงชั้้�นที่่� 4 ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ถึึงแม้้ว่่าการเรีียนการสอนภาษาจีีน
ในระดัับมััธยมศึึกษาจััดอยู่่ใ� นกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศภายใต้้หลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 โดยภาษาจีีนมีีการกำำ�หนดให้้เป็็นกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ทางเลืือกที่่�ให้้อยู่่�ในดุุลพิินิิจของโรงเรีียนที่่�จะจััดการเรีียนรู้้�ตามความเหมาะสม ไม่่ได้้ถููก
กำำ�หนดให้้เป็็นสาระการเรีียนรู้้�พื้้�นฐานที่่�จะต้้องเรีียนตลอดหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
เหมืือนภาษาอัังกฤษ (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา, 2559) แต่่ในสภาวการปััจจุุบััน
ภาษาจีีนถืือเป็็นภาษาต่่างประเทศที่่�สองที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรััฐบาลได้้ให้้ การสนัับสนุุนให้้ผู้เ้� รีียนทุุก
ช่่วงชั้้�นทั่่�วประเทศได้้ศึึกษาอย่่างแพร่่หลาย และในภููมิิภาคภาคใต้้ภาษาจีีนนัับเป็็นภาษาที่่�
ช่่วยขัับเคลื่่�อนการทำำ�ธุุรกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยวและงานบริิการให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
กอปรกัับนโยบายด้้านการศึึกษาในช่่วงระยะที่่�ผ่่านมาที่่�ทำำ�ให้้การเรีียนการสอนภาษาจีีนใน
โรงเรีียนสัังกััดรััฐบาลทั่่�วประเทศมีีการขยายตััวและมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว  ซึ่่�งสพฐ.
เป็็นหน่่วยงานหลัักในการขัับเคลื่่�อนนโยบาย เช่่น 1) แผนยุุทธศาสตร์์ส่่งเสริิมการเรีียนการ
สอนภาษาจีีน เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553)
2) นโยบายการปฏิิรููปการเรีียนการสอนภาษาจีีน พ.ศ. 2557 เป็็นต้้น
ถึึงแม้้ว่่าการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนของโรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาสัังกััด
รั ฐ บาลจะมีการด�ำเนิ น การมาเพียง 15 ปี แต่ทว่าเป็ น การจั ด การเรียนการสอนที่มี
พัฒนาการที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งปรากฏการณ์ทางการศึกษา
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้เรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน  
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากรัฐบาลฝ่ายไทยและฝ่ายจีน แต่ภายใต้การพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลนัน้ ยังคงประสบปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้คือ
ปัญหาและรายละเอียดของปัญหาที่พบจากข้อสรุปของงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
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1) ปััญหาการจััดวางประเภทวิิชาภาษาจีีนและคาบเรีียนที่่ไ� ม่่เหมาะสม โดยจััดให้้
วิิชาภาษาจีีนอยู่่�ในกลุ่่�มวิิชาเพิ่่�มเติิมมีีจำำ�นวน 1 คาบเรีียน/สััปดาห์์ ซึ่่�งภายหลัังสพฐ.
ได้มีประกาศกระทรวงภายใต้นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน พ.ศ. 2557
ให้มีการปรับเปลี่ยนจ�ำนวนคาบเรียนให้สอดคล้องกับประเภทของวิชาภาษาจีนและ
ความพร้อมของโรงเรียน คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิชาเลอื ก/เพิ่มเติม) ไม่ต�่ำกว่า 4 คาบ/
สัปดาห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาเลือก/เพิ่มเติม) ไม่ต�่ำกว่า 4 คาบ/สัปดาห์
(แผนศิิลป์์ภาษาจีีน) ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 6 คาบ/สััปดาห์์ และหากโรงเรีียนมีีความพร้้อมสามารถจััดคาบเรีียน
ได้้มากกว่่าจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด (พิิชััย แก้้วบุุตร, 2562, น. 307-325)
2) ปัญหาด้านหลักสูตรวิชาภาษาจีน ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง
โดยร่่วมมืือกัับภาครััฐจััดทำำ�คู่่�มืือการใช้้หลัักสููตร และแนวทางการทำำ�แผนการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�รวมถึึงจััดทำำ�หลัักสููตรเฉพาะสำำ�หรัับส่่งเสริิมกลุ่่มนั
� กั เรีียนที่่มี� ีศัักยภาพด้้านภาษาจีีนให้้
ได้้เรีียนภาษาจีีนมากยิ่่�งขึ้้�น (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา, 2559) ซึ่่�งได้้มีีการจััดทำำ�
มาตรฐานตััวชี้้�วััดและสาระการเรีียนรู้้�ภาษาจีีนตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�น
ฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2551)
3) ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน โดยปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ปรับใหม่ พร้อมจัดท�ำคู่มือครู
ประกอบการใช้พัฒนาและจัดท�ำสื่อการสอนหลักและสื่อการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย
โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4) ปั ญ หาการวั ด และประเมิ น ผลการเรียนรู ้ โดยจั ด ให้ มี การประเมิ น
ความสามารถการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล หรือให้ใช้
ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสพฐ. ร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาคลังข้อสอบ
การวัดและประเมินผลภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันแนวทางการวัดและประเมินผล มีการประเมิน
ความสามารถการใช้ ภ าษาจีนของผู ้ เรียนด้ ว ยเครื่องมือที่ได้ ม าตรฐานระดั บ สากลคือ
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test) ในระดับมัธยมศึกษา
และมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนส�ำหรับเยาวชน YCT (Youth Chinese Test)
ในระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการสอบ
วััดระดัับความรู้้�ภาษาจีีนก่่อนจบการศึึกษาในแต่่ละช่่วงชั้้�น แต่่ยัังไม่่มีีเกณฑ์์บัังคัับให้้
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ผู้้� เรีียนต้้ อ งสอบวัั ด ระดัั บ ความรู้้�ภาษาจีีนผ่่านตามเกณฑ์์ บัั ง คัั บ ของหลัั ก สูู ต รจึึ ง จะจบ
การศึึกษาได้้ (พิิชััย แก้้วบุุตร, 2562, น. 309)
5) ปั ญ หาขาดแคลนครู ผู ้ ส อนภาษาจีน มีการพั ฒ นาครู ผู ้ ส อนภาษาจีน
โดยสำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นฐานและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลของครููผู้้�สอนเพื่่�อวางแผนอััตรากำำ�ลััง กำำ�หนด
มาตรฐานความรู้้�ความสามารถทางภาษาของครููโดยเทีียบเคีียงกัับมาตรฐานของเจ้้าของ
ภาษาจััดอบรมสััมมนาเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ครูู ทัักษะวิิธีีการสอนแบบต่่าง ๆ และเทคนิิค
การวััดและประเมิินผลรวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านการสอนระหว่่างกััน สนัับสนุุนครููที่่�มีี
คุุณภาพไปอบรมเพิ่่�มเติิมความรู้้�ที่่�ประเทศจีีน
ปัั ญ หาด้้ า นต่่าง ๆ ข้้ า งต้้ น เป็็ น ปัั ญ หาที่่� พ บในภาพรวมของการจัั ด การเรีียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลของประเทศไทย ดังนั้น
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวงจ�ำเพาะของภูมิภาคภาคใต้ที่อาจมีปัญหาแตกต่างไป
จากภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งหากขาดการศึกษาในวงจ�ำเพาะอาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงของปัญหา
และอาจส่งผลกระทบให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดเกิดเป็นปัญหาและภาระต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เพื่อน�ำผลการศึกษาดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและในบางประเด็นอาจเป็นประโยชน์หรือ
เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างให้แก่ภูมิภาคอื่นได้น�ำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
จีนในภู มิ ภ าคของตนต่ อ ไป จึ ง เป็ น ที่มาและเหตุ ผ ลในการศึ ก ษาสภาพและปั ญ หา
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมภิ าคภาคใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตพื้นที่และประชากรกลุ่มตัวอย่าง : งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการลงพื้นที่
สังเกตการณ์ ส�ำรวจ และเก็บข้อมูลซึ่งครอบคลุมพื้นที่และโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับ
มััธยมศึึกษาสัังกััดรััฐบาล จำำ�นวน 10 โรงเรีียนใน 7 จัังหวััด ได้้แก่่ พัังงา กระบี่่� ตรััง
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สุุราษฎร์์ธานีี พััทลุุง สตููล และสงขลา ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนประเภทต่่าง ๆ ดัังนี้้� 1) โรงเรีียน
มััธยมศึึกษาขนาดกลาง 2) โรงเรีียนมััธยมศึึกษาขนาดใหญ่่ 3) โรงเรีียนมััธยมศึึกษาขนาด
ใหญ่่พิิ เ ศษ และ 4) โรงเรีียนมัั ธ ยมศึึ ก ษาที่่� ไ ด้้ รัั บ จัั ด ตั้้� ง ให้้ เ ป็็ น ศูู น ย์์ เ ครืือข่่ายส่่งเสริิ ม
การเรีียนการสอนภาษาจีีน ได้้แก่่ 1) โรงเรีียนอ่่าวลึึกประชาสรรค์์ 2) โรงเรีียนพุุนพิินพิิทยาคม 
3) โรงเรีียนสภาราชิินีี  2 4) โรงเรีียนดีีบุุกพัังงาวิิทยายน 5) โรงเรีียนสะเดา“ขรรค์์ชััยกััมพลานนท์์อนุุสรณ์์” 6) โรงเรีียนอำำ�มาตย์์พานิิชนุุกููล 7) โรงเรีียนสภาราชิินีี  จัังหวััดตรััง
8) โรงเรีียนวิิเชีียรมาตุุ 9) โรงเรีียนสตรีีพััทลุุง และ 10) โรงเรีียนพิิมานพิิทยาสรรค์์
ซึ่่�งเป็็นการคััดเลืือกแบบเจาะจงเฉพาะจากโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมเสวนาวิิชาการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
28 โรงเรียน (ดังตารางที่ 1)
ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ บทความ เอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้
วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนโดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ บทความวิจัยและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เป็นต้น
2) จัดประชุมและลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอนภาษาจีนและบุคลากร
ทางการศึกษา จ�ำนวนรวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – กรกฎาคม 2562
ประกอบด้วย
1. การเสวนาวิิชาการเรื่่�องสภาพการเรีียนการสอนภาษาจีีนในระดัับมััธยมศึึกษา
ของประเทศไทย ระหว่่างวัันที่่� 2 - 4 กัันยายน 2559
2. การประชุุมครููผู้้�สอนภาษาจีีนภููมิิภาคภาคใต้้ ครั้้�งที่่� 1 ระหว่่างวัันที่่� 25 - 27
มิิถุุนายน 2560

