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บทคัดย่อ 

              การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มเข้ามา
มีบทบาทต่อเวทีโลกรวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งการรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ASEAN) ส่งผลให้ภาคตลาดแรงงานของประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน
ภาษาจีนเป็นจ านวนมาก  แต่จากการส ารวจพบว่าทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอ
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยรวมถึงวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีนสามารถน า
แนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของผู้เรียนให้
สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน   
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน, ทักษะการฟังภาษาจีน, ทักษะการพูดภาษาจีน, ผู้เรียนชาวไทย 
 

Abstract 
 Teaching Chinese language is gaining popularity lately because China has become the 
power player in the world society. It increases its influential on cultural, technology, and economic 
power throughout the world including Thailand and ASEAN. The result from China economic 
expansion creates a huge demand for workers who possess Chinese language skills; however, the 
majority of the students are lacking skills in listening and writing. 
Universities in Thailand must improve teaching method on Chinese language. This research will 
provide a clue and the way to improve on how to teach Chinese as a second language. An educator 
who reads this research will learn and understand on how to improve his teaching method in order 
to teach Chinese language effectively. It will help students improve listening and speaking Chinese 
better. 
Keywords : teaching method, listening skill, speaking skill, Thai student 
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1.บทน า 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาจีนและสามารถใช้
ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้  ซึ่งการที่ผู้เรียนจะเข้าใจ
ภาษาได้อย่างลึกซึ้งนั้นผู้เรียนต้องเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆด้วย  เนื่องจากภาษาถือเป็นเครื่องมือที่
มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถน าเอาความรู้
ภาคทฤษฎี มาปรับใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับผู้อืน่ได้ ดังความกล่าวของ Lv Shuxiang（อ้างถึงใน
Liu Xun , 2012 , P. 19）[1] ที่กล่าวว่าการเรียน
ภาษาไม่ใช่การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในภาคทฤษฎี  แต่
เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ทักษะเชิงปฏิบัติ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศ สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดคือ ผู้สอน
จะถ่ายทอดความรู้อย่างไรให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้  ดังนั้นการพัฒนา
ทักษะการฟังพูดจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียน
การสอน         
      บทความฉบับนี้ได้น าเอาทฤษฎีทั้งจากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาจีนของอาจารย์และนักวิชาการด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศส าหรับชาวต่างชาติที่ได้เสนอไว้  
ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่ผ่านการเรียน
ภาษาจีนรวมทั้งประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับ
ผู้เรียนชาวไทยมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 
2.เนื้อหา 
     ทักษะการฟังและการพูดเป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วคนเราจะไม่รับฟังเพียง
อย่างเดียว  การฟังและการพูดเกิดขึ้นเนื่องจากการมี
บุคคลอย่างน้อยสองฝ่ายมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน  ตาม
ธรรมชาติของการสื่อสารที่แท้จริง  ในการสอนทักษะการ
ฟังและการพูดนั้น  เมื่อครูพูดให้นักเรียนฟังแล้วจะต้อง
ทดสอบการฟังของนักเรียน โดยการให้นักเรียนออกมา
พูดด้วย จึงจะรู้ว่านักเรียนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
หรือไม่ 

