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บทคัดย่อ
ในการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษา
สภาพในปัจจุบันของการสอนภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อที่จะค้นหาข้อเสนอแนะและแนวทางต่าง ๆ
ในการแก้ปัญหาการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การศึกษานั้นใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจัย งานเขียนเชิง
วิชาการ (Document Analysis) และนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนามา
เขียนสรุป
จาการศึกษาดังกล่าวพบว่า การสอนภาษาจีนในประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมจาก
ทั้งองค์กรจากภายในประเทศและประเทศจีน ทั้งในด้านบุคลากร สื่อการสอน รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ แต่ยัง
พบปัญหาในเรื่องความต่อเนื่อง การขาดแคลนบุคลากรที่ยังมีไม่เพียงพอ สื่อ เทคโนโลยีและความพร้อมของ
สถานศึกษา ทั้งนี้นักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้เป็น
แบบเดียวกันทั้งประเทศและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ และ การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร
คาสาคัญ : ภาษาจีน / การสอนภาษาจีน / สภาพปัญหาการสอนภาษาจีน / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอน
ภาษาจีน
บทนา
ในสังคมโลกปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของวัฒนธรรมพหุเชิงภาษา (Multilingualism) ใครที่สามารถ
พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาจึงสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ของทวีปเอเชียภาษาจีนเป็น
ภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีการใช้ภาษาจีนอย่างแพร่หลายและมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ประเทศ
ไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมานานหลายทศวรรษ มีการประกาศให้ใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษ และได้บรรจุวิชาภาษาจีนไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (Core Curriculum) อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้
ส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษามีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนของ สุรีพร ไตรจันทร์ (2557) พบว่า ภาษาจีน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาษาไทยมาช้านาน ทั้งในการยืมคามาใช้ในภาษาไทย หรือ อยู่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษาจีนในช่วงแรกไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากเหตุผลหลาย
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ประการ เช่น ขาดแคลนผู้รู้จริง ขาดแคลนผู้สอน ขาดสถานที่ศึกษา แต่ 10 ปี ให้หลัง (พ.ศ. 2546 - 2557)
ประเทศจีนได้มีการเปิดประเทศ มีกาการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ทาให้ประเทศ ไทยได้เริ่มส่งเสริม
ให้คนไทยเรียนภาษาจีน ทั้งนี้จะเห็นได้จากกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดหลักสูตรให้วิชาภาษาจีนเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรภาษาต่างประเทศโดยกาหนดให้เป็นวิชาเลือก ซึ่งมีเริ่มต้นตั้งแต่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ลงทุนโดยเอกชน และ
โรงเรียนที่เปิดโดยมูลนิธิ
ปัญหาการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
จากความสาคัญของภาษาจีนและความพยายามที่จะส่งเสริมการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ทั้งการ
บรรจุไว้ในหลักสูตรและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามสมรรถนะทางด้านภาษาจีนของผู้เรียนยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากยังไม่มีการวางนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเป็นระบบ สอดรับไป
ในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับยังมี ปัญหาอุปสรรคหลายประการทาให้ไม่สามารถพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนได้ตามความ ต้องการของสังคม (Kanoksilapatham, 2011; Wuttiphan, Narueporn &
Ting, Yan, 2013; Aiping, 2016; สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร, 2556; สานักเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2559)
สิ่งที่เป็นปัญหาสาหรับการสอนภาษาจีนก็คือคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่ง Theeravit
et al. (2008) Laohathiansin et al (2000) Sanguannual (2003)และ Kosaiyawat (2000) ได้
ทาการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนในประเทศไทย พบว่า การสอนและการเรียนภาษาจีนในประเทศ
ไทยมีความยากเนื่องจากขาดครูที่มีคุณภาพ ครูส่วนใหญ่มักจะมองไปยังการสอนไวยากรณ์ไม่ใช่การสอนการ
สื่อสาร การความชัดเจนจากหลักสูตร ครูเองขาดแรงจูงใจ ขาดการส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนอกห้องเรียน ขาด
สื่อการสอน มีงบประมาณจากัด นอกจากนั้น จาการศึกษาของ ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ (2548) ยังพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีตาราเรียนกลาง
นอกจากนี้จากการศึกษางานของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) สุรีพร ไตรจันทร์
