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บทคัดยอ
 ปจจุบันการเรียนภาษาตางประเทศในหลักสูตรระยะส้ันเปนที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย           

โดยเฉพาะการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น  เนื่องจากในปจจุบันมีการติดตอคาขายกับชาวจีนมากย่ิงข้ึน 

ไมวาจะเปนธุรกิจดานการทองเที่ยว  การโรงแรม   ธุรกิจสปา  เปนตน   การที่ผูเรียนเลือกเรียนภาษาจีนกัน

เพิม่มากขึน้ สวนใหญกเ็พ่ือนาํไปใชในการพัฒนาตนเองในดานการทํางาน  ในการเรียนแบบหลักสูตรระยะสัน้

นั้นเหมาะสําหรับผูเรียนในวัยทํางานไดเปนอยางดี   เนื่องจากใชระยะเวลาในการเรียนไมมาก  มีการเรียนที่

เนนเฉพาะดานตรงตามวัตถุประสงคของผูเรียน  ไดผลเร็ว  และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

แตการเรยีนภาษาจีนในหลักสตูรระยะสัน้นัน้ยงัมปีจจยัทีท่าํใหเกดิอปุสรรคในการเรียน อนัไดแก  ผูเรียนสวนใหญ

เปนวัยทํางาน  มีเวลาในการเรียนไมสมํ่าเสมอ  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนภาษาจีน                            

ในหลักสูตรระยะส้ันบทความฉบับนี้ไดกลาวถึงสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะส้ัน  และ          

ไดมีการวิเคราะหแนวทางในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันของผูใหญเพื่อใหไดผลท่ีดีในการเรียน           

โดยในการพัฒนาน้ันตองมีความรวมมือกันท้ังผูเรียนและผูสอน ผูเรียนน้ันตองไขวควาหาความรูใหมๆ                

มีการฝกฝนในการพูดภาษาจีนอยูเสมอ  สวนผูสอนนั้นควรใชหลักจิตวิทยาในการสอนผูใหญเขามาปรับใช   

ในการเรยีนภาษาจนี  ควรมกีารนาํวฒันธรรมของประเทศจนีเขามาสอดแทรกในเนือ้หาการเรยีน เพือ่ทีผู่เรียน

จะไดไมเกิดอุปสรรคในการสนทนากับเจาของภาษา  หวังวาบทความฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุง

และพัฒนาการสอนภาษาจีนแบบหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญใหไดผลดีมากยิ่งข้ึน 
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Abstract
 Nowadays language short-time-courses are gaining popularity. Through the present trade 

with the Chinese and an increasing growth in areas like business tourism, hotels, spas and more, 

the demand for Chinese language skills rises rapidly. The number of people learning Chinese also 

increases. Short-time-courses are suitable for learners with limited time, such as workers and      

student. Short-time-courses focus on group objectives and will therefore have good results in short 

time. Though, there are a variety of factors that are causing difficulties for learners. Including         

full-time jobs, families, and studies. It’s time to guide and analyze the state of Chinese lessons in 

order to get better results and to push the development of short-time-courses in Chinese.                     

The development will require the cooperation of both learners and teachers. Leaners are encouraged 

to find material by themselves and practice independently. Instructors are required to use psychology 

to motivate their adult learners. The courses will also focus on Chinese culture to evolve the             

understanding of cultural differences and to avoid obstacles in conversations with native speakers. 

Hopefully this article will help and develop Chinese language short-time-courses even more.

Keywords
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บทนํา
 ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธอันดีมาตั้งแตสมัยโบราณ  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  

ดานการคาซึ่งจะเห็นไดวาเริ่มมีการติดตอคาขายระหวางประเทศขึ้นตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา สวนดาน

สังคมและวัฒนธรรมนั้น ก็มีความใกลชิดผูกพันกันมายาวนาน  จึงทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศ

พฒันาไปอยางใกลชดิมาโดยตลอด  ประชาชนของท้ังสองประเทศมีการไปมาหาสูเพือ่เผยแพรและแลกเปล่ียน

ทางวฒันธรรมอยางตอเนือ่ง  ในปจจบุนัจะเหน็ไดวาประเทศไทยและประเทศจนีไดมกีารตดิตอทางดานธรุกจิ

เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนธุรกิจการสงออกสินคา ธุรกิจการทองเที่ยว  ธุรกิจสปา  ทําใหคนไทยสวนใหญให

ความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนมากขึ้น  ประกอบกับในป พ.ศ. 2558  

ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  ทางรัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมในการ  

เขาสูประชาคมอาเซียน  มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการใหมี      

ความรูและทักษะในดานภาษาตางประเทศ (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558 )   
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 ภาษาตางประเทศท่ีเปนภาษาสําคัญในการติดตอสื่อสารกับเพ่ือนบานในอาเซียนยังคงเปน            

ภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษากลางของโลก แตภาษาจีนกเ็ปนอกีหน่ึงภาษาท่ีมคีวามสําคญัเชนกนั เพราะประชากร

ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศประกอบดวยประชากรท่ีมีเช้ือสายจีนที่ใชภาษาจีนอยูเปนจํานวนมาก             

ไมวาจะเปน สงิคโปร เวียดนาม พมา ลาว และไทย  ภาษาจนีเปนภาษาทีม่ผีูใชมากท่ีสดุในโลก โดยมีผูใชเปน

ภาษาแมประมาณ 873 ลานคน และมีคนที่พูดภาษาจีนทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.3 พันลานคน  (Internet 

Eduzones, ม.ป.ป.)  นอกจากน้ีจากขอมูลป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ที่ผานมา\มีสถิตินักทองเที่ยวชาวจีน     

ที่เขามาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 71.14  (กรมการทองเที่ยว, 2559)  ซึ่งจะเห็นไดวาภาษาจีน                  

เปนภาษาสําคญัภาษาหน่ึงทีม่คีนพดูมากท่ีสดุในโลกในฐานะท่ีเปนภาษาท่ีทัว่โลก   ใชในการส่ือสารระหวางกนั

ในโลกปจจุบัน และภาษาจีนก็ไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นนอกจากการเตรียม            

ความพรอมทางดานภาษาอังกฤษแลว  ภาษาจีนกเ็ปนอกีหนึง่ภาษาท่ีควรมีการเรียนรูเพิม่เตมิ เมือ่มนีกัทองเท่ียว

ชาวจีนเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจตางๆ ก็มีความจําเปนในการใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนธุรกิจ       

ดานการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม รานอาหาร รานขายของฝาก เปนตน ฉะน้ัน ผูคนในวัยทํางานจึงตองการ

ทีจ่ะเรยีนรูภาษาจนีมากขึน้ ซึง่การเรยีนภาษาจนีในหลกัสตูรระยะสัน้สามารถตอบโจทยของผูเรียนในวยัทาํงาน

ไดเปนอยางดี เพราะมีการเรียนท่ีตรงตามวัตถปุระสงคของผูเรยีนไดผลการเรียนท่ีด ีใชเวลาในการเรียนไมมาก 

และสามารถนําไปปรบัใชในการทํางานไดจรงิ เมือ่การเรียนภาษาจีนในหลักสตูรระยะส้ันเปนทีน่ยิมในปจจบุนั 