     การพูดเป็นทักษะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งควบคู่กับ
ความเข้าใจในการฟัง  การพูดเป็นทักษะที่จะฝึกควบคู่กัน
ไปกับการฟังเสมอและทักษะการฟังและการพูดถือเป็น
ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนภาษา  
  จะเห็นได้ว่าทักษะการฟังและการพูดมีความสัมพันธ์
กันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาที่สอง   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะใน
การใช้ภาษา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร （Liu 
Xun , 2007 , P. 137）[2] กล่าวว่าการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง มี 4 ขั้นตอนได้แก่  
ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ขั้นตอนท าความเข้าใจ （理解阶段lijie jieduan）
ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu jieduan）
ขั้นตอนการน าไปใช้（运用阶段 yunyong jieduan）  
1. ขั้นตอนการรับรู้（感知阶ganzhi jieduan）
 ลักษณะเด่นของขั้นตอนการรับรู้คือการรับรู้เนื้อหา
ผ่านการมอง  การฟังและการอ่านโดยสมองจะบันทึก
ข้อมูลต่างๆเก็บไว้ในส่วนของความจ า ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ของขั้นตอนนี้คือความสามารถในการจดจ าเนื้อหาต่างๆ
ของผู้เรียน  โดยใช้วิธีการเลียนแบบเสียงของครูผู้สอน
หรือเลียนแบบเสียงที่มาจากสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  การฝึกท าซ้ า รวมถึงการสลับที่ค าศัพท์หรือรูป
ประโยคในแบบฝึกหัด  เป็นต้น  ซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้
สามารถฝึกได้โดยการท าแบบฝึกหัด ซึ่งจากประสบการณ์
ในการเรียนภาษาจีนของผู้เขียนพบว่า การเรียนโดยการ
เลียนแบบเสียงของครูผู้สอน หรือเสียงของเจ้าของภาษา
ผ่านสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการฝึกฟัง
และพูดตามซ้ าไปซ้ ามาทุกๆวัน จะช่วยให้ผู้เรียนจดจ า
เนื้อหานั้นๆได้อย่างแม่นย าโดยไม่ตอ้งท่องจ าและสามารถ
เรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งวิธีการใช้ประโยคต่างๆ
เหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
2. ขั้นตอนการท าความเข้าใจ （理解阶段 lijie 
jieduan）  
     ลักษณะส าคัญของขั้นตอนนี้คือการน าความรู้ที่ได้รับ
จากขั้นตอนการรับรู้   มาท าความเข้ าใจโดยผ่ าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และเช่ือมโยงความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่  ซึ่งจากประสบการณ์เรียนและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยของผู้วิจัย
พบว่าหากครูผู้สอนมีการทบทวนความรู้เก่าท่ีเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาใหม่ที่จะสอนจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
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3. ขัน้ตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggong 
jieduan） 
     ขั้นตอนการทบทวนเป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
ความรู้ที่ได้จากความจ า และทักษะการคิดวิเคราะห์สู่การ
ปฏิบัติจริง ผู้ เรียนต้องฝึกปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็น
ความสามารถในการใช้ภาษาและข้อมูลเหล่านั้นจะถูก
บันทึกลงในสมองจนกลายเป็นความจ าระยะยาว จาก
ประสบการณ์ในการเรียนและการสอนภาษาจีนให้กับ
ผู้เรียนชาวไทยของผู้เขียนพบว่าหากผู้เรียนน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในห้องเรียนมาปรับใช้จริงในชีวิตประจ าวัน จะท า
ให้ผู้เรียนมีความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 
เช่น การใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับครูผูส้อน  เพื่อนร่วม
ช้ัน หรือนักท่องเที่ยวชาวจีน การใช้ภาษาจีนในการโพสต์
ในสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
4. ขั้นตอนการน าไปใช้（运用阶段 yunyong 
jieduan） 
 ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนที่ใช้วัด
ความส าเร็จในการเรียนภาษาของผู้ เรียน ขั้นตอนนี้
ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสิ่งแวดล้อมจริงหรือคล้ายกับของ
จริงมาให้ผู้เรียนได้ฝกึปฏิบัต ิเป็นขั้นตอนท่ีต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านจินตนาการและการสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน  
     สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทักษะในการฟังและการพูดของผู้เรียน ซึ่งเมื่อประมวล
แล้วก็มีอยู่ 3 ด้านหลักคือ ปัจจัยภายในท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทักษะการฟังและการพูดของผู้เรียน  ปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อทักษะการฟังและการพูดของผู้เรียนและ
ปัจจัยด้านความรู้ทางภาษาที่ส่งผลกระทบต่อทักษะการ
ฟังและการพูดของผู้เรียน  
1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการฟังและการพูด
ของผู้เรียน （内部因素对学习者听说能力

的影响 neibu yinsu dui xuexizhe tingshuo 
nengli de yingxiang） 
     Stern（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou Wenhua , 
2012 , P. 71）[3] กล่าวว่าผู้เรียนที่มีบุคลิกลักษณะร่า
เริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างพูด  จะประสบความส าเร็จใน
การเรียนภาษามากกว่าผู้เรียนที่มีบุคลิกลักษณะเงียบ ไม่
ช่างเจรจา  นอกจากลักษณะนิสัยดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัย
อื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนภาษา
ของผู้เรียน ได้แก่แรงจูงใจและทัศนะคติต่อภาษาท่ีเรียน 

     Ellis（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou Wenhua , 
2012 , P. 71）[3] กล่าวว่าแรงจูงใจในการเรียน ความ
กังวลต่อการเรียนและลักษณะนิสัย ล้วนส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาของผู้เรียน 
     จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในซึ่งได้แก่แรงจูงใจ  ทัศนะคติ  
ลักษณะนิสัย ความกังวลของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นครูผู้สอนควร
ศึกษาปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.1 แรงจูงใจ（动机 dongji） 

แรงจูงใจคือ  สิ่งกระตุ้นหรือผลักดันมาจากภายในตัว
บุคคลหรือเป็นสภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอก 

