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บทคัดย่อ 

 บทความฉบบันีมุ้ง่น�าเสนอประสบการณ์การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัผู้เรยีนชาวจนีเรือ่ง  

“นีอ่ะไร” ของผูเ้ขยีนซึง่เป็นอาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขต 

หาดใหญ่ ผนวกกับการศึกษาค้นคว้าประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน 

ของผู้สอนอื่น ๆ โดยจ�าแนกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน 

ชาวจีน โดยประยุกต์ตามแนวคิดการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซึ่งสะท้อนให้เห็น 

พฤติกรรมของผู้เรียนชาวจีนได้รอบด้าน 2. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน 

ชาวจีน พบว่าในมุมมองของผู้สอนมี 2 รูปแบบ คือ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว  

ส่วนในมุมมองของผู้เรียนเห็นว่าเป็นการสอนแบบบรรยายและมุ่งให้ฝึกปฏิบัติ ได้ความรู้ด้านภาษา 

ควบคู่กับความรู้ด้านวัฒนธรรม 3. วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน พบว่า 

ควรเน้นเร่ืองการสอนออกเสียง โดยใช้สื่อหลากหลาย พร้อมกับการเน้นย�้าการสอนในบริบทที่ 

เหมาะสม 4. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน พบว่ามีผู้ปัญหาด้านการ 

ออกเสียง และ 5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน  

พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเน้นการทดสอบพื้นความรู้ เน้นการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นความรู้ และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเดินทางมาศึกษา 

ยังประเทศไทย รวมถึงควรประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวดและมีระบบที่ชัดเจน

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้, ภาษาไทย, ผู้เรียนชาวจีน, นี่อะไร
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Abstract

 This article presents experience of learning management of the Thai language  

for Chinese learners on “What is it?” by the author who is a lecturer of Faculty of  

Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus incorporated with her  

study and investigation on other teachers’ experience which can be classified into  

five issues as follows. 1. Learning management of the Thai language for Chinese  

learners applying Bloom’s Taxonomy which reflects behavior of Chinese learners.  

2. Conditions of learning management of the Thai language for Chinese learners,  

which in teachers’ perspective are classified into two types: short courses and  

long courses while in learners’ opinions, lecturing with emphasis on practice  

gives them knowledge on the language and culture. 3. Regarding the learning  

management of the Thai language for Chinese learners, emphasis should be on  

pronunciation using various media and on teaching in the appropriate context.  

4. The problem of the learning management of the Thai language for Chinese  

learners is pronunciation, and 5. Various solutions to the problem of learning  

management of the Thai language for Chinese learners include placing emphasis  

on administering diagnostic test, teaching preparatory lessons, preparation course  

before coming to study in Thailand, and carrying out strict and systematic evaluation.

Keywords: Learning Management, Thai Language, Chinese Learners, What is it?
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ที่มาและความส�าคัญ

 ประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กบัประเทศจนีเป็นระยะเวลานานต้ังแต่การสถาปนาความสมัพนัธ์ 

ทางการทูตในปี พ.ศ. 2518 (สือ กว่างเซิง, 2553 อ้างถึงใน วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และ สุนทร บ�าเรอราช,  

2555) ไม่ว่าจะด้านวัฒนธรรม การศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว การค้า (กษิต ภิรมย์, 2553  

อ้างถึงใน วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และ สุนทร บ�าเรอราช, 2555) โดยมีภาษาไทยเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หารือ เจรจา และท�าความเข้าใจระหว่างสองประเทศ ประเทศจีนจึงให้ 

ความส�าคัญเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยอย่างมาก ประสงค์ให้บคุลากรในประเทศมทัีกษะ 

การใช้ภาษาไทยทีถู่กต้องและเหมาะสม ทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การอ่าน เนื่องจากเป็นพลังของการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างรอบด้านทั้งความรู้ ความคิด  

วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของเจ้าของภาษา (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2548 อ้างถึงใน  

วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และ สุนทร บ�าเรอราช, 2555)

 ศรีวิไล พลมณี (2545) อธิบายถึงความเป็นมาเก่ียวกับความสนใจเรื่องการสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาต่างประเทศว่า ทบวงมหาวิทยาลัยให้ทุนอุดหนุนการจัดอบรมเชิงวิชาการนานาชาต ิ