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้

65

3. การประชุุมผู้้�แทนจากศููนย์์เครืือข่่ายส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาจีีนและ
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ ระหว่่างวัันที่่� 7 - 10 พฤศจิิกายน 2560
4. การประชุุมครููผู้้�สอนภาษาจีีนภููมิิภาคภาคใต้้ ครั้้�งที่�่ 2 วัันที่่� 15 มกราคม 2561
5. การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20
มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2562
3) สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเนื้อหาในการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย 1) สภาพ
ทั่วไปของสถานศึกษา 2) หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาจีน 3) การใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 4) ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนของสถานศึกษา 5) แนวทางการจัดท�ำหลักสูตรภาษาจีนระดับสถาน
ศึกษาเพื่อขยายผลต่อการจัดท�ำหลักสูตรภาษาจีนระดับภูมิภาค และ 6) ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
กั บ ครู ผู ้ ส อนภาษาจีนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรียนกลุ ่ม ตั ว อย่ า งจ�ำนวน
10 โรงเรียน จ�ำนวน 55 คน (ดังตารางที่ 1) ดังนี้
   3.1 ครูผู้สอนภาษาจีน หมายถึง ข้าราชการครูภาษาจีนที่มีประสบการณ์สอน
ไม่ต�่ำกว่า 2 ปีหรือได้รับการประเมินผ่านการเป็นครูผู้ช่วยแล้ว 
   3.2 หัั ว หน้้ า ศูู น ย์์ เ ครืือข่่ายส่่งเสริิ ม การเรีียนการสอนภาษาจีีน หมายถึึ ง
ข้้าราชการครููภาษาจีีนที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจาก สพฐ. ให้้เป็็นผู้้�ดููแลศููนย์์เครืือข่่ายส่่งเสริิม
การเรีียนการสอนภาษาจีีนและโรงเรีียนในสัังกััด สพฐ. ที่่�มีีการเปิิดสอนภาษาจีีนในพื้้�นที่่�
บริิการของตน
   3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ข้าราชการครูที่
ได้รับแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
สถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออกที่มีหน้าที่ดูแลภาษาจีน ญี่ปุ่น
เกาหลี และกลุ่มภาษาอาเซียน ซึ่งอาจมีการแยกเป็นกลุ่มสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทั่วไปตามนโยบายของโรงเรียนนั้น ๆ
   3.4 รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านภาษาจีน
ของโรงเรียนที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านวิชาการหรืองานด้านภาษาจีนของโรงเรียนโดยตรง
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3.5 ผู ้ อ�ำนวยการโรงเรียน หมายถึ ง  ผู ้ บ ริ ห ารของโรงเรียนที่มีบทบาทใน
การบริหารและก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน
ตารางที่ 1 : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักแยกตามประเภท
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กลาง

1. ครูผู้สอนภาษาจีน

ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

3 2 2 1 2 2 4 1 2

รวม
(คน)

3

22

-

1

3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

10

4. รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

10

5. ผู้อำ�นวยการโรงเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

10

รวม

6 5 6 4 5 6 7 4 5

7

55

2. หัวหน้าศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียน    
- - 1 -     การสอนภาษาจีน
3. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

1 - -

4) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�ำข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ และน�ำเสนอในรูปแบบของการเขียนบรรยายผลการศึกษา
1) สภาพปั จ จุ บั น ของการเรี ย นการสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้
   ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนจัดตั้งโดยสพฐ. อยู่ภายใต้
การกำำ�กัับดููแลของสถาบัันการแปลและส่่งเสริิมภาษาจีีน สำำ�นัักวิิชาการและมาตรฐาน
การศึึกษามีีบทบาทหน้้าที่่�ดููแล ส่่งเสริิม  และพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนให้้แก่่
โรงเรีียนใกล้้เคีียงที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายของตนเองโดยได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนจาก สพฐ.
(เนื่่�องจากการปรัับโครงสร้้างการบริิหารของ สพฐ. ปััจจุุบัันศููนย์์เครืือข่่ายส่่งเสริิมการเรีียน
การสอนภาษาจีีนอยู่่�ภายใต้้การดููแลของสถาบัันภาษาจีีน) ในการจััดกิิจกรรมย่่อยและ
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มีหน้าที่ดูแลและประสานงานโครงการครูอาสาสมัครจีนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายอีกด้วย
ปั จจุ บั น ศู น ย์ เ ครือข่ายส่ ง เสริ ม การเรียนการสอนภาษาจีนมีจ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 42 แห ่ ง
ทั่วประเทศ ส�ำหรับภูมิภาคภาคใต้ มีศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง จัดตั้งอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 7 แห่ง และระดับประถมศึกษา 1 แห่ง
(ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 : รายชื่อศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ภูมิภาคภาคใต้
ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายส่ง
เสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

