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บทคัดยอ 
เว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องตนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีน

ในชีวิตประจําวันในระดับขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนภาษาจีน ในการพัฒนาเว็บ
มัลติมีเดียนี้ไดมีการประยุกตเอาเครื่องมือจาก เว็บไซต GoAnimate ซึ่งเปนเครื่องมือในการสรางสื่อวิดีโอ โปรแกรม 
Codelobster สําหรับใชในการพัฒนาเว็บไซต และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สําหรับในการตกแตงภาพที่
ใชประกอบในสื่อการสอนภาษาจีน การประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเว็บมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร โดยผลการประเมินพบวาเว็บมัลติมีเดียนี้ทํางานไดถูกตองตามขอบเขตของฟงกชันที่กําหนดทั้งหมด 
เชน การเลือกเมนูสําหรับบทเรียนตาง ๆ  บทสนทนาและการบรรยายขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจีนอยูในระดับดี 
ความสะดวกและความงายในการใชงานอยูในระดับดีมาก สวนการประเมินผลความพึงพอใจของเว็บมัลติมีเดียนี้ 
พบวา ประสิทธิภาพของเว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนาจีนในภาพรวมอยูในระดับดี เว็บมัลติมีเดียนี้มีประโยชน
ตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยมีเนื้อหาที่ชัดเจน เขาใจงาย ความสวยงามในระดับดีมาก และสวนความถูกตอง 
ความครอบคลุมในเนื้อหาและการดําเนินงานเรื่องของสื่อมีความนาสนใจนั้นอยูในระดับดี ซึ่งคุณคาที่ไดจากเว็บ
มัลติมีเดียนี้จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 

คําสําคัญ : บทสนทนาภาษาจีน  สื่อประสม  สื่อการเรียนออนไลน  เว็บไซต 

Abstract 
The multimedia website for basic Chinese conversation practice was developed to help 

improving basic Chinese conversation skill in everyday life for students and people who are 
interested in learning Chinese. In this application development, several tools were used such as 
GoAnimate website as tool to create videos, Codelobster program for developing the website, and 
Adobe Photoshop CS6 program for image editing. The evaluation of satisfaction in performance 
efficiency of the multimedia website was conducted by computer specialists. The results showed 
that the multimedia website works properly within the required domain of interest. For instance, 
the selection of each lesson, the conversation and explanation for each Chinese vocabulary are at 
the good level, the convenience and the ease to use are at the great level. For the satisfaction 
evaluation of this multimedia website, it is found that the overall efficiency of this multimedia 
website is at good level. The multimedia website is useful to use in everyday life, has clear 
contents, easy to understand and the interface design is good. The accuracy and the content 
coverage are at the good level. The value of this multimedia website is to increase the self-
learning capabilities. 

Keywords : Chinese conversation; Multimedia; Online learning materials; Website 
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บทนํา 
จากก ารขย ายตั วท างด าน เศรษ ฐกิ จ  สั งคม 

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสงผลใหสาธารณรัฐประชาชน
จีนเขามามีบทบาทสําคัญตอภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ทํา
ใหภาษาจีนเปนภาษาที่คนทั่วโลกใชกันมากซึ่งรองจาก
ภาษาอังกฤษและจากความสําคัญของภาษาจีนยังทําให
สหประชาชาติไดจัดใหภาษาจีนเปนหนึ่งในหาภาษา
หลักที่ใชในการติดตอสื่อสารขององคการสหประชาชาติ 
[1] สํ าหรับประเทศไทยนั้ น ไดมีความสัมพันธกั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาเปนเวลาชานานและใน
ปจจุบันไดมีการกระชับความสัมพนัธกันมากขึ้นโดยผาน
ขอตกลงการคาเสรีซึ่งทําใหการลงทุนระหวางไทยจีนมี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น ในอนาคตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
ยิ่งเขามามีอิทธิพลตอการคา การลงทุนของประเทศไทย
มากขึ้น จึงสงผลใหความตองการในตลาดแรงงานตอผูที่
มีความสามารถทางภาษาจีนสูงขึ้นตามไปดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาว ประเทศไทยจึงใหความสําคัญ
กับภาษาจีนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยในโรงเรียนตาง ๆ ไดมีการจัดให
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ถูกบรรจุ
ลงในหลักสูตรการเรียนการสอน [1] เพื่ อ เพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเอง แมวาจะมีหลายๆ โรงเรียนไดทํา
การเปดสอนภาษาจีนแลว แตการสอนภาษาจีนใน
เมืองไทยยังคงประสบกับปญหาในดานการเรียนการ
สอนอยู ดังจะเห็นไดจากสถานการณโดยรวมของการ
เรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยทั้งในระบบ
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน การผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถในการสื่ อสารภาษาจีนที่ สามารถ
ตอบสนองตอตลาดแรงงานยังไมเพียงพอและมีคุณภาพ
ตามความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพราะเหตุ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคหลายประการ เชน มีเด็กเรียน
จํานวนมากจนไมสามารถสอนใหไดผลดีซึ่งมีผลมาจาก
การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานการสอน
ภาษาจีน นอกจากนี้การขาดหลักสูตรและนโยบายใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ชัดเจนและได
มาตรฐานเพียงพอ ปญหาอีกประเด็นหนึ่งคือ รูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันยังคงใชรูปแบบที่
เนนการทองจํา เมื่อนักเรียนทองจําคําศัพทไดก็สามารถ
ที่จะใชภาษาได แตเมื่อไรก็ตามท่ีผูเรียนเลิกทองจําก็จะ 