แก่ศูนย์ไทยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน 

ชาวต่างประเทศ (Teaching Thai Language to Non-Thai Speakers) มีผู้แทนมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนทัศนะและเสนอแนะวิธีการสอนหลากหลายชาติ อาท ิ

ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัฮนัคกุ (Hunkuk University of Foreign Studies) ผูแ้ทนจากศนูย์ไทยศกึษา 

แห่งชาติ The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงผู้แทนจากสถาบันไทย 

ศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 รองศาสตราจารย์ ฟู ่เจงิโหย่ว จากสถาบันไทยศกึษา มหาวทิยาลยัปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

เข้าร่วมสมัมนาผูส้อนภาษาไทยและผูเ้กีย่วข้อง เพือ่พจิารณาเนือ้หาวชิาในการสอนภาษาไทยในบรบิท 

ไทยศึกษา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2544  

พร้อมเสนอหนังสือสอนภาษาไทย 300 ประโยคส�าหรับมัคคุเทศก์ชื่อ “ภาษาไทย” จ�านวน 5 เล่ม 

ได้แก่ Speaking Thai, Speaking Thai for Advanced Learners, Learning to read Thai,  

Reading to Learn Thai และ 45 Thai Stories for Listening and Reading Practice  

แก่ศูนย์ไทยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อคราวที่เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา 

ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2544  

(ศรีวิไล พลมณี, 2545)
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 การจัดงานสัมมนาดังกล่าว ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดการ 

เรียนการสอนภาษาไทยเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี แต่ยังแสดงให้เห็นว่าการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียน 

ชาวจนีได้รบัความสนใจ และสถาบนัทีม่กีารสอนภาษาไทยในสาธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามก้าวหน้า 

ทั้งด้านการแต่ง ทดลองใช้ และพิมพ์เผยแพร่ต�าราอีกด้วย

 ตลอดปีการศึกษา 2560-2561 หน่วยงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

หาดใหญ่ รับนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นานาชาติหลากหลายโครงการ ผู้เขียน 

จึงมีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ PSU  

International Block course ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะนิติศาสตร์ โครงการสอนภาษาไทยเบ้ืองต้น 

ให้แก่คณะจาก Guangdong University of Technology ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ และ 

โครงการ PSU Thai Cultural Camp ซ่ึงรับผิดชอบโดยงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้เขียนสังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นชาวจีนจ�านวนมาก

 การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงบทเรยีนเรือ่ง “นีอ่ะไร” ซึง่มีค�าศพัท์ทีเ่ก่ียวเนือ่ง 

กับบริบทในชั้นเรียนอันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ณ ขณะนั้น จัดเป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนชาวจีน 

ควรมี จะท�าให้ผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนมีท้ังความรู้ และทักษะการออกเสียงค�า รวมถึงการสนทนา 

โต้ตอบกับคู่สนทนา ทั้งจะส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่การสนทนาสื่อสารกับชาวไทยในบริบทอื่นต่อไปได้  

ผู้สอนจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง “น่ีอะไร” เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนตอบโดยใช้ความรู้

จากค�าศัพท์ในบทเรียนดังกล่าว

 แม้ภาษาไทยและภาษาจนีจะถกูจดัอยูใ่นภาษาค�าโดดเช่นเดียวกนั อย่างไรกต็าม เสยีงในภาษาจนี 

และภาษาไทยจ�านวนมากแตกต่างกัน ดังนั้นการสอนการออกเสียงภาษาไทยอันน�าไปสู่การพูด 

ส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนี จงึค่อนข้างมีปัญหา ดงัผูเ้ขียนจะแสดงให้เหน็ในระหว่างการจัดการเรยีนรูภ้าษาไทย 

เรื่อง “นี่อะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553) ตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  

หรือการฝึกหัด การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ 

ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวไทย ผู้สอนจ�าเป็นต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ชาวต่างชาติเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ผู้เรียนชาวต่างชาติรู้ และสามารถฟัง พูด อ่าน 

และ/หรือเขยีนตามวตัถปุระสงค์การเรยีนรูจ้ากการจดัสิง่แวดล้อมและแบบฝึกหดัทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีน 

ชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์อย่างเหมาะสม
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การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน โดยประยุกต์ตามแนวคิด 

การเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

 จดุประสงค์ส�าคญัของการเรยีนการสอนคอืการมุง่ท�าให้บคุคลพฤตกิรรมไปในทางทีพ่งึประสงค์  

