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ตามที่ไดมีการผลักดันเผยแพรการเรียนภาษาจีนในระดับนานาชาติแลว การเรียนการสอนภาษาจีน
สําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว ในขณะที่รูปแบบการเรียนอยางดั้งเดิมนั้นก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนรูแบบใหมได
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนภาษาจีน
ทําใหพวกเราจําเปนตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม
ดังนั้นพวกเราจึงใชรูปแบบการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศรูปแบบใหมที่ชื่อ Great Wall Chinese ซึ่ง
มีพื้นฐานการพัฒนามาจากระบบการเรียนการสอนแบบอินเตอรเน็ตมาใชกับการเรียนการสอนในหองเรียน
และเปนเรื่องนายินดียิ่งที่พวกเราไดคนพบรูปแบบการสอนทีส่ ามารถใชงานไดจริง และเปนบทเรียนที่ทําใหมี
ความกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วในระยะสั้นชื่อวา Great wall Chinese จากการใชงานจริงไดพิสูจนวารูปแบบ
การเรียนใหมนี้มีสวนชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน
อยางแทจริง ควรคาแกการเผยแพรและนําไปใชงานจริงในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาติ
คําสําคัญ:
การเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ
รูปแบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
มัลติมีเดีย
กาวหนาอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้น
การฝกในหองเรียน

หนึ่ง บทนํา
ตามที่ไดมีการเริ่มตนผลักดันและเผยแพรการเรียนภาษาจีนใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติแลว การ
เรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี ในปจจุบัน
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใชอยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติทั้งหมดยังคอนขางเรียบงาย
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติแบบ
ใหมได (ชุยหยงหวา1999,จาวจินหมิง 2005) หลายปมานี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอนภาษาจีน วงการการเรียนการสอนภาษาจีนไดใหความสําคัญตอการวิจัยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ เพื่อหาแนวคิดแหงการเรียนรูรูปแบบใหม
ดวยเหตุนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน, รูปแบบการเรียนการสอนในหองที่
หลากหลายและตอบรับตอความตองการที่แตกตางของนักเรียน ในการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาติของ
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติจีน ภายใตการสนับสนุนของทานคณะบดีสถาบัน นายอูอิงฮุย
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ทําใหทางสถาบันไดนําระบบการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียรุนIntranet ของ Great Wall Chinese เขามา
ในชวงปลายป 2550 และในชวงฤดูใบไมผลิของป 2551 ไดใชงานรูปแบบการเรียนแบบมัลติมีเดียของ Great
Wall Chinese ในการเรียนการสอนระยะสั้นของนักเรียนชาวไทยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดสงมา
“Great Wall Chinese”เปนโครงการสําคัญที่ในสองปนี้ที่ทาง HANBAN (The Office of Chinese Language
Council International) วางแผน รวบรวมทีมงาน พัฒนา ดําเนินการซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูภาษาจีนแบบ
ใหมที่ใชมัลติมีเดียระบบ Intranet ในการพัฒนา โดยภายในเวลา 6 สัปดาห ภายใตความสนับสนุนของอาจารย