 
ลืมโดยอัตโนมัติ แมวาการเรียนการสอนแบบทองจําถือ
วาเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรูภาษาจีนเปนอยางมาก แตเนื่องจากภาษาจีนมี
ลักษณะหลายมิติกวาภาษาอื่น ๆ ตองจํามากทําให
ผูเรียนรูสึกยากเกินไปและเบื่องายหรือทอจนไมอยาก
เรียน นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการ
เรียนภาษาจีนในประเทศไทยคือ ขาดการฝกสนทนาใน
หองเรียน ทําใหเด็กไมสามารถฝกพัฒนาทักษะทางดาน
การสื่อสารภาษาจีนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนรวมไปถึงการฝกทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนจะใหไดผลดีนั้น ผูเรียนจําเปนตอง
มีการฝกฝนซํ้า ๆ เปนประจํา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสําหรับการสนทนาภาษาจีน
ระดับเบื้องตน ซึ่งสื่อมัลติมีเดียบนเว็บนับเปนเครื่องมือ
หนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนภาษาจีนสามารถเรียน
และฝกฝนทักษะการสื่อสารไดซ้ํา ๆ ไมจํากัด และดวย
คุณ ลั กษ ณ ะของสื่ อมั ลติ มี เดี ย เป นสื่ อ ป ระสมที่
ประกอบดวยขอมูลที่มีทั้งภาพ ตัวอักษร เสียงและสื่อ
วิดีโอซึ่งจะชวยผู เรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย
ตนเองไดอยางสะดวก โดยไมมีขอจํากัดในดานสถานที่
และเวลา ลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดานการ
สอนภาษาจีน นอกจากนี้ เหตุผลที่สําคัญอีกประการ
ห นึ่ งคื อ  สื่ อ มั ลติ มี เดี ย ช วย ผู เรี ยน ในแ งก ารลด
ความเครียด ชวยทําใหนาสนใจ จํางายขึ้นโดยผานตัว
การตูนเนื่องจากสื่อการตูนแอนิเมชันสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเรียนใหกลับมาทบทวนดวยตนเองได 
[2] 

วั ต ถุ ป ระส งค ข อ งก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น าเว็ บ            
แอปพลิเคชันสําหรับการฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีน
ในชีวิตประจําวันในระดับขั้นพื้นฐานและเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สําหรับการเรียนการสอน
ภาษาจีนในระดับสูงขึ้นตอไป 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสําหรับ
การฝกสนทนาภาษาจีน ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและ
ทฤษฎีการเรียนรูและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบที่สามารถนํามาประยุกตใช โดยแบงเปน
หัวขอดังตอไปนี ้
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กลยุทธการเรียนรูภาษา 
ในการเรียนภาษาใหประสบความสําเร็จนั้ น 

จําเปนตองอาศัยกลยุทธในการเรียนแบบตาง ๆ โดย      
กลยุทธการเรียนรูภาษามีทั้งกลยุทธเรียนรูโดยตรงและ
กลยุทธทางออม 

กลยุทธการเรียนรูภาษาทางตรง ประกอบดวย กล
ยุทธการจํา การที่ผูเรียนจําขอความตามที่ไดถายทอด
มา กลยุทธทางดานความรูความคิดเปนการเรียนที่
ผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมเพื่อใหเขาใจ
ในสิ่งที่ เรียน กลยุทธชดเชยเปนวิธีที่ชวยสงเสริมให
ผูเรียนชดเชยความรูที่ขาดหายไป เพื่อใหเขาใจสิ่งที่
เรียนมากขึ้น สวนกลยุทธทางออม ประกอบไปดวย กล
ยุทธนําไปสูความสําเร็จ เปนวิธีที่ทําใหผูเรียนเขาใน
กระบวนการคิดดวยการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยัง
มีกลยุทธทางอารมณ เปนวิธีที่ชวยสรางความมั่นใจใน
ตัวผูเรียนโดยพยายามผอนคลายเมื่อรูสึกกลัวที่จะตอง
ใชภาษาตางประเทศและใหรางวัลกับตัวเองเมื่อทําไดดี 
และกลยุทธสุดทายคือกลยุทธทางสังคมเปนวิธีชวย
สงเสริมผูเรียนใหทํางานรวมกับผูอื่น เชนการขอให
เจาของภาษาหรือผูเชี่ยวชาญชวยแกไขในสิ่งที่ผูเรียน
พูดผิด เปนตน [3] 

สําหรับการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยพบวา 
คนไทยสวนใหญยังมีการใชกลยุทธการจําในการเรียนรู
คําศัพทภาษาจีน โดยการทองจําแบบซ้ําซ่ึงการวิจัยการ
สอนภาษาจีนตามกลยุทธการจําของ Zhao [4] ได
เสนอวิธีการเรียนรูภาษาจีนจากกลยุทธการจําไวดังนี้ 
วิธีการจํารูปรางตัวอักษร การวิเคราะหหนวยคํา วิธีการ
จดจําคําศัพทเปนกลุมกอน วิธีจดจําแบบเชื่อมโยง และ
วิธีการจําแบบอาศัยบริบทซึ่งกลยุทธการจําแบบวิธีการ
เรียนรูจากบริบทนั้นเปนการเรียนรูภาษาจีนจากการ
ประยุกตใชคําศัพทและประโยคท่ีมีการใชในชีวิตจริงที่มี
การใชบอย ๆ ทําใหผูเรียนเพิ่มความเขาใจคําศัพทที่
ลึกซึ้งขึ้นไปอีก วิธีการเรียนแบบนี้เรียนในรูปแบบการ
จดจําคําศัพทจากการสนทนาจะชวยสรางปจจัยทาง
อารมณและใหความรูสึกที่ดีแกผูเรียนทั้งยังเพิ่มระดับ
การจําสูงขึ้นอีกดวย 

แนวคิดในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
กิดานันท มลิทอง [5] กลาววา สื่อนับวาเปนสิ่งที่มี

สวนสําคัญตอการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถ

เขาใจเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับที่ผูสอนตองการและสื่อ
ยังชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพไดตรงกับวัตถุประสงคการสอน ปจจุบัน
เทคโนโลยีกาวหนาไปมากทําใหสื่อการสอนที่ใชบรรจุ
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
มากขึ้นไมวาจะเปนสื่อบันทึกเสียง สไลด โทรทัศน 
วิดีทัศน  สื่อในรูปแบบมัลติมี เดีย ยิ่ งไปกวานั้นเมื่อ
เทคโนโลยีเครือขายมีความกาวหนามากขึ้น มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนผานระบบเครือขายซึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก เครือขายใยแมงมุมหรือที่
เรียกวาเว็บ (web) กลายเปนชองทางการติดตอสื่อสาร
นํามาประยุกตใชกับทางดานธุรกิจและการศึกษาอีก
ดวย โดยเฉพาะทางการศึกษานั้นสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากตอทั้งกับผูเรียนและผูสอน โดยสื่อการ
เรียนการสอนผานเว็บเปนการเรียนการสอนที่อาศัย
โปรแกรมไฮเปอรมีเดีย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร
มัลติมี เดียนําเสนอสารสนเทศตาง ๆ ที่ ใชรูปภาพ 
กราฟกตาง ๆ มาชวยเสริมสรางในสื่อนาสนใจมาก
ยิ่ งขึ้ น  ดั งนั้ นสื่ อการสอนเว็บมั ลติมี เดี ยมี การใช
ป ระ โยชน จ ากคุณ ลั กษ ณ ะและทรัพ ยาก รขอ ง
อินเทอรเน็ตที่มาสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดย
เปนการกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําให
เกิดประสบการณรวมในวิชา ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรค และที่สําคัญทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู       
ซ้ํา ๆ ไดดวยตนเองตามตองการและใหผูเรียนสามารถ
เรียนไดทุกหนทุกแหงทั่วโลก 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง [6] ไดกลาวถึงทฤษฎีการ
เรียนรูและจิตวิทยาเรียนรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
สื่อมัลติมี เดีย เพื่ อการศึกษาที่สําคัญ  3 ทฤษฎี  คือ 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ท่ีใหความสําคัญ
กับพฤติกรรมภายนอกที่ตอบสนองตอสิ่งเรา โดยไมเนน
ความนึกคิดภายในของมนุษย ซึ่งสื่อมัลติมี เดียเพื่อ
การศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมนี้
จะเปนรูปแบบที่เนนการออกแบบสื่อที่มีโครงสราง
เนื้อหาในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) โดยผูเรียนทุก
คนจะไดรับการนําเสนอเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและ
ตายตัว โดยสื่อการเรียนรูแนวคิดนี้จะเนนใหผูเรียน
ตองการใหผูเรียนผานประเมินตามเกณฑที่กําหนดไว
กอนจึงจะสามารถไปศึกษาตอยังเนื้อหาของบทตอไป 
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สวนทฤษฎีตอมาคือ ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 
ทฤษฎีนี้จะมองพฤติกรรมของมนุษยและภายในจิตใจ
เขามาเกี่ยวของ โดยมองวามนุษยแตละคนมีความนึก
คิด อารมณ จิตใจและความรูสึกภายในแตกตางกัน 
ดังนั้นสื่อการสอนที่ออกแบบตามทฤษฎีปญญานิยมนี้
จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย โดย
การออกแบบความรูในลักษณะการอธิบายและเงื่อนไข 
ไมตองการลําดับการเรียนรูที่ตายตัวทําใหผูเรียนมีอิสระ
มากขึ้นในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง โดยผูเรียน
แตละคนจะสามารถเรียนรูในลําดับเนื้อหาไมเหมือนกัน
ขึ้นอยูกับความสามารถ ความสนใจของผู เรียนเปน
สําคัญ 

ในการวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีปญญานิยมที่เกิดจาก
แนวคิดของ Chomsky [7] มาประยุ กต ใช ในการ
ออกแบบสื่อผานเว็บ การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
นี้ไดจัดความรูในลักษณะการอธิบาย และแบงหมวด
การเรียนรูออกเปนบท ๆ แยกออกจากกันทําใหเกิด
ความเปนอิสระในการเลือกเรียน การมีอิสระมากขึ้นใน
การเลือกลําดับของการเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับตน
ทําใหเกิดการกระตุนการสรางปฏิสัมพันธและเปนการ
สรางความยืดหยุนในการเรียนการสอนของผูเรียนและ
ผูสอนมากขึ้นตอไป 

เว็บไซต (Website) 
เว็บไซตถูกเรียกเปนตําแหนงที่อยูของผูท่ีมีเว็บเพจ

ของตั ว เอ งบนระบบอิ น เทอร เน็ ตซึ่ ง ได จ ากการ
ล งท ะ เบี ย น กั บ ผู ให บ ริ ก าร เช าพื้ น ที่ บ น ระ บ บ
อินเทอรเน็ตเมื่อไดลงทะเบียนในชื่อที่ตองการแลว ก็
สามารถจัดทําเว็บเพจและสงใหศูนยบริการนําขึ้นไปไว
บนอินเทอรเน็ต ถือไดวามีเว็บไซตเปนของตัวเองแลว 
[8] นอกจากนี้ เว็บไซตยังเปนแหลงที่รวบรวมเว็บเพจ
เรื่องเดียวกันจํานวนมากมายหลายหนามารวมอยู
ดวยกันซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก (hyperlink) 
ที่ประกอบดวยไฟลชนิดอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการ
แสดงผลของหนาเว็บเพจ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของหรือ
สอดคลองกัน เชน รูปภาพ มัลติมีเดีย โปรแกรมภาษา
สคริปต ไฟลขอมูลท่ีใหดาวนโหลดและอัพโหลดขอมูล 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล [9] ไดกลาววา องคประกอบ
ของเว็บไซต ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) เว็บเพจ คือ 
หนาเอกสารแตละหนาซึ่งถูกเขียนดวยภาษา HTML 

