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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการออกแบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ดึงดูดใจผู้เรียน สามารถออกแบบได้อย่าง

หลากหลายผู้สอนต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ในยุคนี้ภาษาจีน
เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อให้ก้าวทันกับโลกในศตวรรษท่ี 21 ในประเทศไทยสถานศึกษาหลาย ๆ 
แห่งจึงบรรจุให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีหลากหลาย และเพื่อให้ผู้สอนนำความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในช้ันเรียน บทความ
นี้จะใช้ทฤษฎี Addie model เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
โดยใช้วิธีการออกแบบเอกสารประกอบการสอนให้เข้ากับผู้เรยีน การใช้แอพพลิเคชั่นมาช่วยสอนเพื่อ” กำจัดจุดอ่อน
ให้แก่ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการจริง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ในอนาคตอีกด้วย 
คำสำคัญ : การเรียนการสอนภาษาจีน, แนวทางการสอนภาษาจีน, แอดดี้ โมเดล 
 

Abstract 
Nowadays to design teaching and learning of foreign languages effectively to learners can 

be done in different ways. The instructors have to use various strategies in developing learners’ 
skills like listening, speaking, reading and writing. At present Chinese language is gaining popularity. 
Therefore, to keep up with the world of the 2 1st century, there are many educational institutions 
in Thailand widely offer teaching and learning Chinese language.  

This article aims to suggest learning strategy to the learners and the instructors through a 
varied Chinese language learning process and to promote the instructors to apply the knowledge 
with teaching and learning in the classroom.  This article uses Addie Model for the Improvement 
and Development of Teaching and Learning Chinese Language to Conform with the Learning in the 
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21st Century.  In addition, the benefit of application is to assist in teaching and to remove the 
learners’ weaknesses. Creating teaching and learning activities encourages the learners to have a 
wider vision including the real practice which they can apply the knowledge with the future career. 
Keyword: Teaching and Learning Chinese language, Teaching Chinese language methods,  Addie 

model 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันบทบาทของภาษาจีนในประชาคมโลกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ภาษาจีนจึงเป็นอีกภาษาที่ผู้คนใช้

ในการสื่อสารมากที่สุดและเป็น 1 ใน 5 ภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้ความต้องการในตลาดแรงงาน
ต่อผู้ที่มีความสามารถทางภาษาจีนสูงขึ้นตาม ในประเทศไทยได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุก
ระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี ความสำคัญของ
ภาษาจีนจึงมีมากขึ้น หากตระหนักถึงบทบาทของภาษาจีนที่กำลังมีอิทธิพลสูงขึ้นเรื่อย  ๆ ภาษาจีนยังสามารถเพิ่ม
โอกาสทางการทำงานได้มากยิ ่งขึ ้น รศ.  ดร.สมพงษ์  จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ได้มีแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น แต่ยังมีความร่วมมือ
ในรูปแบบอาเซียนบวก 3 ที่ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศหน่ึงที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในอนาคตจีนจะเป็น
ชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย เพราะฉะนั้น ตนมองว่า ในด้านการศึกษาจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
ภาษาจีนมากพอ ๆ กับที่ส่งเสริมเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเรามีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะสามารถ
พัฒนาต่อยอดเรื่องของสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที ่มีระหว่างไทยและจีนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ ้น”  
(https://mgronline.com/qol/detail/9550000142359) 

การพัฒนาด้านการศึกษาและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย นับว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการ
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้ผู้เรียนมีความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะความรู้และทักษะชีวิต ส่งเสริมการเป็นผู้นำ
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นบุคลากรที่มีศั กยภาพในการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

การจัดการเรียนสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับยุค 4.0 การเรียนรู้จึงไม่จำกัด
อยู่แค่ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาจีนและเปิดโลกทัศน์จากสถานที่ที่ได้ไปเยี่ยมชม ซึ่ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
2.1 เพื ่อเสนอแนวทางการใช้รูปแบบการสอน ADDIE Model ให้แก่ผู ้เรียนและผู้สอนโดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ภาษาจีนท่ีหลากหลาย  
2.2 เพื่อให้ผู้สอนนำความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอน ADDIE Model ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับกระบวนการจัดการรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้ผู้เรียน“รู้จริงต้องมาจากการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ” (ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์วิจารณ์  พานิช, 2556) สิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ“เน้นปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ
การบูรณาการ” กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและมีทักษะการทำงานเพื่อรองรับอนาคต ผู้เรียนต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
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เทคโนโลยี (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ (www.p21.org หนังสือรวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้ โดยสำนักงานอุทยานการ
เรียนรู้ สบร.) 

