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บทนํา 
 

 ทุกวันนี้  ภาษาจีนไดทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ  ท้ังในแงของการติดตอส่ือสารและการทําธุรกิจดวย
ปจจัยเรื่องขนาดของประเทศท่ีมีขนาดใหญและจํานวนประชากรท่ีมีอยูกวาพันสามรอยลานคน ทําใหภาษาจีน
เปนภาษาท่ีมีคนใชมากท่ีสุดในโลก และถือเปนหนึ่งในหาภาษาหลักขององคการสหประชาชาติ ประกอบกับ
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศในยุคผูนําใหม  เชน  การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO)  
และการลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีกับไทยเม่ืออีกดวย แสดงใหเห็นวาจีนเปนประเทศท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสูง 
เปนตลาดการคาท่ีใหญอันดับตนๆ และมีแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงอยางตอเนื่อง นับวาเปน
ตลาดแหงอนาคตท่ีหนึ่ง อีกท้ังรัฐบาลก็ไดกําหนดใหจีนเปนภาษาตางประเทศภาษาท่ีสองสําหรับคนไทย 
 

จึงปฏิเสธไมไดวาการรูภาษาจีนยอมมีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะคนท่ีสามารถใชภาษาจีนในการ
ติดตอส่ือสารไดคลองแคลว  ก็เทากับมีเครื่องมือช้ินสําคัญท่ีจะนําไปสูการสรางความสัมพันธ  การประกอบ
อาชีพ  การขยายโอกาสทางธุรกิจ  และการศึกษาหาความรูในวิทยาการแขนงตางๆ  ซ่ึงจีนเปรียบเสมือนคลัง
ภูมิปญญาตะวันออกท่ีมีคามหาศาล 
 

การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในรูปแบบเดิมมักใชการทองจํา และคัดตัวอักษรบอย ๆ ทําใหผูเรียน
รูสึกเบ่ือหนาย และไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นรูปแบบการเรียนแนวใหมท่ีเหมาะสมจึงนาจะเปนการเรียนท่ี
ใกลเคียงกับการใชภาษาโดยธรรมชาติ  คือการใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Center) ซ่ึงตองอาศัย
โปรแกรมชวยท่ีเหมาะสม ใชส่ือการเรียนการสอนสมัยใหมอยางผานทางคอมพิวเตอรซ่ึงเพียบพรอมดวยภาพ
และเสียง ยอมสามารถกระตุนความสนใจและความเขาใจไดดีพรอมท้ังสามารถทบทวนไดบอยเทาท่ีตองการ 
เสมือนมีอาจารยอยูขางกายตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหผูสอนประหยัดเวลาในการเตรียมส่ือการสอน และจะทําให
อาจารยมีเวลาในการพัฒนารูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดวย 

 
 บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese สามารถตอบโจทยท้ังสําหรับผูเรียนและผูสอนไดใน
โปรแกรมเดียว ซ่ึงสามารถตอบสนองผูใชไดท้ัง การเพ่ิมทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนไว
ในโปรแกรมเดียว อีกท้ังมีสํานักงานคณะกรรมภาษาจีนระหวางประเทศ (HANBAN) ไดใหการรับรอง
หลักสูตร เปนส่ือการสอนหลักของสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute) 65 แหงท่ัวโลก (ในประเทศไทย 13 
แหง) และมีบทวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหัว (มหาวิทยาลัยดานไอทีอันดับ 1 ของประเทศจีน) มาทําบทวิจัย
วิธีการใชงานใหไดประสิทธิภาพอีกดวย 
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แนะนําบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese 
 

 “Great Wall Chinese”เปนโครงการสําคัญท่ีในสองปนี้ท่ีทาง HANBAN (The Office of Chinese 
Language Council International) วางแผน รวบรวมทีมงาน พัฒนา ดําเนินการซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรู
ภาษาจีนแบบใหมท่ีใชมัลติมีเดียระบบ Intranet ในการพัฒนาถือเปนรูปแบบการสอนภาษาจีนสําหรับ
ชาวตางชาติสมัยใหม 
 ดวยเปาหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตอส่ือสารใหแกผูเรียนภาษาจีนโดยประยุกตใชส่ือ
การสอนและทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมากมาย, Great Wall Chinese นําเสนอระบบการเรียนท่ี
ผสมผสานระหวางเนื้อหาในรูปแบบอีเล็กทรอนิกสและการสอนในหองเรียน และมีการใชระบบการจัดการท่ี
ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล รวมท้ังสามารถ
ติดตามตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนไดทุกระดับ ดวยมาตรฐานอันเปนสากลไมวาคุณจะเรียนอยูท่ีใดใน
โลกก็ตาม 
 โครงสรางบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese 
 บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese นั้นแบงออกเปน 6 ระดับ ระดับละ 10 หนวยการเรียน 
โดยแตละหนวยการเรียนจะมี 3 บทสนทนา และบทสนทนาท้ังหมด จะเปนการจําลองสถานการณตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอท่ีเรียน นอกจากนี้ยังมีการฝกทักษะท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนดานคําศัพท ไวยากรณ การ
เขียนตัวอักษร การออกเสียง  
 

บทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese แบงเปน 2 สวนคือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โมดูลเนื้อหาการเรียน (ฝกทักษะการฟง การพูด และความเขาใจในภาพรวม) ประกอบดวย 
- การทําความเขาใจในภาพรวม   (Overall Comprehension) 
-  การเลียนแบบอานตาม    (Repeating and Imitating) 
- บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง  (Comparing the Recordings) 
- การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง (Mock Social Situation) 
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2.  โมดูลการฝกทักษะและแบบฝกหัด ประกอบดวย 
 - การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องประโยคสําคัญ (Note on Socializing and Exercises) 

- การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องคําศัพท             (Note on Words and Exercises) 
- การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ  (Note on Grammar and Exercises) 
- การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องตัวอักษร            (Note on Characters and Exercises) 
- การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องการออกเสียง     (Note on Phonetic and Exercises) 

 
รายละเอียดโมดูลบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese  
 

1.  โมดูลเนื้อหาการเรียน 
 

1.1    การทําความเขาใจในภาพรวม  (Overall Comprehension) 
โมดูลความเขาใจในภาพรวมจะใชภาพการตูนเคล่ือนไหวในการนําเสนอดําเนินเรื่อง เปนการนําเอา

ฉากสภาพแวดลอมท่ีตองใชท้ังหมดในบทสนทนาแสดงออกมาใหเห็น ไมเพียงแตเสียงพูดของตัวละครท่ี
ชัดเจนและถูกตองเทานั้น แตยังรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ เชน การแสดงอารมณ ทาทาง คนท่ีเขามารวม
สนทนา ซ่ึงมาชวยแกปญหาในเรื่องของเสียงคนเดียวหรือสําเนียงไมถูกตองของอาจารยในการสอนบท
สนทนาไดเปนอยางด ี ในขณะเดียวกันอาจารยสามารถตัดสินใจวาจะเลือกแสดงตวัอักษรจีน พินอิน อังกฤษ 
ใตภาพการตูนเคล่ือนไหวหรือไมตามความกาวหนาของนักเรียนหรือระดับท่ีตางกัน ทําใหนักเรียนสามารถ
เขาใจไดงายขึ้นโดยการใชภาพดําเนินเรื่องราว โดยเฉพาะการเรียนรูในระดับตน ชวยอํานวยความสะดวกใน
การสอนใหแกอาจารย ลดเวลาในการสอนและการอธิบายเพ่ิมเติมไดอยางมาก ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเรียนรู
เขาใจในตัวบทสนทนาและสามารถนําออกมาใชงานไดอยางถูกตอง 

 

1.2   การเลียนแบบอานตาม (Repeating and Imitating) 
โมดูลการเลียนแบบอานตาม ในตอนแรกจะเปนเสียงของคนจีนเจาของภาษา พูดประโยคท่ีไดเรียนมา

ในโมดูลการทําความเขาใจในภาพรวม อยางชาๆ และชัดๆ จากนั้นจึงใหนักเรียนอานตามใสไมโครโฟน  เพ่ือ
เปนการชักนําใหนักเรียนไมเพียงแตพูดไดแตตองออกเสียงบนพ้ืนฐานถูกตองอีกท้ังมีความกลาแสดงออก 
กลาพูดมากขึ้น ในโมดูลนี้จะมีการประเมินผลเพ่ิมดวย โดยหลังจากนักเรียนอานตามเสร็จส้ินแลว ก็จะ
ประเมินการออกเสียงของนักเรียนทันที เม่ือทําผลงานไดด ีก็จะมีใบหนายิ้มปรากฏขึ้นมา(    )พรอมดวยเสียง
อันไพเราะ ถาไดแคพ้ืนฐาน ก็จะปรากฏใบหนาธรรมดา (   )ถาไดไมดีก็จะมีเสียงผิดหวัง ขึ้นมาพรอมกับ
ใบหนาเศราสรอย (     ) วิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองออกเสียงดีหรือไม ทําใหบรรยากาศในหองเรียน
สนุกสนาน อาจารยก็สามารถทําการแกไขการออกเสียงของนักเรียนนักเรียนท่ีไดรับใบหนาเศราสรอยไดทันที 
จากนั้นจึงใหกําลังใจนักเรียนแลวจึงใหอานตามอีกหนึ่งรอบ เม่ือนักเรียนไดหนายิ้ม ในใจก็ยอมปรากฏ
ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนจะปรบมือใหเขาภายในการชักนําของ