ดานการเรียนการสอนน้ันกค็วรมกีารพัฒนาใหมากขึน้ เน่ืองจากผูเรียนสวนใหญอยูในวยัผูใหญ ตองการเรียน

ภาษาจีนเฉพาะดาน มีวัตถุประสงคในการเรียนที่ตางกัน การใชวิธกีารสอนก็ยอมแตกตางจากนักเรียนทั่วไป 

ดงันัน้ การพฒันาทักษะการเรียนภาษาจีนในหลักสตูรระยะส้ันสาํหรบัผูใหญจะมีประโยชนตอการนําไปปรับใช

ในการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

การเรียนภาษาจีน

 ในป พ.ศ. 2558  ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  ทางรัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทาง       

การเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคมอาเซียน โดยไดมีการดําเนินงานศูนยอาเซียนศึกษาใน                        

ป พ.ศ. 2557  มเีปาหมายในการจัดตัง้ศนูยอาเซยีนศึกษาใหครอบคลุมทัว่ประเทศ  เพือ่ใหเปนแหลงเรียนรูและ

พฒันาทกัษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุมประเทศอาเซียน) และความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียนใหกับทุกกลุมอาชีพ และประชาชนท่ัวไปใหสามารถใชภาษา            

ตางประเทศไดอยางนอยหนึ่งภาษาในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารเพื่อประกอบอาชีพไดตามบริบทและ    

ความตองการของแตละพ้ืนท่ี ตามนโยบายของรัฐบาลในการสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน  นอกจากจะสามารถหาความรูทางดานภาษาตางประเทศแลวยังสามารถเรียนรู       

ดานประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนได (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ     

การศกึษาตามอธัยาศยั, 2557)  โดยไดมกีารเปดสอนภาษาจนีหลกัสตูรระยะสัน้ ภาษาพมาหลกัสตูรระยะสัน้ 

ฯลฯ  เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานบริการในปจจุบันและเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาทางดานภาษาใหกับ
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แรงงาน  นอกจากการเปดศูนยอาเซียนศึกษาของทางภาครัฐแลว  ทางภาคเอกชนก็มีการเปดสอนภาษาจีน

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลวัยทํางานในปจจุบัน เชน หลักสูตรภาษาจีนระยะส้ันเพื่อ               

คนทํางาน หลกัสตูรภาษาจีนระยะส้ันเพือ่การโรงแรม  หลกัสตูรภาษาจีนระยะส้ันเพือ่ธรุกจิสปา และหลักสตูร

ภาษาจีนระยะสั้นเพื่อการนวดแผนโบราณ เปนตน  หลักสูตรเหลานี้เหมาะสมกับผูใหญวัยทํางานท่ีตองการ

เรียนรูภาษาจนีไมวาจะเปนการเรียนภาษาจนีเพือ่ใชในการส่ือสารท่ัวไปหรอืการใชภาษาจนีในการประกอบอาชีพ

และการติดตอคาขายทางธุรกิจ  การเรียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มเติมจะชวยรองรับชาวตางชาตที่เขามาใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่มีการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร ดังนั้น การเรียนภาษาที่สาม             

โดยเฉพาะภาษาจีนจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย   

 การเรียนภาษาจีนก็ตองอาศัยพ้ืนฐานเดียวกันกับการฝกทักษะดานตางๆ เชนกัน  ตองมีการผาน

กระบวนการเรียนรู  การฝกฝนทักษะเพื่อใหมีการพัฒนาดานภาษา  ในการเรียนภาษาจีนนั้นมีความแตกตาง

จากการเรียนภาษาอังกฤษ  การเริ่มเรียนพื้นฐานภาษาจีนตองเร่ิมจากการเรียนอักษรพินอิน (Pinyin 拼音)   

หรือสัทอักษรภาษาจีน  พินอิน  คือ ระบบในการถอดเสียงภาษาจีน  มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาอังกฤษ     

แตมกีารออกเสียงทีแ่ตกตางกนั  โดยพินอนินัน้จะแบงออกเปนอักษรพยัญชนะและสระ โดยพยัญชนะพินอิน 

(Shengmu 声母) มีทั้งหมด 23 เสียง ลักษณะของพยัญชนะพินอิน เชน  b(ปอ)  p(พอ)  m(มอ)  เปนตน     

สระพินอิน (Yunmu 韵母) แบงออกเปนสระเดี่ยวและสระผสม มีทั้งหมด 36 เสียง  แบงออกเปนสระเด่ียว    

6  เสยีงและสระผสม 30 เสยีง ลกัษณะของสระพินอนิ เชน  (อา)  o(ออ)  e(เออ) เปนตน  สวนเสยีงวรรณยุกต          

พินอิน  (Shengdiao 声调) ในอักษรจีนก็มีเครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกตทั้งหมดสี่เสียง  การผสมคํา       

จากพนิอนิจะนาํทัง้พยญัชนะ สระและวรรณยกุตมาผสมกนัเพือ่ใชในการออกเสยีงคาํศพัทภาษาจนี การเรยีน       

พินอินจะสามารถชวยใหเขียนอานภาษาจีนไดงายข้ึน แลวยังชวยใหออกเสียงภาษาจีนไดอยางถูกตองดวย  

นอกจากนัน้ในการพมิพอกัษรภาษาจนีนัน้ยงัตองใชพนิอนิในการพมิพอกีดวย ฉะนัน้การเรยีนพินอนิ    จงึเปน

พื้นฐานที่สําคัญในการเรียนภาษาจีน  เมื่อเรียนรูในการอานออกเสียงภาษาจีนจากพินอินแลว ลําดับข้ันตอน

ในการเรียนตอไปก็คือ การเขียนอักษรจีน ซึ่งอักษรจีนไมมีขอกําหนดเร่ืองจํานวนอักษร พจนานุกรมท่ีใหญ

ที่สุดชื่อ Zhonghua Zihai มีอักษรจีนทั้งหมด 85,568 ตัว   (Norman, 1988, 72) ในการเขียนอักษรจีนตอง

อาศยัการเรียนรูลาํดับขดีในการเขียนและการฝกฝน เพราะในแตละตวัอกัษรประกอบดวยเสนขีดทีห่ลากหลาย 

ถาเขียนผิด ความหมายก็จะเปลี่ยนไปดวย  ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนนอกจากการออกเสียงใหถูกตองชัดเจน

แลว การเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนก็เปนสวนสําคัญในการเรียนดวยเชนกัน ทักษะการเรียนภาษาจีน

ทั้งทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนสามารถสรุปได ดังนี้  

 1. ทักษะการฟง   

               การฟง คือ การรับรูเรื่องราวขาวสารจากการไดยิน แลวทําความเขาใจจนสามารถนําสารน้ัน     

ไปใชประโยชนได และการฟงนั้นตองหมายถึง การไดยินอยางรูเร่ืองเขาใจความหมายถูกตองครบถวน            

ตามจุดมุงหมายของผูพูด รูจักมีวิจารณญาณในการฟง ตลอดจนมีมารยาทในการฟงดวย  (วัฒนะ บุญจับ, 

2541,  34)
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  ทักษะการฟง  ถือไดวาเปนการส่ือสารที่ใชมากและสําคัญที่สุดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    

