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Abstract 

 The objectives of this research were aimed to study and analyze the instructional method of the Thai language 

for foreign students of teachers in Thai Language for Foreign Students Program (B.A) and to measure students’  

learning achievement through the vocabulary test.  The test was focused on basic Thai vocabularies in elementary 

level. The 1951 vocabularies were selected from the research, entitled “Basic Lexicon for Beginning Learners of Thai”.

The population and samplings were the 7 second-year Chinese students and 3 fourth year Chinese students under 

the academic cooperation project between Thai Language for Foreign Students Program, Rajabhat  

Rajanagarindra University. 

 The findings revealed that the students’ learning achievement required for three stages, as: 1) Instruction of 

listening and speaking : students were provided learning opportunity on pronunciation for consonants, vowels and 

tone production as well as learning how to pronounce correctly words and phrases, 2) Reading practice : the students 

would be taught how to read correctly and some basic reading strategies from easy words to more difficult ones 

respectively, and 3) From reading to writing : students would learn for basic writing. By this, the three consonant 

groups (high-level, medium-level and low-level consonants) would be taught. Afterwards, they would learn how to 

combine the consonants and vowels as well as the consonants with Tantaghat, the mark placed over final consonant 

of a word to indicate that it is mute. The instruction of writing would be done with oral reading. Afterwards, the dia-

logue and descriptive writings would be taught. This instruction was used to measure foreign students’ learning 

achievement on the known and unknown words. The measurement could be classified into five categories. The study 

revealed that the average of students’ known vocabularies was 68.89. After they were the senior students, their 

learning achievement were increased. The average of the students’ known vocabularies was 92.65. Students could 

appropriately apply their knowledge for communication and career.
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บทคัดย่อ

 งานวจิยัเรือ่งนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาวเิคราะห์วธิกีารสอนภาษาไทยของอาจารย์ในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย

ส�าหรบัชาวต่างประเทศให้แก่นักศกึษาชาวต่างประเทศ และวดัผลสมัฤทธิจ์ากการเรยีนรูว้ธิกีารสอนจากการทดสอบค�าศพัท์พืน้ฐานภาษาไทย

ในระดับต้น ในรายการค�าศัพท์ที่มาจากการวิจัย เรื่อง การก�าหนดค�าศัพท์พื้นฐานภาษาไทยส�าหรับผู้เรียน ชาวต่างประเทศระดับต้น  

จ�านวน 1,951 ค�า โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 7 คนและชั้นปีที่ 4 จ�านวน 3 คน ในโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า วิธีการเรียนการสอนที่ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) เริ่มต้นต้องสอนการฟัง - การพูด คือ ฟังและ

ออกเสียงวรรณยุกต์ สระ และพยัญชนะ แล้วถึงฟังและออกเสียงค�าศัพท์และวลี 2) ฝึกสอนการอ่าน คือการอ่านออกเสียง และการสอน

การอ่าน  การฝึกอ่านออกเสยีงภาษาไทยส�าหรบัคนไทยต่างชาตนิัน้เริม่เรยีนในระดบัง่ายๆ และเพิม่ความยากของค�าศัพท์มากขึน้ตามล�าดบั 

3) อ่านเป็นแล้วจึงมาสอนการเขียน เริ่มจากการเขียนขั้นพื้นฐาน เริ่มจากการฝึกเขียนพยัญชนะตามหมู่อักษรกลาง สูง และต�่า แล้วจึงเริ่ม

เขยีนพยญัชนะพรอ้มสระ และเริม่เรยีนรูค้�าทีม่ตีัวสะกดการนัตท์ีย่ากขึน้เรื่อยๆ ตามล�าดบั และในการเรยีนการเขยีนขัน้พืน้ฐานจงึควบคู่ไป

กบัการอ่านออกเสยีงเสมอ จากนัน้จงึฝึกการเขยีนทีเ่ป็นบทสนทนาและฝึกการเขยีนแบบบรรยาย จากวธิกีารสอนดงักล่าวน�ามาวดัผลสมัฤทธิ์

การจดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาต่างประเทศทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัค�าศพัท์ทีรู้่และไม่รูจ้กั โดยการวดัความรูเ้กีย่วกบัค�าศพัท์ทัง้หมด 5 หมวด 

จากการศึกษาพบว่า ค�าศัพท์ที่นักศึกษารู้จักได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.89 และเมื่อมาเรียนในระดับชั้นปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มขึ้น พบว่าค�าศัพท์ที่นักศึกษารู้จักได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.65 และสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพได้พอ

สมควร

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต่างประเทศ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างประเทศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์น้ัน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น 

การเรียนรู ้ภาษาไทยในมุมมองของภาษาไทยและการสื่อสาร 

 โดยมกีารจดัการศกึษาด้านภาษาควบคูกั่บการเรยีนรู้วฒันธรรมไทย

ให้เข้าใจเพื่อให้บัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาไทยในการประกอบ

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีต้องการมาศึกษาต่อใน

หลกัสตูรตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 มี

นักศกึษาและอาจารย์แลกเปลีย่นมาตัง้แต่ พ.ศ. 2552 จนถงึปัจจบุนั 

โดยผลการจัดการเรยีนการสอนส�าหรับนักศึกษาในสญัญาความร่วมมอื

ดังกล่าวตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาถือได้ว่าประสบความส�าเร็จ  

เมือ่เทยีบจากการพฒันาทางการใช้ภาษาจนเป็นทีย่อมรบัในหน่วยงาน

ต่างๆ ทีไ่ด้รบันกัศกึษาเข้าท�างาน โดยส�ารวจจากภาวะการมงีานท�า

ของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาที่ผ่านมาต่างให้การยอมรับในการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรที่สามารพัฒนาการใช้

ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ

ควรมจีดุเริม่ต้นทีห่ลกัสตูรซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญัคอื วตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ

ประเมินผล เพื่อเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน  

และตรงเป้าหมายของหลักสูตร และผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไป

ใช้ได้จริงมากที่สุด (วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2548, หน้า 5) ผู้วิจัยได้

รวบรวมเทคนิคการสอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศของผู้มี

ประสบการณ์จากแบบสอบถามเก่ียวกบัวิธกีารจดัการเรยีนการสอน

ภาษาไทยพืน้ฐานให้แก่ชาวต่างประเทศ การจดักจิกรรมในการสอน

ชาวต่างประเทศ เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ประสบผลส�าเร็จ 

ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของผู้สอนชาวต่างประเทศที่ควรมี

จากอาจารย์แลกเปล่ียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2561 และอาจารย์

ที่มีประสบการณ์สอนผู้เรียนชาวต่างประเทศในรายวิชาต่างๆ ใน

สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรภาษาไทย

ส�าหรบัชาวต่างประเทศ โดยเริม่ตัง้แต่การสอนผู้เรยีนต่างประเทศที่

ไม่รูภ้าษาไทยไปจนถงึนกัศกึษาต่างประเทศทีม่าแลกเปลีย่นในระดบั

ชั้นปีท่ี 3-4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเน้นในเรื่อง

เทคนิคพิเศษในการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ  

ขัน้ตอนการสอนท่ีควรฝึกตามล�าดบัตัง้แต่เร่ิมเรียนภาษาไทย การฝึก

ทักษะทางภาษาที่ควรปฏิบัติในการสอนนักศึกษาต่างประเทศรวม

ไปถึงที่วิธีแก้ไขปัญหาทางภาษา และลักษณะของผู้สอนภาษาไทย

ส�าหรับชาวต่างประเทศที่ควรมีเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ

จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิธีการสอนภาษาไทยส�าหรับชาว 

ต่างประเทศของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ  

 2.  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู ้วิธีการสอน ของ

นักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ในโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์กับนักศึกษาต่างประเทศ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาเก็บข้อมูล 

ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1.  ศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีและหลกัการจากเอกสาร และงาน

วจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเรยีนรูภ้าษาทีส่อง กระบวนการหลักของ

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (ทิศนา แขมมณี, 

2545, หน้า 131-132) จ�าเป็นต้องค�านึงถึงหลักการการต่อไปนี้

  1)  ผู้สอนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning 

Experience) ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ลงไป

ประสบด้วยตนเอง

  2) ผู ้เรียนมีการสะท้อนความคิด (Refiect) และ

อภปิรายร่วมกัน เกีย่วกบัสิง่ทีไ่ด้ประสบมาหรอืเกดิขึน้ในสถานการณ์

การเรียนรู้นั้น

  3) ผู ้เรียนมีการสร้างความคิดรวบยอด หลักการ 

สมมติฐานจากประสบการณ์ที่ได้รับ

  4) ผู ้ เรียนมีการสร้างความคิดรวบยอด หลักการ 

สมมตฐิานต่างๆ ทีส่ร้างข้ึนไปทดลองหรอืประยกุต์ใช้ในสถานการณ์

ใหม่ๆ

  5) ผูส้อนมกีารตดิตามผล และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนแลก

เปลี่ยนผลการทดลอง ประยุกต์ชี้ความรู้ เพื่อขยายขอบเขตของการ

เรียนรู้ หรือปรับเปลี่ยนความคิด หลักการ สมมติฐานต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม

  6) ผู้สอนมีการวัด และประเมินผลโดยใช้การประเมิน

ผลการเรียนรูข้องตนเอง ประกอบกับการประเมนิผลของผู้สอนด้วย

  นอกจากน้ียังมีการบูรณาการแนวคิดการสอนแบบเน้น

ประสบการณ์ (Experience – Based Approach) ร่วมกับ แนวคิด

การสอนภาษาแบบอัตถภาค (Genre-Based Approach) มาพฒันา

ผูเ้รยีนชาวต่างประเทศทีเ่รยีนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง (กิง่กาญจน์ 

บูรณสินวัฒนกูล, 2561, หน้า 173-174) และน�ารูปแบบการสอน

เชงิระบบ ADDIE Model มาใช้ในการวเิคราะห์ออกแบบเพ่ือก�าหนด

กรอบแนวคิดในการเรียนการสอน ดังนี้

  ขัน้ที ่1 การวเิคราะห์ (A : Analyze) ผู้สอนต้องวเิคราะห์

องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการเรยีนการสอนในครัง้นัน้ว่า จะ

สอนใคร คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นอย่างไร จุดมุ่งหมายของผู้เรียน 

หรอืเป้าหมายของการเรยีนรูน้ัน้คืออะไร จากนัน้จงึวเิคราะห์เนือ้หา

ว่าจะสอนอะไรให้กับผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์วิเคราะห์หรือ

วางแผนวิธีการวัด และประเมินผลว่าจะวัดผลอย่างไรจึงจะบรรลุ 

เป้าหมายที่ผู้สอนได้ก�าหนดไว้

  ขั้นที่ 2 การออกแบบ (D : Design) เมื่อผู้สอนวิเคราะห์

ข้อมลูในขัน้ที ่1 เรยีบร้อยแล้วในขัน้นีผู้ส้อนต้องออกแบบรายละเอยีด

ขัน้ตอนต่างๆ อนัได้แก่ การก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเรยีนในแต่ละ

บทเรียน การก�าหนดโครงร่างเนื้อหา และความสัมพันธ์ของเนื้อหา

ในบทเรยีนตลอดจนจดัท�าแผนการสอน หรอืแผนการจดัการเรยีนรู้

เพื่อก�าหนดเนื้อหา รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลนั้น

  ขั้นที่ 3 การพัฒนา (D : Devellop) คือขั้นที่ผู้สอนน�า

ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบมาด�าเนินการต่อ ซึ่งเป็นการลงมือ

ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเป็นบทเรียนต้นแบบ พร้อมที่จะน�าไปใช้ใน 

ขั้นทดลอง

  ขัน้ท่ี 4 การน�าไปใช้ (I : Implement)เป็นการน�าบทเรียน

ที่พัฒนาขึ้น เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามวิธีการที่ก�าหนดไว้

  ขั้นที่ 5 การประเมินผล (E : Evaluation) เป็นขั้นตอน

สดุท้ายของรปูแบบการสอน ADDIE เพือ่ประเมนิผลบทเรยีนและน�า

ผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ

 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนชาวต่างประเทศให้เรียนรู้

ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้นการเรียนรู้

สถานการณ์จริงเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้นั้น ผู้สอนต้องศึกษา

วตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้และออกแบบการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมเพือ่ไป

ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ 

 2. ผู้วิจัยได้พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงและประยุกต์ใช้แบบ 

สอบถามจากกรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่

ชาวต่างประเทศในเอกสาร ต�าราต่างๆ และน�ามาสร้างเป็นแบบ 

สอบถาม แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืก่อนน�ามาใช้จรงิ และน�า

แบบสอบถามไปตรวจหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 

3 ท่าน แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกให้ตอบ (Checklist) 

เป็นค�าถามปลายปิดเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วยเพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา และระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน ประวัติ 

ผลงานในการท�างาน สอนนักศึกษาชาวต่างประเทศ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน 

การสอนภาษาไทยพื้นฐานให้แก่ชาวต่างประเทศ
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 ตอนท่ี 3 เป็นค�าถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในการสอน 

ชาวต่างประเทศ

 ตอนที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยให้

ประสบผลส�าเร็จ

 ตอนที่ 5 เป็นค�าถามปลายเปิด เป็นการเสนอข้อเสนอและ

ความคิดเห็นของผู้สอน เก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของผู้สอน

ชาวต่างประเทศที่ควรมี

 3.  ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู โดยการสมัภาษณ์จาก แบบสอบถาม

ทีอ่าจารย์ผูส้อนในหลกัสตูรภาษาภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างประเทศ 

จ�านวน 5 ท่าน คอื อาจารย์จรรยาลกัษณ์ เกษบตุร อาจารย์กรกานต์ 

พรหมเดเวช อาจารย์ศริลิกัษณ์ ศรกีล�า่ อาจารย์ ดร.วร ีเรอืงสุข และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา นิสัยสัตย์ 

 4. ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการสอนภาษาไทย และ

วัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้วิธีการสอนจากการทดสอบค�าศัพท์ 

พื้นฐานภาษาไทยในระดับต้น ในรายการค�าศัพท์ที่มาจากการวิจัย 

เรื่องการก�าหนดค�าศัพท์พื้นฐานภาษาไทยส�าหรับนักศึกษาชาว 

ต่างประเทศระดับต้น (รุ่งฤดี แผลงศร, 2557, หน้า 174-183) 

จ�านวน 1,951 ค�า โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาจีน  

ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 7 คนและชั้นปีท่ี 4 จ�านวน 3 คน ในโครงการ 

ความร่วมมอืทางวชิาการ สาขาวชิาภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์กบันกัศกึษาต่างประเทศ โดยสถติิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิธีการสอนภาษาไทยส�าหรับชาว 

ต่างประเทศของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ  

 การจัดเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับผู้ไม่มีพื้นฐานนั้น หากจะ