ในศตวรรษที่ 21 ภาษานับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยในการเปิดโลกทัศน์ใหม่  ๆ ให้แก่ผู้เรียน สำหรับ
เด็กไทยนับได้ว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ซึ่งผู้เรียนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว ภาษาจีนเรียนยาก ในปัจจุบันมีสื่อ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นตัวช่วย การเรียนภาษาจีนให้ได้ผลนั้นจงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ส่วนครูผู้สอนก็ยังนับว่า
เป็นส่วนสำคัญที่เป็นผู้ช่วยไขกุญแจให้กับผู้เรียน โดยสามารถออกแบบการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติ ลงพื้นท่ี
จริง และนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) 
พิจิตรา  ธงพานิช (2561) ได้อธิบายและสรุปรูปแบบการสอน ADDIE ดังนี้ ADDIE เป็นรูปแบบการสอนท่ี

ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System 
Approach) ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถนำไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็น CAI / CBT, WBI / WBT หรือ e-Learning ก็ตาม เนือ่งจากเป็นขั้นตอนท่ีครอบคลมุกระบวนการ
ทั้งหมด และเป็นระบบปดิ (Closed System) โดยพิจารณาจากผลลพัธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็นข้ันสุดท้าย และนำ
ข้อมูลไปตรวจปรับ (Feedback) ขั้นตอนท่ีผ่านมาทั้งหมด 

การออกแบบการเร ียนการสอนตามร ูปแบบแอดด ี (ADDIE model) ประกอบด ้วยก ิจกรรมใน  
การดำเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ (design) การพัฒนา (develop)  
การนำไปใช้ (implement) และการประเมินผล (evaluate) ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วมี ลักษณะคล้ายกระบวน 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา (analyze) การนำเสนอ แนวทางการแก้ปัญหา (design) 
การเตรียมการแก้ปัญหา (develop) การทดลองการแก้ปัญหา ( implement) และสุดท้ายประเมินแนวทาง 
การแก้ปัญหาว่าประสบความสำเร็จหรอืไม่ (evaluate) รูปแบบ ADDIE นี้ จึงเป็นรูปแบบท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมีผู้นิยมนำไปใช้ในการออกแบบสื่อ 
วัสดุการเรียนการสอน เช่น การออกแบบชุดการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น 
ตลอดจนนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน คือระบบการศึกษาในชุมชนและการออกแบบการเรียนการสอน
ในระดับห้องเรียนเพื่อ พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) 
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก ่

(1) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม 
(2) การวิเคราะห์ระบบ สิ่งแวดล้อม และสภาพขององค์กร เพื่อพิจารณาถึงทรัพยากรและ 

อุปสรรคต่าง ๆ 
(3) การศึกษาลักษณะของกลุ่มประชากร 
(4) การวิเคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์ว่าเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด เช่น การเรียนรู้ 

เนื้อหา การเรียนรู้ทักษะ หรือการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการเฉพาะ 
ขั้นที่ 2 การออกแบบ กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก ่

(1) การกำหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ที่สามารถสังเกตได้วัดได้ 
(2) การจัดลำดับเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ง่ายต่อการเรียนและการปฏิบัติ 
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(3) การวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติ 
(4) การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะกับเนื้อหา การจัดกลุ่มการทำกิจกรรม  

ของผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล 
(5) การคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 3 การพัฒนา กิจกรรมที่ปฏิบัติในข้ันนี้ ได้แก ่
(1) การสร้างสื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้ 
(2) การทดสอบ (try out) สื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย 
(3) การปรับปรุงสื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน  