การฟงเปนทักษะขั้นพื้นฐานที่จะนําเราสูการเรียนรูในทักษะอื่น ๆ  อีก 3 ทักษะนั้นก็คือ  ทักษะการพูด                

การอาน และการเขียน  แรงจูงใจในการเร่ิมเรยีนภาษาก็เริ่มจากการฟง   เกิดข้ึนจากความช่ืนชอบภาษาใด 

ภาษาหนึ่งเริ่มจากการฟงภาษานั้นผานสื่อตางๆ  เชน เพลง ภาพยนตร เปนตน ทําใหผูเรียนเริ่มมีความสนใจ

ในการเรยีนภาษานัน้ๆ  การฝกฝนทกัษะการฟงในการเรยีนภาษาจนีควรตองอาศยัการฟงบอยๆ ถาไมสามารถ

ฝกการฟงโดยตรงกับเจาของภาษา  กส็ามารถฝกการฟงจากสือ่ตางๆ เชน เพลง  ภาพยนตร ฯลฯ  กจ็ะสามารถ

ชวยใหเรามีพัฒนาการในการฟงไดดียิ่งขึ้น 

 2. ทักษะการพูด   

                       การพูด หมายถึง กระบวนการหน่ึงในการส่ือสารของมนุษย  ผูพูดจะเปนผูสงสารอันเปนเนื้อหา

สาระขอมลู  ความรูกบัอารมณความรูสกึ  ความตองการและความคดิเหน็ของตวัเองประกอบกบักรยิาทาทาง

ตางๆ สงไปยังผูฟงหรือผูรับสารเพื่อใหไดรับทราบและเกิดการตอบสนองในขั้นตอนสุดทายซึ่งถือไดวา              

เปนสัญลักษณแหงความเขาใจระหวางมนุษยกับมนุษย   (รังสรรค จันตะ, 2541, 21)

  ทักษะการพูด  เปนทักษะในการเรียนภาษารองลงมาจากทักษะการฟงเปนพฤติกรรมทาง           

ดานการแสดงออก  ทักษะการพูดของการเรียนภาษาจีนนั้นถือไดวาเปนทักษะที่คอนขางยาก โดยเฉพาะ        

ในดานของการออกเสยีงหรอืสาํเนยีงใหถกูตอง เนือ่งจากการสือ่สารดานการพูดเราไมใชเพียงแคพดูออกเสยีง

ใหถกูตองเทานัน้ แตเรายงัจะตองเรยีนรูวฒันธรรมของของภาษานัน้ๆ ดวย  เพ่ือใหการส่ือสารเปนไปไดอยาง

ถูกตองและสามารถเขาใจในการส่ือสารไดอยางแทจริง

 3. ทักษะการอาน   

  การอาน หมายถึง กระบวนการในการแบงความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณที่มีการ        

จดบันทึกอยางมีเหตุผลและเขาใจความหมายของส่ิงที่อาน  ตลอดจนการพิจารณาเลือกความหมายท่ีดีที่สุด

ขึ้นไปใชเปนประโยชนดวย  จะเห็นไดวาการอานไมใชการรับเอาความคิดจากหนังสือที่อานเพียงอยางเดียว 

ผูอานไมใชผู รับ แตเปนผูกระทํา  สรุปไดวาเปนผูใชความคิดไตรตรองเร่ืองราวที่ตนเองอานเสียกอน                   

แลวจึงรบัเอาใจความของเรือ่งทีต่นอานไปเกบ็ไวหรอืนาํไปใชใหเปนประโยชนตอไป ดงันัน้หวัใจของการอาน         

จึงอยูที่การเขาใจความหมายของคํา   (เรวดี  อาษานาม, 2537, 77-78)

  ทกัษะการอานเปนการอานเพ่ือรบัเอาใจความสําคญัเพ่ือนาํไปใชใหเปนประโยชน หลกัการอาน         

ทีส่าํคญั คอื ความเขาใจความหมายของเรือ่งทีอ่าน  ผูอานสามารถวเิคราะหไตรตรองเรือ่งทีอ่านไดอยางเขาใจ 

และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  ทักษะการอานในการเรียนภาษาจีนเปนข้ันตอนท่ีตองมี              

การศึกษาคนควาใหมากขึ้น เพราะในการอานเราตองเขาใจทั้งโครงสรางของประโยคและไวยากรณ                      

ทีค่อนขางมีความซับซอน ดงันัน้เม่ืออานขอความหรือบทความแลว ถาผูอานสามารถสรุปใจความท่ีสาํคญัได

กจ็ะชวยใหผูอานสามารถวเิคราะหเรือ่งราวจากเรือ่งทีอ่านไดอยางถกูตอง  ซึง่บงบอกไดวาผูอานมีความเขาใจ

ในเนื้อหาอยางแทจริง
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 4. ทักษะการเขียน   

  การเขียน เปนเครื่องมือการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปน

สัญลักษณหรือตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายใหผูอื่นไดเขาใจได  เพราะการเขียนเปนทักษะการสงออก             

ตามหลักของภาษาศิลป  (วรรณี  โสมประยูร, 2544, 139)       

  ทกัษะการเขยีนเปนทกัษะทีต่องผานกระบวนการทางความคดิหลายขัน้ตอน ตัง้แตการรวบรวม

ความคิด การลําดับเรื่อง และเลือกสรรถอยคําในการถายทอดออกมาเปนขอความที่สามารถส่ือความหมาย

ไดตรงความตองการ   ทักษะการเขียนในการเรียนภาษาจีนนั้น  ผูเขียนจะตองมีความเขาใจในโครงสราง     

ของภาษา  คาํศพัท  ประโยค และไวยากรณทีถ่กูตอง  การมทีกัษะการเขียนทีด่นีัน้ตองอาศัยการฝกฝนอยูเสมอ  

โดยอาจจะเร่ิมจากการเขียนงายๆ เชน การเขียนบันทึกประจําวัน การบันทึกรายรับรายจาย เปนตน โดยมี    

การฝกเขียนเปนภาษาจีน ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะการเขียนไปสูระดับที่สูงข้ึน

การเรียนรูภาษาจีนในวัยผูใหญ

  ผูใหญ หมายถึง บคุคลซึง่มพีพิฒันาการไปพรอมกนัทัง้ทางดานรางกาย จติใจ  และอารมณ ตลอดจน

บทบาททางสังคมสมบูรณเต็มที่  สามารถรับผิดชอบการดําเนินชีวิตและกิจกรรมตางๆ รวมกับผูใหญคนอื่นๆ

ไดดวยความราบรืน่  (สวุตัน วฒันวงค, 2547, 31)  บคุคลจะเปนผูใหญหรือไม ขึน้อยูกบับทบาทและพฤติกรรม

ทางสงัคมทีเ่หมาะสมกบัความเปนผูใหญ  จะตองเปนผูทีม่มีโนภาพตอตนเองและวฒุภิาวะในการเปนผูใหญ  

(สุวัตน วัฒนวงค, 2547, 31  อางอิงจาก Knowles, 1980, 30-32)   ประเภทของผูเรียนวัยผูใหญสามารถ    

แบงไดเปน 3 ระยะ ไดแก ผูใหญตอนตน อายุประมาณ 21-40 ป  ผูใหญตอนกลาง อายุประมาณ 41-60 ป  