จังหวัด

ระดับ
การศึกษา

1

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

มัธยมศึกษา

2

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

มัธยมศึกษา

3

โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชย์นุกูล

กระบี่

มัธยมศึกษา

4

โรงเรียนสภาราชินี 2

ตรัง

มัธยมศึกษา

5

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

มัธยมศึกษา

6

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

มัธยมศึกษา

7

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

สตูล

มัธยมศึกษา

8

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ยะลา

ประถมศึกษา

ลำ�ดับที่

นอกจากนี้ ในเขตภูมิภาคภาคใต้ยังมีหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักอีก 2 ภาคส่วน ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยท้องถิน่ ที่อยูใ่ นพื้นที่ท�ำหน้าที่เป็นเสาหลักทางวิชาการ และ 2) สถาบันขงจื่อ
และห้องเรียนขงจื่อในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ทั้งภูมิภาค (ดังภาพที่ 1)
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ภาพที่่� 1 : หน่่วยงานที่่�มีีบทบาทส่่งเสริิมและพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนภููมิิภาค
               ภาคใต้้
ที่่�มา : พิิชััย แก้้วบุุตร (2563)
โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลที่เปิดสอนภาษาจีนของภูมิภาคภาคใต้ มีจ�ำนวน 114
โรงเรียน (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 111 โรงเรียนและโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์)
โดยกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวหนาแน่นอยู่ในพื้นที่แถบ
ชายฝั่งอันดามัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท�ำให้ความต้องการ
จ�ำเป็นบุคลากรด้านภาษาจีนมีมากกว่าพื้นที่ในเขตอื่น ๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
และจัังหวััดตรััง จะมีีความหนาแน่่นของโรงเรีียนที่่�เปิิดสอนภาษาจีีนชััดเจนกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ
(ดัังภาพที่่� 2)
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ภาพที่ 2 : ความหนาแน่นของโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน ภูมิภาคภาคใต้
ที่มา : พิชัย แก้วบุตรและอธิปัตย์ นิตย์นรา (2559)
ภูมิภาคภาคใต้มีครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวไทย) จ�ำนวน 144 คน แบ่งออกเป็น      
ครูประจ�ำการ 76 คน และครูอัตราจ้าง 68 คน ครูอาสาสมัครจีน 118 คน รวมทั้งภูมิภาค
มีีครููผู้้�สอนภาษาจีีนจำำ�นวน 262 คน (สถิิติิดัังกล่่าวเป็็นสถิิติิของปีีการศึึกษา 2559 ซึ่่�งใน
ปััจจุุบัันจำำ�นวนครููผู้้�สอนภาษาจีีนมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากการสอบบรรจุุข้้าราชการของ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา/ศึึกษาธิิการจัังหวััด ซึ่่�งเปิิดสอบอััตราครููผู้้�สอนภาษาจีีน
จำำ�นวนมาก) และจากผลสำำ�รวจพบว่่า ครููผู้ส้� อนภาษาจีีนในภููมิิภาคภาคใต้้มีีลัักษณะต่่าง ๆ
ดัังต่่อไปนี้้� 1) ครููประจำำ�การ เป็็นข้้าราชการครููในสัังกััด สพฐ. 2) ครููอััตราจ้้าง เป็็นครููที่่�
โรงเรีียนจััดจ้้างเองเพื่่�อแก้้ไขปััญหาขาดแคลนอััตราบรรจุุครููภาษาจีีน 3) ครููอาสาสมััครจีีน
เป็นครูในโครงการความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ (HANBAN) และกระทรวงศึกษาธิการ 4) ครูอัตราจ้างชาวจีนเป็นครูที่โรงเรียน
จัดจ้างเองโดยผ่านหน่วยงานเอกชน และ 5) ครูฝึกสอนเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่
ส่งมาฝึกประสบการณ์สอนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
จากข้อมูลพบว่า โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนในสังกัดรัฐบาลส่วนใหญ่เป็น
โรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาและโรงเรีียนที่่�เปิิดสอนภาษาจีีนส่่วนใหญ่่ในภููมิิภาคภาคใต้้
จะกระจายตััวอยู่่ท� างชายฝั่่�งอัันดามัันมีกี ารบริิหารจััดการที่เ่� ข้้มแข็็งมั่่น� คงจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
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คืือ มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่� ศููนย์์เครืือข่่ายส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาจีีน
และสถาบัั น ขงจื่่� อ /ห้้ อ งเรีียนขงจื่่� อ ในพื้้� น ที่่�  อีี กทั้้� ง ยัั ง มีีกำำ�ลัั ง สำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ น
การเรียนการสอนภาษาจีนคือ ครูผู้สอนภาษาจีนทั้งชาวไทยและชาวจีน
2) ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
รัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้
จากการลงพื้้� น ที่่� เ ก็็ บ ข้้ อ มูู ล จากโรงเรีียนกลุ่่� มตัั ว อย่่างจำำ� นวน 10 โรงเรีียน
โดยการใช้้วิิธีีการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (Indepth Interview) กัับกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่า ปััญหาการ
สอนภาษาจีีนในโรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาสัังกััดรััฐบาล ภููมิิภาคภาคใต้้ ประสบปััญหาที่่�
เหมืือนและแตกต่่างกัันโดยสามารถสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
     2.1 ปััญหาด้้านสภาพทั่่�วไปของสถานศึึกษา
            2.1.1. นโยบายและจุุดเน้้นของโรงเรีียนเป็็นการส่่งเสริิมด้า้ นวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ กล่่าวคืือ โรงเรีียนส่่วนใหญ่่มีีจุุดเน้้นหรืือส่่งเสริิมการเรีียนการสอน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์อย่่างชััดเจนทำำ�ให้้บทบาทของภาษาต่่างประเทศที่่�สอง
เป็็นเพีียงวิิชาเลืือกเพิ่่�มเติิมในชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีคาบวิิชาภาษาจีีนเฉลี่่�ย 2 - 4 คาบ/
สััปดาห์์ และมีีเปิิดภาษาจีีนเป็็นวิิชาแผนในชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย มีีคาบวิิชาภาษาจีีน
6 คาบ/สัปดาห์ แต่ที่น่าสนใจคือโรงเรียนที่มีจุดเน้นหรือส่งเสริมด้านภาษาหรือส่งเสริมทั้ง
วิิทยาศาสตร์์ - คณิิตศาสตร์์และภาษาในภููมิิภาคภาคใต้้ มีีจำำ�นวนและการขยายตััวมากขึ้้�น
ซึ่่�งโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 90 เป็็นลัักษณะส่่งเสริิมทั้้�งสองด้้านและจััดสรรคาบเรีียน
วิิชาภาษาจีีนได้้มากถึึง 6 - 12 คาบ/สััปดาห์์ ซึ่่ง� มีีการจััดวางโครงสร้้างของรายวิิชาภาษาจีีน
ที่่�เป็็นแบบแผนและจััดวิิชาเสริิมได้้อย่่างน่่าสนใจ เช่่น จััดวิิชาภาษาจีีนพื้้�นฐาน 4 คาบ/
สััปดาห์์ วิิชาภาษาจีีนฟััง-พููด 2 คาบ/สััปดาห์์ วิิชาภาษาจีีนรอบรู้้� 2 คาบ/สััปดาห์์ และวิิชา
เตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 2 คาบ/สัปดาห์ นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่
ที่มีความต้ อ งการจ�ำเป็ น เฉพาะ เช่น อ�ำเภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลาซึ่ ง เป็ น เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิิ จพิิ เ ศษตามนโยบายของรัั ฐ บาลในการพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� เขตเศรษฐกิิ จพิิ เ ศษด้้ ว ย
การพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณเขตการค้้าชายแดนที่่�เชื่่�อมต่่อกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านในภููมิิภาค
อาเซีียนให้้มีีความเจริิญมากขึ้้�น ส่่งผลให้้โรงเรีียนสะเดา "ขรรค์์ชััยกััมพลานนท์์อนุุสรณ์์"