เปรียบเทยีบให้เหน็ภาพเพือ่ให้เข้าใจได้ง่ายทีส่ดุ อาจเปรยีบเทยีบได้

กับเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจภาษา ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนน้ัน เดก็เลก็เร่ิมจากการได้ยนิ

เสียงแล้วจึงออกเสียงตาม การฟังและการพูด จึงเป็นทักษะเริ่มต้น

ทีน่กัศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ปได้พร้อมๆ กัน จากนัน้จงึเรยีนรูก้ารอ่าน

ออกเสียง จากสื่อการเรียนรู ้ต่างๆ ฝึกการจดจ�าเสียงตัวอักษร 

ฝึกอ่านเขียนอักษร แต่ละตัว แล้วพัฒนาประสมค�า สร้างประโยค 

จนถึงการเขียนย่อหน้า น�ามาประกอบกันเป็นเรื่องราวต่างๆ  

ดังรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1.  การสอนการฟัง - การพูด 

  1.1 ฟังและออกเสียงวรรณยุกต์ สระ และพยัญชนะ

  ภาษาไทยน้ัน มีเอกลักษณ์ท่ีถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญและ

ยากส�าหรับชาวต่างประเทศ คือ เสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง การฝึกฟัง

และพูดขั้นแรก จ�าเป็นต้องให้นักศึกษารู้จักเสียงวรรณยุกต์ท้ังห้า

ก่อนที่จะให้จดจ�าตัวอักษรใดๆ โดยให้ฟังและออกเสียงอักษรกลาง

ประสมสระเสยีงยาว ซึง่ผนัเสยีงวรรณยกุต์ได้ตรงตามรปูวรรณยกุต์ 

ครบทั้ง 5 เสียง เช่น อา อ่า อ้า อ๊า อ๋า, กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า, จา จ่า จ้า 

จ๊า จ๋า เป็นต้น จากนั้นจึงสอนให้รู้จักเสียงอักษรสูง เช่น ผ ฝ ถ ข 

และอักษรต�่า เช่น พ ฟ ท ค เป็นต้น โดยเรียนการออกเสียงอักษร

ตามระบบอกัษรสามหมู่ คือ อกัษรกลาง อกัษรสูง และอกัษรต�า่ แล้ว

เร่ิมประสมสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น แล้วจึงผันเสียงตามหมู่

อักษรในชั้นการอ่านออกเสียงต่อไป

  1.2 ฟังและออกเสียงค�าศัพท์และวลี 

  ในขณะที่นักศึกษาเข้าใจเสียงวรรณยุกต์ สระและ

พยัญชนะบางส่วน นักศึกษาสามารถเริ่มฝึกการฟังและการพูด 

ค�าศัพท์และวลีสั้นๆ พร้อมๆ กับการเรียนรู้เสียงพยัญชนะ ให้ครบ 

44 ตัว และเรียนรู้เสียงสระให้ครบ 32 เสียง โดยระหว่างนี้ อาจจะ

ไม่เน้นความสามารถในการเขียนอักษรต่างๆ มากนัก แต่หาก

นักศึกษาสามารถฝึกฝนการเขียนอักษรไปพร้อมๆ กันได้ จะเป็น

ประโยชน์ท�าให้การเรียนพัฒนาทักษะทั้งสี่ได้อย่างรวดเร็ว

  ค�าศพัท์และวลทีีเ่รยีนรูใ้นขัน้พืน้ฐาน ควรเป็นค�าศัพท์ท่ี

ใกล้ตัว มีโอกาสใช้บ่อยๆ ออกเสียงง่าย และสะกดง่าย เช่น ค�า

ทักทาย ค�าเรียกเครือญาติ อวัยวะในร่างกาย ตัวเลข เวลา อายุ ค�า

เรยีกวนัท้ัง 7 วนั ชือ่เดอืนท้ัง 12 เดอืน ส ีชือ่อาหาร ผกัผลไม้ ค�าถาม

ต่างๆ เป็นต้น 

  ในขัน้นีน้กัศกึษาเริม่ฝึกพดูทกัทายและถามตอบส้ันๆ ได้ 

เช่น สวสัดคีรบั สวสัดค่ีะ คณุสบายดหีรอืคะ ขอโทษ ขอบคณุ นี ่นัน่ 

โน่น อะไร นี่อะไร ใคร กี่โมง โต๊ะ เก้าอี้ หอพัก ห้องเรียน พ่อ แม่ 

บ้าน หัว หน้า ตา หู จมูก หนึ่ง สอง สาม ฯลฯ   

  1.3  ฟังและออกเสียงประโยคและบทสนทนา เมื่อ

นักศึกษาจดจ�าศัพท์ได้ จึงเริ่มเรียนรู้ประโยคที่ยาวขึ้น ฝึกถามตอบ

ทัง้รายบุคคลและกลุม่ ฝึกพดูหวัข้อง่ายๆ เช่น การแนะน�าตวัเองและ

เพื่อน แนะน�าบ้านเกิด การพูดตามหัวข้อที่ก�าหนดให้ เช่น ความฝัน

ของฉนั จนถงึการเล่นละครพดู ฝึกการฟัง การพดูโดยใช้สือ่อืน่ๆ เช่น 

ดูหนัง ฟังเพลง ฟังโฆษณา ฟังข่าว ฯลฯ แล้วพูดตอบค�าถามตาม

ความเข้าใจ การฝึกฝนด้วยวิธีเหล่านี้ ท�าให้นักศึกษาพัฒนาความ

สามารถด้านการฟัง การพูดได้อย่างรวดเร็ว

 2. การสอนการอ่าน 

  2.1  การอ่านออกเสียง 

   การฝ ึกอ ่านออกเสียงภาษาไทยส�าหรับคน 

ต่างประเทศนัน้ จ�าเป็นต้องมพีืน้ฐานเรือ่งการผนัอกัษรสามหมูอ่ย่างดี 

หากนกัศกึษาไม่เข้าใจเรือ่งน้ีอย่างถ่องแท้ ย่อมส่งผลให้อ่านออกเสียง

ผิดพลาด และยังส่งผลต่อไปถึงการเขียนอีกด้วย เช่น ค�าว่า “ค่ะ” 

และ “คะ” ที่มีผู้สับสนอย่างมาก โดยออกเสียง “นะคะ” แต่เขียนเป็น 
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“นะค่ะ” โดยไม่ทราบว่าตนเองเขียนวรรณยุกต์ผิด เป็นต้น นอกจากนี้

นักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่อง

การออกเสียงสระสั้นและยาว เช่น ไทย ออกเสียงเป็น ทาย และ

ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยท่ีไม่มีเสียงนั้นๆ ในภาษาจีน ท�าให้

ออกเสียงสับสนหรือออกเสียงผิด เช่น ออกเสียง ร ไม่ได้ (เช่นเดียว

กับคนไทยส่วนใหญ่) ออกเสียงตัวสะกด แม่กง เป็น กน เช่น จีน  

ออกเสียงเป็น จีง ไม่ออกเสียงตัวสะกด เช่น สิบ ออกเสียงเป็น สิ  

ออกเสียงสระผิด เช่น โรง ออกเสียงเป็น ลอง หอพัก ออกเสียงเป็น 

โหพะ ออกเสียงวรรณยุกต์ผิด เช่น หก ออกเสียงเป็น โห้ เป็นต้น ใน

ขั้นตอนการสอนอ่านออกเสียง จึงจ�าเป็นต้องให้นักศึกษาเข้าใจจุด

ก�าเนดิเสยีง และพยายามสงัเกตอย่างใกล้ชดิและแก้ไขเป็นรายบคุคล  

  2.2 การอ่านในใจ

  การฝึกอ่านในใจจะเริม่เรยีนในระดบัง่ายๆ และเพิม่ความ

ยากของค�าศัพท์มากขึ้นตามรายวิชาในหลักสูตรภาษาไทยส�าหรับ

ชาวต่างประเทศของมหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ ได้แก่ รายวิชา