และผูใหญตอนปลายหรือวัยชรา  อายุประมาณตั้งแต  60  ปขึ้นไป  (นุชลี  อุปภัย, 2556, 87)  

 การเริ่มเรียนภาษาจีนในวัยผูใหญ  ถึงแมวาจะมีความแตกตางกับการเรียนในวัยเด็กเนื่องจากใน     

วัยผูใหญนั้นไดผานประสบการณตางๆ มามากมาย  บางคนไมมีความม่ันใจในการเรียนของตนเองจึงทําให

เกิดความกังวลในการเรียน  สวนดานการออกเสียงภาษาจีนในวัยผูใหญก็มีความยากข้ึน ความสามารถ          

ในการจดจําคําศัพทมีนอยลง แตจุดเดนของผูเรียนวัยผูใหญนั้นเม่ือมีความสนใจในการเรียนรูแลวจะมี        

ความมุงม่ันและสนใจกับสิ่งที่ตองการเรียนรู  ถึงแมความสามารถในการจดจําคําศัพทจะนอยแตสามารถ  

เรียนรูและเขาใจไดคอนขางเร็ว ซึ่งลักษณะของผูเรียนผูใหญในชวงแตละอายุนั้นก็มีความแตกตางกัน             

การท่ีเราเขาใจผูเรยีนผูใหญในแตละชวงอายุจะชวยใหผูสอนสามารถปรับวธิกีารสอนใหเหมาะสมกับวยัและ

ความตองการของผูเรียนเพื่อใหมีประสิทธิผลในการเรียนที่ดีขึ้น

การเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะส้ัน

 หลกัสตูรระยะสัน้ เปนหลกัสตูรทีส่รางขึน้โดยมจีดุมุงหมายเฉพาะเจาะจงเปนเรือ่ง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่

สําหรับกลุมบุคคลบางกลุมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณ หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือทัศนคติ         

ของบุคคลไปในทางท่ีตองการ โดยใชระยะเวลาไมยาวนานนกั หลกัสูตรระยะส้ันอาจหมายถงึ หลกัสูตรรายวิชา
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เลือกในโรงเรยีนทีค่รสูรางขึน้ หลกัสตูรฝกอบรมเฉพาะเรือ่งสาํหรบับุคลากรในโรงเรยีน หรอืสาํหรบัผูปกครอง 

หรือคนในชุมชน หรือหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือบริการวิชาการหรือวิชาชีพใหแกชุมชน หรือหลักสูตรฝกอบรม

สําหรับบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ (วัชรี บูรณสงิห, 2544, 189)

 การเรียนแบบหลักสูตรระยะสั้นกับการศึกษาโดยท่ัวไปมีความแตกตางกัน  ไมวาจะเปนจุดประสงค

ในการเรียน  เนื้อหาในการเรียน โดยเฉพาะเวลาในการเรียน   ฉะนั้นจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมี              

ความแตกตางกันซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  (1) วัตถุประสงคในการเรียน  การศึกษาท่ัวไปมีการนําไปใช              

เพื่อการอยูรวมกันในสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมกับสังคมอนาคตท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง สวนการเรียน 

หลกัสตูรระยะสัน้นัน้มกีารเรยีนเพือ่เปนการเพิม่ความสามารถในการทํางานเฉพาะดาน (2) เนือ้หาในการเรียน  

การเรียนการสอนของการศึกษาทั่วไปคอนขางกวาง แตสําหรับการเรียนหลักสูตรระยะสั้นนั้นจะเรียน          

เฉพาะเน้ือหาท่ีสําคัญเฉพาะดาน (3) ระยะเวลาในการเรียน  การศึกษาโดยท่ัวไปตองการระยะเวลาใน           

การเรียนที่ยาวนาน แตการเรียนหลักสูตรระยะสั้นมีขอจํากัดเรื่องของเวลา  (4)  แรงจูงใจในการเรียน                

การศึกษาโดยทั่วไปน้ันผูเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนที่ไมเดนชัด อาศัยความชอบในการเรียนเปนหลัก      

สวนผูเขาเรียนหลักสูตรระยะส้ันโดยสวนใหญแลวก็เพื่อตองการหาความรูเพิ่มเติม เพื่อประโยชน                        

ดานการทํางานจึงมีแรงจูงใจในการเรียนที่เดนชัด     

 วัตถุประสงคพื้นฐานของการเรียนภาษาตางประเทศน้ัน ก็เพื่อท่ีจะนําไปประยุกตใชในการติดตอ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน  แตละคนมีวิธีและขอบเขตการใชภาษาในการส่ือสารที่แตกตางกัน  ดวยเหตุนี้จึง

ทําใหผูเรียนมีวัตถุประสงคหลักในการเรียนท่ีแตกตางกันออกไป (Lv, 1995, 11-12)   จากการสํารวจกลุม      

ผูเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้นจํานวนทั้งสิ้น 116  คนในเขตจังหวัดเชียงใหมในดานวัตถุประสงคผูเขา

เรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญสามารถสรุปไดดังนี้  (Su, 2015, 15)    
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    ภาพที่ 1: วัตถุประสงคในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ัน

    ที่มา: Su, 2015, 15  
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 จากภาพท่ี 1 สามารถแบงวัตถุประสงคในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันไดดังนี้ ผูที่มาเขารับ 

การอบรมสวนใหญอยูในชวงวยัทาํงาน ซึง่ความตองการในการเรียนภาษาจีนหลกัสตูรระยะส้ันสวนใหญ  คอื 

(1) ตองการเพิ่มความรูทางดานภาษาจีนใหกับตัวเอง (รอยละ 15) ซึ่งมีความสอดคลองกับจุดประสงคใน     

การเรียนขอถัดไป คือ (2) มีประโยชนตองานปจจุบันที่ทํา (รอยละ 12) (3) ชื่นชอบภาษาจีน (รอยละ 10)        

(4) มปีระโยชนในดานการทํางานในอนาคต (รอยละ 10)  (5) ปจจบุนัภาษาจีนไดรบัความนิยมอยางแพรหลาย 

(รอยละ 9)  (6) ตองการทองเที่ยวประเทศจีน (รอยละ 8)  (7) ชื่นชอบในวัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตรจีน 

(รอยละ 7)  (8) ประเทศไทยมีการสนับสนุนใหเรียนภาษาจีน  (รอยละ 6)  (9)  เพื่อเรียนรูภาษาจีนดาน           

การทาํงานเพ่ิมเตมิ (รอยละ 6)  (10) ตองการศึกษาตอประเทศจีน (รอยละ 5)  (11)  ทางครอบครัวมเีช้ือสายจนี 

(รอยละ 5) (12) เพื่อนชวนมาเรียนภาษาจีน (รอยละ 4) (13) ที่ทํางานแนะนําใหมาเรียนภาษาจีน (รอยละ 3) 

ตามลาํดบั  สรปุไดวาในการเรียนภาษาจนีหลักสูตรระยะส้ันนัน้  ผูเรยีนมวีตัถปุระสงคในการเรยีนแตกตางกนั 

สวนใหญแลวกเ็พ่ือเปนการเพิม่เตมิความรูทางดานภาษาจนีใหกบัตัวเอง ไวใชใหเกดิประโยชนในชวีติประจาํวนั

              ในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นนั้น  ผูเรียนสวนใหญจะเปนผูใหญวัยทํางาน มีจุดประสงค     

ในการเรยีนทีช่ดัเจน ตองการเพิม่ความรูทางดานภาษาจนีใหกบัตัวเอง ดงันัน้การเรยีนภาษาจนี แบบหลกัสูตร

ระยะสัน้จึงเหมาะสาํหรบัผูเรยีนในวยัทาํงานเปนอยางมาก เพราะใชเวลาในการเรยีนไมมาก เรียนเฉพาะดาน 

ตรงตามจุดประสงคของผูเรยีน สามารถนาํไปปรับใชในดานการทาํงานไดจริงซ่ึงผูเรยีนกลุมนีจ้ะเนนการเรยีน

แบบนําไปใชในการประกอบอาชีพของตน  โดยการเรียนสวนใหญจะจัดขึ้นในวันเสารอาทิตยหรือชวง             

ตอนเย็นหลังเลิกงาน เพื่อใหสะดวกตอกลุมผูมาเรียนในแตละหลักสูตร การเรียนภาษาจีนระยะส้ันสวนใหญ

แลวมีความแตกตางกันในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนและหลักสูตรในการเรียน ระยะเวลาในการเรียนจะ

มีตั้งแต  30  ชั่วโมงขึ้นไป  แตสวนใหญถาใชระยะเวลาอบรมนอย ก็จะเปนการเรียนแบบเนนดานอาชีพ         

เชน หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นสําหรับธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นสําหรับการนวดแผนไทย  เปนตน     

ถาระยะเวลาในการเรียนนอยเน้ือหาในหลักสูตรก็จะเนนไปในดานการพูดสนทนาเฉพาะดานเปนสวนใหญ  

ดังนั้นบางสถาบันก็จะไมไดสอนอักษรพินอินและตัวอักษรจีน แตใชการเรียนแบบการถอดเสียงการอาน        

จากภาษาไทย  ขอดีของการถอดเสียงโดยใชภาษาไทยกํากับก็คือ ผูเรียนสามารถเรียนรูการออกเสียงและ  

การพูดสนทนาไดอยางรวดเร็ว แตขอเสียคือมีการออกเสียงที่ไมไดมาตรฐาน และทําใหผูเรียนลืมไดงาย

แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันสําหรับผูใหญ    

          การเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็กเพราะผูใหญมีประสบการณมากกวา  ดังนั้น 

การเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญนั่นคือ ตองรูหลักการศึกษาผูใหญ                  

ซึ่งประกอบดวย  (1) มโนทัศนของผูเรียน (Self –Concept) ผูใหญจะมีลักษณะท่ีเติบโต ทั้งดานรางกายและ

จิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มีมโนทัศนตอตนเอง จะพัฒนาจากการพ่ึงพาผูอื่นไปเปนการนําตนเอง มีความเปนตัว

ของตัวเองและมีการเรียนรูผานประสบการณที่พบเจอมา  (2) ประสบการณของผูเรียน (Experience)           

ผูใหญมวีฒุภิาวะมากข้ึน มปีระสบการณอยางกวางขวางท่ีจะเปนแหลงทรพัยากรอันมคีาของการเรยีนรู ผูใหญ
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ลวนมีประสบการณและความรูความสามารถท่ีแตกตางกันออกไป  ฉะนั้นในการเรียนของผูใหญควรคํานึง    

ถึงประสบการณของผูเรียนเพื่อนํามาใชในการปรับการเรียนการสอน (3) ความพรอมที่จะเรียน (Readiness 

to Lean) ผูใหญจะมีความพรอมในการเรียนกต็อเมือ่เหน็วาสิง่ทีเ่รียนนัน้มีความจาํเปนในการเรียน  มปีระโยชน

ตอตนเองและตอการทํางาน ตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน ฉะน้ันในการเรียนการสอนก็             

ควรคาํนงึถงึจดุประสงคในการเรยีนทีช่ดัเจนของผูเรียนดวย (4) แนวทางการเรยีนรู (Orientation to Learning) 

ผูใหญจะยึดปญหาเปนศูนยกลางในการเรียนรู จะมองเห็นปญหาแลวจึงนําปญหานั้นมาเรียนรูแกไขมุงนํา

ความรูไปใชทันที  (5) แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation) แรงจูงใจในการเรียนของผูใหญนั้นมักมาจาก         

สิ่งตองการที่อยูภายใน ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ตนเองตองการอยางแทจริง  (อรทัย  ศักดิ์สูง, 2543)

    การเรียนภาษาตางประเทศที่ไดผลที่ดีที่สุด คือ การที่ผูเรียนสามารถพูดภาษาตางประเทศนั้นๆ   

โดยไมตองผานกระบวนการคิด ก็สามารถสังเคราะหภาษานั้นออกมาได  เปรียบเสมือนเด็กๆ ที่เกิดมาพรอม

กบัสภาพแวดลอมทางภาษาหนึง่ภาษาขึน้ไป  พอโตขึน้กส็ามารถพดูภาษานัน้ได  แตในเมือ่ไมมสีภาพแวดลอม

ทางภาษาที่สามารถชวยใหฝกฝนได  ผูเรียนก็ตองอาศัยการฝกฝนใหมากยิ่งข้ึน

   ในการเรยีนภาษาจนีในหลกัสตูรระยะสัน้นัน้ มขีอจาํกดัในเรือ่งของเวลาในการเรยีน ซึง่มรีะยะเวลา

ที่สั้น ดังนั้นในการเรียนจึงมีระยะเวลาในการฝกฝนไมมากเทาที่ควรจึงสงผลใหมีคุณภาพในการเรียนนอยลง

ไปดวย  ผูเขียนจึงแบงปญหาและแนวทางในการพัฒนาในการเรียนภาษาจีนในทักษะดานตางๆ ไวดังนี้

 1. ทักษะการฟง

  ดานทักษะการฟงในการเรียนภาษาจีน  ทักษะการฟงถือไดวาเปนสวนพื้นฐานแรกของการเร่ิม

เรียนภาษา  ปญหาท่ีพบจากการเรียนภาษาจีน คือ ในการเรียนหรือทําแบบทดสอบผูเรียนมีทักษะการฟงได

เปนอยางดี แตเมือ่ผูเรยีนนําไปใชจรงิในชีวติประจําวัน มกัเกดิปญหาการฟงในการสนทนาจากเจาของภาษา  

เพราะสาํเนยีงภาษาของแตละคนยอมมสีาํเนยีงในการพูดแตกตางกนัไป ทาํใหเกดิอปุสรรคในการฟง นอกจากน้ัน

ดานการฟงยังมีปญหาเก่ียวกับการแยกเสียงคําศัพทบางคําที่มีเสียงใกลเคียงกันไมออก เชน คําศัพทที่ออก

เสียง q (ชี) กับ  x (ซี) หรือ ch (ชือ) กับ sh(ซือ) อาจทําใหเกิดการเขาใจผิดในเร่ืองของความหมายของคําศัพท

นั้นๆ ได  

  จากขอมลูสภาพการเรียนการสอนของภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันน้ัน พบวาผูเรียนมี จดุประสงค