Brown（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 2556 , P. 
12）[4] กล่าวว่าแรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษานั้น  
สามารถทดแทนความถนัดทางภาษาที่ผู้เรียนมีน้อยได้ 
    แรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การเรียนภาษาที่สอง Vaezai ,  Reimann（อ้างถึงใน 
ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 2556 , P. 12）[4]  ได้กล่าวย้ าว่า
แรงจูงใจเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่มความส าเร็จในการ
เรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เนื่องจากมี
อิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียน
ภาษาให้บรรลุผลส าเร็จ 

Masgoret , Gardner（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 
2556 , P. 12）[4] ได้อธิบายว่าแรงจูงใจที่ดีช่วยผลักดัน
ผู้เรียนให้มีความพยายามหรือความกระตือรือร้นในการ
เรียนภาษาที่สอง ผู้เรียนจะเรียนภาษาอย่างตั้งใจและมี
เป้าหมาย อีกทั้งแรงจูงใจในตัวผู้เรียนจะเป็นตัวกระตุ้น
ผู้เรียนเสาะหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียนภาษา  ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
มากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจต่อการเรียนในระดับต่ า 

Gardner , Lambert（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 
2556 , P. 14）[4] ได้กล่าวว่าผู้เรียนที่มีการปรับ
แรงจูงใจของตนเองในเชิงบูรณาการต่อการเรียนภาษาจะ
ประสบความส าเร็จมากกว่าผู้เรียนท่ีปรับแรงจูงใจของตน
เพียงเพื่อประโยชน์ในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในด้าน
ต่างๆ 

    สรุปได้ว่าแรงจูงใจเป็นการผสมผสานระหว่างความ
พยายามกับความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนรู้   อีกทั้งแรงจูงใจเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่ม
ความส าเร็จในการเรียนภาษาท่ี 2 หรือภาษาต่างประเทศ 



82                                                                                          วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560         
 

หากผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษาที่ 2 ก็จะช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดความทะเยอะทะยาน ใฝ่รู้  จนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน จากประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนของผู้เขียนพบว่า การเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาบรรยายให้นักศึกษาได้ทราบและเล็งเห็น
ความส าคัญของภาษาจีนที่มีต่อการท างานในอนาคต 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจการการเรียนภาษาจีนโดยสนับสนุน
ให้ผู้ เรียนสอบวัดระดับภาษาจีน （HSK）จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงรูงใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
1.2 เจตคติ（态度 taidu）   

เจตนคตินั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาของผู้เรียน หากผู้เรียนมี
เจตนคติที่ดีและเต็มใจท่ีจะเรียนภาษานั้นๆแล้ว  ผู้เรียนก็
จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผลการเรียนก็จะดี
ตาม  

Bernt , Bugbee（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou 
Wenhua , 2012 , P. 74）[3] กล่าวว่าอายุของผู้เรียนมี
ผลต่อเจตนคติ  หากผู้เรียนอยู่ในวัยเด็กความสามารถใน
การเรียนรู้จะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพในการเรียนของ
ผู้เรียน แต่ถ้าหากผู้เรียนนั้นอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ทัศนคติและ
แรงจูงใจของผู้เรียนจะมีผลอย่างมากตอ่ประสทิธิภาพของ
ผู้เรียน 
    Gardner ,  Littlewood（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮา
วัน , 2556 , P. 10）[4] ได้ให้ความเห็นว่า ความส าเร็จ
ของผู้เรียนภาษาที่สอง นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากความถนัด
ทางภาษาหรือความเฉลียวฉลาดเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อเจ้าของภาษานั้นๆด้วย 

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยของผู้เขียนพบว่า ผู้เรียนที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนจะ
มีความสุขและความพยายามในการเรียนรู้มากกว่าผู้เรียน
ที่มีทัศนคติต่อภาษาจีนในเชิงลบ 
1.3 ลักษณะนิสัย （性格 xingge） 
    Strong（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou Wenhua , 
2012 , P. 74）[3] ผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็ก  หากมี
บุคลิกลักษณะร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างพูด  ก็จะ
เรียนรู้ภาษาได้เร็วกว่าเด็กที่มีลักษณะนิสัยแบบเงียบ  ไม่
ช่างเจรจา  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนที่มีลักษณะนิสัย
แบบบุคลิกลักษณะร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างพูด  จะ
ซึมซับภาษาตามธรรมชาติได้ดีกว่า แต่ผู้เรียนที่มีลักษณะ

นิสัยแบบบุคลิกลักษณะเงียบ  ไม่ช่างเจรจา  จะเรียนรู้
ภาษาในห้องเรียนได้ดีกว่า  
    ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควร
ค านึงถึงลักษณะนิสัยของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งสองลักษณะ รวมทั้งแนะน าแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
1.4 ความกังวล （焦虑 jiaolv） 

นักวิชาการให้ค าจ ากัดความวิตกกังวลไว้ดังน้ี 
เจนจิรา（อ้างถึงใน เจนจิรา ชัยปาน  ทรายขวัญ 