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จัังหวััดสงขลาเป็็นโรงเรีียนที่่�มีีการเรีียนการสอนวิิชาภาษาจีีนที่่�เข้้มแข็็งและมีีการเปิิดสอน
วิชาภาษาจีนในชั้นเรียนชื่อ “Hub Education” ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ โรงเรียนที่มีการส่งเสริมด้าน
ภาษาต่างประเทศและภาษาต่างประเทศที่สองอย่างจริงจังได้แยกกลุ่มสาระภาษาต่าง
ประเทศออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ดูแลเฉพาะสาระวิชาภาษา
อังกฤษ) โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่สอง ประกอบด้วย ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น เช่น โรงเรียนอ�ำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
กล่าวโดยสรุปคือ ปัญหาเรื่องนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนมี 2 ลักษณะ
ได้แก่ 1) โรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาจีนเป็นเพียงวิชาเพิ่มเติมและไม่ได้มีโครงสร้างของ
รายวิชาที่เข้มข้นเพียงให้ผู้เรียนได้สัมผัสภาษาจีนอย่างผิวเผินเท่านั้น โรงเรียนน�ำวิชา
ภาษาจีนมาเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสนใจให้แก่ผู้ปกครองและผู้เรียนมี
ความมั่่� น ใจว่่าโรงเรีียนมีี ก ารเปิิ ด สอนภาษาจีีนตามกระแสความต้้ อ งการของสัั ง คม 
2) โรงเรีียนบางแห่่งเมื่่�อข้้าราชการครููโยกย้้ายกลัับภููมิิลำำ�เนาหรืือโยกย้้ายไปในพื้้�นที่่�อื่่�น
วิิชาภาษาจีีนก็็ต้้องปิิดตััวลงเนื่่�องจากไม่่มีีผู้้�สอนต่่อซึ่่�งเป็็นการส่่งเสริิมที่่�ไม่่จริิงจัังสร้้าง
ผลกระทบระยะยาวให้้แก่่ผู้้�เรีียน และ 3) โรงเรีียนที่่�สนัับสนุุนการเรีียนการสอนภาษาจีีน
เป็็นอย่่างมากแต่่ยัังขาดความพร้้อมในหลาย ๆ เช่่น ทรััพยากรทางการศึึกษา ห้้องเรีียน
แบบเรีียน และครููผู้้�สอนภาษาจีีน (จะนำำ�เสนอในหััวข้้อปััญหาด้้านครููผู้้�สอนภาษาจีีน)
ซึ่่�งทำำ�ให้้การเรีียนการสอนภาษาจีีนไม่่ได้้ประสิิทธิิภาพเท่่าที่่�ควรอัันจะส่่งผลต่่อผู้้�เรีียนใน
ระยะยาวเช่่นกััน
      2.1.2. ปััญหานโยบายการกำำ�หนดจำำ�นวนรัับของผู้เ้� รีียนที่่กำ� �ำ หนดมาจากต้้นสัังกััด
มีีความผกผััน หลัังจากที่่�สพฐ. ได้้ปรัับลดจำำ�นวนนัักเรีียนระดัับปฐมวััย 30 คน/ห้้อง ระดัับ
ประถมศึึกษา 40 คน/ห้้อง และระดัับมััธยมศึึกษา 40 คน/ห้้อง ตามมติิที่่�ประชุุมคณะ
กรรมาธิิการ (กมธ.) ปฏิิรููปการศึึกษาและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของสภาปฏิิรููปแห่่งชาติิ
(สปช.) โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2558 เป็็นต้้นมา (พิิชััย แก้้วบุุตร, 2563, น. 94-119)
ทำำ�ให้้โรงเรีียนต่่าง ๆ ที่่�มีีการแข่่งขัันสููงในเขตภููมิิภาคภาคใต้้จากเดิิมที่่�มีีการรัับผู้้�เรีียน
จำำ�นวน 50 คน/ห้้อง ต้้องลดจำำ�นวนผู้้�เรีียนลงตามนโยบายของต้้นสัังกััด ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
จำำ�นวนหนึ่่�งต้้องเข้้ารัับการศึึกษาในโรงเรีียนอื่่�น ๆ ที่่�มีีการแข่่งขัันรองลงมา ส่่งผลให้้จำ�ำ นวน
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ผู้้�เรีียนในโรงเรีียนที่มี่� กี ารแข่่งขัันน้้อยกว่่าเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อการจััดการ
ชั้้�นเรีียน อััตรากำำ�ลัังครููและการจ้้างครููชาวต่่างประเทศเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการของผู้้�เรีียน และในระยะต่่อมาสพฐ. ได้้ยืืดหยุ่่�นการรัับจำำ�นวนนัักเรีียนเข้้าศึึกษาใน
โรงเรีียนที่่�มีีการแข่่งขัันสููง ทำำ�ให้้โรงเรีียนที่่�มีีการแข่่งขัันรองลงมาได้้รัับผลกระทบโดยตรง
เนื่่�องจากผู้้�เรีียนมีีจำำ�นวนลดลงแต่่โรงเรีียนได้้ขยายชั้้�นเรีียนเพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับผู้้�เรีียนไป
แล้้ ว อีี กทั้้� ง ภาระที่่� โรงเรีียนต้้ องแบกรัั บ ในเรื่่� องค่่าใช้้ จ่่ ายด้้ า นต่่าง ๆ ก็็ มีีสูู ง ขึ้้� น ซึ่่� ง ใน
ห้้องเรีียนภาษาจีีนก็็ได้้รัับผลกระทบจากนโยบายที่�มี่ ีความผกผัันนี้้�เช่่นกััน
2.1.3. ปััญหาสััดส่่วนจำำ�นวนผู้้�เรีียน/ชั้้�นเรีียน สำำ�หรัับขนาดของชั้้�นเรีียนของแผน
ศิิลป์์ภาษาจีีนหรืือระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายส่่วนใหญ่่เปิิดรัับนัักเรีียนที่่�มีีพื้้�นฐานและ
ไม่่มีีพื้้�นฐานภาษาจีีนเข้้าเรีียนในห้้องเรีียนภาษาจีีนปกติิ และเปิิดรัับนัักเรีียนที่่�มีีพื้้�นฐาน
ภาษาจีีนเข้้าเรีียนในห้้องเรีียนพิิเศษภาษาจีีน จำำ�นวนผู้้�เรีียน 30 - 45 คน/ห้้อง โดยเป็็นไป
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดซึ่่�งจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่า ในปััจจุุบััน
ขนาดของจำำ�นวนผู้้�เรีียน/ห้้อง เป็็นขนาดที่�ครู
่ ูผู้้�สอนรัับได้้และทางโรงเรีียนก็็มีีการสนัับสนุุน
ครููผู้ส้� อนภาษาจีีนชาวไทย (ข้้าราชการและครููอัตั ราจ้้าง) และครููชาวต่่างชาติิตามความต้้องการ
ของผู้้�เรีียนอย่่างเต็็มที่่� ซึ่่�งเรื่่�องจำำ�นวนผู้้�เรีียน/ชั้้�นเรีียนจากการศึึกษาพบว่่ามีี แ นวโน้้ ม
การพััฒนาที่่�ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับที่่�เดิิมยัังมีโี รงเรีียนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�เรีียนมากถึึง 40 - 50
คน/ห้้อง ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�มากกว่่าเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) กำำ�หนด (สำำ�นักั งานเลขาธิิการสภาการศึึกษา, 2559) แต่่ถึึงแม้้ว่่าปััญหาสััดส่่วนจำำ�นวน
ผู้้�เรีียน/ชั้้�นเรีียนจะได้้รัับการแก้้ไขและพััฒนาในเบื้้�องต้้นแต่่ปััญหาที่่�ตามมาจากปััญหาดััง
กล่่าวคืือ การขาดแคลนทรััพยากรทางการศึึกษาที่่�ทัันสมััยซึ่่�งจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับ
โรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่า ในระยะแรกที่่�ต้้นสัังกััดมีีการส่่งเสริิมให้้เปิิดการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนและมีียุุทธศาสตร์์ส่่งเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกภาคส่่วนได้้ให้้การสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�
โรงเรีียนต่่าง ๆ ก็็บรรจุุวิิชาภาษาจีีนเป็็นสาระวิิชาหนึ่่�งของโรงเรีียนแต่่เมื่่�อระยะเวลาผ่่าน
ไปกว่่า 10 ปีี ทั้้�งแบบเรีียน2 และทรััพยากรทางการศึึกษาที่่�ทันั สมััยที่่เ� คยมีีการสนัับสนุุนใน
ระยะแรกไม่่ได้้มีกี ารปรัับปรุุงหรืือเพิ่่�มเติิมให้้มีีความหลากหลายตามสภาวการณ์์ปััจจุุบัันทำำ�ให้้
โรงเรีียนประสบปััญหาขาดแคลนทรััพยากรทางการศึึกษา
แบบเรียนในงานวิจยั ฉบับนี้ หมายถึง แบบเรียนที่โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดจ้างหรือสัง่ ซื้อและ
อยูใ่ นบัญชีรายชื่อแบบเรียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2
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แบบเรีียนและสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััย จากการสำำ�รวจโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่า คิิดเป็็น
ร้้อยละ 80 ของโรงเรีียนทั้้�งหมดยัังคงใช้้แบบเรีียนสััมผัสั ภาษาจีีน《体验汉语》ในการเรีียน
การสอนเป็็นหลัักเนื่่�องจากไม่่มีีงบประมาณในการสั่่�งซื้้�อหนัังสืือแบบเรีียนนอกบััญชีี และ
ร้้อยละ 100 ครููผู้้�สอนของทุุกโรงเรีียนใช้้วิิธีีการจััดทำำ�เอกสารประกอบการสอนด้้วยตนเอง
เป็็นเอกสารหลัักและเอกสารเสริิมให้้กัับผู้้�เรีียน ซึ่่�งก็็ส่่งผลกระทบต่่อโรงเรีียนที่่�จะต้้องแบก