ในการเรยีนทีเ่ดนชัด  ฉะนัน้ผูเรยีนจะมคีวามตัง้ใจในการเรียน พยายามฝกฝนคําศพัททีไ่ดเรียนมา แตปญหา

ที่พบในการเรียนภาษาจีนนั้น คือ ผูเรียนมักจะแยกเสียงคําศัพทบางคําในภาษาจีนไมออกและ แยกเสียง

วรรณยุกตบางตัวไมได  เนื่องจากมีเสียงที่ใกลเคียงกัน  ฉะนั้นในการเรียนการสอนภาษาจีนผูสอนตองเนน

การฟงและการออกเสียงใหกับผู เรียน จุดเดนของผู เรียนวัยผูใหญ คือ มีประสบการณที่หลากหลาย                      

ในการเรียน ฉะนั้นควรคํานึงถึงความช่ืนชอบและความสนใจของผูเรียน โดยสามารถนําเร่ืองราวจาก

ประสบการณมาเพิ่มในเน้ือหาท่ีเรียนเพ่ือทําใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาจีนมากข้ึน (Ji, 2002, 26) 

เชน การฟงภาษาจีนจากสื่อตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะเปนเพลงจีนหรือภาพยนตรจีนที่ผูเรียนชื่นชอบ        

ก็จะทําใหผู เรียนกระตือรือรนในการฝกฝนทักษะการฟง  สวนในดานการสอน ผูสอนควรใชภาษาจีน                     
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ในการสนทนาใชคําศัพทและประโยคนอกเหนือจากในหนังสือมาเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูการ    

ใชคําศัพทไดอยางหลากหลาย และยังสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  การฟงและการนํามาใช   

อยางสมํ่าเสมอจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในดานการฟงที่ดี สามารถเขาใจและจดจําคําศัพทนั้นได  

 2. ทักษะการพูด

  ดานทักษะการพูดในการเรียนภาษาจีน เปนทักษะที่มีความสําคัญรองลงมาจากทักษะการฟง 

เมื่อเราเริ่มเรียนรูจากการฟงแลวก็เริ่มเรียนรูในการพูด  ปญหาหลักดานทักษะการพูด คือ สภาพแวดลอม     

ทางภาษา  ถานอกหองเรียนไมมโีอกาสไดใชภาษาจีน ในการสนทนาก็จะทําใหมโีอกาสในการฝกพดูกบัเจาของ

ภาษานอยลงและดวยธรรมชาติของภาษาจีนที่มีเสียงวรรณยุกตทั้งหมดอยูสี่เสียง โดยแตละเสียงจะมี          

ความหมายท่ีแตกตางกนัออกไป เมือ่พูดเสยีงผดิกจ็ะทาํใหเกดิการสือ่สารทีผ่ดิไป ทกัษะดานการพูดภาษาจนี

จึงมีความสําคัญมากในการส่ือสาร  อีกปญหาท่ีพบมากในการเรียน คือ ในการฝกพูดในหองเรียน                            

ผูเรียนสามารถพูดตามแบบสนทนาในบทเรียนไดดี แตหลังจากเรียนแลวก็มีโอกาสในการฝกสนทนา            

ภาษาจีนนอยมากและบางครั้งก็ไมสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

  ในการเรียนการสอนภาษาจีนหลกัสูตรระยะสัน้นัน้ ผูสอนตองเนนการฝกพดูภาษาจีนใหมากทีส่ดุ 

ถาผูสอนเนนแตการบรรยายก็จะทําใหมีเวลาในการฝกพูดนอยลง  ถาเปนเชนน้ีผูเรียนก็จะไมมีการพัฒนาใน

ดานการพดูเลย ตองมกีารปลูกฝงการพดูใหเขากบัสถานการณจรงิทีส่ามารถนาํไปปรับใชในชวีติประจําวนัได

ซึง่จะชวยในการพัฒนาท้ังดานการฟงและการพูด  ในการเรียนภาษาตางประเทศไมเพียงแคจะมุงเนนผลลัพธ

ในการเรียน  ไมวาจะเปนการที่ผูเรียนสามารถสนทนากับเจาของภาษาได  หรือสามารถมีทักษะการฟง             

พดู อาน เขยีนทีด่แีลว  แตในการเรยีนนัน้ยงัตองคาํนงึถงึความเขาใจในเรือ่งของวฒันธรรมประเทศนัน้ๆ ดวย  

เพราะภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  ฉะนั้นในการสอนภาษาตางประเทศ  การสอดแทรกความรู                

ดานวฒันธรรมจงึเปนสวนทีค่วรเพ่ิมเขาไปในเนือ้หาการเรยีนการสอน  เพราะการเขาใจในเร่ืองของภาษาและ

การใชภาษาไมอาจแยกออกจากเรื่องขององคประกอบของวัฒนธรรมได (Zhao & Jiang, 2011, 100) ภาษา

และวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ผูสอนควรนําไปใชในการเรียนการสอน จะชวยใหผูเรียนเขาใจถึงส่ิงที่ตองการส่ือสาร

ไดถกูตองตามความหมายท่ีแทจรงิ  นอกจากน้ันในการเรียนการสอน ผูสอนควรเนนการฝกทกัษะการพูดภาษาจีน

ใหมาก ในการบรรยายเน้ือหาควรบรรยายเน้ือหาที่มีใจความสําคัญทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย แลวนําเวลา      

ทีเ่หลอืมาใชในการฝกสนทนา ซึง่ตองคาํนงึถงึผลลัพธทีด่ ี การฝกท่ีดนีัน่ ตองประกอบดวย ฝกจากสวนสาํคญั

ของเนื้อหาที่เรียน  ฝกตามลําดับเนื้อหาจากสวนที่งายไปหายาก ตามลําดับ มุงเนนใหผูเรียนนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง  

 3. ทักษะการอาน 

  ดานทักษะการอาน  ถึงแมวาในการเรียนภาษาหลักสูตรระยะส้ันเนนดานการพูดส่ือสารใน       

ชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ แตการอานก็เปนสวนสําคัญที่เปนประโยชนตอผูเรียนที่ตองการเรียนภาษาจีน    

ในระดับที่สูงขึ้น  วัตถุประสงคในการอานก็เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหเนื้อหา                  

จากเร่ืองท่ีอาน ขยายมุมมองความรู  แตถาในการเรียนทักษะการอานผูสอนมุงเนนไปท่ีการใหผูเรยีนทองอาน 
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ก็จะทําใหผูเรียนไมสนใจในการเรียนได   (Wang, 2013, 75) ฉะน้ัน การปลูกฝงใหผูเรียนมีทักษะการอาน       

ที่ดีควรหาขอความหรือบทความภาษาจีนสั้นๆ จากนอกหองเรียนมาเปนบทเรียนเสริม หรือบทความ ที่มี        

สวนเกีย่วของกบัเนือ้หาทีเ่รยีนกจ็ะชวยใหผูเรยีนสนใจในการเรียนมากขึน้  โดยสามารถใหผูเรียนอานออกเสยีง

และแปลดวยตนเองกอน จากนั้นผูสอนก็ชวยเพ่ิมเติมเนื้อหาใหถูกตอง

  ในการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันนั้น ถึงแมบางสถาบันจะไมไดเนนการเรียน      