ขอมูลที่แสดงในเว็บเพจประกอบดวย ขอความ ภาพ 
เสียง ซึ่งเปนขอมูลแบบสื่อผสมหรือมัลติมี เดีย (2) 
โฮมเพจเปนเว็บเพจหนาแรกสุดของขอมูลแตละเรื่อง
เปรียบเสมือนหนาปกของหนังสือเปนสวนที่บอกให
ทราบวาเว็บไซตเกี่ยวกับเรื่องใด พรอมกับมีสารบัญใน
การเลือกไปยังหัวขอตาง ๆ ในเรื่องนั้นดวย (3) ยูอาร
แอล (URL-Universal Resource Locator) คือที่อยูที่
ระบุ ตํ าแหน งบ ริก ารต า ง  ๆ  ในระบ บ เครื อข าย
อินเทอรเน็ต การออกแบบเว็บไซตนั้นไมไดหมายถึง
ลักษณะหนาตาของเว็บไซตเพียงอยางเดียวแตเกี่ยวของ
ทั้ งห ม ด ตั้ งแ ต ก ารกํ าห น ด เป าห ม าย  ก ารระ บุ
กลุมเปาหมาย การจัดระบบขอมูล การสรางระบบเนวิ
เกชัน การออกแบบหนาเว็บรวมไปถึงการใชกราฟก 
การเลือกใชสีและการจัดรูปแบบตัวอักษร นอกจากนั้น
ยังตองคํานึงถึงความแตกตางของสื่อในการแสดงผล
เว็บไซต ไดแก ชนิดและรุนของบราวเซอรขนาดของ
หนาจอมอนิเตอรความละเอียดของสีในระบบรวมไปถึง 
Plug-in ชนิดตาง ๆ ที่ผูใชมีอยูเพื่อใหผูใชเกิดความพึง
พอใจที่จะทองในเว็บไซตนั้น โดยกอบเกียรติ สระอุบล 
[10] ไดกลาวถึงหลักการทั่วไปในการออกแบบเว็บไซต
ไวดังนี้ การนําเสนอขอมูลตองจัดสีสันขอความใหดู
สะดุดตาและมีรูปภาพประกอบ หนาแรกไมควรมีขอมูล
หรือรูปภาพใหญ ๆ มากเกินไปจะทําใหเว็บเปดไดชา 
ควรมีภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อโฆษณาดึงดูดความ
สนใจแตไมควรใสมากเกินไป หนาเว็บควรตกแตงดวย
กราฟกพอประมาณ ควรมีการปรับปรุงขอมูลหนาเว็บ
เปนระยะ ๆ เพื่อไมใหผูใชรูสึกเบื่อ เชน เพิ่มเนื้อหาขาว
ใหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปภาพ ฯลฯ  

สื่อประสม 
หนูม วน รมแกว  [11] ได ใหความหมายของ 

เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (multimedia) ไวเปน 2 
ความหมาย คือ สื่อที่นําสื่อหลายประเภท มาใชรวมกัน
ในการเรียนการสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการ
เรียนการสอน เปนตน ความหมายที่สอง สื่อประสม 
หมายถึงการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อในการนําเสนอ
ขอมูลต าง  ๆ  ทั้ งข อความ  ภ าพนิ่ ง  ภาพกราฟ ก 
ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบ เชน คอมพิวเตอร
ชวยสอน เปนตน นอกจากนี้ สมสิทธิ จิตรสถาพร [12] 
ยังไดอธิบายความหมายของสื่อประสมวาเปนการใชสื่อ
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หลายอยางประกอบกันอยางเปนระบบ การนําสื่อ      
หลาย ๆ ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุอุปกรณและ
วิธีการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด
ในการเรียนการสอน โดยการใช สื่ อแตละอย าง
ตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหาเพื่อการผลิตหรือการ
ควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในการนําเสนอ
ข อ มู ล ทั้ ง ตั ว อั ก ษ ร  ภ า พ ก ร า ฟ ก  ภ า พ ถ า ย 
ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศนและเสียง [13], [14] 

โดยสรุปแลวเทคโนโลยีสื่อประสม คือสื่อที่ ใช
คอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศเพื่อเสนอ
ขอมูลประเภทตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ตัวอักษรและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ผูใช
มีการโตตอบกับสื่อโดยตรง โดยที่องคประกอบสําคัญ
ของเทคโนโลยีสื่อประสมคือ การเชื่อมโยงเชิงโตตอบ 
การเชื่อมโยงเชิงโตตอบเปนลักษณะที่ผูใชสื่อประสม
สามารถเลือกขอมูลไดตามความตองการโดยคลิกเมาสที่
ตั ว อั ก ษ รห รื อ ปุ ม ที่ กํ า ห น ด ให เป น ตั ว นํ าท า ง 
(navigation) ก ารเชื่ อมโย งสํ าห รับตั วอั กษรที่ จ ะ
สามารถเชื่อมโยงไดจะเปนตัวอักษรที่ออกแบบใหมีสี
แตกตางจากอักษรตัวอื่น ๆ สวนปุมก็จะมีลักษณะคลาย
กับปุมเพื่อชมภาพยนตร หรือคลิกลงบนปุม เพื่อเขาหา
ขอมูลที่ตองการ หรือเปลี่ยนหนาตางไปยังขอมูลถัดไป 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

วรพรรณ บุดดีดวง [15] ไดทําการศึกษาผลการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระวิทยาศาสตร 
เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
งานวิจัยนี้มีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอน
และหลั งก ารนํ าบท เรียนคอมพิ ว เตอร เข ามาใช
ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 

อติพร ปานพุม และวงกต ศรีอุไร [16] ไดทําการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธเรื่องการทดลอง
วิทยาศาสตรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 โดย 80 ตัวแรก คือ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนระหวางเรียน
ทั้ งหมด โดยผู เรียนทั้ งหมดไดทําแบบฝกหัดหรือ

แบบทดสอบยอยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 สวน 80 
ตัวหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ เปนผลลัพธ
หลังจากผูเรียนเรียนจบกระบวนการ โดยคิดคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เชน ตัวเลข 80 หมายถึง 
ผูเรียนทั้งหมดไดทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 80 ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดีย
แบบมีปฏิสัมพันธที่พัฒนาขึ้นทําใหมีประสิทธิสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวสามารถนําไปใชกับการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากงานวิจัยขางตนสรุปไดวา การนําสื่อการเรียน
การสอนเขามาใชในการเรียนการสอนชวยใหผูเรียนมี
ความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนา
สอนภาษาจีนเบื้องตน ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา
และระบบ อุปกรณในการพัฒนาและวิธีการดําเนินงาน 
โดยมีรายละเอียดแสดงใน Figure 1 

 

Figure 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

1)  การวิเคราะหเนื้อหาหนังสือภาษาจีน 
เนื้อหาที่ ใชประกอบในการจัดทําสื่อนี้  คือ 

ห นั ง สื อ เรี ย น ภ าษ าจี น  Practical Audio Visual 
Chinese เลม 1 [17] ดังแสดงในFigure 2 โดยหนังสือ
เลมนี้ไดผลิตขึ้นในไตหวัน (The Republic of China) 
ซึ่งเปนแบบเรียนระดับขั้นพื้นฐาน สําหรับผูที่เริ่มตน
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เรียนภาษาจีน โดยองคประกอบของเนื้อหาจะประกอบ
ไปดวย คําศัพทและบทสนทนาภาษาจีนที่มีการใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยเนื้อหาบทเรียนประกอบดวย การ
แนะนําตัว การทักทาย กิจกรรมที่ชอบ ราคาสินคา 
และการพู ดชื่นชมผู อื่ น  เปนตน  ในกระบวนการ

วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขั้นตอนการทํางานของสื่อ
จะมีการกําหนดตามจุดประสงคการเรียนรูที่มีการแบง
เนื้ อหาบทเรียนออกเปนบท ๆ จากหนั งสือ เรียน
ภาษาจีน Practical Audio Visual Chinese เลม 1  

 

 

Figure 2 หนังสือเรียนภาษาจีน Practical Audio Visual Chinese Vol.1 

2) วางโครงเรื่ อ งและ เขี ยน สตอรีบ อ ร ด 
(Storyboard) 

ทําการวางโครงเรื่องโดยการเขียนสตอรีบอรด 
(Storyboard) ของแตละเนื้อหา มีการกําหนดตัวแสดง
และบทสนทนาในแตละสถานการณ โดยในฉากจะมี
ก า ร แ ส ด ง ร า ย ล ะ เอี ย ด  เช น  ข อ ค ว า ม  ภ า พ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดอยางมีลําดบั ซ่ึงใน
สตอรีบอรด ประกอบดวย  ตัวละคร ไมวาจะเปนคน 

สิ่งของ สถานที่หรือตัวการตูนและที่สําคัญมีการกําหนด
สถานการณที่พวกเขากําลังเคลื่อนไหว มีการกําหนด
เสียงการพูดโตตอบกันระหวางตัวละครและกําหนด
เสียงประกอบและเสียงดนตรีประกอบในแตละฉาก 

โดยการเขียนสตอรีบอรดของการสรางเว็บ
มัลติมีเดียนี้ผูวิจัยไดเขียนสตอรีบอรดตามฉากที่เกิดขึ้น
ตามบทสนทนาในแตละหัวเรื่อง ดังตัวอยาง Figure 3 - 
5  

 

 

Figure 3 สตอรีบอรดของฉากที่แนะนําบทเรียนที่ 1 การแนะนําตัว 
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Figure 4 สตอรีบอรดของฉากหองทํางาน บทสนทนาเกี่ยวกับการทําความรูจัก 

 

 

Figure 5 สตอรีบอรดของการแนะนําคําศัพทและการออกเสียงคําศัพท 

3) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
ผูวิจัยได ใชแอปพลิเคชัน GoAnimate เปน

เครื่องมือที่ชวยในการจัดทําวีดิ โอนําเสนอเนื้อหา
บทเรียนที่ เกี่ยวกับการฝกสนทนาภาษาจีน โดยที่ 
GoAnimate สามารถกําหนดคุณสมบัติของตัวแสดงได
และสรางวีดี โอที่ สวยงาม นอกจากนี้ ยั งมี การใช
ซอฟตแวรที่ใชสําหรับการตกแตงภาพ ไดแก โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม 
Codelobster 3.7.x 