 

 

5 

อาจารย  แบบนี้เอง จะทําใหการฝกฝนการออกเสียงท่ีนาเบ่ือหนายก็จะเปล่ียนไดดวยความเต็มเปยมดวยความ
ทาทายความเฝาหวังและความสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทําความเขาใจในภาพรวม    การเลียนแบบและอานตาม 
 

1.3 บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง  (Comparing the Recordings) 
โมดูลการบันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลองถูกกําหนดใหฝกหลังจากฝกโมดูลการเลียน แบบ

และอานตามแลว เพ่ือท่ีจะใหนักเรียนลองอานประโยคเอง จากนั้นระบบจะเลนเสียงท่ีนักเรียนไดอานไปและ
มีเสียงของเจาของภาษาขึ้นตามมาใหเปรียบเทียบ ทําใหนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงของตัวเองกับเสียง
ของเจาของภาษา จากนั้นทําการเปรียบเทียบกับเสียงท่ีถูกตอง  การฝกแบบนี้สะดวกแกการใหนักเรียนคนพบ
ปญหา แกไขการออกเสียงใหถูกตองดวยตนเอง 

 

1.4 การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง (Mock Social Situation) 
โมดูลการจําลองการสนทนาในสถานการณจริงเปนการฝกฝนหลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนบทสนทนาท้ัง 

3 บทในหนวยการเรียนแลว โดยระบบจะใหขอมูลและบทสนทนาตัวอยางมาชุดหนึ่ง ตรงนี ้ผูสอนสามารถให
ผูเรียนฝกพูดตามขอมูลท่ีใหมาหรือจะเปล่ียนเปนขอมูลของผูเรียนเองก็ได  และเม่ือจบการสนทนาแลว ผูเรียน
สามารถกลับมาฟงในส่ิงท่ีตนเองไดพูดออกไป เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตอไป 

 

บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง                การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง 
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2.  โมดูลการฝกทักษะและแบบฝกหัด ประกอบดวย 
 

 2.1  การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องประโยคสําคัญ (Note on Socializing and Exercises) 
 หัวขอนี้จะเนนในเรื่องประโยคท่ีใชในสถานการณตางๆ พรอมท้ังวิธีการออกเสียงตามหัวขอของ
หนวยการเรียนรู เชน เรียนเรื่องการถามอาย ุจะมีรูปประโยคสําหรับถามอายุเด็ก ผูใหญ และผูอาวุโส ไว  เม่ือ
ทําความเขาใจแลว จะมีแบบฝกหัดใหทําชวงทาย แบบฝกหัดตัวนี้จะเนนเรื่องการนําไปใช กลาวคือ จะมีเสียง
คนจีนขึ้นมา ซ่ึงจะมีท้ังคําถามแลวใหเลือกคําตอบท่ีถูกตอง หรือ เปนบทสนทนาแลวเลือกรูปใหเขากับบท
สนทนา 
 

2.2  การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องคําศัพท             (Note on Words and Exercises) 
หัวขอนี้จะสอนเรื่องของคําศัพทใหมประจําบทพรอมท้ังวิธีการออกเสียงซ่ึงมีท้ังเสียงผูชายและผูหญิง 

จากนั้นจะมีแบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพทเชน นําคําศัพทเติมลงในชองวางใหทําในชวงทาย 
 
   การฝกทักษะเรื่องประโยคสําคัญ      การฝกทักษะเรื่องคําศัพท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องหลักไวยากรณ  (Note on Grammar and Exercises) 
หัวขอนี้จะสอนเรื่องของหลักไวยากรณท่ีสําคัญในบท พรอมดวยประโยคตัวอยางและการออกเสียง 

จากนั้นจะมีแบบฝกหัดเกี่ยวกับหลักไวยากรณเชน คํานี้ จะไวในตําแหนงใดของประโยค  
 

2.4  การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องตัวอักษร            (Note on Characters and Exercises) 
หัวขอนี้จะสอนเรื่องของหลักการเขียนตัวอักษรจีน โดยการใช Flash มาเขียนตัวอักษรจีนใหดูทีละขีด 

พรอมระบุลําดับเปนตัวเลขและอานช่ือขีดใหฟง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถทดลองเขียนตัวอักษรดวยเมาส
ในกระดานดานขวา โดยระบบจะทําการตรวจสอบวาผูเรียนเขียนไดถูกตองหรือไมอีกดวย หลังจากท่ีฝกเขียน
แลวก็จะมีแบบฝกหัดเกี่ยวกับตัวอักษร มีท้ังรูปแบบ ใหตัวอักษรมา แลวเลือกพินอินท่ีถูกตองหรือ มีเสียงขึ้น
มาแลวเลือกตัวอักษรจีน 
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2.5  การฝกทักษะและแบบฝกหัดในเรื่องการออกเสียง     (Note on Phonetic and Exercises) 
 หัวขอนี้จะสอนเรื่องการออกเสียงโดยจะมีตารางพินอินขึ้นมาให จากนั้นพอผูเรียนกดไปยังตัวพินอิน
ตัวใดก็จะมีเสียงขึ้นมาใหฟงและฝกอานตาม  
 

 2.6  แบบฝกหัดประจําโมดูลการฝกทักษะ (Exercises)  
 ในแตละโมดูลการฝกทักษะ จะมีแบบฝกหัดสองอยางคือ แบบฝกหัดหลังจากฝกทักษะจบ กับ 
แบบฝกหัดทดสอบ ซ่ึงแบบฝกหัดท้ังสองอยางนี้ มีความแตกตางกันคือ แบบฝกหัดประจําโมดูล จะมีความ
ยากกวา และมีการกําหนดเกณฑผานไวที ่70% หากผูเรียนทําคะแนนไดต่ํากวา 70% ระบบจะใหกลับไป
ฝกฝนทักษะนั้นใหมอีกรอบหนึ่ง และคะแนนท่ีผูเรียนทําไดในแบบฝกหัดนี้จะถูกบันทึกลงในบันทึกการเรียน
ของผูเรียนอีกดวย 
  
 การฝกทักษะดานหลักไวยากรณ           การฝกทักษะดานตัวอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
  

การฝกทักษะดานการออกเสียง      แบบฝกหัดในเรื่องประโยคสําคัญ 
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รายละเอียดหนวยการเรียนของแตละระดับ  
 
ระดับท่ี 1       ระดับท่ี 2 
 

ผูท่ีเหมาะกับการเรียนระดับนี้:    ผูท่ีเหมาะกับการเรียนระดับนี้: 
ผูท่ีมีความรูเรื่องพินอินมาบางแลว    ผูท่ีสามารถสื่อสารเรื่องขอมูลสวนตัวไดดวย 

ประโยคงายๆ ได 
 

จุดประสงคการเรียนรู     จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เรียนรูการออกเสียงสัทอักษร (พินอิน)   1.  เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค
2.  เรียนรูคําศัพท 280 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค       40 หลัก,ประโยคท่ีใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอเพื่อ 
     40 หลัก  ประโยคท่ีใชบอย 300 ประโยค ในหัวขอเกี่ยว       การดํารงชีพ เชน  ถามวันเวลา, บอกตําแหนงและ 
     กับการใหขอมูลสวนตัว เชน การทักทาย, การถามช่ือ        ทิศทาง, ถามทาง, ถามราคาสิ่งของ, สั่งอาหาร                             
     ประเทศประเภทงาน,อาย,ุ งานอดิเรก, ท่ีอยู, ครอบครัว        การเดินทางและการขอความชวยเหลือเปนตน 
3.  สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการ  2.  สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับ 
    ใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนท่ีเรียนได         การใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนท่ีเรียนได 
 

หัวขอของแตละหนวยการเรียน    หัวขอของแตละหนวยการเรียน 
Unit 1 Hello, I'm Mike     Unit 1 October 1st is my birthday  
Unit 2 My surname is Kim, and my full name is   Unit 2 Where are you now 

Kim Tae-sung 
Unit 3 I come from London, in Great Britain   Unit 3 My bag is red 
Unit 4 I work in a company    Unit 4 How can I get there from here 
Unit 5 How old are you?     Unit 5 A total of one hundred and eighty-eight yuan,  

eight jiao, and eight fen 
Unit 6 Her boyfriend is very handsome   Unit 6 You should order the dishes 
Unit 7 I live in Yangguang Residential District  Unit 7 Hello, is Manager Kim there 
Unit 8 I enjoy having an extended family   Unit 8 Is your room big or not 
Unit 9 I've been very busy recently    Unit 9 Let's take a taxi 
Unit 10 Let me introduce you     Unit 10 No problem, I'll help you 
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ระดับท่ี 3       ระดับท่ี 4 
 