รัับภาระในการอััดสำำ�เนาให้้กัับผู้้�เรีียน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดเป็็นปััญหาด้้านงบประมาณหรืือหากให้้
ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายเองซึ่่�งก็็จะไม่่สอดคล้้องกัับนโยบายเรีียนฟรีีของรััฐบาล
2.2 ปััญหาด้้านครููผู้ส้� อนภาษาจีีน
    ปัญหาเรื่องครูผู้สอนภาษาจีนเป็นปัญหาที่มีปรากฏเรื่อยมาในโรงเรียนสังกัด
รัฐบาลซึง่ ในปัจจบุ นั ปัญหาดังกลา่ วได้รบั การแก้ไขและพัฒนาไปในทางที่ดีขึน้ มากแต่สบื เนื่อง
ด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปปัญหาด้านครูผู้สอนภาษาจีนในภูมิภาคภาคใต้ก็มีปรากฏ
ปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
     2.2.1. ครููผู้ส้� อนภาษาจีีนชาวไทย สถานะข้้าราชการจบการศึึกษาสาขาวิิชาภาษา
จีีนมีีคุุณภาพที่่�ดีีและประจำำ�การในทุุกโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างในการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก แต่่จาก
การศึึกษาและสำำ�รวจพบว่่า ครููผู้้�สอนภาษาจีีนชาวไทยสถานะข้้าราชการยัังไม่่เพีียงพอต่่อ
ความต้องการของโรงเรียน สืบเนื่องจากนักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนหรือ
การสอนภาษาจีนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจ�ำนวนมากไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�ำคัญในการประกอบวิชาชีพครูในปัจจุบัน และการขอเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในปัจจุบันจะต้องเป็นการส่งรายชื่อ
ผู้ประสงค์เข้าศึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัดที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ จึงท�ำให้นักศึกษาที่จบ
การศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ไม่สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้ ท�ำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติจ�ำนวนน้อยเข้าสอบบรรจุข้าราชการครูสาขาวิชาภาษาจีน
       นอกจากนี้้ จ
� ากการเก็็บข้้อมููลวิิจััยพบว่่า ปััญหาการโยกย้้ายของข้้าราชการ
ครููก็็เป็็นปััจจััยสำำ�คััญหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อการขัับเคลื่่�อนการเรีียนการสอนภาษาจีีนของโรงเรีียน
ในบางโรงเรีียนการโยกย้้ า ยของข้้ า ราชการครูู ส่่ งผลถึึ ง ขั้้� น ต้้ อ งปิิ ด วิิ ช าภาษาจีีนทำำ� ให้้
การเรีียนการสอนภาษาจีีนของโรงเรีียนต้้องหยุุดชะงัักและนัักเรีียนที่่�เรีียนวิิชาภาษาจีีน
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ไปแล้้วก็็ไม่่สามารถนำำ�ไปต่่อยอดในระดัับที่่�สููงขึ้้�นได้้ ในบางโรงเรีียนถึึงแม้้ว่่าจะมีีข้้าราชครูู
ภาษาจีีนมาแทนในตำำ�แหน่่งเดิิมแต่่การเรีียนการสอนวิิชาภาษาจีีนของโรงเรีียนก็็เหมืือนกัับ
ต้้องเริ่่�มใหม่่เนื่่�องจากข้้าราชการที่่�บรรจุุใหม่่ยัังไม่่มีีประสบการณ์์ในการจััดการเรีียนการ
สอนหรืือคุ้้�นเคยกัับระบบราชการและสัังคมของโรงเรีียนของตน ซึ่่�งประเด็็นดัังกล่่าว
ก็็ส่่งผลเสีียกัับการเรีียนการสอนวิิชาภาษาจีีนของโรงเรีียนเช่่นกััน
ครููอััตราจ้้าง เป็็นครููที่่�โรงเรีียนจััดจ้้างมีีสััญญาปีีต่่อปีี โดยมากเป็็นครููที่่�จบเอก
วิิชาภาษาจีีนในประเทศไทยบางโรงเรีียนเป็็นครููที่่�จบระดัับปริิญญาโทจากประเทศจีีน
ปััญหาของครููอััตราจ้้างคืือโรงเรีียนจ้้างเป็็นรายปีีและจ้้างได้้ที่่�เงิินเดืือน 9,000 - 10,000
บาท (เมื่่�อหัักภาษีีและค่่าประกัันสัังคมแล้้วจะมีียอดสุุทธิิประมาณ 8,000 - 9,000 บาท)
ซึ่่�งเป็็นค่่าตอบแทนที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ��เมื่่�อเทีียบกัับอาชีีพอื่่�นที่่�สามารถสร้้างรายได้้ต่่อเดืือน
มากกว่่าทำำ�ให้้อาชีีพครููไม่่มีีแรงจููงใจมากพอที่่�จะดึึงดููดบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเข้้า
มาในระบบได้้ ประกอบกัับครููอััตราจ้้างจำำ�นวนหนึ่่�งไม่่มีีใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพครูู
ซึ่่�งเป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถนำำ�บุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถมาเป็็นครููได้้
2.2.2. ครููอาสาสมััครจีีน คืือ ครููจากสำำ�นักั งานส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาจีีน
นานาชาติิ (HANBAN) จากการลงนามความเข้้าใจและข้้อตกลงระหว่่างกระทรวงศึึกษาธิิการ
แห่่งราชอาณาจัักรไทยและกระทรวงศึึกษาธิิการแห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีนซึ่่�ง สพฐ.
ได้้รัับครููอาสาสมััครจีีนมาปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2546 - ปััจจุบัุ ัน (พิิชััย
แก้้วบุุตร และอธิิปััตย์์ นิิตย์์นรา, 2559, น. 70) จากการสำำ�รวจพบว่่า ครููอาสาสมััครจีีน
ในภาพรวมทั้้� ง หมดอยู่่�ใ นเกณฑ์์ ที่่�ดีีขึ้้� น มีี ก ารคัั ด กรองที่่�เ ป็็ น ระบบโดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง
ครููจะต้้องจบการศึึกษาภายใต้้สาขาวิิชาการสอนภาษาจีีนเป็็นภาษาต่่างประเทศหรืือ
การสอนภาษาจีนส�ำหรับชาวต่างชาติ และก่อนเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ครูเหล่านี้จะต้อง
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและเข้าอบรมใน
ศูนย์อบรมที่ส�ำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ก�ำหนด
เป็็นระยะเวลาประมาณ 300 ชั่่�วโมง ซึ่่�งศููนย์์อบรมต่่าง ๆ มีีหลัักสููตรการอบรมที่่�เป็็น
มาตรฐานเดีียวกัันและผ่่านการตรวจสอบมาตรฐานที่�เ่ ป็็นระบบ (Yiyuan, 2012, pp. 214)
โดยปััญหาที่่�พบเกี่่�ยวกัับครููอาสาสมััครจีีนมีีดัังต่่อไปนี้้�
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2.2.2.1 ปััญหาคุุณภาพของครููอาสาสมััครจีีน เป็็นปััญหาอัันดัับต้้นที่โ่� รงเรีียนต่่าง ๆ
มีีเสีียงสะท้้อนกลัับมาซึ่่�งทางโรงเรีียนก็็มีีความเข้้าใจเนื่่�องจากโครงการครููอาสาสมััครจีีน
เป็็นโครงการใหญ่่ ซึ่่�งปริิมาณครููมีีจำำ�นวนมากทำำ�ให้้ควบคุุมคุุณภาพของครููได้้ยากควรเพิ่่�ม
ความเข้้มงวดในกระบวนการติิดตามผลของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษาจีีน
นานาชาติิ (HANBAN) ประจำำ�ประเทศไทยและหน่่วยงานที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง
2.2.2.2 ปััญหาความล่่าช้้าของการเดิินทางมาปฏิิบััติิงานของครููอาสาสมััครจีีน
จากเดิิมครูอู าสาสมััครจีีนจะเดิินทางมาถึึงประเทศไทยและเข้้าปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นโรงเรีียนต่่าง ๆ
ช่่วงกลางเดืือนพฤษภาคมซึ่่�งโรงเรีียนต่่าง ๆ จะเปิิดภาคเรีียนแล้้วประมาณ 1 - 2 สััปดาห์์
แต่่ในปีีการศึึกษา 2562 นี้้�ครููอาสาสมััครจีีนเดิินทางมาถึึงประเทศไทยในช่่วงปลายเดืือน
พฤษภาคมซึ่่�งโรงเรีียนต่่าง ๆ เปิิดภาคเรีียนไปแล้้วประมาณ 3 - 4 สััปดาห์์ ประกอบกัับ
ความเข้้ ม งวดของการตรวจสอบความเรีียบร้้ อ ยของชาวต่่างชาติิ ที่่� ม าปฏิิ บัั ติิ ง าน
ในประเทศไทยโดยสำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืืองของแต่่ละท้้องที่่�ที่่�ไม่่อนุุญาตให้้ปฏิิบััติิงาน
ก่่อนได้้รัับใบอนุุญาตทำำ�งาน  ดัังนั้้�น ในโรงเรีียนจึึงไม่่สามารถให้้ครููอาสาสมััครจีีนปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ก่่อนได้้จะจััดการเอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ เสร็็จสิ้้�นซึ่่�งผลกระทบจากปััญหานี้้�ทำำ�ให้้ครูู
ผู้้�สอนภาษาจีีนชาวไทยต้้องรัับภาระงานสอนเป็็นจำำ�นวนมาก ในบางโรงเรีียนต้้องแบกรัับ
ภาระงานสอนมากถึึง 30 คาบ/สััปดาห์์