พรมแก้ว สิทธิศรีนาค , 2556 , P. 5  ）[5] กล่าวว่า
ความวิตกกังวล หมายถึงสภาพอารมณ์ตึงเครียดไม่มี
ความสุข หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ  
    Horwitz（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou 
Wenhua , 2012 , P. 76）[3] กล่าวว่าความกังวลหากมี
ไม่มาก หรือได้ท ารับมอบหมายให้เรียนในสิ่งที่ค่อนข้าง
ง่าย  ความกังวลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้ เรียนนั้น
ประสบความส าเร็จในการเรียน แต่ถ้าหากความกังวลนั้น
มีมากเกินไปหรือได้รับมอบหมายให้เรียนในสิ่งที่ยากขึ้น
ความกังวลก็จะส่งผลในทางลบ 
    Ford（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang , Zhou Wenhua , 
2012 , P. 76）[3] กล่าวว่าความกังวลส่งผลให้ผู้เรียน
ภาษามีความมั่นใจในตนเองและมีความสามารถในการ
เรียนภาษาเพิ่มขึ้น 
    Arnold（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang , Zhou 
Wenhua , 2012 , P. 75）[3] กล่าวว่าหากการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนสร้างความกังวลให้กับผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเครียด จะส่งผลให้ความสามารถใน
การเรียนรู้ภาษาและการแสดงออกของผู้เรียนลดลง 
ความกังวลและความเครียดที่มากเกินไปจะบั่นทอน
ความสามารถในการจ าและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน 
      สรุปได้ว่าความกังวลที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ล้วนส่งผลด้านลบต่อประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนไม่ควรสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียนให้ตึงเครียดเกินไป เนื่องจากจะท า
ให้ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงและบั่น
ทอนความสามารถในการจ าและการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 
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2. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อทักษะการฟังและ
การพูดของผู้เรียน （外部因素对学习者听说

能力的影响 waibu yinsu dui xuexizhe 
tingshuo nengli de yingxiang） 
     วัตถุประสงค์ในการเรียนภาษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงสังคมของภาษาที่สอง และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ได้ รวมทั้งมีระบบความคิดเดียวกับสังคมด้วย การรับ
วัฒนธรรมของภาษาที่ สอง  มี ความ เกี่ ย วข้ องกับ
สภาพแวดล้อมทางภาษาของผู้เรียน （Sheng Yan , 
1989 , P. 83）[6] กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางภาษามี 3 
แบบ ดังนี ้
1. ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองในประเทศเจ้าของภาษา 
2. ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองในประเทศของตนเอง 
3. ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองในประเทศที่คนส่วนใหญ่ใช้
ภาษานั้นๆแต่ไม่ใช้ประเทศเจ้าของภาษา 
    สภาพแวดล้อมทางภาษาแบ่งออกเป็น สภาพแวดล้อม
ที่รับรู้ ได้จากประสาทสัมผัสทางตา ได้แก่  หนังสือ 
นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  โฆษณา  สื่อในคอมพิวเตอร์และ
สภาพแวดล้อมที่รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทางหู ได้แก่
วิทยุ  โทรทัศน์   
     จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ผู้เรียนย่อมรับ
และคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของภาษานั้นๆต่างกัน เมื่อ
ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศ  สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ
ปัญหาด้านวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในรูปของค าศัพท์  
รูปประโยคและไวยากรณ์     
     ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้สอนควรกระตุ้นให้
ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาจีนจากสถานการณ์จริง  เช่นการ
เรียนรู้ผ่านเพลงจีน เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ละคร หรือ
โฆษณา  เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมโดยตรงจาก
เจ้ าของภาษา  รวมทั้ งผู้ สอนสามารถจัดบรรยาย
วัฒนธรรมเสริมให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ภาษาที่ดีให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้
อย่างไม่เคอะเขิน  
 
2.1 สภาพแวดล้อมทางสังคม （社会环境 shehui 
huanjing） 
  สภาพแวดล้อมทางสังคมถือเป็นปัจจัยภายนอกที่
ส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่
หรือภาษาท่ีสอง  เพราะสภาพแวดล้อมทางภาษาจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษานั้นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และง่ายขึ้น （Liu Xun , 2012 , P. 227）[1] ดังนั้น

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศ  ส าหรับชาวไทย ครูผู้สอนควร
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางภาษาโดยแนะน าให้ผู้เรียนดู
ภาพยนตร์จีน รายการโทรทัศน์จีน ฟังเพลงจีน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับผู้เรียน รวมทั้งจัดค่าย
ภาษาจีน และแนะน าชาวจีนให้ผู้ เรียนได้รู้จักและใช้
ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารกับชาวจีน  เนื่องจากหาก
ผู้เรียนไม่มีสภาพแวดล้อมทางภาษาก็ยากที่จะเรียนรู้
ภาษานั้นๆได้อย่างลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติ  
 