ผูท่ีเหมาะกับการเรียนระดับนี้:    ผูท่ีเหมาะกับการเรียนระดับนี้: 
คลองในการพูดคุยในหัวของายพื้นฐาน และสามารถสื่อสาร บุคคลท่ีสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและ ใน
หัวขอครอบครัวและชีวิตประจําวันได    การทํางานได 
 
จุดประสงคการเรียนรู     จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค  1.  เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค  
     40 หลัก, ประโยคท่ีใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอท่ีใชในชีวิต      40 หลัก, ประโยคท่ีใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอท่ี 
     ประจําวัน เชน: สภาพอากาศ, นิสัยและความเคยชิน, สภาพ      ใชในการเรียนและการทํางาน เชน กิจกรรมใน 
     ความเปนอยู, การสงไปรษณีย, รับพัสดุ, ธุรกรรมธนาคาร      หองเรียน, ประสบการณการเรียน, ชีวิตนักศึกษา 
     ซื้อของ, หาหมอ           การทํางาน, การเชิญแขก , เวลาวาง, การวางแผนใน 
            วันหยุด เปนตน 
2.  สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการใชชีวิต 2.  สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับ 
     ประจําวัน ตามบทเรียนท่ีเรียนได          การใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนท่ีเรียนได 
 
 
หัวขอของแตละหนวยการเรียน    หัวขอของแตละหนวยการเรียน 
Unit 1 Today is cloudy again    Unit 1 Now let's begin our class 
Unit 2 He is on the Internet    Unit 2 What's your major in the university 
Unit 3 Jogging in the morning is my habit   Unit 3 Are you used to the campus life in China 
Unit 4 Is it convenient for you to live there   Unit 4 What do you want to do in the future 
Unit 5 I want to post a letter    Unit 5 What do you think of this company 
Unit 6 What is today's exchange rate   Unit 6 What is the enrolling procedure? 
Unit 7 This coat is not suitable for young people  Unit 7 Wish you good luck with your work. Cheers 
Unit 8 I have a cold     Unit 8 Which country do you plan to study in 
Unit 9 Let's go to watch the ball game   Unit 9 Our class will go on an outing this weekend 
Unit 10 Have you ever been to Beijing before   Unit 10  It's weekend again. Do you have any plans 
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ระดับท่ี 5       ระดับท่ี 6 
 
ผูท่ีเหมาะกับการเรียนระดับนี้:    ผูท่ีเหมาะกับการเรียนระดับนี้: 
ผูท่ีสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันดวยดวยรูปประโยคท่ี  ผูท่ีสามารถพูดคุยในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง 
ซับซอนข้ึนได      และสามารถพูดคุยเรื่องราวสําคัญในชีวิตประจําวันได 
  
จุดประสงคการเรียนรู     จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค  1.  เรียนรูคําศัพท 300 คํา หลักไวยากรณและรูปประโยค 
     40 หลัก, ประโยคท่ีใชบอย 450 ประโยค ในหัวขอท่ีใชใน      40 หลัก, ประโยคท่ีใชบอย 450 ประโยค เพื่อเสริม 
     การปฏิสัมพันธผูกมิตร เชน พูดคุยถึงความสนใจและนิสัย      ทักษะการสื่อสารโดยรวม เชน: สภาพอากาศ 
     การเช้ือเชิญ, การนัดหมาย, การเปนแขก, การเลนกีฬา       เทศกาลวันหยุด, พักโรงแรม, การบริการ, คนหา 
     รายการโทรทัศน เปนตน          ขอมูล, การนัดหมาย, คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
2.  สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการใชชีวิต 2.  สามารถฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับ 
     ประจําวัน ตามบทเรียนท่ีเรียนได          การใชชีวิตประจําวัน ตามบทเรียนท่ีเรียนได 
 
หัวขอของแตละหนวยการเรียน    หัวขอของแตละหนวยการเรียน   
Unit 1 How well do you play video games   Unit 1  It is very comfortable all the year round in  
        our country 
Unit 2 Let's go to see the acrobatics show tonight  Unit 2 I want to celebrate the Spring Festival right  
        now 
Unit 3 She has a slender figure    Unit 3 We usually stay in a four-star hotel 
Unit 4 Till we meet     Unit 4 What hairstyle do you like 
Unit 5 You are welcome to our home   Unit 5 You can find these information on the  
        Internet 
Unit 6 He is an extrovert while I am an introvert  Unit 6 What is today's exchange rate 
Unit 7 Did you watch the match yesterday   Unit 7 What do you plan to do during the summer  
        vacation 
Unit 8 What kind of people do you like to make friends with Unit 8 Drinking too much is bad for your health 
Unit 9 What kind of TV programs do you like to watch  Unit 9 Have you received my e-mail 
Unit 10 I'll certainly pass on the message    Unit 10 There is something wrong with the TV set 
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กลุมผูใชงานในปจจุบัน 
 

 สถาบันขงจื๊อ 65 แหงท่ัวโลก  
 ในประเทศไทย 13 แหง ประกอบดวย 

- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 
- สถาบันขงจื๊อ เทศบาลเบตง 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- สถาบันขงจื๊อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สถาบันขงจื๊อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
- มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

ประโยชนจากการใชบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese 
 

1. หลักสูตรไดมาตรฐาน หลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบจาก 3 มหาวิทยาลัยช่ือดังในปกกิ่งคือ 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง (Beijing Language and Culture University) มหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง (Peking University) และมหาวิทยาลัยครูปกกิ่ง (Beijing Normal University) อีกท้ังยังไดรับ
การรับรองจากทาง สํานักงานคณะกรรมภาษาจีนระหวางประเทศ หรือ HANBAN (The office of 
Chinese language council international) ทําใหม่ันใจไดวาหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพ 

2. เนื้อหาบทเรียนถูกจัดเรียงไวเปนขั้นเปนตอน โดยเริ่มจากส่ิงท่ีอยูใกลตัว เชน ขอมูลสวนตัว ไปยัง
เนื้อหาในเรื่องท่ีไกลตัวขึ้นซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแนวใหมของ HANBAN 

3. เสียงประกอบบทเรียนเปนสําเนียงปกกิ่งโดยแทจริง ท้ังเรื่องน้ําเสียง ความเร็ว การใสอารมณในการ
พูด อีกท้ังแบงแยกเสียงตัวละครชัดเจน ทําใหมีความหลากหลายในการฝกฟง 
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4. เนื้อบทเรียนไมนาเบ่ือจําเจ มีการสอดแทรกอารมณขันลงไป ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 
5. มีแบบทดสอบการพูดท่ีไดมาตรฐานและมีการประเมินผลชัดเจน สามารถฟงซํ้าและแกไขไดดวย

ตัวเอง 
6. มีการจําลองสถานการณเพ่ือฝกการสนทนา โดยผูเรียนสามารถใชขอมูลของตัวเองในการโตตอบได 

ซ่ึงการเรียนลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนกลาแสดงออกและกลาพูดมากขึ้น 
7. มีการสรุปรูปประโยคสําคัญท่ีใชกับสถานการณตางๆ ใหพรอมดวยแบบฝกหัด 
8. มีการสรุปหลักไวยากรณสําคัญประจําบทไวพรอมดวยแบบฝกหัด 
9. มีการสรุปคําศัพทใหมประจําบทพรอมดวยแบบฝกหัด 
10. มีการสอนวิธีการเขียนตามลําดับขีดและทิศทางการเขียนท่ีถูกตองโดยผูเรียนสามารถเขียนตามได 

พรอมดวยแบบฝกหัด 
11. มีการสอนพินอินประจําทุกบท ทําใหผูเรียนไมลืมในพินอินท่ีเคยเรียนมาแลว 
12. มีแบบทดสอบแยกตางหากจากแบบฝกหัด ซ่ึงในแบบทดสอบนี้ หากทําคะแนนไดต่ํากวา 70% 

จะตองกลับไปเรียนในบทเรียนในสวนของการฝกทักษะนั้นใหม 
13. มีระบบ LMS ผูสอนสามารถติดตามความกาวหนาในการเรียนของผูเรยีนได (สําหรับรุน Internet 

และ Intranet) 
14. มีส่ือการสอนครบวงจร ไมวาจะเปน บทเรียนมัลติมีเดีย (ท้ังรูปแบบ Internet, Intranet และ CD ROM) 

หนังสือเรียน แบบฝกหัด ซีดีเสียง สามารถประยุกตใชงานไดตามความเหมาะสม 
 

ความตองการของระบบ 
ความตองการขั้นต่ําของระบบท่ีติดตั้งบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese  

 
 ความตองการดานซอรฟแวรข้ันตํ่า ความตองการดานฮารทแวร 
เครื่องผูเรียน Win2k Profession+SP4,  

IE6.0 
CPU: Intel Pentium 3 ข้ึนไป 
Memory: 512M 

เครื่องเซฟเวอร
(แมขาย) 