(2557) Lei (2008) Aiping (2016) รณพล มาสันติสุข (ม.ป.ป.) สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร (2556) นาเสนอ
เกี่ยวกับปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านหลักสูตร พบว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่แต่ละโรงเรียนจัดทาขึ้นนั้นมีความหลากหลาย
และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่ส่วนใหญ่มองว่ามี
เวลาเรียนไม่เพียงพอ หนังสือและตาราไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งกระทรวงศึกษาไม่ได้
จัดทาหลักสูตรภาษาจีนเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นมาตรฐานกลางในการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน ทาให้โรงเรียนแต่ละแห่งต้องดาเนินการเอง ซึ่งบางโรงเรียนใช้เกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT
(Youth Chinese Test, formerly, Young Learners Chinese Test) และ HSK (Hanyu Shuiping
Kaoshi) ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสาหรับเยาวชนสาหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
นอกจากนั้นจะพบได้ว่าในปัจจุบันนั้นการสอนภาษาจีนไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะโรงเรียนจีน
เหมือนในอดีต โรงเรียนในระดับชั้นและสังกัดต่าง ๆ ก็เปิดหลักสูตรการสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลาย และ

ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี แต่ทว่าเมื่อนับตั้งแต่ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเสรียังไม่มี
การทาหลักสูตรภาษาจีนที่เป็นมาตรฐาน โรงเรียนจัดทาหลักสูตรกันเองภายในกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ
ทาให้การจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้นก็ขาดความต่อเนื่อง สถานศึกษาบางแห่งสอนระดับชั้น
ประถมศึกษา บางแห่งสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ขั้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน และยังมีหลายแห่งที่
เปิดการสอนโดยยังไม่มีความพร้อมของบุคลากร
2). ด้านสื่อการสอน การเลือกใช้สื่อการสอนของโรงเรียนแต่ละประเภทมีความหลากหลาย
และแตกต่างกัน และยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่ใช้
แบบเรียนสัมผัสภาษาจีน (体验汉语) ส่วนโรงเรียนสอนภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้แบบเรียนที่ผลิตจาก
ประเทศจีน ของสานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยจี้หนาน คือหนังสือ Hanyu (汉语) เป็นหลัก และ Zhongwen (
中文) เป็น แบบเรียนในวิชาเสริม ซึ่งแบบเรียนชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกิจการชาวจีนโพ้น
ทะเล หรือเฉียวปั้น เป็นแบบเรียนแจกฟรีให้กับโรงเรียนสอนภาษาจีน โดยหนังสือเรียนไม่ได้แปลความหมาย
เป็นภาษาไทย จึงมีเนื้อหายากต่อการทาความเข้าใจ การสอนเสริมที่เพียงพอ และมีหนังสือเสริมความรู้ใน
ห้องสมุด โรงเรียนทุกประเภทขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
3) ด้านครูผู้สอน พบว่า มีทั้งครูไทยและจีน โดย ครูชาวจีนส่วนใหญ่เป็นครูอาสาสมัคร ที่มา
ช่วยสอนในประเทศไทยด้วยสองช่องทาง ได้แก่ ผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับ
สานักงานส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาจีนนานาชาติ หรือ Hanban และช่องทางที่สอง โครงการความ
ร่วมมือจัดส่งครูชาวจีนผ่านสมาคมครูสอนภาษาจีน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
หรือ Qiaoban แต่ยังมีความคลาดแคลนไม่เพียงพอต่อความ จากการสารวจปัญหาครูผู้สอน พบว่า สิ่งที่เป็น
ปัญหามากที่สุดคือคุณภาพของครูอาสาสมัครชาวจีนมีการเปลี่ยนครูอาสมัครชาวจีนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การ
จัดการเรียน การสอนไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งครูอาสาสมัครชาวจีนส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
ยังขาดประสบการณ์เทคนิคในการสอนภาษาจีนให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ และ
ครูอาสาสมัครชาวจีนโดยส่วนใหญ่มักไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกับผู้สอนชาวไทยและ
ผู้เรียนได้ อีกทั้งครูผู้สอนยังจัดการเรียนการสอนเน้นเชิงพาณิชย์ในรูปแบบสถาบันสอนพิเศษมากเกินไป
รวมทั้งเน้นเนื้อหาไปทางด้านการสอบแข่งขัน แต่ไม่ได้เน้นการใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งทาให้นักเรียนนักศึกษาไม่
สามารถนาภาษาจีนไปใช้ในการสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพได้
ส่วนครูผู้สอนภาษาจีนที่ผลิตจากประเทศไทยยังมีจานวนน้อยและส่วนใหญ่เป็นครูที่จบ
การศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรงแต่มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนค่อนข้างน้อย โดยจะมีประสบการณ์
สอนไม่เกิน 2 ปี ทาให้ยังขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนในการเรียนภาษาจีน
4) ด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่จัดให้วิชาภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ ส่วนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดให้
เป็นวิชาเลือก สถานการณ์โดยรวมแล้วการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไม่มากพอ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนบางแห่งจัดให้ภาษาจีนเป็นวิชา เพิ่มเติม ไม่มีการนาคะแนนมาคิดรวมกับคะแนนกลุ่ม