2.2 สภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรม（人文

环境 renwen huanjing） 
    แบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิถีชีวิตและ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
สภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรม （Liu Xun , 
2012 , P. 227）[1]  นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาที่สอง  ได้อย่างเป็น
ธรรมชาติแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารในสถานการณ์จริง 
  ดังนั้นหากผู้ เรียนเรียนภาษาจีนให้ประเทศไทย 
ผู้สอนควรจัดค่ายภาษาจีน กิจกรรมหรือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน นอกจากนี้ผู้สอน
อาจจะสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับผู้เรียน  เช่น 
จัดค่ายโดยสร้างสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้เป็นภาษาจีน 
ห้ามผู้เรียนพูดภาษาไทย หรือจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาจีน 
 
2.3 สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน （课堂环境

ketang huanjing） 

     องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ส อ น   ผู้ เ รี ย น แ ล ะ แ บ บ เ รี ย น 
สภาพแวดล้ อม ใน ช้ัน เรี ยนก็ ส าคัญไม่ แพ้ ไ ปกว่ า
สภาพแวดล้อมทางสังคม（Liu Xun , 2012 , P. 229）
[1]  ผู้สอนควรให้ความส าคัญในการใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับ
ผู้เรียนโดยใช้ระยะเวลาในห้องเรียนฝึกใช้ภาษาของ
ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการสอนที่จะช่วยให้
ผู้เรียน เรียนภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติได้แก่ 
2.3.1 วิธีตรง（直接法 zhijiefa）  
 วิธีตรง（直接法 zhijie fa）หมายถึงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป้าหมายในการจัดการเรียน
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การสอนโดยตรง  ไม่ผ่านการแปลจากภาษาแม่  เน้นการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ M.D.Berlitz  และ  B.Eggert 
（Sheng Yan , 1989 , P. 142）[6] กล่าวว่าลักษณะ
เด่นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีตรง（直接

法 zhijie fa）ดังนี ้   
1. ช่วยให้ ผู้ เ รี ยนเรี ยนรู้ ค าศัพท์ โดยการ เ ช่ือมโยง
ความหมายหรือสิ่งของนั้นๆกับค าศัพท์โดยไม่ผ่านการ
แปลความหมายเป็นภาษาแม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้และใช้ระบบความคิดเป็นภาษาเป้าหมายได้
โดยตรง 
2. การจัดการเรียนการสอนควรเริ่มจากการเรียนรูป
ประโยค การเรียนรูปประโยคจะช่วยให้ผู้ เรียนเรียน
ค าศัพท์ การออกสียงและไวยากรณ์ผ่านรูปประโยคไป
พร้อมๆกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น 
3. เน้นการเลียนแบบ การเลียนแบบรูปประโยคซ้ าๆเป็น
ประจ าจะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาเร็วขึ้นและดึงมา
ใช้ในการสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
2.3.2 วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法 tingshuo 
fa） 
    （Sheng Yan , 1989 , P. 147）[6] กล่าวว่า
ลักษณะเด่นของวิธีการสอนแบบฟัง -พูด（听说法 

tingshuo fa）คือ 

1. ใช้วิธีเลียนแบบ ท าซ้ า และจดจ าเพื่อพัฒนาความคุ้น
ชินทางภาษา 
2. ฝึกทักษะการใช้ภาษาจากรูปประโยค โดยการซ้ าไปซ้ า
มาจนสามารถน ารูปประโยคนั้นมาใช้ในการสื่อสารได้ 
3. เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาโดยการใช้เทป ซีดี และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2.3.3 วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听法 shiting 
fa ） 
    （Sheng Yan , 1989 , P. 153）[6] กล่าวว่าวิธีการ
สอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听法 shiting fa）แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น ขั้นที ่1 คือภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที ่2 คือภาษาท่ีไม่ใช้ภาษาเฉพาะเป็นภาษาทั่วไป  ขั้น
ที ่3  คือภาษาเฉพาะทาง วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์  
（视听法 Shiting fa）มีลักษณะพิเศษดังนี้ 
1. ใช้ภาพยนตร์  เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมทาง
ภาษาและบทสนทนาท่ีน่าสนใจ  
2. หลังจากนั้นเรียนรู้ค าศัพท์และไวยากรณ์จากสิ่งท่ีได้ดู 