ทักษะการอ่านภาษาไทย วิชาการอ่านในชีวิตประจ�าวัน วิชาการ 

อ่านเชิงวิเคราะห์ และการอ่านหนังสือพิมพ์ไทย 1, 2 ค�าศัพท์ที่ใช้

จะเป็นค�าศัพท์ที่มาจากงานวิจัยเรื่อง การก�าหนดค�าศัพท์พื้นฐาน

ภาษาไทยส�าหรับนกัศกึษาชาวต่างประเทศระดบัต้น (รุง่ฤด ีแผลงศร, 

2557, หน้า 174-183) โดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรภาษาไทย

ส�าหรบัชาวต่างประเทศ จะทดสอบค�าศพัท์พืน้ฐานดงักล่าว จ�านวน 

1,951 ค�ากับนักศึกษาต่างประเทศในระดับชั้นปีที่ 2 ก่อน เพื่อวัด

ความรูเ้กีย่วกบัค�าศพัท์ทีรู่แ้ละไม่รูจ้กั  ทัง้นีค้�าศพัท์ทีรู่จ้กัจะทบทวน

และน�ามาใช้ในการอ่านในใจระดับง่าย ส่วนค�าศัพท์ท่ีไม่รู้จักจะน�า

มาใช้ในการอ่านในใจระดับที่ยากขึ้นตามล�าดับ นักศึกษาสามารถ

เปิดพจนานกุรมจนี-ไทย เพือ่หาความหมายในขณะอ่านได้ แต่ปัญหา

ส�าคัญคือค�าศัพท์บางค�าที่ค�าอธิบายภาษาจีนไม่ตรงกับภาษาไทย  

ผู้สอนจะใช้การอธิบายความหมายอย่างง่ายที่สุดพร้อมยกตัวอย่าง

ประโยคที่ใช้ เช่น ค�าศัพท์ว่า “ภาษี” ผู้สอนจะอธิบายว่า หมายถึง

เงินท่ีเก็บจากประชาชนแล้วในมาสร้างสิ่งต่างๆ ให้กับประเทศ

เป็นต้น 

 3. การสอนการเขียน

  3.1  การเขียนขั้นพื้นฐาน 

  การสอนการเขียนข้ันพื้นฐาน เริ่มจากการฝึกเขียน

พยัญชนะตามหมู่อักษรกลาง สูง และต�่า แล้วจึงเริ่มเขียนพยัญชนะ

พร้อมสระ เช่น กะ กา กิ กี, จะ จา จิ จี, ขะ ขา ขิ ขี, คะ  

คา คิ คี ฯลฯ จากนั้นจึงเริ่มเขียนค�าที่มีวรรณยุกต์ กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า, 

ขา ข่า ข้า, คา ค่า ค้า และเริ่มเรียนรู้ค�าที่มีตัวสะกดการันต์ที่ยาก 

ขึ้นเรื่อยๆ การสอนการเขียนนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกการอ่านออกเสียง

ไปพร้อมกัน การเรียนการเขียนขั้นพื้นฐานจึงควบคู่ไปกับการอ่าน

ออกเสียงเสมอ 

  3.2  การเขียนงานทั่วไป 

  เมื่อนักศึกษาจดจ�าลักษณะตัวอักษรและเสียง ได้แล้ว 

การเรยีนรูจ้ะพฒันาอย่างรวดเรว็ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสามารถในการ

จดจ�าค�าศัพท์และวลีต่างๆ ด้วย การฝึกการเขียนอาจเริ่มจากคิดบท

สนทนาง่ายๆ เช่น บทสนทนาระหว่าง พ่อ แม่ ลูก บทสนทนาใน

โรงเรียน แล้วค่อยๆ ยากขึ้นเป็นการเขียนบทสนทนาในร้านค้า ใน

โรงพยาบาล ในที่ท�างาน เป็นต้น เมื่อฝึกการเขียนที่เป็นบทสนทนา 

ถามตอบเป็นประโยคสั้นๆ จนคล่องแล้ว นักศึกษาจะเริ่มการเขียน

แบบบรรยาย เช่น ฝึกเขียนเล่าเรื่อง อธิบายภาพ บอกเล่าความคิด 

ความรูส้กึ เขยีนอธบิายขัน้ตอนการท�างานบางสิง่บางอย่างไปจนถงึ

การเขียนเพื่อกิจธุระส่วนตัว และการเขียนประกอบการท�างาน เช่น 

เขยีนจดหมาย เขยีนประกาศ เขยีนโฆษณา การเขยีนรายงาน เป็นต้น

 4.  เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน

 ผู้สอนจะเตรียมเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาไทยเล่ม 1-4 

โดยเริม่จากเสยีงในภาษาไทย การออกเสียงพยญัชนะ สระ โดยสอน

คู่กันไปทีละบทเรียน เช่น บทที่ 1 -า -ะ -อ  เ-าะ, ก จ ด ฎ ต ฏ  บท

ที่ 2   ิ  ี เ-ะ แ-  แ-ะ, ป บ อ พร้อมให้ฝึกออกเสียงพยัญชนะประสม

เสียงสระไปด้วย เช่น 

 ก ก ก ก

 กา กะ กอ เกาะ

 นอกจากนีย้งัเพิม่ค�าศัพท์ให้นกัศึกษาได้รู้จกัและฝึกออกเสยีง

ด้วย โดยมีภาษาจนีแปลก�ากบัด้วยทุกค�า และฝึกการใช้ค�าในประโยค

ต่างๆ เช่น นี ่- นีอ่ะไรครบั (คะ) ในเรือ่งต่อมา จะเป็นเรือ่งวรรณยกุต์

จะใช้ตารางผนัวรรณยกุต์ไปพร้อมกบัการสอนเสยีงพยญัชนะไปด้วย

เลย เรือ่งต่อมาจะเป็นเรือ่งตวัสะกดในมาตราต่างๆ ค�าขยายในภาษา

ไทย เช่น ห้องเรียนของเราใหญ่ ห้องเรียนของเราใหญ่มาก เป็นต้น 

ต่อมาจะเป็นเรื่องค�าศัพท์เรื่องต่างๆ เช่น เวลา (จัดเวลาให้ดี) ญาติ 

งานรืน่เรงิ เจบ็ป่วย  เป็นต้น  ในเรือ่งประโยค จะปรากฏในการเรยีน

ค�าศัพท์ด้วย โดยให้นักศึกษารู้จักการน�าค�ามาใช้ในประโยคต่างๆ 

และให้นักศึกษาแปลประโยคภาษาจีนเป็นภาษาไทย เป็นต้น 

 การเรียนเกี่ยวกับการสนทนาจะสอนโดยใช้เนื้อหาเก่ียวกับ

ประเทศไทยสลับคู่กนัไปกบัชาตนิัน้ๆ เพือ่ให้นกัศึกษาได้เข้าใจง่ายๆ 

เช่น วันปีใหม่ไทยก็จะยกของจีนตามด้วยของไทย เปรียบเทียบข้อ

เหมอืน ข้อแตกต่าง แต่จะไม่ลงรายละเอยีดลกึเกนิไปทัง้นีขึ้น้อยูก่บั

ระดับของนักศึกษานั่นเอง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ รุ่งฤดี แผลงศร 