สาระวิชาอื่นๆ สาหรับนามาเป็นเกณฑ์วัดผลในการเลื่อนชั้นเรียน ประกอบกับภาษาจีนเป็นวิชาที่ต้องท่องจา มี
ความยากในการจดจาและทา ความเข้าใจ จึงทาให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากเรียน ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบ
มากคือพื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียนไม่เท่ากัน
5) ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ เช่น สมาคมครูสอนภาษาจีน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และโรงเรียนใน
ระดับ เดียวกัน เป็นความร่วมมือและการสนับสนุนด้านครูผู้สอน สื่อการสอนและหลักสูตร ส่วนความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศ โรงเรียนสอนภาษาจีนส่วนใหญ่มีความร่วมมือกับ Hanban และ Qiaoban
6) การวัดและประเมินผล พบว่า มีการทดสอบที่ตรงตามเนื้อหา มีการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย และสามารถประเมินความรู้ของผู้เรียนได้ดี ซึ่งการประเมินดังกล่าวทาให้ผู้เรียนสามารถนา
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการเรียนต่อและการทางาน สอดคล้องกับสานักงานคระกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ได้กาหนดให้การวัดประเมินผลการเรียนภาษาจีน ควรมีการดาเนินการประเมิน
ความสามารถการใช้ภาษาจีนของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล คือ HSK (Hanyu
Shipping Kaoshi) ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนสาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอนนี้
จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน และ การ
ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
จากการศึกษาเอกสาร งานวิชาการและงานวิจัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) วิภา
วรรณ สุนทรจามร (ม.ป.ป.) และ Aiping (2016) ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้
1) ด้านการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายด้านการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้มีความชัดเจน ผู้บริหารควรมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน ซึ่งจะส่งผลให้เห็นให้
ความสาคัญและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนให้มากขึ้น อีกทั้งยังควรจัดให้มีผู้ประสานงานที่มีทักษะ
ความรู้ด้านภาษาจีนในสถานศึกษา เพื่ออานวย ความสะดวกและช่วยให้การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ทางฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและผู้สอน
นอกจากนัน้ สถานศึกษาควรสร้างมาตรการที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเป็นตัวกลางประสานงานในการปรับปรุง
ในคุณภาพการเรียนการสอนทุกภาคส่วน และ ควรจะคิดอยู่เสมอว่าการพึ่งความช่วยเหลือจากจีนตลอดไปนั้น
คงเป็นไปไม่ได้ ประเทศไทยควรผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพของเราเอง
2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เรียนและผู้ปกครอง ไม่ให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาจีน ทั้งนี้
หากกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับทั้งหมด จะทาให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญในการเรียน ควรมีหลักสูตรการเรียนภาษาจีนแกนกลางที่ชัดเจนเหมาะสม กับ

นักเรียน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และจัดให้มีการจัดอบรม การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ผู้สอนในแต่ละ ระดับ ควรเพิ่มชั่วโมงเรียนในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนให้มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ควรมีข้อสอบกลางระดับชาติที่สอดคล้องกับแบบเรียนและ
หลักสูตร แกนกลาง จัดทาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และการประเมินผลควรใช้การสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ซึ่งเป็นเกณฑ์ มาตรฐานสากลมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินผล
หลักสูตร แบบเรียน และสื่อการสอน ควรมีการจัดทาหลักสูตรมาตรฐาน มีแบบเรียนให้
เหมาะกับสภาพสังคมไทย อีกทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานที่ชัดเจน และจัดระบบให้มีการเรียนที่ต่อยอดกันได้ ลดการเสียเวลาเรียนซ้า
3) ด้านสื่อการสอน หลักสูตรควรกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละระดับชั้น
ปีให้ชัดเจน โดยกาหนดแบบเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้มีความต่อเนื่องและเนื้อหาหลากหลาย สื่อการ
สอนที่หลากหลาย เชิญผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมกันจัดทาสื่อการสอนที่ อิงตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
บริบทประเทศไทย ภาครัฐควรสนับสนุนสื่อที่ทันสมัยและให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน และโรงเรียนควรมี
ห้องปฏิบัติการทางภาษาในสถานศึกษาที่เปิดการสอนภาษาจีนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด เพิ่มการผลิตบุคลากรการสอนภาษาจีนชาวไทยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านครู ควรคัดเลือกครูอาสาสมัครชาวจีนที่มีประสบการณ์ สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย
ได้บ้าง ภาครัฐควรจัดอบรมให้กับครูจีนเกี่ยวกับเทคนิคการอสนอย่างต่อเนื่อง จากการวิจัยของ Ying, Li
(2016) พบว่า “การเรียนรู้ผ่านการเล่นช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้คาศัพท์ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้สึก
ภาคภูมิใจในความก้าวหน้าและทาให้อยากจะเรียนภาษาจีนต่อไป นอกจากนั้นภาครัฐควรสนับสนุนทุนไป
อบรมภาษาจีนระยะสั้น ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตด้านผู้สอนภาษาจีนให้มากขึ้น ครูผู้สอนควร
สร้างเสริมให้ผู้เรียนมี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ควรมีการคัดสรรครูให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์และพัฒนา
ความรู้ ความสามารถที่สาคัญต้องสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานให้แก่ครูผู้สอน
5) นักเรียน ครูผู้สอนควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน และชี้แนะให้ผู้เรียน
ตระหนักถึง ความสาคัญในการเรียนภาษาจีน มีการสอนปรับพื้นฐานภาษาจีนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
เพราะพื้นฐานผู้เรียนไม่เท่ากัน หรือจัดสอนเพิ่มเติมวันเสาร์อาทิตย์ หรือช่วงปิดเทอม ภาคฤดูร้อน
6) ความร่วมมือ ภาครัฐควรสารวจโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและต้องการความช่วยเหลือใน
การจัดการ เรียนการสอนภาษาจีนเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ภาครัฐควรร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยงาน
กลาง เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ภาษาจีน
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แหล่ง ทุนการศึกษาทางด้านภาษาจีน และโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการในแวดวงการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการทางานเป็นภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานนี้ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของประเทศจีน และโดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาจีนกับสมาคมครูสอนภาษาจีนของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในบูรณาการ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

นอกจากนั้นหน่วยงานกลางจะต้องที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเรียนการ
สอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น จัดทาแผนและยุทธศาสตร์แผนแม่แบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศ
ไทย มีหลักสูตรภาษาจีนแกนกลาง ที่จะสามารถนาไปใช้ร่วมกันทั้งประเทศได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงในแต่ละระดับ
7) การวัดและประเมินผล จากการศึกษา พบว่าด้านการวัดและประเมินผลนั้นไม่เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาจีน ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีหลักสูตรกลางการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โรงเรียน
หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องค้นหาวิธีการในการจัดการเรียนการสอน และ การวัดประเมินผลเอง รวมถึงการใช้
แนวทางการวัดประเมินผลจากเกณฑ์การวัดมาตรฐานภาษาจากประเทศจีน จากปัญหาดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการควรจัดวางหลักสูตรการสอนภาษาจีนตลอดแนว (Curriculum Alignment) เพื่อให้เกิด
การวัดมาตรฐานภาษาจีนที่เหมือนกันและจะเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับมาตรฐานของผู้เรียนด้วย
ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจัย ภาพรวมของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทยทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ โดยจาก
งานวิจัยได้เสนอแนะว่า ให้
สรุป
การจัดการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีมาช้านานหลายสิบปี เริ่มตั้งแต่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยโรงเรียนจีนที่เป็นลักษณะโรงเรียนเฉพาะกลุ่มคน ต่อมามีการเปิดการสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลายทั้งใน
ระบบของภาครัฐ เอกชน หรือ มูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งยังเปิดในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนความแพร่หลายและความนิยมใน
ภาษาจีนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ผู้กาหนดนโยบาย (Policy Makers) ได้กาหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างจริงจังมากขึ้นทั้งบรรจุไว้ในหลักสูตร และการขอความร่วมมือต่าง ๆ จากองค์กรของประเทศจีนใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ
แต่ทว่าการดาเนินการดังกล่าวยังขาดความต่อเนื่องและเป็นแบบแผนเดียวกัน ทาให้โรงเรียนหรือ
สถาบันต่าง ๆ มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไม่เหมือนกัน มีการวัดประเมินผลไม่เหมือนกัน
ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงานกลางที่จะคอยประสาน เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ กาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการ
สอนภาษาจีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจะต้องทาการศึกษา
และพัฒนาให้บรรลุความท้าทายเหล่านี้ต่อไป
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