Win2k AdvServer+SP4, 
weblogic8.1 
 

CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz 
Memory: 1G 

ฐานขอมูล Win2k AdvServer+SP4, 
Oracle 8.17 

CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz 
Memory:1G 
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ประเภทผลิตภัณฑของ Great Wall Chinese 
 เพ่ือตอบสนองความตองการและความพรอมของอุปกรณท่ีหลากหลาย ดังนั้นเราจึงมีผลิตภัณฑให
ผูใชเลือกใชไดตามความเหมาะสม ซ่ึงแบงเปน 
 

1.  รุน Internet (ระบบ LMS และบทเรียนมัลติมีเดีย) 
 เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีคนใชงานไมมากหรือไมบอย และผูท่ีตองการเรียนภาษาจีนท่ัวไป โดยรุน 
Internet นี้จะเปนการเรียนผานระบบ Internet ซ่ึงมี Server อยูในประเทศไทย (http://th.greatwallchinese.cn) 
ทําใหม่ันใจไดในเรื่องของการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ซ่ึงนอกจากจะมีบทเรียนคุณภาพดังท่ีกลาวมาขางตน
แลว ยังมีระบบ LMS (Learning Management System) ท่ีใหผูสอนสามารถส่ังงานผูเรียนและดูบันทึก
ความกาวหนารวมไปถึงผลคะแนนในการทําแบบฝกหัดผานทางระบบ Internet อีกท้ังยังสามารถเขาไปดูไดวา 
ผูเรียนทําแบบฝกหัดผิดขอไหน และเลือกตัวเลือกไหนกอนไดอีกดวย เหมาะสําหรับใชรวมกับการเรียนการ
สอนในหองเรียน (Blended Learning) และ การเรียนดวยตัวเอง (self-E-Learning) 
 

2.  รุน Intranet (ระบบ LMS และบทเรียนมัลติมีเดีย) 
 เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีคนใชงานจํานวนมากและบอยๆ โดยรุน Intranet นี้จะเปนการเรียนผาน
ระบบ Intranet ขององคกร (ระบบจะถูกติดตั้งอยูท่ี Server ขององคกร) เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีการอบรม
เรื่องภาษาจีนอยูบอย และมีหองคอมพิวเตอรในองคกร ซ่ึงนอกจากจะมีบทเรียนคุณภาพดังท่ีกลาวมาขางตน
แลว ยังมีระบบ LMS (Learning Management System) ท่ีใหผูสอนสามารถส่ังงานผูเรียนและดูบันทึก
ความกาวหนาของผูเรียนรวมไปถึงผลคะแนนในการทําแบบฝกหัดผานทางระบบ Intranet เหมาะสําหรับใช
รวมกับการเรียนการสอนในหองเรียน (Blended Learning) และ ใหผูเรียนทบทวนความรูดวยตนเอง 
 

3.  รุน CD-ROM  (ระบบ LMS ขนาดเล็กและบทเรียนมัลติมีเดีย) 
 เหมาะสําหรับองคกรขนาดเล็กหรือบุคคลท่ีตองการศึกษาภาษาจีน โดยรุน CD-ROM นี้จะใชเครื่อง
คอมพิวเตอร เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีการอบรมเรือ่งภาษาจีนอยูบอย และมีหองคอมพิวเตอรในองคกร ซ่ึง
นอกจากจะมีบทเรียนคุณภาพดังท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีระบบ Mini-LMS ท่ีจะมีการบันทึกการใชงานและ
ผลคะแนนการทําแบบฝกหัดลาสุดของผูเรียน เพ่ือใหใหผูสอนสามารถส่ังงานผูเรียนและดูบันทึก
ความกาวหนาของผูเรียนไดตลอดเวลาผานระบบ Internet เหมาะสําหรับใชรวมกับการเรียนการสอนใน
หองเรียน (Blended Learning) และ ใหผูเรียนทบทวนความรูดวยตนเอง 
 
 
 
 
 

http://th.greatwallchinese.cn)
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ส่ือประกอบการเรียน 
1.  หนังสือเรียน Great Wall Chinese และ ซีดีเสียง (Text Book & Audio CD)  
 เปนหนังสือประกอบกับบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese แบงเปนระดับละ 1 เลม ท้ังหมด 
6 เลมโดยเนื้อหาในหนังสือประกอบดวยคําศัพทใหมและบทสนทนาท้ังหมด ซ่ึงเปนเนื้อหาตัวเดียวกันกับใน
บทเรียนมัลติมีเดีย 
 
2.  หนังสือแบบฝกหัด Great Wall Chinese (Work Book) 
 เปนหนังสือแบบฝกหัดประกอบบทเรียนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese แบงเปนระดับละ 1 เลม 
ท้ังหมด 6 เลมโดยเนื้อหาในหนังสือประกอบดวยคําอธิบายเรื่องการฝกทักษะท้ัง 5 หัวขอของบทเรียน
มัลติมีเดียและแบบฝกหัด ซ่ึงเปนเนื้อหาเดียวกับในแบบฝกหัดมัลติมีเดีย และไดเพ่ิมเติมคําอธิบายและ
แบบฝกหัดเขาไปดวย ทําใหผูเรียนไดฝกหัดทักษะท่ีหลากหลาย 
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การทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร 
 เนื่องจากผูเรียนหลักสูตรของ Great Wall Chinese นั้นมีรูปแบบหลากหลาย ไมวาจะเปนรูปแบบการ
เรียนในหอง หรือการเรียนดวยตนเอง ทําใหทางสถาบัน Great Wall Chinese จําเปนตองมีขอสอบกลางเพ่ือวัด
ความรูของผูเรียนวามีความรูตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือไม โดยการทดสอบสามารถทําไดโดยใชขอสอบ
กลางโดยตรงหรือการแทรกขอสอบลงไปในขอสอบขององคกรท่ีใชอยูก็ได 
 
ความสามารถเบ้ืองตนของบัญชีประเภทตางๆ ของโปรแกรม Great Wall Chinese รุน Intranet 

 
บัญชีผูเรียน   

o สามารถเขาเรียนบทเรียนและทําแบบฝกฝน ตามโมดูลการเรียนท่ีกลาวไวขางตน 
o สามารถดูบันทึกตางๆ ของตนเองได  

 
ผูสอน  

o สามารถเขาเรียนบทเรียนและทําแบบฝกฝน ตามโมดูลการเรียนท่ีกลาวไวขางตน เพ่ือใช
สอนในหองเรียน 

o สามารถดขูอมูลนักเรียนและบันทึกความกาวหนาของผูเรียนทุกคนได 
 
ผูคุมระบบ 

o สามารถเปดบัญชีผูเรียน ผูสอน และกําหนดบทเรียนใหแกผูเรียนได 
o ดูบันทึกความกาวหนาของผูเรียน กําหนดสิทธิใหแกบัญชีผูใช ดูสถิติตางๆ ของระบบได 
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ภาคผนวก 
บทวิจัยเร่ือง การใชงานรูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ใน
หองเรียนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักเรียนไทย  
(“Great Wall Chinese” Multi-dimensional Pedagogical Mode A case study in Short 
term Thailand Students)  
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การใชงานรูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ใน
หองเรียนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักเรียนไทย 

เติงซิ่วจวิน 
Central University for Nationalities, Institute of International Education 

 
บทคัดยอ:  

ตามท่ีไดมีการผลักดันเผยแพรการเรียนภาษาจีนในระดับนานาชาติแลว การเรียนการสอนภาษาจีน
สําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีรูปแบบการเรียนอยางดั้งเดิมนั้นก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนรูแบบใหมได เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนภาษาจีน ทําใหพวกเราจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม 
ดังนั้นพวกเราจึงใชรูปแบบการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศรูปแบบใหมท่ีช่ือ Great Wall Chinese ซ่ึง
มีพ้ืนฐานการพัฒนามาจากระบบการเรียนการสอนแบบอินเตอรเน็ตมาใชกับการเรียนการสอนในหองเรียน 
และเปนเรื่องนายินดียิ่งท่ีพวกเราไดคนพบรูปแบบการสอนท่ีสามารถใชงานไดจริง และเปนบทเรียนท่ีทําใหมี
ความกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วในระยะส้ันช่ือวา Great wall Chinese จากการใชงานจริงไดพิสูจนวารูปแบบ
การเรียนใหมนี้มีสวนชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน
อยางแทจริง ควรคาแกการเผยแพรและนําไปใชงานจริงในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาต ิ
คําสําคัญ: การเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาต ิ  

รูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese 
  มัลติมีเดีย กาวหนาอยางรวดเร็วในเวลาอันส้ัน  การฝกในหองเรียน 
 