ในการพัฒนาเว็บมัลติมีเดียนี้ไดใชโปรแกรมหลัก
ใน ก า ร พั ฒ น าอ ยู  2 โป ร แ ก รม คื อ  โป รแ ก ร ม 
GoAnimate แ ล ะ โป ร แ ก ร ม  Codelobster โ ด ย
โปรแกรม GoAnimate ใชสําหรับการสรางวีดิโอสื่อการ
สอน โดยผูใชงานโปรแกรมนี้จําเปนตองลงทะเบียนกับ
เว็บ ไซต  http://www.goanimate.com เพื่ อสมัคร
เป นสมาชิกก อน  โดยโปรแกรม GoAnimate นี้ มี

เครื่องมือที่ใชในการกําหนดคุณสมบัติของตัวแสดง การ
สรางภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงที่ชวยสนับสนุนใน
การสรางสื่อวิดีโอใหงายขึ้นและมีลูกเลนที่สวยงามและ
ยังสนับสนุนตอการแชรในสังคมออนไลนอีกดวย ใน
สวนของโปรแกรม Codelobster ใชสําหรับการเขียน
โคดในการควบคุมการทํางานของสื่อ 

โดยรายละเอียด การพัฒนาสื่อมีขั้นตอนดังน้ี 

3.1)  ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร า งสื่ อ โด ย เว็ บ ไซ ต 
GoAnimate 

(1) เข าสู เว็ บ ไซต  GoAnimate โด ยผู ใช ง าน
โ ป ร แ ก ร ม  จ ะ ต อ ง เ ข า ไ ป ที่ 
http:/ / www.goanimate.com เพื่ อ  login เข า สู
ระบบในการใชงานโปรแกรม GoAnimate เพื่อสราง
วิดีโอ ดัง Figure 6 
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Figure 6 เขาสูเว็บไซต GoAnimate 

(2) เริ่มตนการกําหนดรูปแบบของวิดีโอ โดย
โปรแกรม GoAnimate มีเครื่องมือใหผูพัฒนาเลือก
กําหนดรูปแบบ (theme) ของสื่อไดตามตองการและยัง

มีเครื่องมือตาง ๆ มากมายที่ชวยสนับสนุนการสราง
วิดีโอใหไดสะดวก รวดเร็วและสวยงาม ดังFigure 7-8 

 
 

 
Figure 7 เลือก Theme ที่ตองการได 

 

 

Figure 8 เครื่องมือสําหรับการใชงานโปรแกรม GoAnimate 
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(3) เริ่มตนการสราง Video ในการสรางเว็บ
มัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนาภาษาจีนนี้ ผูพัฒนาได
สรางตัวละคร กําหนดบทสนทนา กําหนดฉากและ
สถานการณในการฝกสนทนาใหสอดคลองกับบทเรียน 
โดยหัวขอบทเรียนสําหรับการฝกสนทนาประกอบไป

ดวยการการทักทาย การแนะนําตัว การถามราคาสินคา 
เปนตน พรอมกันกับการสรางวีดิโอไดแทรกเสียงบท
สนทนาและเพลงประกอบฉากเพื่อใหสื่อนาสนใจ            
มากขึ้น ดัง Figure 9-11 

 

 

Figure 9  ตัวอยางการสรางตัวละครและกําหนดฉาก 

 

Figure 10 การสรางประโยคสนทนา 
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Figure 11 แทรกเสียงดนตรี (Back Ground Music) 

(4) การป ระ เมิ นค วามพึ งพ อ ใจของเว็ บ
มัลติมีเดีย 

ในการประเมินการใชงานเว็บมัลติมี เดีย
สําหรับฝกสนทนาภาษาจีนเบื้องตนน้ี ประกอบดวยการ
ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทํางานของ
เว็บมัลติมีเดียโดยผู เชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 
จํานวน 4 คน 

สวนการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน
เว็บมัลติมีเดียสําหรับฝกสนทนาภาษาจีนเบื้องตน ไดมี
การประเมินจาก 2 กลุม กลุมที่ 1 คือกลุมผูเชี่ยวชาญ
และอาจารยผูสอนภาษาจีน จํานวน 4 คน จะทําการ
ประเมินความถูกตอง ความครอบคลุมและความ

เหมาะสมของเนื้อหาและความพึงพอใจในการใชสื่อ 
สวนกลุมที่ 2 คือ กลุมนักเรียนหองเรียนภาษาจีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรองกวางอนุสรณ อําเภอ
รองกวาง จั งหวัดแพร จํานวน 19 คน จะทําการ
ประเมินความพึงพอใจของการใชเว็บมัลติมีเดียสําหรับ
การฝกสนทนาภาษาจีนระดับเบ้ืองตน 

สิ่งท่ีคนพบ 

ผลที่ไดจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสําหรับการฝก
สนทนาภาษาจีนเบื้องตน โดยสื่อระกอบดวยเนื้อหา
ทั้งหมดจํานวน 6 บท ดังตัวอยางแสดง Figure 12-14 
ดังนี ้