ผูสอนสองทานและเจาหนาที่ดานเทคนิคของ Great Wall Chinese Center ไดรวมมือกันสํารวจถึงวิธีการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนของ Great Wall Chinese ออกมาใชไดอยางมีประโยชนสูงสุดในชวง
ระยะเวลาการเรียนระยะสั้น เรื่องที่นายินดีคือในระหวางที่ทําการทดสอบนั้นพวกเราไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
จนสุดทายจึงไดผลลัพธทดี่ ีขึ้น

สอง เปาหมายการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตรกับเนื้อหาการเรียนรู
2.1 เปาหมายการเรียนการสอน
นักเรียนชาวไทยจํานวน 16 คนนี้สวนมากอายุ15-16 ยังไมบรรลุนิติภาวะ นักเรียนเหลานี้ตอนเรียนที่
เมืองไทยเลือกเรียนสายศิลปภาษาจีน เรียนภาษาจีนมาไดหนึ่งถึงสองปแลว สวนมากเวลาเรียนภาษาจีนต่ํากวา
240 คาบ เมื่อตอนอยูที่เมืองไทย นอกจากจะเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแลว เวลาอื่นๆ ลวนไมไดใชภาษาจีน ใน
กลุมนักเรียนชาวไทยนีม้ ี 1 คนที่เคยมาเรียนที่ปกกิ่งเปนเวลา 2 สัปดาห นอกนั้นเพิ่งเคยมาประเทศจีนเปนครั้ง
แรก
จากการทดสอบแบงชั้นเรียน นักเรียน 5 คนมีมาตรฐานต่ํา ทักษะสื่อสารดานการพูดเกือบจะเปนศูนย
จึงตองไปเขารวมชั้นเรียนอื่น สวนนักเรียนที่เหลือจํานวน 11 คน มาตรฐานดี ทักษะสื่อสารดานการพูด
คอนขางสูง แตก็จํากัดเพียงฟงรูเรื่อง ตอบขอมูลสวนบุคคลงายๆ ได จึงรวมเปนหองเรียนหนึ่งหอง แบงเปน
เพศชาย 5 คน เพศหญิง 6 คน
เนื่องจากผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทําใหมคี วามสามารถในการเรียนตัวเองใหเรียนคอนขางต่ํา
ความสามารถในการบังคับตัวเองยังไมดี อาจารยผูสอนจําเปนตอง เพาะบมความสนใจในและกระตุนความ
อยากเรียนของนักเรียน ระหวางอบรมในหองเรียน เพื่อรักษาความกระตือรือรนอยากเรียนของนักเรียนใหอยู
ในระดับสูง ใหมีสมาธิอยูกับการเรียนในหองเรียน เพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนตามแผนการสอนที่
เตรียมไว ซึ่งก็คือการพัฒนาระดับการฟงพูดภาษาจีนใหกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือ กลุม
นักเรียนมักจะเรียนรูโดยวิธีความคิดเปนรูปธรรม ดังนั้นการแสดงใหเห็นดวยสิ่งที่รับไดดวยตาและการอธิบาย
เสริม ก็จะมีสวนชวยนักเรียนอยางมากตอความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมาและนําไปใชงานไดอยางถูกตอง
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2.2 รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้นหาสัปดาห นักเรียนชาวไทยจํานวน 16 คนใช
เวลาปดภาคเรียนมาเรียนระยะสั้นที่ประเทศจีน โดยมีจุดมุงหมายคือ ตองการพัฒนาทักษะการฟงพูดภาษาจีน
ของตัวเองในชวงการเรียนระยะสั้นนี้ และทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวในเมืองปกกิ่ง สัมผัสวัฒนธรรมจีน เมื่อ
รวมจุดมุงหมายในการเรียนของนักเรียนแลว พวกเราจึงกําหนดเปาหมายหลักสูตรใหเนนฝกฝนทักษะดานฟง
พูดเปนหลัก เพื่อพัฒนาทักษะการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญตอการ
ฝกฝนการอานและเขียน
2.3 เนื้อหาการเรียนการสอน
ตามการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พวกนักเรียนจะไดเรียนวิชาภาษาจีนเวลา 9.00 – 12.00
ทุกวันจันทรถึงวันศุกร สวนชวงบายจะเรียนวิชาวัฒนธรรมจีนสองครั้ง สวนชวงเวลาอื่นใหนักเรียนทํา
กิจกรรมอิสระ
แผนการเรียนที่วางไวคือ เรียนระดับที่ 2 ของ Great Wall Chinese จบภายใน 5 สัปดาห ประกอบดวย
10 หนวยการเรียน 30 บทเรียน แตละสัปดาหเรียนจบ 2 หนวยการเรียน และจะตองเขาใจถึงคําศัพท 280 คําที่
