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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 
 ตามท่ีไดมีการเริ่มตนผลักดันและเผยแพรการเรียนภาษาจีนใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาตแิลว การ
เรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติก็ไดเขาสูชวงของการพัฒนาอยางรวดเร็ว อยางไรก็ด ี ในปจจุบัน
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชอยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติท้ังหมดยังคอนขางเรียบงาย 
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการตอสถานการณการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติแบบ
ใหมได  (ชุยหยงหวา1999,จาวจินหมิง 2005)  หลายปมานี้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอนภาษาจีน วงการการเรียนการสอนภาษาจีนไดใหความสําคัญตอการวิจัยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ เพ่ือหาแนวคิดแหงการเรียนรูรูปแบบใหม 

 
ดวยเหตุนี ้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในหองเรียน, รูปแบบการเรียนการสอนในหองท่ี

หลากหลายและตอบรับตอความตองการท่ีแตกตางของนกัเรียน ในการสอนภาษาจีนใหแกชาวตางชาติของ
สถาบันการศึกษานานาชาต ิมหาวิทยาลัยชนชาติจีน ภายใตการสนับสนุนของทานคณะบดีสถาบัน นายอูอิงฮุย 
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ทําใหทางสถาบันไดนําระบบการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียรุนIntranet ของ Great Wall Chinese เขามา
ในชวงปลายป 2550 และในชวงฤดูใบไมผลิของป 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 อาจารยทานหนึง่รับผิดชอบเรื่องดานการบรรยายเนื้อหาใหม 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
นักเรียนใชศัพทท่ีไดเรียนมาท้ังหมดมาตอบ หรือ อาจารยพูดถึงขอบเขตของภาษามาอยางหนึ่ง ใหนักเรียนใช
คําศัพทท่ีเรียนมาพูดประโยคท่ีเหมาะสมคําศัพทท่ียังไมเขาใจแตละคํา ใหนักเรียนแบงเปนกลุมฝกฝนแบบ
ถามตอบในขั้นตอนนี ้  นักเรียนไมเพียงเขาใจถึงเสียงอาน ความหมายของคําศัพท อีกท้ังยังไดเรียนรูวิธีการใช
คําศัพทในการส่ือสารอีกดวย 
 เรียนการรวมคําศัพท ใชเนื้อหาดานไวยากรณใชPPT มาทําการบรรยายเนื้อหา จากนั้นเปล่ียนกลับมา
เขาระบบการเรียนของ Great Wall Chinese อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเปด “การทําความเขาใจในภาพรวม” เพ่ือ