(2557, หน้า 5) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูด

ภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศโดยการจัดการเรียนรู้แบบ

เน้นงานปฏิบัติที่ว่า บทบาทของผู้สอนทักษะการพูดภาษาไทยโดย

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัตินั้น ผู้สอนต้องพยายามให้ 
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ผู้เรียนชาวต่างประเทศเข้าใจค�าศัพท์และโครงสร้างรูปประโยคจาก

การท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น การออกเสียง การให้ผู ้เรียนชาว 

ต่างประเทศหาความหมายของค�าศัพท์ด้วยตนเอง หรือการให้ผูเ้รยีน

ชาวต่างประเทศฝึกแต่งประเทศตามโครงสร้างรูปประโยคที่ผู้สอน

ก�าหนด โดยใช้สถานการณ์จริงนั่นเอง

 5. ลักษณะของผู้สอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ

ที่นักศึกษาชอบ

 นักศึกษาภาษาต่างประเทศ ล้วนชอบบรรยากาศการเรียน

ที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย ในขณะที่ต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อ

ให้จดจ�าและน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนจึงจ�าเป็นต้องมีความ

สามารถทั้งเนื้อหาตามทฤษฎี เทคนิควิธีสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ 

และคุณสมบัติส่วนตัวอื่นๆ ที่ท�าให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้อยู่เสมอ

  5.1  ความรู ้ด ้านเนื้อหาวิชาที่ถูกต้อง แม่นย�าและ

ละเอียดลึกซึ้ง 

  ผู้คนจ�านวนมากเข้าใจผิดว่า เพียงแค่เป็นคนไทยก็สอน

ภาษาไทยได้ แท้จริงแล้วคนที่ขาดความรู้ทางภาษาที่แท้จริงเหล่านี้

เองทีส่ร้างความไม่ชดัเจน ส่งผลให้เกดิความผดิพลาดทางภาษาและ

การสื่อสารสืบเนื่องไป เช่น ครูที่ไม่มีความรู้เรื่องหมู่อักษรกลาง สูง 

ต�า่ และไม่เข้าใจเรือ่งการผนัเสยีงวรรณยกุต์ของหมูอ่กัษร ท�าให้เหน็

ค�าแล้วออกเสียงผิด หรือพูดเสียงหนึ่งแต่เขียนอีกรูปหนึ่ง เช่น ออก

เสียงว่า “นะคะ” แต่เขียน “นะค่ะ” โดยไม่รู้ว่าเขียนผิด ท�าให้เกิด

ปรากฏการณ์เขยีน-อ่านผดิไปทัว่ประเทศไทย เป็นต้น และเนือ่งจาก

ชาวต่างประเทศมิได้เกิดมากับภาษาไทย บางสิ่งคนไทยเข้าใจโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าอธิบาย แต่เมื่อชาวต่างประเทศเขียนต�าราเรียน

ภาษาไทย มกัเขยีนอธบิายเพ่ือแบ่งแยกวิธใีช้ให้ชดัเจน นกัศกึษาอาจ

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับข้อสงสัยได้ทุกเรื่อง และตลอดเวลา เม่ือฟังค�า

อธิบายแล้วก็ไม่อาจเข้าใจได้ง่ายๆ เช่น การใช้ค�าว่า “เป็น” ต่างกับ

ค�าว่า “คือ” อย่างไร เมือ่ใดใช้ค�าว่า “เป็น” และเมือ่ใดใช้ค�าว่า “คือ” 

อาจเป็นค�าถามที่คนไทยไม่เคยสงสัย และใช้รวมๆ กันในภาษาพูด 

เช่น อาจจะพูดว่า “เขาเป็นใคร” หรือ “เขาคือใคร” ก็ได้ แต่เมื่อ มี

การแบ่งวิธีใช้ค�าสองค�านี้ในต�าราเรียนภาษาไทยของจีนแล้ว 

นักศึกษาจึงเกิดความสับสนเม่ือพบว่า คนไทยไม่ใช้ตามข้อก�าหนด

นั้น และเมื่อผู้สอนอธิบายยืนยันว่า ตามความนิยมของคนไทย อาจ

ใช้แทนกันได้ นักศึกษากลับไม่เชื่อถือเจ้าของภาษา เนื่องจากมั่นใจ

ว่าต�าราเรียนถูกต้องท่ีสุดเสมอ ผู้สอนจึงจ�าเป็นต้องคิดหาตัวอย่าง

เปรียบเทียบให้เข้าใจชัดเจนได้ในทันที อาจพาดพิงถึงภาษาถิ่นที่มี

การใช้ค�าว่า “คือ” และ “เป็น” ในความหมายต่างๆ อีกหลาย 

ความหมาย 

  ผูส้อนภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างประเทศไม่ว่าจะในระดบั

ใด จึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ภาษาไทย ทั้งกว้างและลึกซึ้ง ตั้งแต่การ

ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่ชัดเจน ถูกต้อง มีความรู้

ทั้งด้านหลักภาษา การใช้ค�าและส�านวนภาษา จนถึงร้อยกรอง

ประเภทต่างๆ แม้ว่า ผู้สอนอาจไม่ได้ใช้ความรู้บางเรื่องในการสอน

โดยตรง แต่กจ็�าเป็นต้องมคีวามรูเ้พือ่พร้อมใช้ส�าหรบัการตอบปัญหา

หรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาหลายๆ ประการ ที่อาจจะเกิดขึ้น

เมือ่ใดกไ็ด้ นอกจากนีย้งัควรมลีายมือการเขยีนอกัษรทีส่วยงามและ

ถกูต้อง ในระดบัทีส่ามารถเขยีนเป็นตวัอย่างในการสอนเขยีนอักษร

ไทยซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ และจ�าเป็นต้องใช้งานตลอดไป

  ในการเขียนอักษรไทยนั้น ชาวต่างประเทศมักจะสับสน

หลายเรื่อง เช่น การวนหัวตัวอักษรผิดทาง เขียนหัว ง. งู ทวนเข็ม

นาฬิกาเหมือนเขียนเลข 9 หรือเขียน ก.ไก่ ด้วยการขีดเส้นสามเส้น 

คอื ขดีเส้นแรกจากบนลงล่าง แล้วขดีเส้นจากซ้ายไปขวาทีจ่ดุบนของ

เส้นแรก และต่อด้วยบนลงล่างอีกครั้ง ตามแบบการเขียนอักษรจีน 

ซ่ึงวิธีลากเส้นตัวอักษรที่ผิดพลาดน้ี ท�าให้ลีลาตัวอักษรผิดและไม่

สวยงาม การเขียนอักษรผิดทางมักเกิดจากความเคยชินจากภาษา

เดิม รวมทั้งเกิดจากผู้สอนที่ไม่มีความรู้ หรือมีความรู้แต่ไม่ให้ความ

ส�าคัญ ซ่ึงจะเกดิปัญหาอย่างมากหากจ�าเป็นต้องเขียนหวดั เนือ่งจาก

คนเราไม่อาจใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือส่ง

ข้อความได้ทกุเรือ่งและทกุเวลาได้ เส้นทีล่ากผิดทศิทาง ท�าให้อักษร

ทีเ่ขยีนหวดันัน้กลายเป็นเส้นทีไ่ม่ส่ือความหมาย ผู้สอนจงึจ�าเป็นต้อง

ใส่ใจในรายละเอียด และพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง 

  นอกจากนี้ ผู้สอนยังต้องมีความรู้รอบตัวมากพอที่จะ

ตอบค�าถามต่างๆ ได้ในทนัท ีเนือ่งจากชาวต่างประเทศ ทีเ่รยีนภาษา

ไทยมักจะสนใจใคร่รู้เรื่องราวทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย การ