อยูในบทเรียนและคําศัพทเพิ่มเติมของแตละบทเรียน คําศัพททั้งสองอยางรวมกันมีประมาณ 350 คํา สามารถ
ใชหลักไวยากรณ 30 หัวขอที่เรียนจากหนังสือ ไดอยางถูกตอง สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นไดถึงหัวขอที่
เกี่ยวของกับเรียนจากในหนังสือเชน ขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชีวิตประจําวัน ชีวิตในโรงเรียน สามารถ
แสดงออกถึงความตองการสวนบุคคลเบื้องตนได เชน ถามทาง โดยสารรถประจําทาง ขอความชวยเหลือ เปน
ตน
หลังจากจบหลักสูตรแลว ผูเรียนจะตองมีความสามารถถึง จุดมุงหมายระดับสองตามกฎ “โครงราง
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติที่ใชรวมกัน” (International Curriculum for Chinese Language
Education) ของHANBANไดประกาศไว ซึ่งประกอบดวย ผูเรียนตองเขาใจ ขอมูลภาษาเบื้องตนใน
ชีวิตประจําวันหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวเรา เขาใจถึงรูปแบบประโยคเบื้องตน สามารถแตงประโยคงายๆ ได ทํา
การบรรยายถึงสิ่งของแบบงายๆได ใชรูปแบบที่ไมซับซอน มาดําเนินการสื่อสารภาษาได เริ่มเพาะบมความ
เชื่อมั่นและความสนใจในภาษาจีน เริ่มเขาสูแผนการเรียนการสื่อสารการเรียนรูระดับงายในการเรียนระดับตน
การเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ(การโตตอบกัน) การเรียนรูแบบทรัพยากรกับการเรียนรูแบบขามสาขาวิชา เริ่มตน
เขาใจถึงความรูวัฒนธรรมของประเทศจีน เริ่มมีจิตสํานึกตอวัฒนธรรมและทัศนวิสัยที่เปนสากล
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สาม รูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese
3.1 สื่อการเรียนการสอน
พวกเราใชหลักสูตรระดับที่สองของ Great Wall Chinese ในหองเรียน และมีบทเรียนมัลติมีเดียรุน
Intranet ของ Great Wall Chinese เขามาชวยการเรียนการสอนโดยผานทางระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
เวลาเลิกเรียนใชหนังสือเรียนและแบบฝกหัดมาทบทวนบทเรียน หรือสามารถใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยมาทําการเรียนเพื่อเตรียมตัวสําหรับบทเรียนลวงหนาหรือทบทวนบทเรียนยอนหลัง
3.2 วิธีการเรียน
อาจารยสองทานสอนรวมกัน อาจารยทานหนึง่ รับผิดชอบเรื่องดานการบรรยายเนื้อหาใหม อาจารย
อีกทานหนึ่งรับผิดชอบเรื่องการทบทวนเนื้อหาเกา ตั้งแตวันจันทรถึงวันพฤหัส อาจารยผูบรรยายจะเขาระบบ
มัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ในคาบที่ 2-3 ในสวนของในคาบที่ 2-3 ในสวนของการทําความเขาใจใน
ภาพรวม (Overall Comprehension), การเลียนแบบอานตาม (Repeating and Imitating), บันทึกเสียงเพื่อ
เปรียบเทียบกับการจําลอง (Comparing the Recordings), การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง(Mock
Social Situation) เพื่อมาชวยเหลือการเรียนในหองเรียน ทําการเรียนรูและฝกฝนคําศัพท ไวยากรณและบท
สนทนาใหม โดยฝกฝนทักษะฟงพูดเปนหลัก สวนอาจารยผูทบทวนจะใชเวลาคาบแรกของทุกวันเพื่อฝกฝน
และทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานโดยใชทั้งบทเรียนมัลติมีเดียและหนังสือแบบฝกหัด เนนทักษะอานเขียน
เปนหลัก
ในวันศุกรทั้งสามคาบจะใชอาจารยผูทบทวนมาทําการฝกหัดและทบวนเนื้อหาที่ไดเรียนไปทั้ง
สัปดาหเพื่อพัฒนาทักษะโดยรวม
3.3 ขั้นตอนการเรียนการสอน
3.3.1 การเรียนเนื้อหา
1) ขั้นตอนอบอุนรางกาย:ขั้นตอนแรกตองถามคําถามที่เกี่ยวของกับบทสนทนาในหนวยการเรียน
นั้นๆ เพราะในหนังสือเรียน Great Wall Chinese นั้นใชตัวละครเปน นักศึกษาชาวตางชาติทมี่ าเรียนที่จีน เชน