หนึ่ง บทนํา 
 ตามท่ีไดมีการเริ่มตนผลักดันและเผยแพรการเรียนภาษาจีนใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติแลว การ
เรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว อยางไรก็ด ี ในปจจุบัน
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชอยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติท้ังหมดยังคอนขางเรียบงาย 
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติแบบ
ใหมได  (ชุยหยงหวา1999,จาวจินหมิง 2005)  หลายปมานี้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอนภาษาจนี วงการการเรียนการสอนภาษาจีนไดใหความสําคัญตอการวิจัยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ เพ่ือหาแนวคิดแหงการเรียนรูรูปแบบใหม 

 
ดวยเหตุนี ้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน, รูปแบบการเรียนการสอนในหองท่ี

หลากหลายและตอบรับตอความตองการท่ีแตกตางของนักเรียน ในการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาติของ
สถาบันการศึกษานานาชาต ิมหาวิทยาลัยชนชาติจีน ภายใตการสนับสนุนของทานคณะบดีสถาบัน นายอูอิงฮุย 
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ทําใหทางสถาบันไดนําระบบการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียรุนIntranet ของ Great Wall Chinese เขามา
ในชวงปลายป 2550 และในชวงฤดใูบไมผลิของป 2551 ไดใชงานรูปแบบการเรียนแบบมัลติมีเดียของ Great 
Wall Chinese ในการเรียนการสอนระยะส้ันของนักเรียนชาวไทยท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดสงมา 
“Great Wall Chinese”เปนโครงการสําคัญท่ีในสองปนี้ท่ีทาง HANBAN (The Office of Chinese Language 
Council International) วางแผน รวบรวมทีมงาน พัฒนา ดําเนินการซ่ึงเปนรูปแบบการเรียนรูภาษาจีนแบบ
ใหมท่ีใชมัลติมีเดียระบบ Intranet ในการพัฒนา โดยภายในเวลา 6 สัปดาห ภายใตความสนับสนุนของอาจารย
ผูสอนสองทานและเจาหนาท่ีดานเทคนิคของ Great Wall Chinese Center ไดรวมมือกันสํารวจถึงวิธีการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนของ Great Wall Chinese ออกมาใชไดอยางมีประโยชนสูงสุดในชวง
ระยะเวลาการเรียนระยะส้ัน  เรื่องท่ีนายินดีคือในระหวางท่ีทําการทดสอบนั้นพวกเราไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
จนสุดทายจึงไดผลลัพธท่ีดีขึ้น 
  

สอง เปาหมายการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตรกับเนื้อหาการเรียนรู 
 
2.1 เปาหมายการเรียนการสอน 
 นักเรียนชาวไทยจํานวน 16 คนนี้สวนมากอายุ15-16 ยังไมบรรลุนิติภาวะ นักเรียนเหลานี้ตอนเรียนท่ี
เมืองไทยเลือกเรียนสายศิลปภาษาจีน เรียนภาษาจีนมาไดหนึ่งถึงสองปแลว สวนมากเวลาเรียนภาษาจีนต่ํากวา 
240 คาบ เม่ือตอนอยูท่ีเมืองไทย นอกจากจะเรียนภาษาจีนท่ีโรงเรียนแลว เวลาอ่ืนๆ ลวนไมไดใชภาษาจีน ใน
กลุมนักเรียนชาวไทยนีมี้ 1 คนท่ีเคยมาเรียนท่ีปกกิ่งเปนเวลา 2 สัปดาห นอกนั้นเพ่ิงเคยมาประเทศจีนเปนครั้ง
แรก 
 จากการทดสอบแบงช้ันเรียน นักเรียน 5 คนมีมาตรฐานต่ํา ทักษะส่ือสารดานการพูดเกือบจะเปนศูนย
จึงตองไปเขารวมช้ันเรียนอ่ืน สวนนักเรียนท่ีเหลือจํานวน 11 คน มาตรฐานดี ทักษะส่ือสารดานการพูด
คอนขางสูง แตก็จํากัดเพียงฟงรูเรื่อง ตอบขอมูลสวนบุคคลงายๆ ได จึงรวมเปนหองเรียนหนึ่งหอง แบงเปน
เพศชาย 5 คน เพศหญิง 6 คน 
 เนื่องจากผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะทําใหมีความสามารถในการเรียนตัวเองใหเรียนคอนขางต่ํา 
ความสามารถในการบังคับตัวเองยังไมด ี อาจารยผูสอนจําเปนตอง เพาะบมความสนใจในและกระตุนความ
อยากเรียนของนักเรียน ระหวางอบรมในหองเรียน เพ่ือรักษาความกระตือรือรนอยากเรียนของนักเรียนใหอยู
ในระดับสูง ใหมีสมาธิอยูกับการเรียนในหองเรียน เพ่ือใหบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนตามแผนการสอนท่ี
เตรียมไว ซ่ึงก็คือการพัฒนาระดับการฟงพูดภาษาจีนใหกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือ กลุม
นักเรียนมักจะเรียนรูโดยวิธีความคิดเปนรูปธรรม ดังนั้นการแสดงใหเห็นดวยส่ิงท่ีรับไดดวยตาและการอธิบาย
เสริม ก็จะมีสวนชวยนักเรียนอยางมากตอความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนมาและนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 
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2.2  รูปแบบหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะส้ันหาสัปดาห  นักเรียนชาวไทยจํานวน 16 คนใช
เวลาปดภาคเรียนมาเรียนระยะส้ันท่ีประเทศจีน โดยมีจุดมุงหมายคือ ตองการพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาจีน
ของตัวเองในชวงการเรียนระยะส้ันนี ้ และทองเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียวในเมืองปกกิ่ง สัมผัสวัฒนธรรมจีน เม่ือ
รวมจุดมุงหมายในการเรียนของนักเรียนแลว พวกเราจึงกําหนดเปาหมายหลักสูตรใหเนนฝกฝนทักษะดานฟง
พูดเปนหลัก เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญตอการ
ฝกฝนการอานและเขียน 
 
2.3 เนื้อหาการเรียนการสอน 

ตามการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พวกนักเรียนจะไดเรียนวิชาภาษาจีนเวลา 9.00 – 12.00 
ทุกวันจันทรถึงวันศุกร สวนชวงบายจะเรียนวิชาวัฒนธรรมจีนสองครั้ง สวนชวงเวลาอ่ืนใหนักเรียนทํา
กิจกรรมอิสระ 

แผนการเรียนท่ีวางไวคือ เรียนระดับท่ี 2 ของ Great Wall Chinese จบภายใน 5 สัปดาห ประกอบดวย 
10 หนวยการเรียน 30 บทเรียน แตละสัปดาหเรียนจบ 2 หนวยการเรียน และจะตองเขาใจถึงคําศัพท 280 คําท่ี
อยูในบทเรียนและคําศัพทเพ่ิมเติมของแตละบทเรียน คําศัพทท้ังสองอยางรวมกันมีประมาณ 350 คํา สามารถ
ใชหลักไวยากรณ 30 หัวขอท่ีเรียนจากหนังสือ ไดอยางถูกตอง สามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไดถึงหัวขอท่ี
เกี่ยวของกับเรียนจากในหนังสือเชน ขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชีวิตประจําวัน ชีวิตในโรงเรียน สามารถ
แสดงออกถึงความตองการสวนบุคคลเบ้ืองตนได เชน ถามทาง โดยสารรถประจําทาง ขอความชวยเหลือ เปน
ตน    

หลังจากจบหลักสูตรแลว ผูเรียนจะตองมีความสามารถถึง จุดมุงหมายระดับสองตามกฎ “โครงราง
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติท่ีใชรวมกัน” (International Curriculum for Chinese Language 
Education) ของHANBANไดประกาศไว ซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนตองเขาใจ ขอมูลภาษาเบ้ืองตนใน
ชีวิตประจําวันหรือส่ิงท่ีเกี่ยวของกับตัวเรา เขาใจถึงรูปแบบประโยคเบ้ืองตน สามารถแตงประโยคงายๆ ได ทํา
การบรรยายถึงส่ิงของแบบงายๆได ใชรูปแบบท่ีไมซับซอน มาดําเนินการส่ือสารภาษาได เริ่มเพาะบมความ
เช่ือม่ันและความสนใจในภาษาจีน เริ่มเขาสูแผนการเรียนการส่ือสารการเรียนรูระดับงายในการเรียนระดับตน 
การเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ(การโตตอบกัน) การเรียนรูแบบทรัพยากรกับการเรียนรูแบบขามสาขาวิชา  เริ่มตน
เขาใจถึงความรูวัฒนธรรมของประเทศจีน เริ่มมีจิตสํานึกตอวัฒนธรรมและทัศนวิสัยท่ีเปนสากล 
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สาม รูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese 
 
3.1 ส่ือการเรียนการสอน 
 พวกเราใชหลักสูตรระดับท่ีสองของ Great Wall Chinese ในหองเรียน และมีบทเรียนมัลติมีเดียรุน 
Intranet ของ Great Wall Chinese เขามาชวยการเรียนการสอนโดยผานทางระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย 
เวลาเลิกเรียนใชหนังสือเรียนและแบบฝกหัดมาทบทวนบทเรียน หรือสามารถใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยมาทําการเรียนเพ่ือเตรียมตัวสําหรับบทเรียนลวงหนาหรือทบทวนบทเรียนยอนหลัง 
 