ตอบค�าถามชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยนั้น สมควรอย่างยิ่งที่

ต้องตอบด้วยภาษาไทย สิ่งส�าคัญที่ผู้สอนจ�าเป็นต้องมี คือ มีความ

สามารถในการอธิบายเรื่องยากด้วยค�าศัพท์ง่ายๆ ผู ้สอนควร

ระมัดระวังการใช้ค�าศัพท์ คือ ควรใช้ค�าศัพท์ที่ง่ายที่สุด สั้น กระชับ

ทีส่ดุ มาใช้อธบิายเรือ่งยากต่างๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเรว็ เพราะการ

อธบิายหรอืบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ เพือ่ให้เข้าใจน้ัน มิใช่ช่วงเวลาการ

ทดสอบความรู้ทางค�าศัพท์ของนักศึกษา เช่น หากผู้สอนคิดถึง

ข้อความว่า “ประชาชนชาวไทยมีแนวความคิดว่า...” ก็อาจจะใช้

เพียงแค่ “คนไทยคิดว่า.....” ก็เพียงพอแล้วส�าหรับการสื่อสาร 

เป็นต้น พร้อมกันนั้น ผู้สอนจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการ 

ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบหรือขยายความด้วยวิธีต ่างๆ เพื่อ 

ตอบค�าถามให้นักศึกษาเข้าใจได้โดยง่ายและชัดเจนอีกด้วย

  5.2  ความสามารถด้านเทคนิควิธีสอนและสื่อการสอน

ต่างๆ  

  ผู้สอนที่มีเทคนิควิธีสอน มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 

และมีส่ือประกอบการสอนที่หลากหลาย ย่อมท�าให้นักศึกษาสนใจ

และจดจ�าได้ดีกว่าการนั่งนิ่งฟังบรรยายเพียง  อย่างเดียว สิ่งที่เป็น

เครื่องช่วยให้การฝึกฝนด้านภาษาง่ายขึ้นนั้น อาจใช้เพลง คลิปสั้นๆ 
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ภาพยนตร์ เกม การละเล่นต่างๆ หรอือาจใช้สถานการณ์จ�าลองและ

การแสดงละคร อาจเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมกลุ่ม สลับสับ

เปลี่ยนไปตามเนื้อหาที่เหมาะสม

   5.2.1  การใช้เพลง คลิปสั้น ภาพยนตร์   

   ผู้สอนควรค้นหาเพลง คลิปสั้น หรือภาพยนตร์ที่มี

เนื้อหาเหมาะสม ไม่มีถ้อยค�าหยาบคาย ใช้ภาษาที่ไม่ยากเกินไป ใน

การเรียนขัน้พ้ืนฐานต้องการเสยีงพดูทีไ่ม่รวัเรว็เกนิไป หากมข้ีอความ

เป็นอักษรบรรยายประกอบเสียง เช่น เพลงคาราโอเกะ คลปิสารคดี 

หรือภาพยนตร์ที่มีข้อความ ใต้ภาพจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งสื่อเหล่านี้

ไม่จ�าเป็นต้องเสยีเงนิซือ้ แต่จ�าเป็นต้องใช้เวลาสบืค้นจากอนิเทอร์เนต็ 

และพจิารณาอย่างละเอยีด เลอืกสือ่ทีเ่หมาะสมกับเน้ือหาทีจ่ะสอน 

อาจใช้เพลงเด็ก เช่น ร้องเพลงเพลงสวัสดี เพื่อสอนการทักทาย มี

การวัดผลและบันทึกผลการสอนอย่างสม�่าเสมอ

   5.2.2 ใช้เกม 

   เกมหรือกิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกาย ท่ีน�ามาใช้ มี

อยู่หลายประเภท อาจใช้เพียงการสะบัดแขนขาสลับข้างแบบต่างๆ 

พร้อมนับ 1-10 เพื่อฝึกการนับเลข หรือเดินเป็ด แล้วท่องซ้าย ขวา 

ซ้าย - ซ้าย ขวา ซ้าย เพื่อจ�าซ้าย ขวา เกมต่างๆ มีตัวอย่างอยู่มาก 

สิ่งส�าคัญคือ ผู้สอนควรมีความคิดสร้างสรรค์ น�าเกมต่างๆ มาปรับ

เปลีย่น ประยกุต์ใช้ เพือ่ให้ตรงวตัถปุระสงค์ของบทเรยีนและจ�านวน

นกัศกึษา ไม่จ�าเป็นต้องยดึรปูแบบของเกมทีม่อียู ่เพยีงแต่น�ามาเป็น

แนวทางเท่านั้น

   5.2.3  การละเล่นต่างๆ 

   การเรียนภาษาไทยจะน่าสนใจมากขึ้น หากผู้สอน

น�าการละเล่นแบบไทยๆ มาให้นักศึกษารู้จักและทดลองเล่น ผู้สอน

จึงควรหาความรู้เกี่ยวกับการละเล่นของไทยสะสมไว้ใช้ในโอกาสที่

เหมาะสม อาจให้นกัศกึษาด ูจากวดีทิศัน์ หรอืครเูป็นผูส้อนก็ได้ เช่น 

หมากเก็บ ตะแล้บแก๊ป ปิดตาตีหม้อ เป็นต้น เมื่อเรียนปนเล่น 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ค�าศัพท์อีกส่วนหนึ่ง และจดจ�าได้อย่าง

สนุกสนาน

   5.2.4  สถานการณ์จ�าลองและการแสดงละคร

   สถานการณ์จ�าลองและละคร เป็นการจดันกัศกึษา

ให้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ แบบสั้นๆ เช่น ซ้ือสินค้า-ขายสินค้า 

โฆษณาสนิค้า เป็นครู-นกัเรยีน เป็นนกัท่องเทีย่ว เป็นชาวนาชาวสวน 

เป็นต้น สถานการณ์จ�าลอง ผู้สอนเป็นผู้ก�าหนดสถานการณ์ให้

สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และความรู้พื้นฐานท่ีนักศึกษามี เพื่อให้

นักศึกษาคิดและเขียนบรรยายเหตุการณ์ และบทสนทนา มีการ 

ถาม-ตอบในระหว่างสถานการณ์จ�าลอง หรือวัดผลหลังจาก 

จบกิจกรรมแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลงานของนักศึกษาเป็นส�าคัญ 

   ด้านการแสดงละครน้ัน จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 

และสถานที่ ในการฝึกซ้อมและท่องจ�าบทในฉากต่างๆ อาจน�าเรื่อง

ราวจากนวนิยาย นิทาน เรื่องตามเหตุการณ์ในข่าว หรืออาจเป็น

เรือ่งทีเ่ขยีนขึน้เอง การฝึกแสดงละคร ต้องจดจ�าบทสนทนามากมาย 

ท�าให้นักศึกษาพัฒนาการฟังการพูดได้อย่างดี 

   จากทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นสอดคล้องกบัแนวคดิของ 

วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา (2548, หน้า 10) กล่าวว่า การเรียนรู้ตาม