ซึ่งจ�าแนกพฤติกรรมเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรม 

ด้านจิตพิสัย (Affective domain) และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain)  

(Bloom, 1976 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ซึ่งผู้เขียนประยุกต์ใช้ในการจัดกเรียนรู้ภาษาไทย 

เรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. พฤตกิรรมด้านพทุธพิสิยั (Cognitive domain) หมายถงึพฤตกิรรมทีส่ะท้อนความสามารถ 

ด้านสติปัญญา จากค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ของ พิชานัน เพ็งลี (2553) จ�านวนทั้งสิ้น  

9 ค�า ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพที่สื่อความหมาย อักขระไทย และสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย 

ดังนี้

4 
 

จุดประสงค,สำคัญของการเรียนการสอนคือการมุ<งทำใหkบุคคลพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค, ซ่ึงจำแนก

พฤติกรรมเปwน 3 ดkาน ไดkแก< พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมดkานจิตพิสัย (Affective 

domain) และพฤติกรรมดkานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) (Bloom, 1976 อkางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2537) ซ่ึงผูkเขียนประยุกต,ใชkในการจัดกเรียนรูkภาษาไทยเร่ือง “น่ีอะไร” สำหรับผูkเรียนชาวจีน ดังรายละเอียดต<อไปน้ี 

1. พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) หมายถึงพฤติกรรมท่ีสะทkอนความสามารถดkานสติปçญญา 

จากคำศัพท,ในบทเรียนเร่ือง “น่ีอะไร” ของ พิชานัน เพ็งลี (2553) จำนวนท้ังสิ้น 9 คำ ซ่ึงประกอบไปดkวย รูปภาพท่ี

สื่อความหมาย อักขระไทย และสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย ดังน้ี 

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“คุณครู” 
1. คุณครู /khun khruu/ teacher 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ี” 
2. น่ี /nîi/ this 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ัน” 
3. น่ัน /nɑ̂n/ that 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“อะไร” 
4. อะไร /ʔɑ rɑj/ What? 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ดินสอ” 
5. ดินสอ /din sɔ̌ɔ/ pencil 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ยางลบ” 
6. ยางลบ /jɑɑŋ lóp/ eraser 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“หนังสือ” 
7. หนังสือ /nɑ̌ŋ sɯ̌ɯ/ book 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ปากกา” 
8. ปากกา /pɑ̀ɑk kɑɑ/ pen 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ไมkบรรทัด” 
9. ไมkบรรทัด /mɑ́ɑj bɑn thɑ́t/ ruler 
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 พฤติกรรมด้านพทุธิพสิยัซ่ึงสะท้อนความสามารถด้านสตปัิญญาของผูเ้รยีนชาวจนีในบทเรยีน 

เรื่อง “นี่อะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553) ประกอบด้วยพฤติกรรม 7 ระดับ (Bloom, B., 1976,  

อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537; Anderson, L., & Krathwohl, D. A., 2001) ดังนี้

  1.1 ความสามารถในการรู้และจดจ�าความรู้ (Knowledge) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนได ้

เรียนรู้และจดจ�าค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  1.2 ความสามารถในการเข้าใจ (Comprehensive) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจนีสามารถเข้าใจ 

บทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้จากแปลความหมายค�าศัพท์ได้ครอบคลุม

  1.3 ความสามารถในการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ (Application) กล่าวคอื ผูเ้รยีนชาวจนี 

สามารถประยุกต์ใช้ค�าศัพท์ บทสนทนา และการถาม-การตอบ ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analysis) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถจ�าแนก

ความรู้ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้แต่ละส่วน

  1.5 ความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthesis) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถ 

ผสมผสานความรู้ค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

เข้าด้วยกัน

  1.6 ความสามารถในการประเมินคุณค่า (Evaluation) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถ 

ประเมินคุณค่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

  1.7 ความสามารในการคิดสร้างสรรค์ (Creative) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนสามารถคิดค�า

ศัพท์ บทสนทนา และการถาม-การตอบ เพิ่มเติมได้จากบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) หมายถึงพฤติกรรมของผู้เรียนชาวจีน 

ที่เกิดจากความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ จากบทเรียนเรื่อง “น่ีอะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553)  

ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดับ (Bloom, B., 1976 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด) ดังนี้