2.4  การรับภาษา（语言输入 yuyan shuru） 
 Sun Dejin , Wang tianmiao（อ้างถึงในXiao 
Xiqiang , Zhou Wenhua , 2012 , P. 227）[3] กล่าว
ว่าภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ
สองประการ ประการแรกคือเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลาง
ในการจัดการเรียนการสอน ประการที่ 2 คือเป็นภาษาที่
เป้าหมายที่ต้องการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถรับ
ภาษาที่ต้องการเรียนนั้นโดยตรงไม่ต้องผ่านการแปลจาก
ภาษาแม่ 
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังพูดของผู้เรียน ผู้เรียนควรมีโอกาสได้เรียนกับชาว
จีนและใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับและเรียนรู้ภาษานั้นๆโดยตรง เนื่องจากการ
เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจ ากัดด้านเวลา  
ดังนั้นควรจัดกิจกรรมบรรยายเพิ่มเพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับข้อมูลภาษาจีนมากยิ่งข้ึน  
 ทฤษฎีสมมุติฐานเรื่องปัจจัยน าเข้า（输入假说 

shuru jiashuo）ของ  Krashen（อ้างถึงในXiao 
Xiqiang , Zhou Wenhua , 2012 , P. 227）[3] กล่าว
ว่ากระบวนการรับภาษากับการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการฟัง พูดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  เขา
สนับสนุนแนวคิดที่ว่าภาษาพูดเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดของ
กระบวนการรับภาษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อกระบวนการรับภาษา ก็คือภาษาที่ผู้สอนใช้ใน
การสอนหากใช้ภาษาเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการเรียนจะ
ส่งผลดีที่สุดในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายครูผู้สอน
เชน่เดียวกัน 
       Wang Xiangyun（อ้างถึงในXiao Xiqiang , 
Zhou Wenhua , 2012 , P. 228）[3] กล่าวว่าวิธีการ
ท่องบทเรียนเป็นวิธีที่ ช่วยให้นักเรียนชาวจีนที่ เรียน
ภาษาอังกฤษเรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์และรูปประโยค
อย่างเป็นธรรมชาติและ ช่วยพัฒนาความเคยชินทาง
ภาษาให้กับผู้เรียนและลดปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอน
ทางภาษาเชิงลบ（母语的负迁移 muyu de 
fuqianyi） 
 
3. ปัจจัยด้านความรู้ทางภาษาที่ส่งผลกระทบต่อทักษะ
การฟังและการพูดของผู้เรียน （语言知识对学

习者听说能力的影响 yuyan zhishi dui 
xuexizhe tingshuo nengli de yingxiang） 
3.1 ปัจจัยด้านเสียง（音素 yinsu） 
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    หน่วยเสียง เป็นเสียงส าคัญในภาษาที่ท าให้ค าแต่ละ
ค ามีความหมายต่างกัน  หน่วยเสียงพื้นฐานในภาษาไทย
กับภาษาจีนมีลักษณะเหมือนกันคือ ประกอบด้วยหน่วย
เสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต ์
1. หน่วยเสียงพยัญชนะ ในภาษาไทยมีรูปพยัญชนะหรือ
ตัวอักษรไทย 44 ตัว หน่วยเสียงพยัญชนะต้นใช้สัทอักษร
1 แทนเสียง 21 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะจีนจะมี
23 หน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงหลาย 
หน่วยเสียง มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาษาไทย
จนสามารถเทียบเคียงได้ และมีพยัญชนะบางหน่วยเสียง
ที่ไม่มีในภาษาไทย ได้แก่   j  q  x  z  s  c  s  zh  sh  
ch r ท าให้ผู้เรียนชาวไทยไม่สามารถแยกเสียงหรือออก
เสียงได้อย่างชัดเจน 
2. หน่วยเสียงสระ สระไทยมี  32  รูป 28 หน่วยเสียง 
แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง สระประสม  3 หน่วย 
เสียง และสระเกิน 7 หน่วยเสียง ส่วนหน่วยเสียงสระจนีมี  
36  หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว  7  หน่วยเสียง สระ
ประสมมี 13  หน่วยเสียง และสระพิเศษ  16 หน่วยเสียง 
และในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่ 
2 ปัญหาที่พบกับผู้เรียนชาวไทยมากที่สุดคือการออก
เสียงสระ ü เนื่องจากสระตัวนี้ไม่มีในภาษาไทย 
3. วรรณยุกต์ ไทยมี 4 รูป 5 หน่วยเสียง ได้แก่ เสียง
สามัญ ระดับเสียง 332 เสียงเอกระดับเสียง 211  เสียง
โทระดับเสียง 51 เสียงตรีระดับเสียง 453 และเสียง
จัตวาระดับเสียง 215 ส่วนภาษาจีนจะมี 4 หน่วยเสียง 
ได้แก่ เสียงหนึ่งระดับเสียง 55 เสียงสองระดับเสียง 35 
เสียงสามระดับเสียง 214 และเสียงสี่ 51 
  จะเห็นได้ว่าวรรณยุกต์ในภาษาไทยและภาษาจีนมี
ทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน ส่วนที่เหมือนกันคือทั้ง
ภาษาไทยและภาษาจีนต่างเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์
ทั้งคู่ แต่ต่างกันท่ีระดับเสียง  
      ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  ผู้สอนสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเหล่านี้         
     ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ผู้สอนจะต้องช้ีให้ผู้เรียนเห็นและสัมผัสถึงความแตกต่าง
ของการออกเสียงวรรณยุกต์ไทยและจีนรวมทั้งช้ีให้ผู้เรียน
ตระถึงความส าคัญของการออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง 
ผ่านการฟังและการพูดเลียบแบบซ้ าไปซ้ ามาโดยเฉพาะ
เสียงท่ีคนไทยมักออกเสียงผิดหรือออกสียงได้ไม่ถูกต้อง  