ขั้นที่ 4 การนำไปใช้ กิจกรรมที่ปฏิบตัิในข้ันนี้ ได้แก ่
(1) การเผยแพร่สื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น เช่น การติดตั้ง การ

ซ่อมบำรุงสื่อ การจัดอบรมให้ครูรู้วิธีการใช้สื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้น การให้คำแนะนำและนิเทศการใช้สื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน 

(2) การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูยอมรับสื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการ
สอนที่สร้างขึ้นและนำสื่อไปใช้ 

ขั้นที่ 5 การประเมิน กิจกรรมที่ปฏิบัติในขัน้นี้ ได้แก ่
(1) การสร้างเครื ่องมือเพื ่อประเมินสื ่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนตาม

จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ 
(2) การทดสอบ (try-out) สื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนและเครื่องมือวัด 

ประเมินผลกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียน และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ ความสำเร็จและความล้มเหลวในการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

(3) การประเมินภายหลังการนำสื่อ / กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนไปใช้กับกลุ่ม
ประชากร (พิจิตรา ธงพานิช.2561) 

 

 
รูปที่ 1 แผนภูมริูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) 
 

 
 

รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) 

1. การวิเคราะห์ (analyze) 2. การออกแบบ (design) 3. การพัฒนา (develop) 

4. การนำไปใช้ (implement) 5. การประเมินผล (evaluate) 
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4. ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนภาษาจีน 
จากประสบการณ์การสอนภาษาจนีของผู้เขียน ปัญหาที่พบในช้ันเรยีนมีมากมายและหลากหลาย เช่น

ปัญหาที่เกิดจากตัวผูเ้รียน อ่านภาษาจีนไม่ออก เขียนอักษรจีนไมไ่ด้ ผู้เรยีนขาดแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น ผู้เขียน
ได้สรุปปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนภาษาจีน มีดังน้ี  

4.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้เรียนภาษาจีน 
เด็กไทยส่วนใหญ่คิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาท่ีเรียนยาก เพราะฟังผู้อื่นพูดต่อ ๆ กันมา เด็กมักจะสร้างกำแพง

จากคำพูดของผู้อื่น หากเด็กเหล่านั้นได้เรียนภาษาจีนจะสัมผัสได้ว่าภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิด จากประสบการณ์
การสอนที่ผู้เขียนเคยพบเจอในการสอนภาษาจีนคือ ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้น ความอดทน ความพยายามและ
ความขยันหมั่นเพียร จึงทำให้ภาษาจีนไม่เกิดการพัฒนาแก่ตัวผู้เรียน ภาษาจีนมีหลักการใช้คำศัพท์หรือการสร้าง
ประโยคไม่ต่างจากภาษาไทยเท่าใดนัก พินอิน (ระบบการออกเสียงภาษาจีนกลาง) มีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับ
ภาษาไทยประกอบด้วย พยญัชนะ สระและวรรณยุกต์ แต่การเรียนท่ีสำคัญที่สุดต้องขึ้นกับความเอาใจใส่ของผู้เรียน
ร่วมด้วย 

จากผลการสำรวจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนภาษาจีนมีทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านผู้เรียนว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาในระดับมาก มีอยู่ 3 ข้อ 
ได้แก่ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนภาษาจีน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ท่ี 3.85 ปัญหาผู้เรียนยัง
ขาดลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ภาษาจีน เช่น ความขยันหมั่นท่อง กล้าพูดและกล้าแสดงออก อีกทั้งขาดทักษะการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องและมีโอกาสใช้ภาษาจีนน้อยซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงมากเท่ากันอยู่ที่ 3.74 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีนนั้นเป็นปัญหาในระดับปานกลาง (รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 59-60) 

4.2 ผู้เรียนถนัดการท่องจำ ไม่เน้นความรู้ที่ย่ังยืน 
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังใช้ระบบเก่าซึ ่ง เน้นการท่องจำอ่าน คัด เขียน โดยไม่มี 