สภาพจริงเป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษา

เข้าไปเผชิญสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง โดยใช้ความรู้

และทักษะต่างๆ ในการเข้าใจสภาพความเป็นจริง และแก้ปัญหา

ต่างๆ ซ่ึงช่วยให้นกัศกึษาได้พฒันาทกัษะการคดิข้ันสงู ได้เรยีนรูโ้ลก

แห่งความเป็นจรงิ ได้อภปิรายสนทนาในเรือ่งทีเ่ป็นสาระส�าคญั และ

ได้รบัผลการตดัสินและการกระท�าของตนจากสงัคม หรอืตามเกณฑ์

มาตรฐานในชีวิต 

   นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วน้ัน ยังมีเทคนิควิธี

สอนและการใช้สื่ออื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบที่ผู ้สอนน�ามา

ประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา เวลา 

สถานที่และนักศึกษา ประกอบกับความถนัด ความสนใจของผู้สอน 

เป็นส่วนส�าคัญที่ต้องน�ามาร่วมพิจารณาอีกด้วย

  5.3 มีความสามารถพิเศษและกล้าแสดงออกความ

สามารถพเิศษทีผู่ส้อนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศมนีัน้ เป็นข้อเด่น

ทีท่�าให้นกัศึกษาสนกุสนาน เรยีนภาษาด้วยความกระตอืรอืร้นตลอด

เวลา สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียน ต่อๆ ไปไม่หยุดยั้ง  

ดังนั้น ความรู้ความสามารถพิเศษหลายด้านที่ผู้สอนควรสั่งสมไว้ใช้

ประกอบการสอน เช่น ความสามารถด้านการแสดงละครและเขียน

บทละคร เพราะการแสดงละครเป็นการฝึกพูดและฝึกอ่านท่ีได้ผล 

อย่างมากดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีความสามารถในการร้องเพลง 

เพลงช่วยให้นักศึกษาจดจ�าค�าศัพท์ได้ง่าย พร้อมทั้งสนุกสนาน

เพลดิเพลิน ผูส้อนทีม่คีวามสามารถ ในการวาดภาพสดเพือ่ประกอบ

การสอน แม้เพียงแค่ภาพการ์ตูนลายเส้นง่ายๆ ที่วาดทันทีบน

กระดานชอล์ก ก็จะท�าให้นักศึกษาเข้าใจส่ิงต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

และยังตื่นตาตื่นใจกับภาพเหล่านั้น 

  นอกจากความสามารถพิเศษต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วน้ัน  

ผู้สอนที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสภาพ

สงัคมไทย กนั็บเป็นเรือ่งจ�าเป็นอย่างมาก เช่น รูวิ้ธีนุ่งผ้าไทย วิธสีวมใส่

ชุดไทยพร้อมเครื่องประดับแบบต่างๆ เช่น รู้วิธีนุ่งผ้าถุง วิธีนุ่งโจง

กระเบน วิธีห่มผ้าสไบ เพื่อสาธิตได้ เป็นต้น ลักษณะส�าคัญของ 

ผู้สอนภาษาไทยที่ควรมีและนักศึกษาประทับใจมากที่สุด คือ เป็นผู้ที่

รู ้วิธีท�าอาหารไทย แกะสลักผักผลไม้แบบง่ายๆ ได้ และท�างาน

ประดษิฐ์ท่ีมใีนวถิชีวีติแบบไทยๆ ท่ัวไปได้ เช่น การพบักระดาษ การ

สานปลาตะเพยีน การท�ากระทง การร้อยมาลยัดอกไม้ การสอนร�าวง

ในวันลอยกระทง หรือวันสงกรานต์ พร้อมเปิดเพลงร�าวงแบบไทยๆ 

ในโอกาสที่เหมาะสม และสร้างความสนุกสนานประทับใจ การมี
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ความสามารถในการเล่นดนตรี นาฏศิลป์ไทย การแสดง รวมถึง

มวยไทย ก็นับเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งส�าหรับชาวต่างประเทศ  

ผู้สอนสามารถน�ามาใช้ประกอบการสอนเพื่อสร้างความแปลกใหม่ 

เสียงขลุ่ยไทย วิธีการตีฉิ่งฉาบ เป็นเสียงที่สร้างความสดชื่น ไม่จ�าเจ 

พร้อมชมวีดิทัศน์มวยไทย หรือได้ทดลองท่าศิลปะป้องกันตัวเล็กๆ 

น้อยๆ ล้วนเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่น้อย

 2.  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู ้วิธีการสอนของ

นักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ในโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์กับนักศึกษาต่างประเทศ 

 การวดัผลสมัฤทธ์ิจากการเรยีนรูว้ธิกีารสอน ผูว้จิยัใช้ค�าศัพท์

ทีใ่ช้จะเป็นค�าศพัท์ทีม่าจากงานวจิยัเรือ่ง การก�าหนดค�าศพัท์พืน้ฐาน

ภาษาไทยส�าหรับนกัศกึษาชาวต่างประเทศระดบัต้น (รุง่ฤด ีแผลงศร, 

2557, หน้า 174-183) โดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรภาษาไทย

ส�าหรบัชาวต่างประเทศ จะทดสอบค�าศพัท์พืน้ฐานดงักล่าว จ�านวน 

1,951 ค�ากับนักศึกษาต่างประเทศในระดับชั้นปีที่ 2 ก่อน เพื่อวัด

ความรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ที่รู้และไม่รู้จัก โดยการวัดความรู้เกี่ยวกับ 

ค�าศพัท์ดังกล่าว หมวดค�ากรยิา เป็นหมวดค�าทีน่กัศกึษาต่างประเทศ

รูจั้กมากทีสุ่ดถงึร้อยละ 80.03 หมวดค�านามคอืหมวดค�าทีน่กัศกึษา

ต่างชาตริูจ้กัน้อยทีส่ดุ คอืร้อยละ 68.52 และน�าไปเปรียบเทียบโดย

ใช้ค�าศพัท์ชดุเดมิในการเรยีนการสอนระดบัชัน้ปีที ่4 ปรากฏว่ามผีล

สัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น พบว่าค�าศัพท์ที่

นักศึกษารู้จักได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.65 และสามารถน�าไปใช้สื่อสาร

ได้อย่างถูกต้องสามารถใช้ภาษาในประกอบอาชีพได้

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผล

ได้ ดังนี้

 1. การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัได้ศกึษาวเิคราะห์วธีิการสอน

ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ ของอาจารย์ในหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศให้แก่

นกัศึกษาชาวต่างประเทศ และได้มองเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอน

ส�าหรับชาวต่างประเทศน้ันควรมีค�านึงถึงความหลากหลายใน 

วิธีสอน  เอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะด้านการฝึก

ทกัษะทีค่วรสอนแบบบรูณาการ ซึง่ตรงกบัข้อเสนอแนะในการสอน

ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน ของ สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ (2554, 

หน้า 139) ว่าวิธีการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ไม่ควรแยกการ