4 
 

จุดประสงค,สำคัญของการเรียนการสอนคือการมุ<งทำใหkบุคคลพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค, ซ่ึงจำแนก

พฤติกรรมเปwน 3 ดkาน ไดkแก< พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) พฤติกรรมดkานจิตพิสัย (Affective 

domain) และพฤติกรรมดkานทักษะพิสัย (Psychomotor domain) (Bloom, 1976 อkางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2537) ซ่ึงผูkเขียนประยุกต,ใชkในการจัดกเรียนรูkภาษาไทยเร่ือง “น่ีอะไร” สำหรับผูkเรียนชาวจีน ดังรายละเอียดต<อไปน้ี 

1. พฤติกรรมดkานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) หมายถึงพฤติกรรมท่ีสะทkอนความสามารถดkานสติปçญญา 

จากคำศัพท,ในบทเรียนเร่ือง “น่ีอะไร” ของ พิชานัน เพ็งลี (2553) จำนวนท้ังสิ้น 9 คำ ซ่ึงประกอบไปดkวย รูปภาพท่ี

สื่อความหมาย อักขระไทย และสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย ดังน้ี 

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“คุณครู” 
1. คุณครู /khun khruu/ teacher 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ี” 
2. น่ี /nîi/ this 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“น่ัน” 
3. น่ัน /nɑ̂n/ that 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“อะไร” 
4. อะไร /ʔɑ rɑj/ What? 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ดินสอ” 
5. ดินสอ /din sɔ̌ɔ/ pencil 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ยางลบ” 
6. ยางลบ /jɑɑŋ lóp/ eraser 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“หนังสือ” 
7. หนังสือ /nɑ̌ŋ sɯ̌ɯ/ book 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ปากกา” 
8. ปากกา /pɑ̀ɑk kɑɑ/ pen 

     

รูปภาพท่ีสื่อความหมาย 

“ไมkบรรทัด” 
9. ไมkบรรทัด /mɑ́ɑj bɑn thɑ́t/ ruler 
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  2.1 สนใจ ตัง้ใจ หรอืรบัรู ้(Receive) กล่าวคอื ผูเ้รยีนชาวจนีสนใจ ตัง้ใจ หรอืรบัรู ้ค�าศพัท์ 

บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Respond) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีน 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียน 

เรื่อง “นี่อะไร”

  2.3 ประเมินคุณค่า (Value) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์  

บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

  2.4 จัดระบบใหม่ (Organize) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนรวบรวมความรู้บทเรียนเรื่อง 

“นี่อะไร” จากค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด

  2.5 แสดงลักษณะพิเศษ (Characterize) กล่าวคือ ผู้เรียนชาวจีนมีลักษณะพิเศษ 

อันพึงประสงค์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Affective domain) หมายถึงความสามารถของผู้เรียน 

ชาวจนีในการปฏบิตักิารออกเสยีงค�าศพัท์ การเรยีบเรยีงบทสนทนา ความสามารถในการเปลีย่นผลดั 

การสนทนาเพือ่การถามและการตอบ รวมถงึการท�าแบบฝึกหดัเร่ือง “นีอ่ะไร” (พชิานนั เพง็ล,ี 2553)  

จากโครงสร้างบทสนทนา ซึง่ประกอบไปด้วย รปูภาพทีส่ือ่ความหมาย อกัขระไทย และสทัอกัษรแทน

เสียงในภาษาไทย ดังนี้

1. คุณครูคะ นี่อะไรคะ

/khun khruu khɑ́ʔ/ 
/nîi ʔɑ rɑj khɑ́ʔ/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)

3. คุณครูครับ นี่อะไรครับ

/khun khruu khrɑ́p/
/nɑ̂n ʔɑ rɑj khrɑ́p/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)

2. ดินสอค่ะ

/din sɔ̌ɔ khɑ̀ʔ/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)

4. ยางลบค่ะ

/jɑɑŋ lóp khɑ̀ʔ/

(รูปภาพที่สื่อความหมาย)
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 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยซึ่งสะท้อนความสามารถของผู้เรียนชาวจีนในการปฏิบัติการ 

ออกเสยีงค�าศพัท์ การเรยีบเรยีงบทสนทนา ความสามารถในการเปลีย่นผลดัการสนทนาเพือ่การถาม 