การกระตุ้นหรือสร้างบรรยากาศที่จูงใจนำไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง กอปรกับตำราที่ใช้ ยังมีความล้าหลัง อนึ่ง  
จากการอภิปรายของผู้บริหารและครูกว่า 150 คน จาก 124 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าปัญหาหลักอยู่ที่เร ื ่อง
ครูผู้สอน ขาดหลักสูตรและแบบเรียน รวมไปถึงการขาดการสนับสนุนของรัฐ (ศูนย์จีนศึกษา สถาบันอาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 : 23)  

ภาษาเป็นทักษะที่ต้องมีการนำไปใช้จึงจะเรียนรู้ได้ดี แต่จากประสบการณ์การสอนท่ีผ่านมาพบว่า ผู้เรยีน
ถนัดที่จะท่องจำเพื่อไปสอบมากกว่าเข้าใจในความรู้นั้นอย่างถ่องแท้ ระบบการท่องจำใช่ว่าจะไม่จำเป็นสำหรับการ
เรียนภาษาจีน สำหรับผู้เรียนคนไทยภาษาไทยคือภาษาแม่ แต่ภาษาจีนคือภาษาที่ 3 ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรองลงมา
จากภาษาอังกฤษ ปัจจุบันสิ่งที่อันตรายยิ่งของระบบการศึกษาทั่วโลกคือ teach to test คือสอนเพื่อไปสอบให้ได้ 
และเอาผลการสอบเป็นสรณะ อันนี้คือตัวอันตรายทำลายเด็กท่ีสุด (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช, 2556) 

4.3 ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ไม่ชัดเจน 
ถึงแม้ภาษาไทยและภาษาจีนจะมีองค์ประกอบของภาษาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบไปด้วย พยัญชนะ 

สระ และเสียงวรรณยุกต์แต่ก็มีบางส่วนท่ีแตกต่างกัน ในภาษาจีนมรีะบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยอักษร
โรมัน ช่วยในการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องเรียกว่า “พินอิน (拼音)” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558) ประกอบด้วย “พยัญชนะ (声母)” มี 23 ตัว “สระ (韵母)” 
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แบ่งออกเป็นสระเดี่ยว และ สระผสม ทั้งหมด 36 ตัว สระเดี่ยวมี 6 ตัว สระผสมมี 30 เสียง และ “เสียงวรรณยุกต์  
(声调)” มี 4 เสียงและเสียงเบา จากปัญหาที่พบในชั้นเรียนของผู้เขียนในเรื ่องการออกเสียง การอ่านคำศัพท์  
การอ่านประโยคหรืออ่านบทความยาว ๆ ปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ ผู้เรียนออกเสียงได้ไม่ชัด อ่านเสียงเพี้ยน เป็นต้น 
ในภาษาจีนนั้นหากออกเสียงไม่ชัดเจนหรือเสียงเพี้ยนก็จะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป  ซึ่งจะส่งผลกับการ
สื่อสารของผู้เรียนในอนาคต 

4.4 เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น สำหรับผู้เขียนเห็นว่าเอกสารประกอบการสอนเปรียบเสมือน

“หัวใจหลัก”เพราะเด็กไทยมักจะไม่คุ้นเคยกับตัวอักษรจีน จึงทำให้จดตามบนกระดานได้ช้า  เอกสารประกอบการ
สอนที่ผู้เขียนได้ตกผลึกทางความคิดจนเขียนออกมาเป็นหนังสือ ได้มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาด้านใน 
การออกแบบหนังสือให้เหมาะสมกับผู้เรียนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเอกสารที่ใช้ประกอบการสอนนั้น หากเลือกผิด
ชีวิตเปลี่ยนได้ทันที ตำราบางเล่มยาก บางเล่มง่าย ซึ่งในชั้นเรียนมีผู้เรียนหลายระดับตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน
ภาษาจีนไปจนถึงผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดีอยู่แล้ว 