ทดสอบนักเรียนวามีปญหาดานคําศัพทหรือไวยากรณหรือไม เขาใจเนื้อหาบทสนทนาท้ังหมดหรือไม 
เนื่องจากประโยคในบทเรียน ผูเรียนไดฝกฝนซํ้าแลวซํ้าอีกในสวน “การทําความเขาใจในภาพรวม” และ 
“คําศัพทกับไวยากรณ” เพ่ือเปนการเตรียมพ้ืนฐานสําหรับการเรียนสวนสนทนา 
 ภายใตการชวยเหลือของบทเรียนมัลติมีเดีย หลังจากท่ีนักเรียนไดเขาใจท้ังหมดและตอบคําถาม
แบบฝกหัดไดแลว พวกเราก็กลับมาใชวิธีแบบเดิม คือใหนักเรียนเปดหนังสือเรียน อาจารยอานนํา ใหนักเรียน
ท้ังหองอานตาม และใหอานอีกครั้งโดยแบงกลุมอานเปนชายหญิง ใชชวงท่ีนํานักเรียนเขาสูขัน้ตอนการอาน
ตัวอักษรจีน ในสองขั้นตอนนี้ อาจารยตองตั้งใจฟงการออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเสียงท่ีไมชัดเจน
หรือสําเนียงท่ีผิดเพ้ียนของนักเรียน  จากนัน้แบงนักเรียนกลุมละสองคน ในเวลาหานาที อานโดยแบงตามตัว
ละคร ทองจําบทเรียน: ตอนนักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรม อาจารยตองเดินดูท่ัวหองตลอด แวะตรวจทุกกลุม
โดยใชเวลาไมนานเพ่ือ ฟงสําเนียงการอานออกเสียงของนักเรียน ทําการแกไขเปนรายบุคคล และเพ่ือตรวจดู
ความกาวหนาของแตละกลุม สามารถถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคําถามนอกเนื้อหากับกลุมท่ีทําเตรียมตัว
เสร็จเร็ว เพ่ือใหไดรับความรูเพ่ิมเติมและไมรูสึกเบ่ือหนาย หลังจากหมดเวลาหานาทีแลว ใหแตละกลุมเวียน
ออกมาหนาหอง ทําการสนทนาโดยไมใชหนังสือ ในระหวางนี้อาจารยสามารถใหคําติชมหรือถามคําถามนอก
บทเรียนกับแตละกลุมไดทันทีตามสถานการณ เพ่ือเปนการเตรียมตัวสําหรับการจําลองการสนทนาใน
สถานการณจริงในชวงถัดไป 
 หลังจากท่ีนักเรียนเขาใจถึงเนื้อหาบทเรียนแลว ทําการ การจําลองการสนทนาในสถานการณจริง หรือ
อาจารยจะออกแบบการแสดงตัวละครเอง จากนั้นแบงกลุมนักเรียนและทําการแสดงใหเสร็จ 
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 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 ในแตละระดับนั้นประกอบดวยสิบหนวยการเรียน หัวขอของแตละหนวย
ชัดเจน เนื้อหาของบทเรียนสามบท ในแตละหนวยการเรียนจะครอบคลุมหัวขอการส่ือสารของหนวยนั้น ให
เกิดการใชงานในการส่ือสารในสถานการณท่ีแตกตางกัน หัวเรื่องชัดเจน อุดมดวยเนื้อหา ไวยากรณงายดาย
ใชไดจริง หนังสือเรียนชุดนี้เหมาะสมเปนอยางมากสําหรับการเรียนการสอนในระยะส้ัน พวกนักเรียนเห็นวา
ส่ือการเรียนและหนังสือแบบฝกหัดมีคุณคาสูงขึ้น มีสิบคนคิดวาส่ือการสอนและแบบฝกหัดนี้ดีมาก 
 
4.2 ประโยชนสวนเสริมของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese 
 ใชบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese ชวยเหลือในหอง ปรากฏใหเห็นถึงแนวคิดในการเรียน
แบบ “Child Center”  สนองตอบความตองการหลากหลายรูปแบบอยางเต็มท่ีของนักเรียนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมี
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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 

ภาพการตูนมีการท่ีเรียงรอยเปนเรื่องราวเปนฉากตอเนื่อง ใหความประทับใจ และเพ่ิมสีสันใหแก
หองเรียนเปนอยางมาก กระตุนความสนใจของนักเรียน ทําใหบรรลุถึงระดับการเรียนรูอยางสนุกสนานอยาง
แทจริง   เสียงพากยดวยคนจริงของตัวละครไดชดเชยเสียงอานท่ีมีเพียงเสียงเดียวของอาจารย 
  
 
4.2.2 ความสามารถของ การเลียนแบบอานและ บันทึกเสียงเพ่ือเปรียบเทียบกับการจําลอง เนนในการออก
เสียงใหถูกตอง 
 ชวงหลายปมานี้เสนกราฟของการสอนออกภาษาจีนเสียงสําหรับชาวตางชาติไดตกลงมาอยางมาก 
วิเคราะหจากสาเหต ุพวกเราคิดวา นอกจากทฤษฏีการสอนการส่ือสารท่ีเปนตัวนําในการเนนแตความ
คลองแคลวของการพูดแตละเลยการออกเสียงท่ีถูกตองแลว ยังมีรูปแบบการฝกฝนการออกเสียงท่ีตายซากทํา
ใหอารมณนักเรียนเบ่ือหนายไดงาย และกระทบตอประสิทธิภาพในการเรียน ปรากฏการณนี้ไดทําใหเกิด
ความวิตกกังวลตอคร ูอาจารยผูเช่ียวชาญท่ีอยูในวงการการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาต ิเนื่องจากขั้นแรก
ถาหากปูพ้ืนฐานการออกเสียงไมด ีจะทําใหเปนปญหาเรื้อรัง และแกไขไดยากยิ่ง หลิวสวิน (2000),  หลินเทา 
(2002,อางถึงจาวจินหมิง 2005) และจาวจินหมิง (2005) ผูเช่ียวชาญท้ังสามทานทยอยเขียนบทความเรียกรอง
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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 ซ่ึงจะเห็นไดวาวิธีนี้ไมเพียงแตทําใหการออกเสียงมีประสิทธิภาพดี อีกท้ังยัง
ไดรับความนิยมจากนักเรียนอีกดวย 
4.2.3 ของโมดูล แบบฝกหัด ที่มีชีวิตชีวา 
 โมดูลมัลติมีเดียของ Great Wall Chinese ไดใหนักเรียนฝกฝนเนื้อหาทักษะครบดานซ่ึงประกอบดวย 
คําศัพท ไวยากรณ ตัวอักษรจีน บทสนทนา ผานทางรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน ฟงแลวเลือกคําตอบ เลือก
คําศัพทใสลงในชองวาง แสดงลําดับขีดตวัอักษร เปนตน ไดเปล่ียนการฝกฝนท่ีจืดชืดและไรรสชาติให
กลายเปนสนุกสนานและราเริง ยิ่งกวานั้นบนพ้ืนฐานท่ีนักเรียนพูดไดอยางคลองแคลวยังเนนการพูดท่ีถูกตอง
ตามหนังสือ ในสวนของอักษรจีนก็ลักษณะโดดเดน เสนภาษาจีนท่ีออนชอยนาประทับใจ การแสดงลําดับขีด
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มีสวนชวยเรื่องความจําของนักเรียนในการเขียนอักษรจีน ซ่ึงจะทําใหไมทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
ยากลําบากอีกตอไป และทําใหไดรับผลการเรียนท่ีด ี ในการสอบตอนจบหลักสูตร นักเรียนสวนใหญสามารถ
เขียนอักษรจีนท่ีเรียนมาไดถูกตอง 
 
4.3 ผลตอบรับที่ดจีากนักเรียน 
 ขอมูลขางตนท้ังหมดลวนเปนมุมมองจากดานอาจารยท่ีมีตอขอดีของบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall 
Chinese เทานั้น ดังนั้นในตอนนี้ภายใตแนวคิด “Child Center” ความรูสึกของนักเรียนมีความสําคัญมาก 
หลังจากท่ีจบหลักสูตรแลว พวกเราไดทําการสํารวจโดยใชแบบทดสอบใหนักเรียนทํา และก็เปนส่ิงท่ีนายินดี
ยิ่งเม่ือนักเรียนสวนใหญลวนใหผลตอบรับท่ีดีตอบทเรียนมัลติมีเดียนี ้
 คําถามท่ีถามวา “ทานชอบบทเรียนมัลติมีเดียนี้หรือไม? เพราะเหตุใด?” จาก 11 คน มีคนเลือกคําตอบ
ดังนี ้ 
“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 
 จากการสํารวจนีทํ้าใหพวกเรามองเห็นวา 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 
 นี่เปนการแสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีนักเรียนแตละคนไดรับแตกตางกันออกไปภายในระยะเวลาการเรียน 5 
สัปดาห และทําใหความปรารถนาขั้นตนในการเรียนการสอนของพวกเราปรากฏขึ้น นั่นก็คือการฝกฝนทักษะ
การฟงพูดเปนหลัก พัฒนาความสามารถการฟงพูดของนักเรียนอยางรวดเร็ว 
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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 ในชวงระหวางคอรสนี ้ และก็ทําให
เราไดสัมผัสโดยตรงถึงผลดีหลายอยางท่ีรูปแบบการเรียนชนิดนีไ้ดนํามาใหเราจากการเรียนการสอนภาษาจีน
ใหชาวตางชาต ิ     