และการตอบ รวมถงึการท�าแบบฝึกหัดเรือ่ง “นีอ่ะไร” (พชิานนั เพ็งลี, 2553) ประกอบด้วยพฤตกิรรม  

5 ระดับ (Bloom, B., 1976 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537) ดังนี้

  3.1 ขัน้เลยีนแบบ (Imitation) กล่าวคอื เป็นขัน้ทีผู้่เรยีนชาวจนีสงัเกต รบัรู ้และเลยีนแบบ 

วิธีการออกเสียงค�าศัพท์ การล�าดับค�าในบทสนทนา และการเปล่ียนผลัดการสนทนาเพื่อการถาม 

และการตอบในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้

  3.2 ขั้นการใช้ (Manipulation) กล่าวคือ เป็นข้ันที่ผู้เรียนชาวจีนสามารถน�าความรู ้

เกี่ยวกับค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

ไปปรับใช้ได้ตามค�าแนะน�า

  3.3 ขั้นปฏิบัติ (Precision) กล่าวคือ เป็นข้ันท่ีผู้เรียนชาวจีนสามารถน�าความรู้เก่ียวกับ 

ค�าศัพท์ บทสนทนา การถาม-การตอบ และการท�าแบบฝึกหัด ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ไปใช้ได้ 

อย่างแม่นย�าโดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะ

  3.4 ขั้นการออกเสียงพูดชัดเจน (Articulation) กล่าวคือ เป็นขั้นที่ผู้เรียนชาวจีนสามารถ 

เปล่งเสียงค�าศัพท์ พูดบทสนทนา ถาม-ตอบ ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ได้อย่างชัดเจน

  3.5 ขั้นแสดงออกได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา (Naturalization) กล่าวคือ เป็นขั้นที่ 

ผู้เรียนชาวจีนแสดงความสามารถทางภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง  

หรือการเรียบเรียงถ้อยค�าเป็นบทสนทนา การถาม-การตอบ รวมถึงสามารถท�าแบบฝึกหัดได้อย่าง

ถูกต้อง

 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง “น่ีอะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน โดยประยุกต์ตามแนวคิด 

การเรียนรู้ของบลูม (Bloom Taxonomy) ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนชาวจีน 

ได้รอบด้าน ท้ังด้านความรู้ค�าศัพท์หมวดในภาษาไทยซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive  

domain) เจตคติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain)  

รวมถึงการสนทนาด้วยภาษาไทยซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain)  

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ยังน�าไปสู่การก�าหนดวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ได้อีกด้วย
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สภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 ก่อนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ผู ้เรียนชาวจีน ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าสภาพ 

การจดัการเรยีนส�าหรบัผูเ้รียนชาวจนีในประเทศไทย เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ส�าหรับผู้เรียนชาวจีนในโครงการการสอนภาษาไทยส�าหรับช่าวต่างชาติ ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวพบว่า การจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ไม่เพียงด�าเนินการโดยผู้สอนชาวจีนเท่านั้น มีผู้สอนภาษาไทย

ชาวไทยส่วนหนึ่งมีโอกาสได้จัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวจีน ดังปรากฏเป็นผลงานวิจัย เช่น 

เรื่อง “การสอนภาษาไทย: สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข” (สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, 2554) 

ที่แสดงสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับนักศึกษาจีน 2 มุมมอง ได้แก่ 1. มุมมองของ

ผู้จัดการเรียนการสอน และ 2. มุมมองของผู้เรียนชาวจีน

 สภาพการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนีในมมุมองของผู้จดัการเรียนรูใ้นระบบ

การศึกษาไทยพบ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. หลักสูตรระยะสั้น 4-6 หรือ 8-16 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนมี 

ทกัษะการใช้ภาษาไทยเบือ้งต้น กล่าวคอื สามารถใช้ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารในชีวติประจ�าวนัได้ และ  

2. หลกัสตูรระยะยาว 1-2 ปี เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการใช้ภาษาไทยทีม่ปีระสิทธภิาพ กล่าวคอื สามารถ 

ใช้ภาษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาหลกัสตูรต่าง ๆ  ในระดบัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนโดยใช้ภาษาไทย 

ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 ส่วนสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีนในมุมมองของผู้เรียนชาวจีน 

ผู้เรียนชาวจีนเห็นว่าเป็นการสอนแบบบรรยายและมุ่งให้ฝึกปฏิบัติฟัง พูด อ่าน และเขียนในชั้นเรียน 