2.2.2.3 ปััญหาการเบิิกจ่่ายค่่าตอบแทนของครููอาสาสมััครจีีนที่่�จะเบิิกจ่่ายได้้
ตามสััญญาจ้้างเท่่านั้้�น ซึ่่�งเมื่่�อวิิเคราะห์์แล้้วครููอาสาสมััครจีีนจะพำำ�นัักอยู่่�ในประเทศไทย
และปฏิิบััติิงานเพีียง 8 - 9 เดืือนเท่่านั้้�นซึ่่�งเป็็นระยะเวลาที่่�สั้้�นมาก
2.2.2.4 ปััญหากรอบข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ของโครงการครููอาสาสมััครจีีน คืือ
โรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎและกรอบข้้อกำำ�หนดที่ต้่� น้ สัังกััดกำำ�หนด เช่่น
การจััดที่่พั� กั ที่่�พร้้อมด้้วยเครื่่�องอำำ�นวยความสะดวก ประกัันสุุขภาพ ค่่าธรรมเนีียมในการจััด
ทำำ�เอกสารต่่าง ๆ ระหว่่างปฏิิบัติั งิ านในประเทศไทย เป็็นต้้น ซึ่่ง� ข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ เป็็นปััจจััย
ด้้านต้้นทุุนที่่�โรงเรีียนจะต้้องแบกรัับเพื่่�อให้้โรงเรีียนมีีครููอาสาสมััครจีีน โดยในโรงเรีียน
ขนาดกลางและขนาดเล็็กอาจไม่่มีงี บประมาณเพีียงพอที่จ่� ะจััดสรรให้้ได้้ และในอีีกด้้านหนึ่่�ง
ถึึงแม้้ว่่าโรงเรีียนจะมีีความพร้้อมตามเกณฑ์์ข้้อกำำ�หนดของต้้นสัังกััดแต่่สำำ�นัักงานส่่งเสริิม
การเรีียนการสอนภาษาจีีนนานาชาติิ (HANBAN) ประจำำ�ประเทศไทยก็็ไม่่สามารถจััดสรร
ครููอาสาสมััครจีีนให้้ได้้หากว่่าโรงเรีียนอยู่่�ไกลจากเขตเมืือง ซึ่่�งทั้้�ง 2 ประเด็็นเป็็นปััญหาที่่�
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนขาดโอกาสในการเรีียนรู้้�ได้้
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2.3. ครููชาวจีีนที่่�โรงเรีียนจััดหาและจััดจ้้างเอง คืือ การแก้้ไขปััญหาการขาดครูู
เจ้้าของภาษาของโรงเรีียนซึ่่�งในบางโรงเรีียนได้้ครููที่่�เป็็นนัักศึึกษาฝึึกประสบการณ์์มาสอน
ให้้กัับโรงเรีียน ซึ่่�งมีีปััญหามากกว่่าครููที่่�รัับจากต้้นสัังกััดคืือครููอาสาสมััครจีีน ทั้้�งอายุุและ
วุุฒิิภาวะที่่�ยัังไม่่พร้้อม ขาดประสบการณ์์สอน และไม่่เข้้าใจกัับสภาพการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนในประเทศไทย ในบางโรงเรีียนสามารถหาครููชาวจีีนที่�่มีีประสบการณ์์สอนได้้แต่่ก็็
พบกัับปััญหาค่่าจ้้างที่่�ค่่อนข้้างสููงและครููที่�มี่ ีประสบการณ์์สอนจริิง ๆ เข้้าใจสภาพการเรีียน
การสอนภาษาจีีนในประเทศไทยจริิง ๆ นั้้�นหาได้้ยากมาก ซึ่่ง� ก็็ส่่งผลกระทบต่่อการขัับเคลื่่อ� น
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในโรงเรีียนเช่่นกััน
2.3.1 ปััญหาด้้านความร่่วมมืือและการสนัับสนุุน
    ความร่่วมมืือพื้้�นฐานที่่�ทุุกโรงเรีียนมีีคืือความร่่วมมืือจากศููนย์์เครืือข่่าย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนต่าง ๆ ในการร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กั บ การเรียนการสอนภาษาจีนจากต้ น สั ง กั ด นอกจากนี้  ยั ง มีการสนั บ สนุ น การเรียน
การสอนภาษาจีนจากห้องเรียนขงจื่อ/สถาบันขงจื่อที่อยู่ในพื้นที่ และในบางโรงเรียนที่มี
ความพร้อมสูงก็ยังสามารถหาความร่วมมือกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้
เช่น โรงเรียนสตรีพัทลุงมีความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานานาชาติสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหางโจว) ซึ่งความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเป็นปัจจยั ส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนได้ จากการส�ำรวจพบว่า โรงเรียนที่มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกหรือ
หน่วยงานการศึกษาต่างประเทศมีอยู่น้อยมากโดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างพบว่า มีเพียงโรงเรียนสตรีพัทลุงเพียงโรงเรียนเดียวที่มีความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกระหว่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ อีก 9 โรงเรียนจะเป็น
ความร่วมมือภายในประเทศและเป็นความร่วมมือในภูมิภาคเดียวกัน โรงเรียนต่าง ๆ
ได้สะท้อนถึงปัญหางบประมาณของวิชาภาษาจีนที่มีจ�ำกัดแต่มีผู้เรียนสนใจจ�ำนวนมาก
ท�ำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมนอกชั้น
เรียน โดยวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของโรงเรียนคือการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในท้องที่/ห้องเรียนขงจื่อ/สถาบันขงจื่อมาช่วยจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน ซึ่งก็เป็น
ความร่วมมือเพียงครั้งคราวและยังไม่ครอบคลุมโรงเรียนทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้ ดังนั้น
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ปัญหาการสร้างความร่วมมือนั้นจึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเรียน
การสอนภาษาจีนของภูมิภาคภาคใต้
2.3.2 ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ของโรงเรีียน การบริิหารจััดการโรงเรีียนขนาดใหญ่่
พิิเศษและโรงเรีียนขนาดใหญ่่มีีการสนัับสนุุนจากต้้นสัังกััดและหน่่วยงานอื่่น� ๆ อย่่างเข้้มแข็็ง
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งคุณภาพของผู้เรียนที่โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสูงทั้งด้านวิชาการ 
ทุนทรัพย์ การสนับสนุนของครอบครัว  และปัจจัยอื่น ๆ เช่น แรงผลักดัน แรงจูงใจใน
การเรีียน โรงเรีียนขนาดกลางและโรงเรีียนขนาดเล็็กเป็็นโรงเรีียนที่่�จะต้้องบริิหารจััดการ
ด้้วยตนเองค่่อนข้้างสููงเนื่่�องจากงบประมาณในการสนัับสนุุนจากต้้นสัังกััดค่่อนข้้างน้้อย
และมีีจำำ�กััด โรงเรีียนต้้องจััดสรรสนัับสนุุนหลากหลายกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� ซึ่่�งกลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศประเภทวิิชาภาษาจีีนถืือเป็็นกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�ที่ค่่่� อนข้้างใหม่่
ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณหรือการสนับสนุนอาจยังไม่เพียงพอมากนัก ประกอบกับ
จ�ำนวนผู้เรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กมีจ�ำนวน
มากและหลากหลายท�ำให้การจัดการชั้นเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนลักษณะดังกล่าวมี 
ความยากและในเชิงงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนก็มีงบประมาณจ�ำนวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้เรียนท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาด
ใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจจาก   
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยครูผู้สอนภาษาจีนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นั้น ๆ และ
มีความสัมพันธ์อันดีในศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนต่าง ๆ แต่ใน
การจัดท�ำหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนความเหลื่อมล�้ำของโรงเรียนก็ยังคงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลค่อนข้างสูง กล่าวคือ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กยังขาด
แนวทางในการจัดท�ำหลักสูตรภาษาจีนที่เหมาะสมตามสภาพของตนเอง ซึ่งการช่วยเหลือ
กันระหว่างครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนกันเองนั้นยังไม่
เพียงพอ และในบางประเด็นของการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาก็ยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่
พบในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น การก�ำหนดจ�ำนวนคาบเรียนวิชา
ภาษาจีน การจัดวางโครงสร้างรายวิชา และการก�ำหนดประเภทวิชา เป็นต้น