หนังสือ ตำราหรือเอกสารประกอบการสอนภาษาจีนที่ ใช้สำหรับระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้นมี
หลากหลาย มีตำราที่เขียนขึ้นโดยคนไทยและนำเข้าจากประเทศจีน ผู้สอนสามารถเลือกได้อย่างอิสระจะเลือกใช้
ตำราเล่มใดก็ได้มาจัดการเรียนการสอน  แต่ก็มีผู้สอนหลายท่านได้เขียนตำราหรือเอกสารประกอบการสอนขึ้นเอง 
โดยควรจะเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตให้
ได้มากที่สุด เช่น หากสอนสาขาการท่องเที่ยว แน่นอนว่าเราต้องเขียนเอกสารประกอบการสอนที่เน้นการสนทนา 
แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว การจองโรงแรม เป็นต้น ผลการสำรวจทัศนคติของสถาบันอุดมศึกษาด้านตำราหรือหนังสือ
แบบเรียนหรือสื่อการสอนมี ดังนี ้ 
 

ตารางที่ 1 ทัศนคติของสถาบันอุดมศึกษาด้านตำราหรือหนังสือแบบเรียนหรือสื่อการสอน 

ด้านตำราหรือหนังสือแบบเรียนและสื่อการสอน ค่าเฉลี่ย 
1. มหาวิทยาลยัยังขาดตำราหรือหนังสือภาษาจีนท่ีเชื่อมโยงความรูเ้ป็นระบบต่อจากระดับ

มัธยมศึกษา 
3.74 

2. มหาวิทยาลยัยังขาดตำราหรือหนังสือท่ีเป็นระบบและลำดบัความยากง่ายต่อเนื่อง
เชื่อมโยงทุกรายวิชาในหลักสูตร 

3.74 

3. กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีการสนับสนุนให้มีตำราเรียนหลักในระดบัอุดมศึกษาเพื่อให้
เกิดมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

3.74 

4. มหาวิทยาลยัยังชาดแคลนสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนที่หลากหลายและทันสมัย 3.74 
5. อาจารยผ์ู้สอนยังนิยมใช้ตำราและหนังสือในการสอน การใช้สื่อการสอนอ่ืน ๆ น้อยมาก 3.74 
6. อาจารย์ยังไม่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกช้ันเรยีน เพือ่ให้นักศึกษาเกิด

การเรยีนรู้ ด้วยตนเอง 
3.74 

ที่มา : รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2016) 
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5. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
5.1 เปลี่ยนบทบาทครูผู้สอน “ครูที่มีหัวใจเพ่ือศิษย์” 

เริ่มจากตัวผู้สอนต้องเปลี่ยนแนวคิดแบบเดิม ๆ กล่าวคือ การเรียนเช่นนี้ต้องยึดผู้สอนเป็นหลัก ได้รับ
ความรู้และการป้อนข้อมูลจากแหล่งเดียวคือ ครูผู้สอน ซึ่งครูเน้นลักษณะการท่องจำมาสอน ทำให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้แบบจำ ซึ่งไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง การสอนที่ดีต้องสอนให้ผู้เรียนเห็นภาพโดย “เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ” หรือปรับการสอนเป็นแบบ Active learning เปลี่ยน “แนวคิดติดยึด (mindset)” ที่เคยฝังแน่นอยู่ แล้วลง
มือทำในสถานการณ์จริงของตน เมื ่อครูลงมือปฏิบัติจะพบอุปสรรค เมื ่อพบอุปสรรคย่อมหาทางแก้ไขและหา
กัลยาณมิตร คิด ทำ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จนกว่างานจะสำเร็จได้เห็นผลสัมฤทธิ ์ที ่เกิดขึ ้นกับลูกศิษย์ของเรา 
(ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์, 2556) สิ่งที่ครูยุคใหม่ต้องมี คือ ไม่เน้นสอนแต่เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและ
ความรู้ที่จำเป็น และนักเรียนต้องเรียนแบบให้รู้จริง (Mastery Learning) และเน้นลงมือปฏิบัติ (Action Learning) 
และต้องเลยจากเรียนเพื่อสอบไปสู่เรียนเพื่อการค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช, 
2556) 

5.2 เอกสารประกอบการสอนต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
การเลือกเอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบัน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนิยมใช้ตำราเรียนจากประเทศจีนซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย คำศัพท์ เนื้อหา หลักการใช้ไวยากรณ์  หลักการสร้างประโยค 
แบบฝึกหัด เป็นต้น แต่ข้อเสียในการเลือกตำราจากประเทศจีน หนังสือแต่ละเล่มมีความยากง่ายไม่เท่ากัน เนื้อหา
บางบทยากเกินไป 

ปัจจุบันเรามารถเขียนเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยแยกตามสาขาในด้านต่าง ๆ 
เช่น ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม การสอนภาษาจีน เป็นต้น การออกแบบเอกสาร
ประกอบการสอนเราสามารถนำปัญหาที่ได้พบเจอมาปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนได้ โดยอ้างอิงทฤษฎีรูปแบบการ
สอน ADDIE (ADDIE Model)  มาออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) ประกอบด้วย
กิจกรรมใน การดำเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่  

(1) การวิเคราะห์ (analyze) คือ การวิเคราะห์ตัวผู้เรียนว่ามีความต้องหรือสนใจเรียนในด้านใด 
(2) การออกแบบ (design) คือ ออกแบบเอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
(3) การพัฒนา (develop) คือ ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ 

โดยเน้นพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป 
(4) การนำไปใช้ (implement) คือ นำความรู้ที่ได้จากเอกสารประกอบการสอนนี้ไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง  
(5) การประเมินผล (evaluate) คือ มีการสรุปผล วิเคราะห์ผลหลังจากได้ใช้เอกสาร

ประกอบการสอนเล่มนี้ไปแล้วว่าควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในด้านใดบ้าง 
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ตารางที่ 2 หนังสือหรือตำราสอนภาษาจีนวิชาพื้นฐานท่ีสถาบันอุดมศึกษาใช้ 

หนังสือหรือตำราสอน จำนวนสถาบันอุดมศกึษาที่ใช ้

汉语教程 24 
新实用汉语课本 11 
泰国人学汉语 5 
成功汉语 4 
博雅汉语 4 
体验汉语：生活篇 2 
อื่น ๆ หรือแต่งเรียบเรียงข้ึนเอง 16 

ที่มา : รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2016) 

 

5.3 ใช้เทคโนโลยีมาช่วยสอน 
จากปัญหาผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ไม่ชัดเจน เสียงเพี้ยน ผู้ เขียนได้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการช่วย

สอน โดยใช้แอพพลิเคชั่น “Decipher” ผู้เขียนเลือกแอพพลิเคชั่นนี้มาช่วยสอนเนื่องจากอยากให้นักศึกษาซึมซับ
คำศัพท์เพื ่อสามารถนำไปต่อยอดกับการสอบวัดระดับภาษาจีนในอนาคต แอพพลิเคชั่นนี้สามารถฝึกการอ่าน
ภาษาจีน โดยเป็นบทความสั้น ๆ แบ่งระดับความยากง่าย ตามระดับการสอบวัดระดับภาษาจีน 1 - 6 (HSK) ด้วย ใน
แอพพลิเคชั่นมีพินอินมาให้ โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการคำอ่านพินอินหรือไม่ ถ้าต้องการก็สามารถเลือก
แสดงคำอ่านพินอินได้ หรือหากผู้เรียนต้องการฝึกฝนก็สามารถเลือกไม่แสดงคำอ่านพินอิน ในแอพพลิเคชั่นมีการ
แปลความหมาย และอ่านออกเสียงให้ฟัง ดังนั้นผู้เรียนสามารถกลับไปฝึกเองได้ที่บ้านได้ ผู้เขียนได้มีการวัดผล 
ประมวลผลหลังจากการใช้แอพพลิเคช่ัน โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนออกมาอ่านหน้าช้ันเรียน หรือจับกลุ่มช่วยกัน
อ่าน กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ข้อดีและข้อเสียของจากการที่ผู้เขียนได้ใช้
แอพพลิเคชั่นน้ี มาช่วยสอน มีดังนี ้
 

ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อเสียของแอพพลิเคชั่น Decipher 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถเลือกระดับความยากง่ายได้ 1. บางบทความต้องเสียคา่ใช้จ่าย 
2. สามารถกดคำอ่านพินอินได ้ 2. ระบบปฏิบตัิการ IOS และ Android อาจจะแสดงผล