อย่างสัมพันธ์กัน รวมถึงให้ความรู้ด้านภาษาควบคู่กับความรู้ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิด

 ในขณะทีโ่ครงการการสอนภาษาไทยส�าหรบัช่าวต่างชาต ิของหน่วยงานต่าง ๆ  ใมหาวทิยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. หลักสูตรระยะสั้น 4-8 ชั่วโมง เพื่อให้ 

ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น และหลักสูตรระยะยาว 1 ภาคการศึกษา เพื่อให ้

ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นในชีวิตประจ�าวัน

วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 เสยีงในภาษาเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการศกึษาภาษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนี ผูส้อนต้องใช้ 

เวลาในการสอนและผู้เรียนต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  

จึงจะสามารถพัฒนาการออกเสียงของผู้เรียนชาวจีนให้ดีขึ้นได้หลากหลายวิธี ผู้เขียนได้ปรับใช ้

แนวคิดวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีนเร่ือง “น่ีอะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553)  

ดังที่ เสาวนีย์ ด�ารงโรจน์สกุล และ สุภา พูนผล (2560) เสนอแนวทางไว้ต่อไปนี้
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 1. ผู้สอนควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

ให้เข้ากับทักษะการสื่อสารทักษะอื่น ๆ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 2. ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเร่ือง “นี่อะไร” อย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป โดยสอนแทรกซ�้า ย�้า และทวนตามความเหมาะสม โดยปรับทั้งส่ือ และกิจกรรมการเรียน 

การสอน

 3. ผูส้อนควรท�าบตัรแทนเสยีงค�าศพัท์ในบทเรยีนเรือ่ง “นีอ่ะไร” แยกเป็นเสยีงเดีย่วส�าหรับ 

กิจกรรมการเรียนการสอนประเภทเกม

 4. ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกกล้ามเนื้ออวัยวะในการออกเสียงค�าศัพท์ใน 

บทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 5. ผู้สอนควรสื่อสารกับผู้เรียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และสลับใช้ภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาจีนบางโอกาส

 6. ผูส้อนควรใช้สือ่ประกอบการจดัการเรยีนรู้บทเรียนเรือ่ง “นีอ่ะไร” เช่น บตัรค�า บตัรรปูภาพ  

รวมถึงการใช้ท่าทางที่สื่อความหมาย และสอนจากสิ่งที่ใกล้ตัว สิ่งที่ใช้บ่อย และสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย

 7. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง “นี่อะไร” ให้มีชีวิตชีวา โดยใช้ 

เสียงแสดงอารมณ์ และความรู้สึก และใช้ปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีมีความหมายกับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

 8. ผู ้สอนควรท�าแผนแสดงอวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียงประกอบการจัดการเรียนรู ้ 

การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”

 9. ผู้สอนควรวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “น่ีอะไร”  

ของผู้เรียนชาวจีน และน�ามาจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม

 10. ผู ้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การออกเสียงค�าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง “นี่อะไร”  

อย่างต่อเนื่องกระทั่งผู ้เรียนชาวจีนรู ้หลัก ผนวกกับการฝึกฟังเทปและวีดิทัศน์อย่างสม�่าเสมอ  

แล้วให้น�าความรู้เรื่องการออกเสียงนั้น ไปใช้ในชีวิตจริงในที่สุด

 อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรศึกษาปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน เพื่อหา 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงควรเข้าใจจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ และ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาไทยให้น่าสนใจ เพื่อผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนได้เรียนรู ้

ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยตามจุดมุ่งหมาย และมีทัศนคติที่ด ี

ต่อการเรียนภาษาไทย
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 การเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนอาจเกิดปัญหาได้ตั้งแต่เสียง ความหมาย โครงสร้าง  

ประโยค ค�าศัพท์ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี บางอย่างเรียนง่ายเนื่องจากคล้ายกับภาษาของตน  

และบางอย่างเรียนยากเนื่องจากไม่เหมือนกับภาษาของตน (นิสา ศักดิ์เดชยนต์, ยุพา ส่งศิริ, และ 

ใจเอื้อ บูรณะสมบัติ, 2526)

 สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ (2554) พบปัญหาของผู้สอนชาวไทยในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับผู้เรียนชาวจีนว่าเกิดข้ึนเน่ืองจากพื้นความรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน และผู้เรียนบางส่วน 

มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนชาวจีนส่วนใหญ่ขยัน ในขณะที่ผู้เรียน 

ชาวจนีมองว่าปัญหาการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนี คอื ความรู ้ความสามารถ  

และความรบัผิดชอบระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนแตกต่างกนั ขาดสือ่การสอนทีท่นัสมยั และขาดเอกสาร 

ประกอบการสอนหรือต�าราที่เหมาะสม

 หากกล่าวอย่างเจาะจงถึงปัญหาด้านภาษาท่ีผู้เรียนชาวจีนมีปัญหา ผู้เขียนพบปัญหาด้าน 

การออกเสียงและการอ่านภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีนเรื่อง “นี่อะไร” (พิชานัน เพ็งลี, 2553)  

ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาด้านการออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนท่ี เสาวนีย์ ด�ารงโรจน์สกุล  

และ สุภา พูนผล (2560) และนวลทิพย์ เพิ่มเกสร (2551 อ้างถึงใน เสาวนีย์ ด�ารงโรจน์สกุล และ  

สุภา พูนผล, 2560) พบปัญหาด้านการออกเสียงดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ปัญหาด้านการออกเสียงภาษาไทยของผู ้เรียนชาวจีนว่า เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบถึง 

การศึกษาภาษาไทยในระดับท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน 

แตกต่างจากภาษาไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ เน่ืองจากภาษาจีนไม่มีเสียงพยัญชนะบางเสียงอย่างใน 

ภาษาไทยหรือมีเสียงพยัญชนะบางเสียงต่างจากเสียงพยัญชนะของภาษาไทย ทั้งเสียงพยัญชนะต้น  

และเสียงพยัญชนะท้าย ดังนี้

  1.1 เสยีงพยญัชนะต้นของไทยทีไ่ม่มใีนภาษาจนี ได้แก่ เสยีง /d/ ผูเ้รยีนชาวจนีจงึออกเสยีง  

/d/ เป็น /t/ เช่น ค�าว่า ดินสอ /din sɔɔ̌/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงว่า ตินสอ /tin sɔɔ̌/
  1.2 เสียงพยัญชนะต้นของไทยมีเสียงต่างจากเสียงพยัญชนะต้นของภาษาจีน ได้แก่  

เสียง /r/ ซึ่งผู้เรียนชาวจีนออกเสียงก�้าก่ึงระหว่างเสียง /r/ กับเสียง /j/ เนื่องจากเสียง /r/ ของ 

ภาษาจีนเป็นเสียงเสียดแทรก-ก้อง อันเกิดจากปลายลิ้นเพดานแข็ง และลิ้นส่วนกลาง ในขณะที่เสียง  

/r/ ของภาษาไทยเป็นเสียงลิ้นกระดก-ก้อง อันเกิดจากปลายลิ้น และปุ่มเหงือก ซึ่งต้องกระดกล้ิน

ขณะออกเสียง ผู้ เช่น ถ้อยค�าว่า อะไร /ʔɑ rɑj/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงก�้ากึ่งระหว่างเสียง อะไร  

/ʔɑ rɑj/ กับเสียง /ʔɑ jɑj/
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 นอกจากนี้ยังพบค�าควบกล�้าเสียง /r/ หรือ /l/ ว่าผู้เรียนชาวจีนออกเพียงเสียงพยัญชนะต้น 

เสียงแรกเป็นเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว เช่น ค�าว่า คุณครู /khun khruu/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียง 

เพียง /khun khuu/
  1.3 เสียงพยัญชนะท้ายของไทยท่ีไม่มีในภาษาจีน เช่น เสียง /k/ ผู้เรียนชาวจีนจึง 

ออกเสียงผิด เช่น ผู้เรียนชาวจีนออกเสียง /k/ เป็นเสียง /t/ เช่น ค�าว่า ปากกา /pɑ̀ɑk kɑɑ/  
ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงว่า ปาดกา /pɑ̀t kɑɑ/ หรือไม่ออกเสียงพยัญชนะท้าย /k/ เป็น ปะกา 
/pɑ̀ʔ kɑɑ/
 2. ปัญหาการออกเสียงสระ เนื่องจากภาษาจีนมีเสียงสระบางเสียงเหมือนหรือคล้ายกับ 

ภาษาไทย และต่างกันที่สระเสียงสั้น-ยาวของภาษาจีนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