อกัษรพินอิน แตใชภาษาไทยกาํกบัในการออกเสียงแทน ผูสอนก็ยงัสามารถนําเนือ้หาหรอืคําศพัทนัน้มาฝกฝน         

ในทกัษะการอานได  แตควรเพิม่กจิกรรมในการอานใหหลากหลาย ผูเรยีนกจ็ะรูสกึสนกุในการฝกฝนการอาน

ภาษาจีน ถึงแมวาผูเรียนวัยผูใหญจะหางหายจากการเรียนในหองเรียนมานาน แตผูสอนก็สามารถสราง

บรรยากาศในการเรียนที่หลากหลายได โดยทําใหในการเรียนภาษาจีนนั้นมีความนาสนใจและสนุกสนาน     

เชน ใหแบงกลุมอานบทสนทนาหรือคําศัพทในบทเรียน จับคูอานบทสนทนา เปนตน เม่ือผูเรียนแตละคน        

ไดฝกการอานออกเสียงภาษาจีน  ผูสอนยังสามารถตรวจสอบความถูกตองในการออกเสียงได นอกจากจะ

เปนการปลูกฝงใหผูเรียนกลาพูดกลาอานภาษาจนีแลว ยังชวยใหบรรยากาศในการเรียนมีความหลากหลาย 

ก็จะทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีดวย

 4. ทักษะการเขียน

  ดานทักษะการอานและการเขียน เปนทักษะท่ีควบคูกันในการเรียนรูอยางที่เคยไดกลาวไปแลว

ขางตนวาการเขียนอักษรจีนมีความยากเพราะอักษรจีนประกอบดวยเสนขีดตางๆ รวมเขาดวยกัน  คําศัพท

แตละตัวมีการเขียนที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

  ในการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นนั้น  ถึงแมวาจะไมเนนการเขียนอักษรจีนหรือ

ไมมกีารเรียนตัวอักษรจีนเลยแตผูสอนก็สามารถปรับใชวธิกีารอ่ืนๆ เพ่ือฝกการเขียนของผูเรียน เชน ใหผูเรียน

จับคูแตงบทสนทนาจากเร่ืองท่ีเรียนมาโดยปรับใหเขากับสถานการณที่นาจะพบเจอในชีวิตประจําวัน                

การฝกวิธีนี้นอกจากจะชวยฝกดานการเขียนแลว ผูสอนยังสามารถวัดความเขาใจของผูเรียนไดอีกดวย 

นอกจากนีย้งัสามารถใหผูเรยีนจบัคูสนทนาจากเนือ้เรือ่งทีแ่ตงนัน้ วธินีีก้จ็ะชวยใหเกดิการเรยีนรูในทกัษะตางๆ  

ครบทั้งสี่ดาน ซึ่งก็คือ ผูเรียนแตงเนื้อเรื่องในการสนทนาดวยตนเอง  ไดทักษะการเขียน  ผูเรียนพูดสนทนา   

หนาชั้นเรียน ไดทักษะการพูดและการอาน ผูเรียนที่ฟงเพื่อนสนทนาหนาชั้นเรียน ไดทักษะการฟง 

  การเรียนภาษาจีนหลักสตูรระยะส้ัน  ผูเขยีนคิดวาทัง้ผูสอนและผูเรยีนควรมีแนวทางในการเรียน

รวมกนั  ฉะนัน้ผูสอนควรจะสอนอยางไรและผูเรยีนควรจะเรยีนอยางไร  เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสุดทัง้สองฝาย  

ผูสอนควรนําเนือ้หาเช่ือมโยงใหเขากบัสถานการณจรงิ โดยสามารถนําสถานการณใกลตัวมาปรับเขากบัเนือ้หา

เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากข้ึน  มีการทํากิจกรรมรวมกัน ไมวาจะเปนผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียน           

ทาํกจิกรรมในการเรียนการสอนรวมกนั กจิกรรมเหลานัน้สามารถทําไดหลากหลายวิธไีมวาจะเปนการซักถาม 

การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติหรือการเลนเกมส  เปนตน  วิธีการเหลานี้นอกจากจะชวยใหผูเรียน        

ไดมีการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลวยังชวยใหผูสอนสามารถวัดผลการเรียนวาเนื้อหาท่ีเรียนนั้นผูเรียนมี    

ความเขาใจมากนอยแคไหน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียน ผูสอนสามารถนําสิง่เหลานีไ้ปปรับประยุกต
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ใชในการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นได  ดังนี้  (1)  “การเลือก” กอนจะเริ่มการเรียนการสอน          

ผูสอนควรมีการเลือกสรรเอกสารประกอบการสอนที่ดีใหเหมาะสมกับวัยและเนื้อหาของผูเรียน  เนื้อหาใน   

ตําราเรียนควรมีความนาสนใจ  ตรงตามวัตุประสงคการเรียน  สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

(2)  “การปรับ”  โดยปรับรูปแบบการเรียนใหเขากับวัยของผูเรียน ปรับเนื้อหาการสอนใหเขากับสถานการณ

จริงในชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงคของผูเรียนใหเหมาะสม  มีการเพ่ิมเติมความรูจากนอกหองเรียน             

เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ดีขึ้น  ผูสอนอธิบายเนื้อหาใหนอยลง แตเพิ่มการฝกทักษะทั้งการอาน 

การพูดใหมากข้ึน มีการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของประเทศจีนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจชีวิตและ

วัฒนธรรมของชาวจีน ทําใหไมเกิดอุปสรรคในการส่ือสาร  (3) “การอาน”  ผูสอนควรใหผูเรียนมีการฝก           

การอานใหมาก สิ่งที่สําคัญอีกอยางก็คือ ความรูที่ผูสอนไดสอนไปน้ันตองเปล่ียนใหเปนความรูความเขาใจ

ของผูเรียนใหได  ฉะนั้นในคาบเรียนนอกจากผูสอนจะแปลความหมายของคําศัพทแลว  ยังตองมีการอธิบาย

การใชคําศัพทใหหลากหลายนอกเหนือจากในบทเรียน  เพื่อที่ผูเรียนจะไดเขาใจในเร่ืองที่อานไดมากขึ้นและ

นาํไปใชไดอยางถูกตอง  (4)  “ความชา”  ผูสอนควรมีการสอนท่ีไมเรงรีบมาก สอนจากสวนท่ีเขาใจไดงายแลว

คอยเพ่ิมระดับเนื้อหาใหยากข้ึนตามลําดับ ผูสอน ควรอธิบายเน้ือหาอยางชาๆ เพื่อใหผูเรียนคอยๆ ปรับทํา  

ความเขาใจ  กระบวนการในการเรียนการสอนเปนไปตามลําดับข้ันตอน ไมเรงรีบ  ทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึงระดับ

ความรูของผูเรยีนดวย  (5) “ความสขุ”  ถา ผูเรยีนมคีวามสนใจในการเรียนกจ็ะทาํใหผูเรียนมีผลการเรยีนทีด่ขีึน้  

ทําใหผูเรียนสนใจเรียนรูและคนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง  ความสุขในการเรียนจึงเปนปจจัยหน่ึง   

ที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและสามารถเรียนไดดีขึ้น  เมื่อมีความสุขในการเรียนผูเรียนจะรูสึก