ไมเคิ่ล, แมรี,่ คิมแตซัง, คาซูโกะ, เฟยและเพื่อนๆ ชาวจีนของพวกเขา เชน จางหยวนหยวน, จาวยวี้หลาน,
หวังหยาง, หลี่ตงเซิง มารวมกันทํากิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับเนื้อหาของบทตั้งแตตนจนจบ ตัวละครมีลักษณะเดน
เนื้อหามีความนาสนใจ เต็มไปดวยกลิ่นอายการใชชีวิตในเมืองจีน ดังนั้น ในขั้นตอนการนําเขาสูบทเรียน พวก
เราจึงตองตั้งคําถาม เชน วันนี้ใครเจอกับใคร? ไมเคิ่ลวันนี้ไปไหน? เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมตัว
นักเรียนใหพรอมที่จะฟงในเนื้อหาบทสนทนาถัดไป
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2) ตามรูปแบบการสอนมัลติมีเดียในหองเรียน: เขาสูระบบ เปด “การทําความเขาใจในภาพรวม”
2-3 รอบ โดยกอนที่จะเปดแตละรอบนั้น ผูสอนตองถามคําถามตามเนื้อหาบทสนทนา เพื่อใหนักเรียนมี
จุดมุงหมายในการฟง หลังจากฟงแลวก็ใหนักเรียนตอบคําถาม ใชทดสอบความเขาใจของนักเรียน อาจารย
สามารถตั้งคําถามแบบเปดตามเนื้อหาของภาพการตูนได
เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดประสิทธิผลดังนี้
กระบวนการคิดและปรึกษากัน ปลุกเราความสนใจ คุนเคยบทเรียน เขาใจขอบเขตของภาษา คนพบจุดยาก
สามารถแยกแยะจุดสําคัญได
จากนั้นเปลี่ยนสื่อการสอนมาเปนรูปแบบ PPT (power Point) แสดงคําศัพทในบทเรียน อาจารยนํา
อานหนึ่งรอบ และใหนักเรียนทั้งหมดอานตามดวยสําเนียงที่ถูกตอง จากนั้นใหนักเรียนอานทีละคนอีกรอบ
หนึ่งเพื่อใหไดสําเนียงที่ถูกตอง หลังจากนั้นเขาสูการฝกใชคําศัพท โดยปกติแลวอาจารยจะถามแลวให
นักเรียนใชศัพทที่ไดเรียนมาทั้งหมดมาตอบ หรือ อาจารยพูดถึงขอบเขตของภาษามาอยางหนึ่ง ใหนักเรียนใช
คําศัพทที่เรียนมาพูดประโยคที่เหมาะสมคําศัพทที่ยังไมเขาใจแตละคํา ใหนักเรียนแบงเปนกลุมฝกฝนแบบ
ถามตอบในขั้นตอนนี้ นักเรียนไมเพียงเขาใจถึงเสียงอาน ความหมายของคําศัพท อีกทัง้ ยังไดเรียนรูวิธีการใช
คําศัพทในการสื่อสารอีกดวย
เรียนการรวมคําศัพท ใชเนื้อหาดานไวยากรณใชPPT มาทําการบรรยายเนื้อหา จากนั้นเปลี่ยนกลับมา
เขาระบบการเรียนของ Great Wall Chinese อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเปด “การทําความเขาใจในภาพรวม” เพื่อ
ทดสอบนักเรียนวามีปญหาดานคําศัพทหรือไวยากรณหรือไม
เขาใจเนื้อหาบทสนทนาทั้งหมดหรือไม
เนื่องจากประโยคในบทเรียน ผูเรียนไดฝกฝนซ้ําแลวซ้ําอีกในสวน “การทําความเขาใจในภาพรวม” และ
“คําศัพทกับไวยากรณ” เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับการเรียนสวนสนทนา
ภายใตการชวยเหลือของบทเรียนมัลติมีเดีย
หลังจากที่นักเรียนไดเขาใจทั้งหมดและตอบคําถาม
แบบฝกหัดไดแลว พวกเราก็กลับมาใชวิธีแบบเดิม คือใหนักเรียนเปดหนังสือเรียน อาจารยอานนํา ใหนักเรียน
ทั้งหองอานตาม และใหอานอีกครั้งโดยแบงกลุมอานเปนชายหญิง ใชชวงทีน่ ํานักเรียนเขาสูขั้นตอนการอาน
ตัวอักษรจีน ในสองขั้นตอนนี้ อาจารยตองตั้งใจฟงการออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเสียงที่ไมชัดเจน
หรือสําเนียงที่ผิดเพี้ยนของนักเรียน จากนัน้ แบงนักเรียนกลุมละสองคน ในเวลาหานาที อานโดยแบงตามตัว
ละคร ทองจําบทเรียน: ตอนนักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม อาจารยตองเดินดูทั่วหองตลอด แวะตรวจทุกกลุม
โดยใชเวลาไมนานเพื่อ ฟงสําเนียงการอานออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเปนรายบุคคล และเพื่อตรวจดู