การค้นหาได้ไม่เหมือนกัน 
3. มีตัวช่วยอ่านออกเสียง 3. บางบทความจำกัดเวลาการแสดงผล การอ่านครั้ง

ต่อไปอาจจะต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
4. สามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหมเ่พื่อนำไปต่อยอดกับ

การสอบ(HSK) 
4. แอพพลิเคช่ันนี้ใช้ได้เฉพาะกับมือถือ ไม่สามารถใช้กับ

คอมพิวเตอรไ์ด ้
5. ผู้เรยีนสามารถฝึกไดด้้วยตนเอง  

ที่มา : ผลจากการใช้สอนในรายวิชาการสนทนาภาษาจีน 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, 2018) 
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รูปที่ 2 สัญลักษณ์แอพพลิเคช่ัน Decipher 
ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/scoop/131323.html/2019 
 

 
รูปที่ 3 เนื้อหาบทความภาษาจีนจากแอพพลิเคชั่น Decipher 
ที่มา : แอพพลิเคชั่น Decipher/2019 
 

5.4 ใช้กระบวนการการสอนแบบบูรณาการ 
จากประสบการณ์การสอนภาษาจนีให้นักศึกษาของผู้เขียนได้ใช้วิธีบูรณาการการเรยีนรู้ ในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการสนทนาภาษาจีน 3 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 3 ซึ่งผ่านการเรียนภาษาจีนมาแล้ว 2 รายวิชา คือการสนทนาภาษาจีน 1 และ 2 ผู้เรียนจึงมีความรู้และ
ทักษะในด้านภาษาจีนพอสมควร แต่ปัญหาที่พบผู้เรียนยังขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน ผู้ เขียนจึงเลือกใช้วิธี
การศึกษานอกสถานที่ โดยนำผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งที่มีการใช้ภาษาจีน เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากบุคลากร สถานที่และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น วัด
จีน การทำผ้าบาติกย้อมสีจากยางกล้วย ห้างปลอดภาษดี่านชายแดนปาดังเบซาร์ สวนสนุกท่ีมีไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มีการใช้ภาษาจีนเป็นหลัก เป็นต้น ผู้เขียนได้ออกแบบรูปแบบกระบวนการบูรณาการสอนของตนเอง ดังนี้ 
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รูปที่ 4 แผนภูมิวิธีบรูณาการ 
 

4.4.1 ศึกษาในชั้นเรียน หมายถึง สอนความรู้จากในเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับป้ายภาษาจีน ให้
ผู้เรียนทำความเข้าใจเบื้องต้น ก่อนท่ีจะออกไปศึกษานอกสถานท่ี 

4.4.2 ศึกษานอกสถานที่ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนไปศึกษาจากแหล่งความรู้ที่อยู่
นอกห้องเรียน โดยเน้นศึกษาเรื่องป้ายภาษาจีนท่ีได้พบเห็นจากการศึกษานอกสถานที่ ผู้เขียนได้ให้ความรู้และอธิบาย
ป้ายภาษาจีน ในการศึกษานอกสถานที่ ผู้เรียนต้องถ่ายภาพป้ายภาษาจีน เพื่อนำภาพมาติดในหนังสือเรียนด้วย 

4.4.3 สรุปผล หมายถึง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว ผู้เขียนได้จัดให้มี
การสรุปผล ประเมินผล และเล่าสู่กันฟังกับกิจกรรมที่ประทับใจ พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงกับ
กิจกรรมในรุ่นต่อไป ในส่วนของภาพถ่ายป้ายภาษาจีนนั้นผู้เขียนได้กำหนดให้นำภาพมาติดในหนังสือเรียน พร้อมทั้ง
หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ในเรื่อง คำอ่าน พร้อมท้ังหาความหมายของป้าย 

4.4.4 สร้างชิ้นงานถ่ายทอดความรู้ หมายถึง งานที่ผู้เขียนได้มอบหมายงานให้แก่ผู้เรียน โดยนำความรู้
จากป้ายที่ได้มาสร้างแผ่นป้ายภาษาจีนให้เป็นของตนเอง 