3.2 วิธีการเรียน 
 อาจารยสองทานสอนรวมกัน อาจารยทานหนึ่งรบัผิดชอบเรื่องดานการบรรยายเนื้อหาใหม อาจารย
อีกทานหนึ่งรับผิดชอบเรื่องการทบทวนเนื้อหาเกา ตั้งแตวันจันทรถึงวันพฤหัส อาจารยผูบรรยายจะเขาระบบ
มัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ในคาบท่ี 2-3 ในสวนของในคาบท่ี 2-3 ในสวนของการทําความเขาใจใน
ภาพรวม (Overall Comprehension), การเลียนแบบอานตาม (Repeating and Imitating), บันทึกเสียงเพ่ือ
เปรียบเทียบกับการจําลอง (Comparing the Recordings), การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง(Mock 
Social Situation) เพ่ือมาชวยเหลือการเรียนในหองเรียน ทําการเรียนรูและฝกฝนคําศัพท ไวยากรณและบท
สนทนาใหม โดยฝกฝนทักษะฟงพูดเปนหลัก สวนอาจารยผูทบทวนจะใชเวลาคาบแรกของทุกวันเพ่ือฝกฝน
และทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนเม่ือวานโดยใชท้ังบทเรียนมัลติมีเดียและหนังสือแบบฝกหัด เนนทักษะอานเขียน
เปนหลัก ในวันศุกรท้ังสามคาบจะใชอาจารยผูทบทวนมาทําการฝกหัดและทบวนเนื้อหาท่ีไดเรียนไปท้ัง
สัปดาหเพ่ือพัฒนาทักษะโดยรวม 
 
3.3 ขั้นตอนการเรียนการสอน 
3.3.1 การเรียนเนื้อหา 
 1)  ขั้นตอนอบอุนรางกาย:ขั้นตอนแรกตองถามคําถามท่ีเกี่ยวของกับบทสนทนาในหนวยการเรียน
นั้นๆ เพราะในหนังสือเรียน Great Wall Chinese นั้นใชตัวละครเปน นักศึกษาชาวตางชาติท่ีมาเรียนท่ีจีน เชน 
ไมเคิ่ล, แมรี่, คิมแตซัง, คาซูโกะ, เฟยและเพ่ือนๆ ชาวจีนของพวกเขา เชน จางหยวนหยวน, จาวยวี้หลาน, 
หวังหยาง, หล่ีตงเซิง มารวมกันทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวโยงกับเนื้อหาของบทตั้งแตตนจนจบ  ตัวละครมีลักษณะเดน 
เนื้อหามีความนาสนใจ เต็มไปดวยกล่ินอายการใชชีวิตในเมืองจีน ดังนั้น ในขั้นตอนการนําเขาสูบทเรียน พวก
เราจึงตองตั้งคําถาม เชน วันนี้ใครเจอกับใคร? ไมเคิ่ลวันนี้ไปไหน? เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมตัว
นักเรียนใหพรอมท่ีจะฟงในเนื้อหาบทสนทนาถัดไป 
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  2)      ตามรูปแบบการสอนมัลติมีเดียในหองเรียน: เขาสูระบบ เปด “การทําความเขาใจในภาพรวม” 
2-3 รอบ โดยกอนท่ีจะเปดแตละรอบนั้น ผูสอนตองถามคําถามตามเนื้อหาบทสนทนา เพ่ือใหนักเรียนมี
จุดมุงหมายในการฟง หลังจากฟงแลวก็ใหนักเรียนตอบคําถาม ใชทดสอบความเขาใจของนักเรียน อาจารย
สามารถตั้งคําถามแบบเปดตามเนื้อหาของภาพการตูนได เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดประสิทธิผลดังนี ้
กระบวนการคิดและปรึกษากัน ปลุกเราความสนใจ คุนเคยบทเรียน เขาใจขอบเขตของภาษา คนพบจุดยาก 
สามารถแยกแยะจุดสําคัญได 
 จากนั้นเปล่ียนส่ือการสอนมาเปนรูปแบบ PPT (power Point) แสดงคําศัพทในบทเรียน อาจารยนํา
อานหนึ่งรอบ และใหนักเรียนท้ังหมดอานตามดวยสําเนียงท่ีถูกตอง จากนั้นใหนักเรียนอานทีละคนอีกรอบ
หนึ่งเพ่ือใหไดสําเนียงท่ีถูกตอง หลังจากนั้นเขาสูการฝกใชคําศัพท โดยปกติแลวอาจารยจะถามแลวให
นักเรียนใชศัพทท่ีไดเรยีนมาท้ังหมดมาตอบ หรือ อาจารยพูดถึงขอบเขตของภาษามาอยางหนึ่ง ใหนักเรียนใช
คําศัพทท่ีเรียนมาพูดประโยคท่ีเหมาะสมคําศัพทท่ียังไมเขาใจแตละคํา ใหนักเรียนแบงเปนกลุมฝกฝนแบบ
ถามตอบในขั้นตอนนี ้  นักเรียนไมเพียงเขาใจถึงเสียงอาน ความหมายของคําศัพท อีกท้ังยงัไดเรียนรูวิธีการใช
คําศัพทในการส่ือสารอีกดวย 
 เรียนการรวมคําศัพท ใชเนื้อหาดานไวยากรณใชPPT มาทําการบรรยายเนื้อหา จากนั้นเปล่ียนกลับมา
เขาระบบการเรียนของ Great Wall Chinese อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเปด “การทําความเขาใจในภาพรวม” เพ่ือ
ทดสอบนักเรียนวามีปญหาดานคําศัพทหรือไวยากรณหรือไม เขาใจเนื้อหาบทสนทนาท้ังหมดหรือไม 
เนื่องจากประโยคในบทเรียน ผูเรียนไดฝกฝนซํ้าแลวซํ้าอีกในสวน “การทําความเขาใจในภาพรวม” และ 
“คําศัพทกับไวยากรณ” เพ่ือเปนการเตรียมพ้ืนฐานสําหรับการเรียนสวนสนทนา 
 ภายใตการชวยเหลือของบทเรยีนมัลติมีเดีย หลังจากท่ีนักเรียนไดเขาใจท้ังหมดและตอบคําถาม
แบบฝกหัดไดแลว พวกเราก็กลับมาใชวิธีแบบเดิม คือใหนักเรียนเปดหนังสือเรียน อาจารยอานนํา ใหนักเรียน
ท้ังหองอานตาม และใหอานอีกครั้งโดยแบงกลุมอานเปนชายหญิง ใชชวงท่ีนํานักเรียนเขาสูขั้นตอนการอาน
ตัวอักษรจีน ในสองขั้นตอนนี้ อาจารยตองตั้งใจฟงการออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเสียงท่ีไมชัดเจน
หรือสําเนียงท่ีผิดเพ้ียนของนักเรียน  จากนั้นแบงนักเรียนกลุมละสองคน ในเวลาหานาที อานโดยแบงตามตัว
ละคร ทองจําบทเรียน: ตอนนักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม อาจารยตองเดินดูท่ัวหองตลอด แวะตรวจทุกกลุม
โดยใชเวลาไมนานเพ่ือ ฟงสําเนียงการอานออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเปนรายบุคคล และเพ่ือตรวจดู
ความกาวหนาของแตละกลุม สามารถถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคําถามนอกเนื้อหากับกลุมท่ีทําเตรียมตัว
เสร็จเร็ว เพ่ือใหไดรับความรูเพ่ิมเติมและไมรูสึกเบ่ือหนาย หลังจากหมดเวลาหานาทีแลว ใหแตละกลุมเวียน
ออกมาหนาหอง ทําการสนทนาโดยไมใชหนังสือ ในระหวางนี้อาจารยสามารถใหคําติชมหรือถามคําถามนอก
บทเรียนกับแตละกลุมไดทันทีตามสถานการณ เพ่ือเปนการเตรียมตัวสําหรับการจําลองการสนทนาใน
สถานการณจริงในชวงถัดไป 
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 หลังจากท่ีนักเรียนเขาใจถึงเนื้อหาบทเรียนแลว ทําการ การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง หรือ
อาจารยจะออกแบบการแสดงตัวละครเอง จากนั้นแบงกลุมนักเรียนและทําการแสดงใหเสร็จ 
 ชวงสิบนาทีสุดทาย ใหทํา “การเลียนแบบอานตาม” หรือ “บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง” 
นักเรียนแตละคนพูดคนละหนึ่งประโยค ใหนักเรียนตระหนักถึงการใชสําเนียงท่ีถูกตองเปนพ้ืนฐานการ
ส่ือสาร ในขั้นตอนนี้ก็เปนขั้นตอนท่ีใหนักเรียนทดสอบตัวเอง 
 รูปแบบการบานนอกเวลานั้นมีอยูหลากหลาย สามารถใหนักเรียนทบทวนผานระบบ Intranet ของ 
Great Wall Chinese ในหองสมุดอีเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดตามหนังสือก็ได แตวิธีท่ีดียิ่งกวานี้คือใหนักเรียนใชขอดีในการท่ีไดมาเรียนท่ีปกกิ่ง โดยใชเนื้อท่ี
ไดเรียนมาท้ังหมดในชีวิตดวยตนเอง ใชภาษาจีนในการติดตอกับบุคคลอ่ืน รูสึกสนุกสนานในการเรียนรู 
 