ของค�า ดังนี้

  2.1 เสียงสระของไทยท่ีออกเสียงยาวแต่ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงสั้น ได้แก่ เสียง /ɑɑ/  
ออกเสียงเป็น /ɑ/ เช่น ค�าว่า ยางลบ /jɑɑŋ lóp/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงว่า ยังลบ /jɑŋ lóp/
  2.2 เสียงสระของไทยท่ีออกเสียงสั้นแต่ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงยาว ได้แก่ เสียง /ɑ/  
ออกเสียงเป็น /ɑɑ/ เช่น ค�าว่า นั่น /nɑ̂n/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงเป็น น่าน /nɑ̂ɑn/ และค�าว่า  

หนังสือ /nɑ̌ŋ sɯ̌ɯ/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงเป็น หนางสือ /nɑ̌ɑŋ sɯ̌ɯ/
 3. ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์เพียง 4 เสียง  

ในขณะที่ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง แม้เสียงวรรณยุกต์ของภาษาจีนคล้ายคลึงกับเสียง 

วรรณยุกต์ของภาษาไทย แต่มีระดับเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต ์

ภาษาไทยของนักศึกษาจีนมักพบเมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ในค�าที่เป็นอักษรกลางกับอักษรต�่า ดังนี้

 เสียงวรรณยุกต์ของไทยในค�าที่เป็นอักษรต�่าเสียง /m/ เช่น ค�าว่า ไม้บรรทัด /mɑ́ɑj bɑn  
thɑt/ ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงวรรณยุกต์เสียงตร ี/   ́ / เป็นเสียงโท /   ̂ / เป็น ไม่บานทัด /mɑ̀j 
bɑɑn thɑ́t/

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน

 สรุย์ีวรรณ เสถยีรสุคนธ์ (2554) แสดงให้เหน็ปัญหาการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัผูเ้รยีน 

ชาวจีนดังรายละเอียดข้อที่ 5. ข้างต้น ว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยหลากหลายแนวทาง กล่าวคือ  

ผู้สอนควรเน้นการทดสอบพื้นความรู้ของผู้เรียนชาวจีน และเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพื้น 

ความรู้ของผู้เรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษายังประเทศไทย ในขณะที่ 

ผู้เรียนชาวจีนมองว่าควรเน้นเร่ืองเตรียมความพร้อม และสถาบันต้นสังกัดควรประเมินคุณภาพ 

อย่างเข้มงวดและมีระบบที่ชัดเจน
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ส่วนสรุป

 ประสบการณ์การสอนเรือ่ง “นีอ่ะไร” (พชิานนั เพง็ล,ี 2553) ส�าหรบัผูเ้รยีนชาวจนีของผู้เขยีน  

ผนวกกับการศึกษาประสบการณ์การสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน พบข้อสรุปดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. การทราบความเป็นมาเก่ียวกับความสนใจเรื่องการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน 

ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย กระทั่งสถาบัน

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณประชาชนจีนได้ และอาจส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับชาติด้านอื่น ๆ 

ได้

 2. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ทั้งในมุมมอง 

ของผูส้อนและผูเ้รยีน ท�าให้มองเหน็ทัง้สภาพธรรมชาตขิองหลกัสตูร และทัง้สภาพทีผู่เ้รยีนปรารถนา 

อย่างไรก็ตาม ในฐานะวิทยากรผู้ได้รับเชิญให้จัดการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนชาวต่างชาติในโครงการ 

ต่าง ๆ ไม่อาจก�าหนดขอบเขตเวลาของโครงการได้ แต่สามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เหมาะสม 

ได้ตามกรอบเวลาที่ได้รับเชิญ

 3. วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน ควรเน้นเรื่องการ 

ออกเสียง อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการสอนสนทนาต่อไป อย่างไรก็ตามควรสอนผนวกเข้า 

กับทักษะการสื่อสารอื่น เพื่อประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาไทย

 4. การทราบปัญหาการเรียนภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ของผู้เรียนชาวจีน จะน�าไปสู่แนวทาง 

การแก้ไข และ

 5. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง “นี่อะไร” ส�าหรับผู้เรียนชาวจีน  

มีหลากหลายแนวทาง ขึ้นกับการวิเคราะห์ปัญหาของผู้สอน และการศึกษาความต้องการของผู้เรียน
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