4.4.5 นำไปประยุกต์ใช้ หมายถึง นำป้ายภาษาจีนที่ผู้เรียนได้ออกแบบและหาความรู้มาด้วยตัวเอง เช่น 
ติดป้ายห้ามส่งเสียงดังตามใต้ตึกเรียน หรือบริเวณใกล้ ๆ ห้องเรียน ติดป้ายสุขาชาย - หญิง เป็นต้น โดยนำไปติดตาม
จุดต่าง ๆ ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนไปศึกษาจากแหล่งความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง ตื่นเต้น น่าสนใจ และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น นอกจากน้ีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมนี้ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ วิธีการหาความรู้ การรู้จักบริหารเวลา และ
เห็นความสำคัญของภาษาจีนมากยิ่งข้ึน  
 

ศึกษาในช้ันเรียน 

ศึกษานอกสถานท่ี 

สรุปผล 

สร้างช้ินงานถ่ายทอดความรู ้

นำไปประยุกต์ใช้ 
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รูปที่ 5 รูปภาพจากการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 

ช้ันปีท่ี 3 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย แพรพลอย  สุขแก้ว, 2018 
 

5. สรุป 
ผลจากการปรับการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้ทฤษฎี Addie model เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ความขยัน และความ
พยายามในการเรียนภาษาจีนมากกว่าเดิม เช่นเข้าเรียนตรงต่อเวลา ส่งงานตามที่กำหนด มีการเตรียมตัวก่อนเรยีน 
มีความพยายามในการท่องศัพท์มากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้เรียนมีคะแนนเก็บระหว่างภาค คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเพิ่มมากข้ึน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผู้เรียนจึงมีผลการเรียนท่ีน่าพอใจ 

การเรียนภาษาจีนให้เกิดผลในระยะยาวนั้น สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งไม่
จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในชั้นเรียน ครูผู้สอน ผู้เรียน เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมในการเรียนการสอน ล้วน
เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันท้ังสิ้น ผู้เรียนสามารถปรับตนเองในด้านวิธีเรียน ภาษาจีนยาก ผู้เรียนต้องรู้จักปรับตัว ขวนขวาย
ความรู้จากนอกห้องเรียน พยายามฝึกทักษะให้เยอะ ๆ อ่านข่าวเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน อย่าเป็นผู้เรียนดังสุภาษิต
จีนที่ว่า “三天打鱼，两天晒网” แปลว่า สามวันจับปลา สองวันตากแห ความหมายคือไม่ทำอะไรจริงจัง ใน
การเรียนต้องเอาชาวจีนเป็นแบบอย่างในเรื่องความขยันหมั่นเพียร  

ในด้านครูผู้สอนปรับตนเองในด้านวิธีการสอน นำผู้เรียนออกไปเปิดหูเปิดตา สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ 
สอนภาษาจีนจากเรื่องยากให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ๆ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เรียนก็ควรแก้ให้ตรงจุด ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ 
ทำให้มีความสุขท้ังสองฝ่าย ผู้เรียนอยากเรียน ครูผู้สอนก็อยากสอน 

สิ่งที ่สำคัญในการเรียนภาษาจีน คือ ความใส่ใจของผู้สอน การพัฒนาเทคนิคการสอนและกิจกรรมที่
เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษาจีน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับผู้เรียน ตลอดจนผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริง สิ่งนี้การันตีได้ว่าทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น “ก้าวช้า แต่ 
ถึงเส้นชัย” 
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6. ข้อเสนอแนะ 
บทความนี้ เป็นการนำรูปแบบการสอน Addie model มาปรับใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาจีนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนให้น่าสนใจยิ่งข้ึนเพื่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ผู้สอนสามารถนำทฤษฎีนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเรยีนอื่น ที่ไม่จำกัด
แค่เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบว่าเทคนิคการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนของตนหรือไม่ 
หรือสามารถนำทฤษฎีนี้ไปทดลองใช้กับวิชาอื่น ๆ โดยนำเทคนิคการสอนและทฤษฎีนี้มาพัฒนานักศึกษา หรือสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการสอนได้มากกว่าเดิมหรือไม่ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และทฤษฎีที่ได้กล่าวมาทั้งหมด
นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างแท้จริง 
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