3.3.2 การเรียนแบบฝกหัด 
 เขาระบบ Intranet ฝกฝนแบบปฏิสัมพันธทดสอบความสามารถในการสนทนาตามสถานการณของ
นักเรียน จากนั้นทําแบบฝกหัดโดยใชระบบแบบฝกหัดมัลติมีเดียหรือ หนังสือแบบฝกหัด จุดประสงคในการ
เรียนแบบฝกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียนเกา ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน นอกจากเรียน
เนื้อหาท่ีกําหนดไวแลว อาจารยสามารถเสริมเนื้อหาบางอยางเขาไปประกอบไดตามความจําเปนในการเรียนรู 
 

สี่ ประโยชนของการเรียนการสอนในหองโดยใชระบบมัลติมีเดียของ  
Great Wall Chinese 

 
4.1 จุดเดนในการเรียบเรียงบทเรียนของ Great Wall Chinese 
 Great Wall Chinese เนนความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนของผูเรียนเปนจุดประสงคหลักในการ
อบรม ตัวบทเรียนท่ีทําการเรียบเรียงไดอยางโดดเดน ถือเปนสวนประกอบสําคัญของ “Great Wall Chinese” 
หนังสือเรียนชุดนี้แบงเปนสามชวงคือ การส่ือสารขั้นการดํารงชีพ, การส่ือสารขั้นการพัฒนาและการส่ือสาร
แบบอิสระ  เนื้อหาของแตละชวงแบงเปนหกระดับ ระดับละหนึ่งเลม เพ่ือความสะดวกของนักเรียนท่ีมี
พ้ืนฐานแตกตางกันไดเลือกเรียน ในแตละระดับนั้นประกอบดวยสิบหนวยการเรยีน หัวขอของแตละหนวย
ชัดเจน เนื้อหาของบทเรียนสามบท ในแตละหนวยการเรียนจะครอบคลุมหัวขอการส่ือสารของหนวยนั้น ให
เกิดการใชงานในการส่ือสารในสถานการณท่ีแตกตางกัน หัวเรื่องชัดเจน อุดมดวยเนื้อหา ไวยากรณงายดาย
ใชไดจริง หนังสือเรียนชุดนี้เหมาะสมเปนอยางมากสําหรับการเรียนการสอนในระยะส้ัน พวกนักเรียนเห็นวา
ส่ือการเรียนและหนังสือแบบฝกหัดมีคุณคาสูงขึ้น มีสิบคนคิดวาส่ือการสอนและแบบฝกหัดนี้ดีมาก 
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4.2 ประโยชนสวนเสริมของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese 
 ใชบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese ชวยเหลือในหอง ปรากฏใหเห็นถึงแนวคิดในการเรียน
แบบ “Child Center”  สนองตอบความตองการหลากหลายรูปแบบอยางเต็มท่ีของนักเรียนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมี
ท้ังประเภทถนัดการฟงกับถนัดการมอง บทเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ประกอบดวยหาโมดูลคือ “ความเขาใจใน
ภาพรวม”, “การเลียนแบบอานตาม”, “บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับเสียงจําลอง”, “การจําลองการสนทนา
ในสถานการณจริง” และ “แบบฝกหัด” โดยรูปแบบพวกนีใ้หความสามารถในการชวยเหลือท่ีหลากหลายแก
การเรียนของนักเรียนและการเรียนการสอนในหองเรียน เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนและเพ่ิม
คุณภาพในการสอนในหองเรียน วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เปนส่ิงท่ีหาไมไดในหองเรียนสมัยเกา 
 
4.2.1  โมดุลความเขาใจในภาพรวม ประกอบดวยความสามารถดานการรับรูดวยตา การส่ือสารและการเรียนรู
อยางสนุกสนาน  

โมดูลความเขาใจในภาพรวมจะใช Flash ในการนําเสนอ นําเอาฉากสภาพแวดลอมท่ีตองใชท้ังหมด
ในบทสนทนาแสดงออกมาใหเห็น ไมเพียงแตมีเสียงพูดของตัวละครเทานั้น แตยังรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ 
เชน การแสดงอารมณ ทาทาง คนท่ีเขามารวมสนทนา ในขณะเดียวกันอาจารยสามารถตัดสินใจวาจะเลือก
แสดงตัวอักษรในFlash หรือไมตามความกาวหนาของนักเรียนหรือระดับท่ีตางกัน ทําใหนักเรียนสามารถ
เขาใจไดงายขึ้นโดยการใชภาพ โดยเฉพาะการเรียนรูในระดับตน ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนใหแก
อาจารยอยางมาก ลดเวลาในการสอนและการอธิบายเพ่ิมเติมไดอยางมาก ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเรียนรูเขาใจและ
สามารถใชงานออกมาไดอยางด ี

การสนทนาในสถานการณจริง แสดงใหเห็นถึงการส่ือสารของภาษา การนําคําพูดและสถานการณท่ี
ใชในการพูดมาจํา   สามารถกระตุนใหนักเรียนนําความรูดานภาษาและเทคนิคท่ีไดเรียนมาแลวมาใชใน
สถานการณใหม เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานสําหรับการส่ือสารอยางแทจริงในวันหนา 

ภาพการตนูมีการท่ีเรียงรอยเปนเรื่องราวเปนฉากตอเนื่อง ใหความประทับใจ และเพ่ิมสีสันใหแก
หองเรียนเปนอยางมาก กระตุนความสนใจของนักเรียน ทําใหบรรลุถึงระดับการเรียนรูอยางสนุกสนานอยาง
แทจริง   เสียงพากยดวยคนจริงของตัวละครไดชดเชยเสียงอานท่ีมีเพียงเสียงเดียวของอาจารย 
  