เหมือนกับวาไมไดเรียนอยู  ไมมีความกดดันเกิดขึ้น ฉะนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึก              

ผอนคลายในการเรยีนกส็ามารถทาํได บางครัง้ไมเสมอไปวาผูเรียนผูใหญจะไมชอบการเรยีนแบบสนกุสนาน        

การเพิม่กจิกรรมการเรยีนทีห่ลากหลายในการเรยีนเขาไป กส็ามารถชวยใหผูเรียนกลาทีจ่ะพดูมากขึน้ แลวยงั

จะชวยใหผูเรยีนสามารถ นาํเน้ือหาท่ีเรยีนไปปรับใชในสถานการณจรงิได อยางท่ีทราบกันดีในการเรียนภาษา

นั้นยังขาดสภาพแวดลอมในการฝกฝนภาษา  ฉะนั้นปญหาท่ีเห็นไดชัด คือ ผูเรียนสวนใหญไมสามารถนํา

เนือ้หาทีเ่รยีน มาใชไดจรงิ การเพิม่กจิกรรมเขาไปใชในการเรยีนการสอน เชน กจิกรรมการรองเพลง เกมสทาย

คําศัพท การจับคูสนทนา การจับคูถามตอบ การสนทนาโดยจําลองสถานการณ การถามตอบระหวางผูสอน

กบัผูเรยีน  หรอืการสนทนาระหวางผูเรยีนกับผูเรยีน เปนตน  การใชกจิกรรมเหลานีป้ระกอบการเรียนการสอน

ก็เปรียบเสมือนใหผูเรียนไดอยูในสถานการณจริง เพราะในการเรียนการสอนภาษาควรประกอบดวยความรู 

ทักษะและกิจกรรม  (Zhao & Jiang, 2011, 218) การเพิ่มกิจกรรมเชนนี้ในการเรียนการสอนยังชวยเปน       

แรงจูงใจในการเรียนและยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการจําคําศัพทไดมากยิ่งข้ึนดวย  

  ผูเรียนในวัยผูใหญที่มีชวงอายุมากกวา 35 ปจะมีความพรอมในการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ดานความจาํจะลดลง ซึง่จะสามารถสงัเกตเหน็ไดอยางชดัเจนจากการทีผู่เรียนตองใชเวลาในการเรยีนรูสิง่ใด

สิ่งหนึ่งมากกวาเดิม (วรรณี ลิมอักษร, 2554,  57)  ฉะนั้นผูสอนนอกจากมีหนาที่ในการใหความรู ยังตอง      

เปนผูคอยช้ีแนะวาการเรียนการฝกทกัษะทางภาษาน้ันควรจะฝกไปในทิศทางใดเพ่ือใหมกีารพฒันาทางดาน 
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ภาษามากข้ึน  ถึงแมวาการเร่ิมเรียนภาษาในวัยผูใหญจะเปนส่ิงที่ยากของผูเรียนในการจดจําคําศัพท                

แตผูสอนก็ตองใหกําลังใจผูเรียน และใหผูเรียนมองเห็นภาพความสําเร็จในการนําไปใชใหเกิดประโยชนได    

ผูสอนตองมีความเชื่อเสมอวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนภาษาจีนไดเปนอยางดี  ใหผูเรียนเปรียบเทียบ            

การเรียนกับตัวเอง ถาผูเรียนเปรียบเทียบการเรียนกับผูเรียนที่เกงกวาก็จะทําใหผูเรียนเกิดความกังวลใน       

การเรยีน สวนผูเรยีนนัน้เมือ่ตองการเรยีนภาษาจนีใหไดผลท่ีด ีควรมีการฝกฝนการใชภาษาจนีอยางสม่ําเสมอ

ไมวาจะเปนในช้ันเรียนหรือนอกหองเรียน พยายามใชภาษาจีนในการสนทนากับเพื่อนรวมช้ันหรือผูสอน         

ในการทบทวนการอานหนังสือนั้นควรเลือกเวลาในการอานและการพักผอนใหเหมาะสม การอานหนังสือ      

ในตอนเชาหลังจากที่ไดพักผอนอยางเพียงพอ จะทําใหจําแมนยําขึ้น หรืออานหนังสือจบแลวนอน 8 ชั่วโมง 

ตืน่ขึน้มาทบทวนอกีครัง้กจ็ะทาํใหจาํเน้ือหาไดมากทีส่ดุถงึรอยละ 82 ถงึ รอยละ 86 การเรยีนภาษาจนีไมยาก 

สําหรับผูที่มีความตั้งใจ หมั่นฝกฝนทักษะตางๆ การหมั่นฝกฝนทักษะดานตางๆ และทําแบบฝกหัดทบทวน

อยางสม่ําเสมอจะชวยใหความรูที่เรียนน่ันคงอยูยาวนาน สามารถนําไปปรับใชไดกับสถานการณตางๆ ได 

การฝกฝนดวยตนเองทําไดงาย ๆ ไมวาจะเปนการฟงจากส่ือตาง ๆ เพลง ภาพยนตร การพูดกับผูสอน             

เพื่อนรวมชั้นหรือเจาของภาษา ดานการอานมีการอานทบทวนบทเรียน คนควาหาความรูอยูสม่ําเสมอ              

ดานการเขียน มีการฝกแตงบทสนทนา ฝกเขียนคําศัพท การฝกฝนอยูเสมอจะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ      

อยางเห็นไดชัด  

        

สรุป
 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันสําหรับผูใหญในจังหวัดเชียงใหม

สามารถสรุปการเรียนภาษาจีนสําหรับผูใหญไดวา  ผูใหญมีความสนใจในการเรียนก็ตอเมื่อการเรียนนั้น           

มปีระโยชนในการดําเนินชวีติปจจบุนั ฉะน้ันควรนําเน้ือหาในการเรียนใหสอดคลองกับสถานการณทีใ่ชไดจริง

ในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจะสามารถชวยเพ่ิมความสนใจในการเรียนใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี  การจัดกิจกรรม     

การสอนใหมีความเหมาะสม มีการฝกการพูดภาษาจีนอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนในช้ันเรียนหรือ                    

นอกหองเรยีนกจ็ะชวยใหผูเรยีนมพีฒันาการทางดานภาษาท่ีดข้ึีน นอกเหนอืจากความรูในหนงัสือ  ผูสอนควร

เพิ่มเติมคําศัพทใหมที่เปนประโยชนตอผูเรียนมาเสริมในบทเรียน  และผูสอนยังตองคํานึงถึงจุดประสงค           

ที่แนชัดในการเรียนของผูเรียน เพ่ือที่จะไดเตรียมความพรอมในการสอน ตั้งแตการเลือกเอกสาร  การสอน    

วิธีการสอน เปนตน ในการเรียนภาษานอกจากจะใหผูเรียนเรียนรูในเรื่องทักษะการฟง พูด อาน เขียนแลว  

การเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องของวัฒนธรรมในภาษานั้น ๆ ก็เปนตัวสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนไมมีอุปสรรคใน       

การสื่อสารเพราะภาษาก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมเมื่อเรียนรูในเรื่องของความแตกตางของวัฒนธรรม          

ทั้งสองประเทศ  ผูเรียนก็เกิดความเขาใจและสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  
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