พัฒนาทักษะทั้ง 4 ออกจากกัน ควรบูรณาการการใช้ภาษาทั้ง 4 

ทักษะเข้าด้วยกัน หรือในกรณีท่ีมีนักศึกษาจ�านวนมากเกินไปและ

ต้องฝึกทักษะอาจแยกวิชาทักษะการใช้ภาษาไทยออกเป็น 2 ส่วน

คือ ทักษะการฟัง-พูด และทักษะการอ่าน-เขียน ทั้งนี้ผู ้วิจัยมี 

ความเหน็ตรงกนัว่าในเรือ่งการอ่านและการเขยีนนัน้ มรีายละเอียด

ด้านเนื้อหาสาระและรูปแบบที่แตกต่างมากมาย การเรียนการสอน

ทกัษะการอ่านและการเขยีนจงึมกัแยกออกจากกัน ฝึกฝนเรียนรูต้าม

หวัข้อทีห่ลกัสตูรก�าหนดไว้ นอกจากนีค้วามพร้อมทีจ่ะพฒันาตนเอง

ต่อเนื่องของผู้สอนจะท�าให้นักศึกษาต่างประเทศเกิดความประทับ

และเกดิผลสัมฤทธ์ิในการใช้ภาษาภาษาไทยเพือ่การสือ่สารตลอดจน

การท�างานในอนาคตต่อไป ซึ่งตรงกับค�ากล่าวของทิศนา แขมมณี 

(2545, หน้า 113) กล่าวว่า ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการเรียนการ

สอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) 

ทกัษะ (Skill) และทศันคต ิ(Attitude) คือให้ความรูค้วามเข้าใจด้าน

ภาษาและฝึกทักษะทางภาษาในการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน ตลอดจนมีความรู้สึกหรือมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย

 แม้การเรียนภาษาไทยจะเป็นการเรียนรู ้ด้านภาษาและ

วฒันธรรม แต่ผูส้อนกย็งัจ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามสามารถพเิศษด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้สืบค้นความรู้จากคลังใน

อินเทอร์เน็ต น�ามาประกอบการเรียนการสอน เพื่อได้ใช้ประโยชน์

ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบและเนื้อหาการเรียนการสอน

อย่างสม�า่เสมอ ความสามารถพเิศษด้านการถ่ายภาพและตดัต่อภาพ

และเสียง ท�าให้ได้สื่อหรือภาพผลงานของนักศึกษา เพื่อน�ามาเสนอ

ผลการเรียนรู ้ หรือเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อบกพร่องและ

พัฒนาการของตนเอง ซึ่งมีผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างประทับใจได้ 

ทัง้ส้ิน ส่ิงเหล่านี ้ล้วนท�าให้นกัศึกษาชาวต่างประเทศจดจ�าความเป็น

ไทยและภาษาไทยไม่รู้ลืม

 เหนอืสิง่อืน่ใด แม้การจดัการเรยีนการสอนจะมคีณุภาพมาก

เพียงใด แต่การด�าเนินการด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่พัฒนาก็

ท�าให้มหาวทิยาลัยหรือหลักสูตรยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของชาวต่างประเทศ 

ซึ่งตรงกับ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา และอิงอร ตั้นพันธ์ (2561, หน้า 

122) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการ

ตลาด การทีม่หาวทิยาลยัมหีน่วยงานดแูลนกัศกึษาต่างชาตทิีม่คีวาม

ใส่ใจในการบริการ ให้ค�าแนะน�า อ�านวยความสะดวก ตลอดระยะ

เวลาทีศ่กึษา การให้ทนุสนบัสนนุการศกึษาส�าหรบั ผูท้ีมี่ผลการเรยีน

ในระดับดี การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล การจัดการศึกษาที่

ชัดเจนกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน 

การจดัการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ ตรงตามความต้องการของผูเ้รยีน 

เป็นปัจจยัท่ี ท�าให้นกัศึกษาจนีให้ความส�าคัญเป็นล�าดบัต้นๆ ในการ

ตดัสินใจมาศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลัยเกษมบณัฑติ ดงันัน้มหาวิทยาลยั

ควรด�าเนินการในลักษณะเช่นนี้อย่างสม�่าเสมอรวมทั้งมีพัฒนาการ

ให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาผ่านทางสื่อสังคมที่เป็นที่นิยมของ

นักศึกษาชาวจีน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ถึงผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน ดังนั้นนโยบายสนับสนุนด้านการตลาดที่

เฉยีบขาดและใส่ใจในการพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้ผู้สอนจากผูบ้รหิาร
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มหาวทิยาลยัจะสามารถเพิม่จ�านวนผูเ้รยีนชาวต่างประเทศได้อย่าง

ต่อเนื่องต่อไป

 2. ผลการวิจัยในส่วนท่ีเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธิ์จากการ

เรียนรู้วิธีการสอนของนักศึกษาจีน ชั้นปีท่ี 2 และช้ันปีที่ 4 ใน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยส�าหรับ 

ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับนักศึกษา 

ต่างประเทศนั้น การวัดผลความรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ที่รู้จักและไม่รู้จัก

ในระดับชั้นปีที่ 2 ท�าให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนมีค�าศัพท์ที่รู้จักในระดับใด 

และมีค�าศัพท์ใดบ้างที่ยังไม่รู้จัก ผู้สอนสามารถวางแผนการสอนใน

แต่ละวิชาเพือ่น�าค�าศพัท์ท่ีนกัศกึษาควรรูจั้กเพิม่ในเนือ้หาวชิาทีส่อน

และน�าไปต่อยอดในการเรียนรู้เรื่องประโยค การสนทนา และการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม หรือกิจกรรมการ

เรยีนรูเ้รือ่งอืน่ๆ ให้เหมาะสม  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ธติญิา 

แสงมณ ี(2546, บทคดัย่อ) ทีไ่ด้การศกึษาสภาพปัญหาและแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชาว 

ต่างประเทศ ว่า ปัญหาเนื้อหาวิชาภาษาไทยที่มีเนื้อหาค่อนข้างง่าย

ส�าหรับนักเรียนระดับกลาง นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการออก

เสยีง การเรยีงค�าให้เป็นประโยค แนวทางแก้ไขทีน่กัเรยีนได้เสนอคอื 

เนื้อหาไม่ควรซ�้ากันและไม่ควรง่ายเกินไป ไม่ควรเน้นการเรียนรู้ค�า

ศัพท์เพียงอย่างเดียว ควรสอนการสร้างประโยค การเรียงค�า การ

สนทนามากขึ้น โดยให้มีการฝึกพูดภาษาไทยให้มากขึ้นในห้องเรียน 

ควรมกีารสอนวฒันธรรมทีไ่ด้น�าไปใช้จรงิ ควรเน้นเรือ่งการออกเสียง

ให้ถูกต้องและครตู้องช่วยแก้ไข ปัญหาด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน 

นกัเรยีนเหน็ว่าการใช้สือ่ในการสอนน้อย กจิกรรมในห้องเรยีนไม่น่า

สนใจและไม่ได้เน้นการสื่อสารตามสถานการณ์จริง ครูควรเพิ่ม

กจิกรรม สือ่การสอน เกมและเทคนคิการสอนให้น่าสนใจมากยิง่ขึน้ 

ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับต้นมี

ความต้องการเก่ียวกับทกัษะในด้านการฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน 

ส่วนระดับกลางต้องการเรียนเก่ียวกับการไปทัศนศึกษา กีฬาและ

งานอดิเรก สัตว์และการนับเลข ผลไม้ อาหาร และการซื้อของ  

ข้อเสนอแนะของนักเรียน คืออยากมีเวลาเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น  

มีกิจกรรมให้ท�าหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการ

แลกเปลี่ยนกับสถาบันอื่นๆ ท่ีเปิดสอนวิชาภาษาไทยส�าหรับชาว 

ต่างประเทศ หรือผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 

 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนภาษาไทยเป็นภาษา

ที่สองจากผู้สอนชาวต่างประเทศกับเจ้าของภาษา

 3.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบโครงสร้างหลกัสตูรมหาวทิยาลยั

ในประเทศไทยและต่างประเทศทีเ่ปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง
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