78

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 13 (1)

2.3.3 ปััญหาด้้านหลัักสููตร
    จากการศึึกษาพบว่่า โรงเรีียนในสัังกััดรััฐบาลร้้อยละ 89 มีกี ารอ้้างอิิงหลัักสููตร
ภาษาจีีนจากหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช 2551 และตััวชี้้�วััดและ
สาระการเรีียนรู้้�ภาษาจีีนตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศซึ่่�งตััวชี้้�วััดดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามรููปแบบ
ของตัั วชี้้� วัั ด และสาระการเรีียนรู้้�แกนกลางกลุ่่� ม สาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ
ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 (พิิชััย แก้้วบุุตร, 2563)  
ซึ่่�งโรงเรีียนต่่าง ๆ ในสัังกััดรััฐบาลร้้อยละ 89 มีีการอ้้างอิิงทั้้�งหมดและมีีการอ้้างอิิงบางส่่วน
มีีเพีียงส่่วนน้้อยเท่่านั้้�นที่่�ไม่่ได้้อ้้างอิิงซึ่่�งก็็เป็็นไปตามบริิบทและประเภทของโรงเรีียน โดย
โรงเรีียนต่่าง ๆ เห็็นว่่า เป็็นเพราะสาระการเรีียนรู้้�ยากและมีีเวลาเรีียนไม่่เพีียงพอคิิดเป็็น
ร้้อยละ 30 รองลงมาคืือสาระการเรีียนรู้้�ยากเกิินไปคิิดเป็็นร้้อยละ 28 (สำำ�นัักงานเลขาธิิการ
สภาการศึึกษา, 2559) ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั โรงเรีียนสัังกััดรััฐบาลในภููมิภิ าคภาคใต้้ยัังคงปรากฏปััญหา
ดัังกล่่าวข้้างต้้นและจากการลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจและสััมภาษณ์์เชิิงลึึกโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างพบ
ว่่า มีีปััญหาด้้านอื่่�น ๆ ดัังนี้้�
    2.3.3.1 ทิิศทางของหลัักสููตรภาษาจีีนมีเี ป้้าหมายไม่่ไปในทิิศทางเดีียวกััน คืือ
โรงเรีียนแต่่ละจัังหวััดและแต่่ละท้้องที่่�มีีลัักษณะเด่่นและบริิบทของโรงเรีียนที่่�แตกต่่างกััน
ซึ่่�งปััจจััยต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ล้้วนมีีผลต่่อการกำำ�หนดเป้้าหมาย (ระดัับความรู้้�ภาษาจีีนของ
ผู้้�เรีียนในภาพรวม) ของการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ธรรมชาติิที่แ่� ต่่ละท้้องที่่แ� ละแต่่ละโรงเรีียนจะมีกี ารกำำ�หนดเป้้าหมายของหลัักสููตรที่่แ� ตกต่่างกััน
แต่่ทว่่าหากหลัักสููตรภาษาจีีนระดัับภููมิภิ าคมีกี ารจััดทำำ�และกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาร่่วมกััน
ที่่�ชััดเจนจะทำำ�ให้้โรงเรีียนที่่�มีีโอกาสหรืือทรััพยากรทางการศึึกษาน้้อยกว่่าโรงเรีียนที่่�มีีความ
พร้้อมได้้มีีแนวทางในการพััฒนาและส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนสามารถมีีความรู้้�และบรรลุุเป้้าหมาย
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ผ่่านการศึึกษาตััวอย่่างหรืือรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีน
ของโรงเรีียนต่่าง ๆ และมีีกรอบของสาระการเรีียนรู้้�และการวััดความรู้้�ที่่�เท่่าเทีียมและ
เป็็นไปในรููปแบบเดีียวกััน ซึ่่�งวิิธีีดัังกล่่าวนอกจากเป็็นผลดีีในการพััฒนาการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนในภาพรวมของภููมิิภาคแล้้วยัังเป็็นการใช้้ทรััพยากรทางการศึึกษาของโรงเรีียนที่่�มีี
ความพร้้อมสููงได้้พยุงุ และช่่วยเหลืือโรงเรีียนที่มี่� ีความพร้้อมน้้อยกว่่าให้้บรรลุุเป้้าหมายที่มี่� กี ารจััดทำำ�
ร่่วมกัันอย่่างสมบููรณ์์
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2.3.3.2 ปััญหาการใช้้หลัักสููตรร่่วมกัันระหว่่างหลัักสููตรภาษาต่่างประเทศและหลัักสููตร
ภาษาจีีนเป็็นปััญหาที่พ่� บมากในระยะแรกที่โ่� รงเรีียนเปิิดการเรีียนการสอนภาษาจีีนจาก การ
สััมภาษณ์์ครูผูู้ ส้� อนภาษาจีีน หััวหน้้ากลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศและรองผู้้�อำ�ำ นวยการ
ฝ่่ายวิิชาการของโรงเรีียนกลุ่่มตั
� วั อย่่างพบว่่า ร้้อยละ 100 ของโรงเรีียนกลุ่่มตั
� วั อย่่างเดิิมใช้้หลัักสููตร
ภาษาต่่างประเทศ (ภาษาอัังกฤษ) ของโรงเรีียนแต่่ในระยะหลัังพบว่่า ความแตกต่่างของภาษาจีีน
และภาษาอัังกฤษมีีความแตกต่่างกััน อีีกทั้้�งระดัับความรู้้�ของผู้เ้� รีียนภาษาจีีนเป็็นความรู้้�ระดัับเริ่่ม�
ต้้นซึ่ง่� ไม่่สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามที่ห่� ลัักสููตรภาษาอัังกฤษวางไว้้เดิิมและภาษาจีีนนำำ�มาปรัับ
ใช้้ จึงึ เป็็นที่ม่� าให้้โรงเรีียนมีกี ารปรัับปรุุงหลัักสููตรและจััดทำำ�หลัักสููตรภาษาจีีนแยกออกมาจาก
หลัักสููตรภาษาต่่างประเทศ (ภาษาอัังกฤษ)  ซึ่ง่� วิิธีีการดัังกล่่าวทำำ�ให้้หลัักสููตรของภาษาจีีนในระดัับ
สถานศึึกษามีีความเป็็นรููปแบบมากยิ่่ง� ขึ้้น� และสามารถเป็็นแกนในการจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่าง
ชััดเจน แต่่ทั้้�งนี้้เ� นื่่อ� งจากสภาพการณ์์ของสัังคมที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว  “ตััวชี้วั้� ดั และสาระ
การเรีียนรู้้�ภาษาจีีน” ที่จั่� ดั ทำำ�โดยสำำ�นักั วิิชาการและมาตรฐานการศึึกษา สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน กระทรวงศึึกษาธิิการ ซึ่ง่� เดิิมจััดทำำ�และปรัับปรุุงตามตััวชี้วั้� ดั และสาระการ
เรีียนรู้้�แกนกลางกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551 นั้้�นยัังมีสี าระบางส่่วนที่ไ่� ม่่สอดคล้้องกัับสภาพการเรีียนการสอนของโรงเรีียน
และสาระบางส่่วนไม่่เป็็นไปตามสภาวการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั  ทำำ�ให้้การจััดการเรีียนการสอนวิิชาภาษาจีีน
ของโรงเรีียนต่่างๆเกิิดความย้้อนแย้้งกล่่าวคืือโรงเรีียนจะต้้องจััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรซึ่่ง�
หลัักสููตรมีีการจััดทำำ�ตามตััวชี้วั้� ดั และสาระการเรีียนรู้้�ภาษาจีีนแต่่ตััวชี้วั้� ดั และสาระการเรีียนรู้้�ภาษา
จีีนมีีสาระบางส่่วนที่่จั� ดั ทำำ�ตามรููปแบบของตััวชี้วั้� ดั และสาระการเรีียนรู้้�แกนกลางกลุ่่ม� สาระการ
เรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศทำำ� ให้้ ส าระการเรีียนรู้้�ไม่่สอดคล้้ อ งกัั บ ระดัั บ ความรู้้�ของ
ผู้้�เรีียนและสภาพการเรีียนการสอนปััจจุุบัันซึ่่�งมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วมากทำำ�ให้้ปััญหา
เรื่่อ� งหลัักสููตรเป็็นปััญหาที่พ่� บอย่่างต่่อเนื่่อ� งและเป็็นปััญหาที่ควร
่� ได้้รับั การแก้้ไขระดัับเร่่งด่่วน
จาการศึึกษาและการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่า หลัักสููตร
ภาษาจีีนขาดการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดและการวััดและประเมิินที่่�ชััดเจนในระดัับอัักษร คำำ�ศััพท์์
ไวยากรณ์์ และยัั ง ขาดสัั ด ส่่วนที่่� สำำ�คัั ญ คืือการวัั ด และประเมิิ น ผล ซึ่่� ง ร้้ อ ยละ 100
ของโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดการประเมิินผลหลัักสููตรทั้้�งในระดัับอัักษร 
คำำ�ศััพท์์ และหลัักไวยากรณ์์ มีีเพีียงการกำำ�หนดในภาพรวมเท่่านั้้�นคืือ ผู้้�เรีียนที่�จ่ บการศึึกษา
ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายควรผ่่านการสอบวััดระดัับความรู้้�ภาษาจีีน (HSK) ระดัับ 2
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- 3 ซึ่่�งเป็็นการประเมิินผลผู้้�เรีียนโดยตรงไม่่ใช่่การประเมิินผลหลัักสููตรว่่าหลัักสููตรภาษาจีีน
ที่่� โ รงเรีียนใช้้ นั้้� น สามารถอำำ� นวยให้้ ผู้้� เ รีียนบรรลุุ ต ามจุุ ด มุ่่� ง หมายที่่� ตั้้� ง ไว้้  ปัั ญ หา
ดัังกล่่าวถืือเป็็นปััญหาใหญ่่ที่่�สุุดของการจััดทำำ�หลัักสููตรกล่่าวคืือ ทำำ�ให้้หลัักสููตรนั้้�นไม่่ครบ
ตามกระบวนการที่่�สมบููรณ์์ ซึ่่�งโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างได้้ให้้ความเห็็นตรงกัับมติิในที่่�ประชุุม
ครููผู้้�สอนภาษาจีีนภููมิิภาคภาคใต้้ว่่าปััญหาดัังกล่่าวเป็็นประเด็็นสำำ�คััญในการศึึกษาเพื่่�อหา
แนวทางการจัั ด ทำำ� หลัั ก สูู ต รภาษาจีีนระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย สำำ� หรัั บ การจัั ด ทำำ�
หลัักสููตรสถานศึึกษา ภููมิิภาคภาคใต้้ต่่อไป
หลัักสููตรภาษาจีีนจััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างไม่่เป็็นระบบ ปััจจััยหนึ่่�งที่่�พบจากการลงพื้้�นที่่�
สััมภาษณ์์โรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างคืือ ครููผู้้�สอนภาษาจีีนทั้้�งสถานะข้้าราชการและครููอััตรา
จ้้างเป็็นครููที่่�เพิ่่�งจบการศึึกษาใหม่่ล้้วนเป็็นครููมืือใหม่่ไม่่มีีความเชี่่�ยวชาญในการจััดทำำ�
หลัักสููตรและยัังไม่่มีีความเชี่่�ยวชาญพอในการจััดทำำ�หลัักสููตรภาษาจีีน ซึ่่�งโรงเรีียนมัักจะ
คาดหวัังว่่าบุุคลากรของตนจะสามารถจััดทำำ�หลัักสููตรภาษาจีีนให้้กัับโรงเรีียนได้้ ซึ่�ง่ ในความ
เป็็นจริิงแล้้วการจััดทำำ�หลัักสููตรภาษาจีีนเป็็นเรื่่อ� งที่่จ� ะต้้องคิิดและวางแผนอย่่างรอบคอบเพื่่อ� ให้้
ผู้้�เรีียนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด กอปรกัับบุุคลากรครููที่่�บรรจุุใหม่่ไม่่ทราบถึึงความเป็็นมาของ
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในโรงเรีียนสัังกััดรััฐบาลไม่่ทราบว่่าการจััดทำำ�หลัักสููตรจะต้้อง
ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และต้องเทียบเคียงหรือ
อ้างอิงมาตรฐานการวัดความรู้จากตัวชี้วัดต่าง ๆ ท�ำให้การจัดท�ำหลักสูตรภาษาจีนของ
สถานศึ ก ษาเป็ น ไปอย ่ า งไม่เป็ น ระบบ ไม่มีการก�ำหนดสาระการเรียนรู ้ ที่ชัด เจนขาด     
ความต่อเนื่องของสาระการเรียนรู้และมีการซ�้ำซ้อนของเนื้อหา หรือในบางโรงเรียนครู
ผู้้�สอนภาษาจีีนไม่่ทราบว่่าต้้นสัังกััดได้้มีีการจััดทำำ�ตััวชี้้�วััดไปแล้้ว  หรืือในบางโรงเรีียนใช้้วิิธีี
การใช้้หลัักสููตรของวิิชาภาษาต่่างประเทศ (ภาษาอัังกฤษ) เป็็นหลัักในการจััดทำำ�หลัักสููตร
ภาษาจีีนซึ่่�งลัักษณะของทั้้�ง 2 กลุ่่�มสาระวิิชามีีความแตกต่่างกััน
สรุุปและอภิิปรายผลการวิิจััย
จากการศึึ ก ษาวิิ จัั ย พบว่่า ปัั ญ หาหลัั ก ในการจัั ด การเรีียนการสอนภาษาจีีน
ในโรงเรีียนระดัั บมัั ธยมศึึ กษาสัั งกัั ดรัั ฐบาล ภูู มิิภาคภาคใต้้ ในภาพรวม  ประกอบด้้ วย
1) เรื่่�องจำำ�นวนคาบเรีียน 2) ครููผู้ส้� อน 3) แบบเรีียน และ 4) การวััดและประเมิินผล ซึ่�ง่ เป็็น
ปััญหาที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่�องและได้้รัับการพััฒนาและแก้้ไขเรื่่�อยมา นอกจากนี้้�พบว่่า ปััญหา