ความกาวหนาของแตละกลุม สามารถถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคําถามนอกเนื้อหากับกลุมที่ทําเตรียมตัว
เสร็จเร็ว เพื่อใหไดรับความรูเพิ่มเติมและไมรูสึกเบื่อหนาย หลังจากหมดเวลาหานาทีแลว ใหแตละกลุมเวียน
ออกมาหนาหอง ทําการสนทนาโดยไมใชหนังสือ ในระหวางนี้อาจารยสามารถใหคําติชมหรือถามคําถามนอก
บทเรียนกับแตละกลุมไดทันทีตามสถานการณ
เพื่อเปนการเตรียมตัวสําหรับการจําลองการสนทนาใน
สถานการณจริงในชวงถัดไป
หลังจากที่นักเรียนเขาใจถึงเนื้อหาบทเรียนแลว ทําการ การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง หรือ
อาจารยจะออกแบบการแสดงตัวละครเอง จากนั้นแบงกลุมนักเรียนและทําการแสดงใหเสร็จ
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ชวงสิบนาทีสุดทาย ใหทํา “การเลียนแบบอานตาม” หรือ “บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง”
นักเรียนแตละคนพูดคนละหนึ่งประโยค ใหนักเรียนตระหนักถึงการใชสําเนียงที่ถูกตองเปนพื้นฐานการ
สื่อสาร ในขั้นตอนนี้ก็เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนทดสอบตัวเอง
รูปแบบการบานนอกเวลานั้นมีอยูหลากหลาย สามารถใหนักเรียนทบทวนผานระบบ Intranet ของ
Great Wall Chinese ในหองสมุดอีเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดตามหนังสือก็ได แตวิธีที่ดียิ่งกวานี้คือใหนักเรียนใชขอดีในการที่ไดมาเรียนที่ปกกิ่ง โดยใชเนื้อที่
ไดเรียนมาทั้งหมดในชีวิตดวยตนเอง ใชภาษาจีนในการติดตอกับบุคคลอื่น รูสึกสนุกสนานในการเรียนรู
3.3.2 การเรียนแบบฝกหัด
เขาระบบ Intranet ฝกฝนแบบปฏิสัมพันธทดสอบความสามารถในการสนทนาตามสถานการณของ
นักเรียน จากนั้นทําแบบฝกหัดโดยใชระบบแบบฝกหัดมัลติมีเดียหรือ หนังสือแบบฝกหัด จุดประสงคในการ
เรียนแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนเกา ประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน นอกจากเรียน
เนื้อหาที่กําหนดไวแลว อาจารยสามารถเสริมเนื้อหาบางอยางเขาไปประกอบไดตามความจําเปนในการเรียนรู

สี่ ประโยชนของการเรียนการสอนในหองโดยใชระบบมัลติมีเดียของ
Great Wall Chinese
4.1 จุดเดนในการเรียบเรียงบทเรียนของ Great Wall Chinese
Great Wall Chinese เนนความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนของผูเรียนเปนจุดประสงคหลักในการ
อบรม ตัวบทเรียนที่ทําการเรียบเรียงไดอยางโดดเดน ถือเปนสวนประกอบสําคัญของ “Great Wall Chinese”
หนังสือเรียนชุดนี้แบงเปนสามชวงคือ การสื่อสารขั้นการดํารงชีพ, การสื่อสารขั้นการพัฒนาและการสื่อสาร
แบบอิสระ เนื้อหาของแตละชวงแบงเปนหกระดับ ระดับละหนึ่งเลม เพื่อความสะดวกของนักเรียนที่มี
พื้นฐานแตกตางกันไดเลือกเรียน ในแตละระดับนั้นประกอบดวยสิบหนวยการเรียน หัวขอของแตละหนวย
ชัดเจน เนื้อหาของบทเรียนสามบท ในแตละหนวยการเรียนจะครอบคลุมหัวขอการสื่อสารของหนวยนั้น ให
เกิดการใชงานในการสื่อสารในสถานการณที่แตกตางกัน หัวเรื่องชัดเจน อุดมดวยเนื้อหา ไวยากรณงายดาย
ใชไดจริง หนังสือเรียนชุดนี้เหมาะสมเปนอยางมากสําหรับการเรียนการสอนในระยะสั้น พวกนักเรียนเห็นวา
สื่อการเรียนและหนังสือแบบฝกหัดมีคุณคาสูงขึ้น มีสิบคนคิดวาสื่อการสอนและแบบฝกหัดนี้ดีมาก
4.2 ประโยชนสวนเสริมของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese
ใชบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese ชวยเหลือในหอง ปรากฏใหเห็นถึงแนวคิดในการเรียน
แบบ “Child Center” สนองตอบความตองการหลากหลายรูปแบบอยางเต็มทีข่ องนักเรียนที่แตกตางกัน ซึ่งมี