 
4.2.2 ความสามารถของ การเลียนแบบอานและ บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง เนนในการออก
เสียงใหถูกตอง 
 ชวงหลายปมานี้เสนกราฟของการสอนออกภาษาจีนเสียงสําหรับชาวตางชาติไดตกลงมาอยางมาก 
วิเคราะหจากสาเหต ุพวกเราคิดวา นอกจากทฤษฏีการสอนการส่ือสารท่ีเปนตัวนําในการเนนแตความ
คลองแคลวของการพูดแตละเลยการออกเสียงท่ีถูกตองแลว ยังมีรูปแบบการฝกฝนการออกเสียงท่ีตายซากทํา
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ใหอารมณนักเรียนเบ่ือหนายไดงาย และกระทบตอประสิทธิภาพในการเรียน ปรากฏการณนี้ไดทําใหเกิด
ความวิตกกังวลตอคร ูอาจารยผูเช่ียวชาญท่ีอยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ เนื่องจากขั้นแรก
ถาหากปูพ้ืนฐานการออกเสียงไมด ีจะทําใหเปนปญหาเรื้อรัง และแกไขไดยากยิ่ง หลิวสวิน (2000),  หลินเทา 
(2002,อางถึงจาวจินหมิง 2005) และจาวจินหมิง (2005) ผูเช่ียวชาญท้ังสามทานทยอยเขียนบทความเรียกรอง
ผูคนในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติวาอยาละท้ิงใหความสําคัญตอวิธีการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิมท่ีเนนการออกเสียง  หลิวสวิน (2000) ไมเพียงแตเสนอหลักการเรียนการสอน “ผสมรวมกัน
ระหวางระยะส้ันแบบรวมศูนยและเขมงวดระยะยาว การเรียนการสอนการอกเสียงควรจะเรียนตั้งแตตนจน
จบ” ยิ่งกวานั้นยังเสนอวิธีการสอนท่ีเปนรูปธรรมคือ “การผสมระหวางการฟงการพูด ฟงกอนพูดทีหลัง ใช
การลอกเลียนและฝกฝนเปนหลัก” 
 การสอนการออกเสียงท่ีคอยๆ ถูกละเลยไปในการเรียนการสอนในหองเรียนท่ีผานมา  กลับไดรับการ
เนนในหลักสูตร Great Wall Chinese  การใชโมดูล การเลียนแบบอานตามและบันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับ
การจําลอง เปนการยึดตามหลักการเรียนการออกเสียงไดเปนอยางด ี ชดเชยการเรียนการสอนในปจจุบันท่ี
ละเลยการสอนการออกเสียงท่ีถูกตอง ชักนําใหนักเรียนไมเพียงแตพูดไดแตตองออกเสียงบนพ้ืนฐานถูกตอง 
การบันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลองทําใหนักเรียนสามารถไดยินเสียงของตัวเอง จากนั้นทําการ
เปรียบเทียบกับเสียงท่ีถูกตอง  การฝกแบบนี้สะดวกแกการใหนักเรียนคนพบปญหา แกไขการออกเสียงให
ถูกตองดวยตนเอง โดยเฉพาะโมดูล การเลียนแบบอานตามยังมีการทดสอบเสียงเพ่ิมดวย หลังจากนักเรียนอาน
ตามเสร็จส้ินแลว ก็จะประเมินการออกเสียงของนักเรียนทันที เม่ือทําผลงานไดด ี ก็จะมีใบหนายิ้มปรากฏ
ขึ้นมาพรอมดวยเสียงอันไพเราะ ถาไดแคพ้ืนฐาน ก็จะปรากฏใบหนาธรรมดา ถาไดไมดีก็จะมีเสียงผิดหวัง 
ขึ้นมาพรอมกับใบหนาเศราสรอย วิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองออกเสียงดีหรือไม ทําใหบรรยากาศ
ในหองเรียนสนุกสนาน อาจารยก็สามารถทําการแกไขการออกเสียงของนักเรยีนนักเรียนท่ีไดรับใบหนาเศรา
สรอยไดทันที จากนั้นจึงใหกําลังใจนักเรียนแลวจึงใหอานตามอีกหนึ่งรอบ เม่ือนักเรียนไดหนายิ้ม ในก็ยอม
ปรากฏความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนจะปรบมือใหเขาภายในการชักนํา
ของอาจารย  แบบนี้เอง จะทําใหการฝกฝนการออกเสียงท่ีนาเบ่ือหนายก็จะเปล่ียนไดดวยความเต็มเปยมดวย
ความทาทายความเฝาหวังและความสนุกสนาน ผานการเรียนมาหาสัปดาห สภาพการเรียนการออกเสียงของ
นักเรียนพวกนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนสวนใหญท่ีอานตามก็จะไดใบหนาท่ียิ้มแยม ประสิทธิผลของการเรียน
การออกเสียงแบบนี้ไดอยูนอกเหนือความคาดหมายของเราอยางมากมาย หลังจากท่ีจบหลักสูตรนี ้ จากสถิติ 
(แบบสอบถามสํารวจนักเรียนของหลักสูตร Great Wall Chinese) ในคําถาม “ทานชอบโมดูลไหนมากกวาใน
บทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese”  มี 4 คนจาก 11 คน เลือก การเลียนแบบอานตาม และการบันทึกเสียง
เพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง ซ่ึงจะเห็นไดวาวิธีนี้ไมเพียงแตทําใหการออกเสียงมีประสิทธิภาพด ี อีกท้ังยัง
ไดรับความนิยมจากนักเรียนอีกดวย 
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4.2.3 ของโมดูล แบบฝกหัด ที่มีชีวิตชีวา 
 โมดูลมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ไดใหนักเรียนฝกฝนเนื้อหาทักษะครบดานซ่ึงประกอบดวย 
คําศัพท ไวยากรณ ตัวอักษรจีน บทสนทนา ผานทางรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน ฟงแลวเลือกคําตอบ เลือก
คําศัพทใสลงในชองวาง แสดงลําดับขีดตัวอักษร เปนตน ไดเปล่ียนการฝกฝนท่ีจืดชืดและไรรสชาติให
กลายเปนสนุกสนานและราเริง ยิ่งกวานั้นบนพ้ืนฐานท่ีนักเรียนพูดไดอยางคลองแคลวยังเนนการพูดท่ีถูกตอง
ตามหนังสือ ในสวนของอักษรจีนก็ลักษณะโดดเดน เสนภาษาจีนท่ีออนชอยนาประทับใจ การแสดงลําดับขีด
มีสวนชวยเรื่องความจําของนักเรียนในการเขียนอักษรจีน ซ่ึงจะทําใหไมทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
ยากลําบากอีกตอไป และทําใหไดรับผลการเรียนท่ีด ี ในการสอบตอนจบหลักสูตร นักเรียนสวนใหญสามารถ
เขียนอักษรจีนท่ีเรียนมาไดถูกตอง 
 

4.3 ผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน 
 ขอมูลขางตนท้ังหมดลวนเปนมุมมองจากดานอาจารยท่ีมีตอขอดีของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall 
Chinese เทานั้น ดังนั้นในตอนนี้ภายใตแนวคิด “Child Center” ความรูสึกของนักเรียนมีความสําคัญมาก 
หลังจากท่ีจบหลักสูตรแลว พวกเราไดทําการสํารวจโดยใชแบบทดสอบใหนักเรียนทํา และก็เปนส่ิงท่ีนายินดี
ยิ่งเม่ือนักเรียนสวนใหญลวนใหผลตอบรับท่ีดีตอบทเรียนมัลติมีเดียนี ้
 คําถามท่ีถามวา “ทานชอบบทเรียนมัลติมีเดียนี้หรือไม? เพราะเหตุใด?” จาก 11 คน มีคนเลือกคําตอบ
ดังนี้  
“ชอบมาก”  จํานวน 8 คน    “คอนขางชอบ”   จํานวน 1 คน  
“เฉยๆ”   จํานวน 1 คน    “ไมชอบ”   จํานวน 1 คน  
“เกลียด”  ไมมีคนเลือก  
โดยเหตุผลท่ีไมชอบนั้นคือ “ยากมาก” และเหตุผลท่ีชอบนั้นมีหลากหลาย เชน “ชอบดูตัวอักษรจีนและฟง
บทเรียน” “เพราะฉันไมเคยเรียนแบบนี้มากอน” “ฉันชอบการฟงและการอาน” และคําถามอีกขอหนึ่งคือ 
“ทานยินดีท่ีจะเขารวมเรียนหลักสูตรตอไปของ Great Wall Chinese หรือไม” โดยมีคนเลือกคําตอบดังนี้  
“ยินดีเปนอยางยิ่ง” จําวน 2 คน  “ยินด”ี  จํานวน 7 คน 
“อยางไรก็ได”   จํานวน 2 คน 
 จากการสํารวจนี้ทําใหพวกเรามองเห็นวา บทเรียนมัลติมีเดียนี้มีแรงดึงดูดเปนอยางมากตอนักเรียน
สวนใหญ ตอบสนองตอความตองการท่ีแตกตางกันของนักเรียนได บมเพาะความเช่ือม่ันและความสนุกสนาน
ในการเรียนภาษาจีนใหแกนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีคําถามวา “ทานคิดวาในการเรียนหลักสูตร Great Wall 
Chinese ไดทําใหทักษะใดของทานกาวหนา?” โดยมีคนเลือกคําตอบดังนี ้
“การพูด”  จํานวน 7 คน  “การฟง” จํานวน 3 คน 
“การอาน”  จํานวน 1 คน  “การเขียน”  ไมมีคนเลือก 
“ไมมี”   ไมมีคนเลือก 
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 นี่เปนการแสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีนักเรียนแตละคนไดรับแตกตางกันออกไปภายในระยะเวลาการเรียน 5 
สัปดาห และทําใหความปรารถนาขั้นตนในการเรียนการสอนของพวกเราปรากฏขึ้น นั่นก็คือการฝกฝนทักษะ
การฟงพูดเปนหลัก พัฒนาความสามารถการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว 
 
 
 

หา บทสรุป 
 

 Great Wall Chinese เปนรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติรุนใหม ในฐานะท่ี
เปนส่ิงของใหมท่ีเพ่ิงเริ่มใชกับการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ  มันเปนตัวแทนการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบปจจุบันในแนวคิดและวิธีการใหมของการพัฒนาการเรียนภาษา ซ่ึงสอดคลองกับ
ท่ีHANBANสนับสนุนในดานการใชส่ือการสอนท่ีใชเทคนิคและระบบอินเตอรเน็ต มัลติมีเดียอยางแพรหลาย 
แตในปจจุบันนี้ “อาจารยท่ีสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติไมยินยอมทุมเทกําลังในการเรียนรูใชงานอุปกรณ
ส่ือการสอนดวยเทคนิคช้ันสูง วิธีการเรียนการสอนยังคงคอนขางธรรมดา” (ติงอันฉี 2006)  “ในความเปนจริง 
ประสิทธิภาพของการชวยงานของคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน ไมเพียงแตขึ้นอยูกับคุณภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียแตยังไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายดานเชน อาจารย นักเรียนและสภาพแวดลอม เปนตน”                   
(หูปอ 2002 อางถึง เจิ้งเยี่ยนฉวิน 2006) สวนพวกเราในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีเปนผูใชรุนแรก 
ทดลองนําไปใชกับคอรสระยะส้ันในหองเรียนกับนักเรียนชาวไทย ซ่ึงพวกเราไดคิดคนรูปแบบการเรียน 
Great Wall Chinese ท่ีทําใหมีความกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วในระยะส้ัน ในชวงระหวางคอรสนี้ และก็ทําให
เราไดสัมผัสโดยตรงถึงผลดีหลายอยางท่ีรูปแบบการเรียนชนิดนี้ไดนํามาใหเราจากการเรียนการสอนภาษาจีน
ใหชาวตางชาต ิ     
 
 