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาล ภูมิภาคภาคใต้

81

อื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาภาษาจีีนในภููมิิภาคภาคใต้้ประกอบด้้วย 1) ปััญหาเชิิงนโยบาย
จากต้้นสัังกััด 2) ปััญหาในมิิติต่่ิ าง ๆ ของครููผู้้�สอนภาษาจีีน 3) ปััญหาด้้านความร่่วมมืือและ
การสนัับสนุุนขององค์์กรต่่าง ๆ และ 4) ปััญหาด้้านหลัักสููตรภาษาจีีนสำำ�หรัับสถานศึึกษา
ระดับภูมิภาคซึ่งปัญหาสุดท้ายนี้เป็นปัญหาที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขในระดับเร่งด่วน
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
รััฐบาล ภููมิิภาคภาคใต้้ในภาพรวมสอดคล้้องกัับรายงานวิิจััยเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนในประเทศไทยระดัับมััธยมศึึกษา (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา, 2559,
น.119 - 126) งานวิิจััยเรื่่�องสภาพและแนวทางการพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาจีีนใน
โรงเรีียนรััฐบาล (พิิชััย แก้้วบุุตร และอธิิปััตย์์ นิิตย์์นรา, 2559, น. 70) และงานวิิจััยเรื่่�อง
ความต้้องการจำำ�เป็็นในการอบรมโครงการครููอาสาสมััครจีีน ประจำำ�ประเทศไทย (Yiyuan,
2012: p. 213 - 220)  เช่่น เรื่่�องจำำ�นวนคาบเรีียน ครููผู้้�สอน แบบเรีียน และการวััดและ
ประเมิินผลซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�มีีมาอย่่างต่่อเนื่่�องและได้้รัับการพััฒนาและแก้้ไขเรื่่�อยมา ซึ่ง�่ จาก
การวิิจัยั พบว่่า ปััญหาอื่่น� ๆ ที่่พ� บในภููมิภิ าคภาคใต้้ที่ส่่่� งผลต่่อการพััฒนาภาษาจีีนนั้้�นประกอบ
ด้้วย 1) ปััญหาเชิิงนโยบายจากต้้นสัังกััด ซึ่่�งเป็็นปััจจััยภายนอกที่่�ไม่่สามารถแก้้ไขได้้จาก
โรงเรีียนปลายทาง หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบควรให้้ศููนย์์เครืือข่่ายส่่งเสริิมการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนในแต่่ละภููมิิภาคและโรงเรีียนที่่�มีีการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนที่่�เข้้มแข็็งได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการวางนโยบายพััฒนาการเรีียนการสอนโรงเรีียนมััธยมในสัังกััดรััฐบาล ไม่่ควร
เป็็นการกำำ�หนดนโยบายหรืือกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�มาจากส่่วนกลางเพีียงอย่่างเดีียว 
เนื่่�องจากนโยบายหรืือแนวปฏิิบััติิบางเรื่่�องไม่่สอดคล้้องกัับสภาพจริิงในการปฏิิบััติิงาน 2)
ปััญหาในมิิติิต่่าง ๆ ของครููผู้้�สอนภาษาจีีน ควรมีีการสำำ�รวจและจััดทำำ�สถิิติิในภาพรวมเพื่่�อ
เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาหรืือส่่งเสริิมครููผู้้�สอนภาษาจีีนชาวไทยต่่อไปในอนาคต สำำ�หรัับ
ครููอาสาสมััครจีีนนอกจากมีีโครงการเยี่่�ยมครููอาสาสมััครจีีนที่่�เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง
กระทรวงศึึกษาธิิการแห่่งราชอาณาจัักรไทยและสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการเรีียนการสอนภาษา
จีีนนานาชาติิ (HANBAN) ประจำำ�ประเทศไทยแล้้วควรเจรจาหามาตรการในการควบคุุม
คุุณภาพและติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านของครููอาสาสมััครจีีนอย่่างจริิงจัังและเป็็นระบบ 3)
ปััญหาด้้านความร่่วมมืือและการสนัับสนุุนขององค์์กรต่่าง ๆ ควรมีีการส่่งเสริิมให้้สร้้าง
ความร่่วมมืือด้้านต่่าง ๆ ระหว่่างโรงเรีียนและองค์์กรท้้องถิ่่�น และ 4) ปััญหาด้้านหลัักสููตร
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ภาษาจีีนสำำ�หรัับสถานศึึกษาระดัับภููมิิภาค ซึ่่�งปััญหาสุุดท้้ายนี้้�เป็็นปััญหาที่่�ควรจะต้้องได้้รัับ
การแก้้ไขในระดัับเร่่งด่่วน เนื่่�องจากสภาวะสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไปและความต้้องการจำำ�เป็็น
บุุ ค ล า ก รด้้ า น ภ า ษ า จีี น ที่่� มีีม า ก ขึ้้� น รวมถึึ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร เรีี ย น ภ า ษ า จีี น
ที่่เ� พิ่่�มสูงู ขึ้้น�  ควรมีีการจััดทำำ�หลัักสููตรภาษาจีีนในระดัับภููมิภิ าคโดยยึึดตามหลัักสููตรแกนกลางการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช 2551 และตััวชี้้�วััดต่่าง ๆ ที่่� สพฐ. กำำ�หนด ซึ่่�งการจััดทำำ�
หลัักสููตรภาษาจีีนในระดัับภููมิิภาคจะเป็็นแนวทางสำำ�คััญในการพััฒนาการเรีียนการสอน
ภาษาจีีนของภููมิิภาคนั้้�น ๆ ให้้เป็็นเอกภาพเดีียวกัันและสาระการเรีียนรู้้�จะสอดคล้้องกัับจุุด
เด่่นและอัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องภูู มิิ ภ าคนั้้� น ๆ อัั น จะส่่งผลดีีกัั บ โรงเรีียนที่่� เ พิ่่� ง เปิิ ด การเรีียน
การสอนภาษาจีนโดยจะได้มีแนวทางหรือแกนกลางในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถาน
ศึกษาต่อไป นอกจากนี้ การจัดท�ำหลักสูตรระดับภูมิภาคยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ในการจัดท�ำและพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนอีกด้วย
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