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ทั้งประเภทถนัดการฟงกับถนัดการมอง บทเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ประกอบดวยหาโมดูลคือ “ความเขาใจใน
ภาพรวม”, “การเลียนแบบอานตาม”, “บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงจําลอง”, “การจําลองการสนทนา
ในสถานการณจริง” และ “แบบฝกหัด” โดยรูปแบบพวกนีใ้ หความสามารถในการชวยเหลือที่หลากหลายแก
การเรียนของนักเรียนและการเรียนการสอนในหองเรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนและเพิม่
คุณภาพในการสอนในหองเรียน วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เปนสิ่งทีห่ าไมไดในหองเรียนสมัยเกา
4.2.1 โมดุลความเขาใจในภาพรวม ประกอบดวยความสามารถดานการรับรูดวยตา การสื่อสารและการเรียนรู
อยางสนุกสนาน
โมดูลความเขาใจในภาพรวมจะใช Flash ในการนําเสนอ นําเอาฉากสภาพแวดลอมที่ตองใชทั้งหมด
ในบทสนทนาแสดงออกมาใหเห็น ไมเพียงแตมีเสียงพูดของตัวละครเทานั้น แตยังรวมถึงสภาพแวดลอมตางๆ
เชน การแสดงอารมณ ทาทาง คนที่เขามารวมสนทนา ในขณะเดียวกันอาจารยสามารถตัดสินใจวาจะเลือก
แสดงตัวอักษรในFlash หรือไมตามความกาวหนาของนักเรียนหรือระดับที่ตางกัน ทําใหนักเรียนสามารถ
เขาใจไดงายขึ้นโดยการใชภาพ โดยเฉพาะการเรียนรูในระดับตน ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนใหแก
อาจารยอยางมาก ลดเวลาในการสอนและการอธิบายเพิ่มเติมไดอยางมาก ซึ่งจะทําใหนักเรียนเรียนรูเขาใจและ
สามารถใชงานออกมาไดอยางดี
การสนทนาในสถานการณจริง แสดงใหเห็นถึงการสื่อสารของภาษา การนําคําพูดและสถานการณที่
ใชในการพูดมาจํา
สามารถกระตุนใหนักเรียนนําความรูดานภาษาและเทคนิคที่ไดเรียนมาแลวมาใชใน
สถานการณใหม เพื่อเปนการปูพื้นฐานสําหรับการสื่อสารอยางแทจริงในวันหนา
ภาพการตูนมีการที่เรียงรอยเปนเรื่องราวเปนฉากตอเนื่อง ใหความประทับใจ และเพิ่มสีสันใหแก
หองเรียนเปนอยางมาก กระตุนความสนใจของนักเรียน ทําใหบรรลุถึงระดับการเรียนรูอยางสนุกสนานอยาง
แทจริง เสียงพากยดวยคนจริงของตัวละครไดชดเชยเสียงอานที่มีเพียงเสียงเดียวของอาจารย

4.2.2 ความสามารถของ การเลียนแบบอานและ บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง เนนในการออก
เสียงใหถูกตอง
ชวงหลายปมานี้เสนกราฟของการสอนออกภาษาจีนเสียงสําหรับชาวตางชาติไดตกลงมาอยางมาก
วิเคราะหจากสาเหตุ พวกเราคิดวา นอกจากทฤษฏีการสอนการสื่อสารที่เปนตัวนําในการเนนแตความ
คลองแคลวของการพูดแตละเลยการออกเสียงที่ถูกตองแลว ยังมีรูปแบบการฝกฝนการออกเสียงทีต่ ายซากทํา
ใหอารมณนักเรียนเบื่อหนายไดงาย และกระทบตอประสิทธิภาพในการเรียน ปรากฏการณนี้ไดทําใหเกิด
ความวิตกกังวลตอครู อาจารยผูเชี่ยวชาญที่อยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ เนื่องจากขั้นแรก
ถาหากปูพื้นฐานการออกเสียงไมดี จะทําใหเปนปญหาเรื้อรัง และแกไขไดยากยิ่ง หลิวสวิน (2000), หลินเทา
(2002,อางถึงจาวจินหมิง 2005) และจาวจินหมิง (2005) ผูเชี่ยวชาญทั้งสามทานทยอยเขียนบทความเรียกรอง
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ผูคนในวงการการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติวาอยาละทิ้งใหความสําคัญตอวิธีการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิมที่เนนการออกเสียง หลิวสวิน (2000) ไมเพียงแตเสนอหลักการเรียนการสอน “ผสมรวมกัน
ระหวางระยะสั้นแบบรวมศูนยและเขมงวดระยะยาว การเรียนการสอนการอกเสียงควรจะเรียนตั้งแตตนจน