（Zhao Jinming , Mao Yue, 2010 , P. 10）[7]
กล่าวว่าเสียงท่ีชาวไทยมักออกเสียงผิดได้แก่ เสียงสระ  ü  
หรือพยัญชนะบางตัวเช่น  j  q  x  z  s  c  s  zh  sh  
ch  r ฝึกซ้ าไปซ้ ามาจนกระทั่งความรู้ที่ได้เรียนไปทั้งหมด
ถูกจดจ าและบันทึกไว้ในสมองของผู้เรียน ผู้สอนอาจจะใช้
วิธีต่างๆดังนี้ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  1. การ
แสดงให้ผู้ เรียนเห็นภาพ อาทิ การเป่ากระดาษ  2. 
แบบฝึกหัด 3. ใช้วิธีการเล่นเกม   
     ขั้นตอนการท าความเข้าใจ（理解阶段 lijie 
jieduan）เป็นขั้นท่ีผู้สอนจะต้องอธิบายถึงทฤษฎีต่างๆที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการและแหล่งที่มาของเสียงนั้นๆ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงต่างๆได้ง่ายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้สอนอาจจะใช้วิธีต่างๆดังนี้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การใช้รูปภาพ แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึง
ต าแหน่งของเสียงพยัญชนะและสระในการออกเสียง
ภาษาจีน รวมทั้งรูปภาพระดับเสียงวรรณยุกต์หรือตาราง
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับเสียงวรรณยุกต์
ไทย- จีน  หรือใช้สัญลักษณ์มือประกอบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจิตนาการภาพได้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน  
  ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu 
jieduan）เป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยงระหว่างความรู้ที่ได้
จากการจดจ า มาคิดวิเคราะห์และน าไปปฏิบัติจริง 
ครูผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดหรือเล่นเกมเพื่อ
เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียน มาคิดวิเคราะห์และ
เลือกค าตอบที่ถูกต้อง  เช่นเกมเป่ายางวง เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบเสียงพ่นลม กับเสียงท่ีไม่พ่นลม       
     ขั้นตอนการน าไปใช้（运用阶段 yunyong 
jieduan）ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสิ่งแวดล้อม
จริงหรือคล้ายของจริงให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  โดยอาจจะ
เรียนผ่านเพลง นิทาน หรือบทสนทนาจริง 
 
3.2 ปัจจัยด้านค าศัพท์（词汇组成的因素cihui 
zucheng de yinsu ） 
      ส าหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศนั้น   ค าศัพท์มี
บทบาทส าคัญมากกับความส าเร็จในการสื่อสาร ค าศัพท์
ที่ ใ ช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพูด  ดังนั้น
กระบวนการในการพัฒนาคลังค าศัพท์ของผู้เรียนนั้นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง  ผู้เรียนจะต้องสามารถจดจ าศัพท์ที่ได้
เรียนไปให้อยู่ในความจ าระยะยาวรวมทั้งสามารถต่อยอด
ค าศัพท์เหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งค าศัพท์ในภาษาจีนนั้นมี



86                                                                                          วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560         
 

ลักษณะเด่นที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าได้
อย่างง่ายดายคือ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในการ
จัดการเรียนการสอนผู้สอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่างๆดังนี้  
     ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ให้ผู้เรียนอ่านค าศัพท์และจดจ าเสียงอ่านและความหมาย
ของค าศัพท์เหล่านั้นผ่านบัตรค า ผู้สอนสามารถใช้วิธีดังนี้
ในการจัดการเรียนการสอน เช่นวิธีตรง（直接法 

zhijie fa）วิธีการสอนแบบฟัง -พูด（听说法

tingshuo fa）วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听法 

shiting fa） 
ขั้ น ต อน ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ（理解阶段lijie 

jieduan）ผู้สอนอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประโยคและ
วิธีการใช้ให้ละเอียดและชัดเจนโดยใช้ วิธีแสดงให้เห็น  

（扩展法 kuazhan fa）วิธีการจัดกลุ่ม（类聚法 

jvlei fa）วิธีตรง 

（直接法 zhijie fa）วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说

法 tingshuo fa）วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听

法 shiting fa） 

     ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu 
jieduan）ผู้สอนควรใช้วิธีทบทวนค าศัพท์ผ่านบทเรียน
โดยการน าบทสนทนาในบทเรียนมาท าเป็นแบบฝึกหัด
โดยการตัดค าศัพท์บางค าออก แล้วให้ผู้เรียนเติมค าศัพท์
ลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนานั้นสมบูรณ์ หลังจากนั้น
ทบทวนอีกรอบโดยการตัดทั้งประโยค เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ทักษะที่มากข้ึน  
    ขั้ น ต อ น ก า ร น า ไ ป ใ ช้ （运用阶段yunyong 
jieduan）หลังจากท่ีผู้เรียนสามารถจ าเสียง ความหมาย 
และตัวอย่างประโยคของค าศัพท์เหล่านั้นได้แล้ว ผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนน า
ค าศัพท์ที่ เคยเรี ยนแล้วมาแต่ งประโ ยคและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ในการเขียนไดอารี  ใช้ในการ
สื่อสารกับเพื่อนผ่านโปรแกรม Chat ต่างๆเป็นต้น  
 
3.3 ปัจจัย ด้านไวยากรณ์（语法形成的因素 
yuyan xingcheng de yinsu） 
      การเรียนรู้ไวยากรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษานั้นๆได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้สอนควรที่
จะคิดวิเคราะห์ว่าไวยากรณ์ใดในภาษาจีนที่มีโครงสร้าง
ทางภาษาคล้ายคลึงกับภาษาไทย เช่นเรื่องของการใช้
ค ากริยาซึ่งค ากริยาในภาษาจีนเป็นค ากริยาที่ไม่ต้องผัน

ตามประธาน และไม่มีการผันรูปกริยาเมื่อเหตุการณ์เกิด
ในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเรียน
ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย ผู้สอนจึงไม่จ าเป็นต้องเน้น
ย้ ามาก แต่ในทางกลับกันหากไวยากรณ์นั้นๆแตกต่าง
หรือไม่มีในภาษาไทยผู้สอนจะต้องเน้นย้ าให้ผู้เรียนเข้าใจ
และใช้ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากผู้เรียนอาจได้รับการถ่าย
โอนทางภาษาเชิงลบ（母语的负迁移 muyu de 
fuqianyi）ในกรณีนี้จะพูดถึงหากผู้ เรียนต้องเรียน
ไวยากรณ์ที่มีความแตกต่างหรือไม่มีในภาษาไทย ผ่าน
กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี ้ 
     ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ให้ผู้เรียนขีดเส้นประโยคที่มีไวยากรณ์ที่พบในบทสนทนา 
เพื่อเป็นการเน้นย้ าให้ผู้เรียนระวัง หรือสนใจ จากนั้นให้
ผู้เรียนฟังเทปบทสนทนาและพูดตาม ซ้ าไปซ้ ามา จน
คุ้นเคย 
   ขั้นตอนการเข้าใจ（理解阶段lijie jieduan）
ครูผู้สอนอธิบายและให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ ครูผู้สอนสามารถใช้รูปภาพ หรือสื่อ
อื่นๆประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu jieduan）
ท าการทบทวนโดยการให้ผู้เรียนนั่งจับกลุ่มเป็นวงกลม 
 
3.บทสรุป 
จะเห็นได้ว่าภาษาจีนมีบทบาทและความส าคัญต่อเวที
โลกและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น แต่ทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีนของนักเรียนและนักศึกษาไทยยังอยู่ในระดับ
ที่ต้องพัฒนา ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ า งประ เทศเพื่ อ ให้
ก ร ะบวนกา รจั ด ก า ร เ รี ย นกา รสอน เป็ น ไปต า ม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  ผู้สอนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้  จะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 
ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ  เจตคติ  
ลักษณะนิสัย และความกังวลปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและการรับภาษา และปัจจัยด้าน
ความรู้ทางภาษา ได้แก่  ปัจจัยด้านเสียง  ปัจจัยด้าน
ค าศัพท์  และปัจจัยด้านไวยากรณ์          
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      ดังจะเห็นได้ว่าบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนนั้น
ขึ้นอยู่กับทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะต้องใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้เรียน 
อีกทั้งผู้เรียนเองจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของทักษะ
การฟังและการพูดภาษาจีนต่อประโยชน์ในการท างานใน
อนาคต มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน ใฝ่รู้ และศึกษาด้วย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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