จบ” ยิ่งกวานั้นยังเสนอวิธีการสอนที่เปนรูปธรรมคือ “การผสมระหวางการฟงการพูด ฟงกอนพูดทีหลัง ใช
การลอกเลียนและฝกฝนเปนหลัก”
การสอนการออกเสียงที่คอยๆ ถูกละเลยไปในการเรียนการสอนในหองเรียนที่ผานมา กลับไดรับการ
เนนในหลักสูตร Great Wall Chinese การใชโมดูล การเลียนแบบอานตามและบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับ
การจําลอง เปนการยึดตามหลักการเรียนการออกเสียงไดเปนอยางดี ชดเชยการเรียนการสอนในปจจุบันที่
ละเลยการสอนการออกเสียงที่ถูกตอง ชักนําใหนักเรียนไมเพียงแตพูดไดแตตองออกเสียงบนพื้นฐานถูกตอง
การบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับการจําลองทําใหนักเรียนสามารถไดยินเสียงของตัวเอง
จากนั้นทําการ
เปรียบเทียบกับเสียงที่ถูกตอง การฝกแบบนี้สะดวกแกการใหนักเรียนคนพบปญหา แกไขการออกเสียงให
ถูกตองดวยตนเอง โดยเฉพาะโมดูล การเลียนแบบอานตามยังมีการทดสอบเสียงเพิ่มดวย หลังจากนักเรียนอาน
ตามเสร็จสิ้นแลว ก็จะประเมินการออกเสียงของนักเรียนทันที เมื่อทําผลงานไดดี ก็จะมีใบหนายิ้มปรากฏ
ขึ้นมาพรอมดวยเสียงอันไพเราะ ถาไดแคพื้นฐาน ก็จะปรากฏใบหนาธรรมดา ถาไดไมดีก็จะมีเสียงผิดหวัง
ขึ้นมาพรอมกับใบหนาเศราสรอย วิธีนี้สามารถทําใหนักเรียนรูวาตนเองออกเสียงดีหรือไม ทําใหบรรยากาศ
ในหองเรียนสนุกสนาน อาจารยก็สามารถทําการแกไขการออกเสียงของนักเรียนนักเรียนที่ไดรับใบหนาเศรา
สรอยไดทันที จากนั้นจึงใหกําลังใจนักเรียนแลวจึงใหอานตามอีกหนึ่งรอบ เมื่อนักเรียนไดหนายิ้ม ในก็ยอม
ปรากฏความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนจะปรบมือใหเขาภายในการชักนํา
ของอาจารย แบบนี้เอง จะทําใหการฝกฝนการออกเสียงที่นาเบื่อหนายก็จะเปลี่ยนไดดวยความเต็มเปยมดวย
ความทาทายความเฝาหวังและความสนุกสนาน ผานการเรียนมาหาสัปดาห สภาพการเรียนการออกเสียงของ
นักเรียนพวกนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนสวนใหญที่อานตามก็จะไดใบหนาที่ยิ้มแยม ประสิทธิผลของการเรียน
การออกเสียงแบบนี้ไดอยูนอกเหนือความคาดหมายของเราอยางมากมาย หลังจากที่จบหลักสูตรนี้ จากสถิติ
(แบบสอบถามสํารวจนักเรียนของหลักสูตร Great Wall Chinese) ในคําถาม “ทานชอบโมดูลไหนมากกวาใน
บทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese” มี 4 คนจาก 11 คน เลือก การเลียนแบบอานตาม และการบันทึกเสียง
เพื่อเปรียบเทียบกับการจําลอง ซึ่งจะเห็นไดวาวิธีนี้ไมเพียงแตทําใหการออกเสียงมีประสิทธิภาพดี อีกทั้งยัง
ไดรับความนิยมจากนักเรียนอีกดวย
4.2.3 ของโมดูล แบบฝกหัด ที่มีชีวิตชีวา
โมดูลมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ไดใหนักเรียนฝกฝนเนื้อหาทักษะครบดานซึ่งประกอบดวย
คําศัพท ไวยากรณ ตัวอักษรจีน บทสนทนา ผานทางรูปแบบที่หลากหลาย เชน ฟงแลวเลือกคําตอบ เลือก
คําศัพทใสลงในชองวาง แสดงลําดับขีดตัวอักษร เปนตน ไดเปลี่ยนการฝกฝนที่จืดชืดและไรรสชาติให
กลายเปนสนุกสนานและราเริง ยิ่งกวานั้นบนพื้นฐานที่นักเรียนพูดไดอยางคลองแคลวยังเนนการพูดที่ถูกตอง
ตามหนังสือ ในสวนของอักษรจีนก็ลักษณะโดดเดน เสนภาษาจีนที่ออนชอยนาประทับใจ การแสดงลําดับขีด
8

มีสวนชวยเรื่องความจําของนักเรียนในการเขียนอักษรจีน
ซึ่งจะทําใหไมทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
ยากลําบากอีกตอไป และทําใหไดรับผลการเรียนที่ดี ในการสอบตอนจบหลักสูตร นักเรียนสวนใหญสามารถ
เขียนอักษรจีนที่เรียนมาไดถูกตอง
4.3 ผลตอบรับที่ดจี ากนักเรียน
ขอมูลขางตนทั้งหมดลวนเปนมุมมองจากดานอาจารยที่มีตอขอดีของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall
Chinese เทานั้น ดังนั้นในตอนนี้ภายใตแนวคิด “Child Center” ความรูสึกของนักเรียนมีความสําคัญมาก
หลังจากที่จบหลักสูตรแลว พวกเราไดทําการสํารวจโดยใชแบบทดสอบใหนักเรียนทํา และก็เปนสิ่งที่นายินดี
ยิ่งเมื่อนักเรียนสวนใหญลวนใหผลตอบรับที่ดีตอบทเรียนมัลติมีเดียนี้
คําถามที่ถามวา “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
โดยเหตุผลที่ไมชอบนั้นคือ “ยากมาก” และเหตุผลที่ชอบนั้นมีหลากหลาย เชน “ชอบดูตัวอักษรจีนและฟง
บทเรียน” “เพราะฉันไมเคยเรียนแบบนี้มากอน” “ฉันชอบการฟงและการอาน” และคําถามอีกขอหนึ่งคือ
“ทานยินดีที่จะเขารวมเรียนหลักสูตรตอไปของ Great Wall Chinese หรือไม” โดยมีคนเลือกคําตอบดังนี้
“ยินดีเปนอยางยิ่ง”
จําวน 2 คน
“ยินดี”
จํานวน 7 คน
“อยางไรก็ได”
จํานวน 2 คน
จากการสํารวจนีท้ ําใหพวกเรามองเห็นวา บทเรียนมัลติมีเดียนี้มีแรงดึงดูดเปนอยางมากตอนักเรียน
สวนใหญ ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันของนักเรียนได บมเพาะความเชื่อมั่นและความสนุกสนาน
ในการเรียนภาษาจีนใหแกนักเรียน นอกจากนี้ยังมีคําถามวา “ทานคิดวาในการเรียนหลักสูตร Great Wall
Chinese ไดทําใหทักษะใดของทานกาวหนา?” โดยมีคนเลือกคําตอบดังนี้
“การพูด”
จํานวน 7 คน
“การฟง”
จํานวน 3 คน
“การอาน”
จํานวน 1 คน
“การเขียน”
ไมมีคนเลือก
“ไมม”ี
ไมมีคนเลือก
นี่เปนการแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนแตละคนไดรับแตกตางกันออกไปภายในระยะเวลาการเรียน 5
สัปดาห และทําใหความปรารถนาขั้นตนในการเรียนการสอนของพวกเราปรากฏขึ้น นั่นก็คือการฝกฝนทักษะ
การฟงพูดเปนหลัก พัฒนาความสามารถการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว
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หา บทสรุป
Great Wall Chinese เปนรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติรุนใหม ในฐานะที่
เปนสิ่งของใหมที่เพิ่งเริ่มใชกับการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ
มันเปนตัวแทนการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบปจจุบันในแนวคิดและวิธีการใหมของการพัฒนาการเรียนภาษา ซึ่งสอดคลองกับ
ที่HANBANสนับสนุนในดานการใชสื่อการสอนที่ใชเทคนิคและระบบอินเตอรเน็ต มัลติมีเดียอยางแพรหลาย
แตในปจจุบันนี้ “อาจารยที่สอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติไมยินยอมทุมเทกําลังในการเรียนรูใชงานอุปกรณ
สื่อการสอนดวยเทคนิคชั้นสูง วิธีการเรียนการสอนยังคงคอนขางธรรมดา” (ติงอันฉี 2006) “ในความเปนจริง
ประสิทธิภาพของการชวยงานของคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน ไมเพียงแตขึ้นอยูกับคุณภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียแตยังไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายดานเชน อาจารย นักเรียนและสภาพแวดลอม เปนตน”
(หูปอ 2002 อางถึง เจิ้งเยี่ยนฉวิน 2006) สวนพวกเราในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปนผูใชรุนแรก
ทดลองนําไปใชกับคอรสระยะสั้นในหองเรียนกับนักเรียนชาวไทย
ซึ่งพวกเราไดคิดคนรูปแบบการเรียน
Great Wall Chinese ที่ทําใหมีความกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วในระยะสั้น ในชวงระหวางคอรสนี้ และก็ทําให
เราไดสัมผัสโดยตรงถึงผลดีหลายอยางทีร่ ูปแบบการเรียนชนิดนีไ้ ดนํามาใหเราจากการเรียนการสอนภาษาจีน
ใหชาวตางชาติ
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