 

Figure 12 หัวขอบทเรียนการฝกสนทนาภาษาจีน 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

38 

 
Figure 13 บทสนทนาการแนะนําตัวเอง 

 

 
Figure 14 บทสนทนาการแนะนําสมาชิกในบาน 

 
ในการประเมินประสิทธิภาพของเว็บมัลติมีเดีย

สําหรับการฝกสนทนาภาษาจีนเบื้องตน ผูวิจัยไดจัดทํา
แบบประเมินประสิทธิภาพของการทํางานและประเมิน

ความพึงพอใจในการใชงานเว็บมัลติมีเดีย โดยแบง
ระดับคะแนนการประเมินไวเปน 5 ระดับ ดัง Table 1   

 
 
Table 1 แสดงระดับคะแนนสําหรับแบบประเมินผล 

ระดับ ความหมาย 
1 ปรับปรุง 
2 พอใช 
3 ปานกลาง 
4 ด ี
5 ดีมาก 
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ในการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการ
ทํางานของเว็บมัลติมี เดีย ผูวิจัยกําหนดหัวขอการ
ทดสอบประสิทธิภาพไว 3 ดานคือ ความถูกตองของ
การทํางานของระบบ ดานความสะดวกในการใชงาน
และความยากงายการใชงานของระบบ  

สวนการประเมินความพึงพอใจในการใชงานเว็บ
มัลติมีเดีย ผูวิจัยไดวัดความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางที่
ไดใชสื่อนี้ โดยแบงหัวขอการประเมินออกเปน 10 ดาน 
คือ 1) นําเสนอเนื้อหาถูกตอง 2) เนื้อหาในการนําเสนอ
ครบถวน ครอบคลุม  3) มีความถูกตองแมนยําและ
ครบถวนของเนื้อหา 4) ชัดเจน ไมสับสน และเขาใจงาย 
5) การนําเสนอของเสื่อมีความชัดเจน 6) สื่อมีความ
สวยงาม ทันสมัย และเหมาะสมกับเนื้อหา 7) การ
ดําเนินงานเรื่องของสื่อมีความนาสนใจ 8) มีความเขาใจ
สื่อที่นําเสนอ 9) สื่อมีประโยชนตอการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 10) ความพึงพอใจโดยรวมของสื่อ 
โดยมี เกณ ฑ ที่ ใช ในก ารแป ลความห มายข อมู ล

โดยใชวิธีของ Likert Scale [18]  แบบจําแนกแตละ
ชวงยอยระดับความพึงพอใจ ตาม Table 2 ดังนี ้

 
Table 2 แสดงชวงระดับความพึงพอใจ 

ชวงคะแนน ชวงระดับความพอใจ 

1.0 ≤ x ≤ 1.8 ควรปรับปรุง 
1.8 < x ≤ 2.6 พอใช 
2.6 < x ≤ 3.4 ปานกลาง 
3.4 < x ≤ 4.2 ด ี
4.2 < x ≤ 5.0 ดีมาก 

สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต 

N

fx
X

n

i ii


 

โดยที  x  แทนคาเฉลี่ย; 
 ix  แทนคาคะแนนประจําคําตอบ 

 if  แทนจํานวนผูประเมินท่ีมีคาคะแนน; 

  N   แทนจํานวนผูประเมิน 
 

 
Table 3 แสดงผลการประเมินการใชเวบ็มัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องตน 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

x  S.D ระดับ 

1. นําเสนอเนื้อหาถกูตอง 3.48 0.50 ด ี

2. เนื้อหาในการนําเสนอครบถวน ครอบคลุม 3.72 0.58 ด ี

3. มีความถูกตองแมนยําและครบถวนของเนื้อหา 3.51 0.66 ด ี

4. เนื้อหาเขาใจงาย 4.12 0.58 ด ี

5. การนําเสนอของสื่อมีความชัดเจน 4.24 0.78 ดีมาก 

6. สื่อมีความสวยงาม ทันสมัย และเหมาะสมกับเนื้อหา 4.37 0.55 ดีมาก 

7. การดําเนินเรื่องของสื่อมีความนาสนใจ 4.16 0.57 ด ี

8. มีความเขาใจสื่อที่นาํเสนอ 4.33 0.63 ดีมาก 

9. สื่อมีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 4.54 0.59 ดีมาก 

10. ความพึงพอใจโดยรวมของสื่อ 4.20 0.57 ด ี
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จากผลการทดสอบประสิทธิการทํางานของเว็บ
มัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรจํานวน 
4 คน พบวา เว็บมัลติมีเดียนี้สามารถทํางานไดถูกตอง
ตามขอบเขตของฟงกชันที่กําหนดทั้งหมด เชน การ
เลือกเมนูสําหรับบทเรียนตาง ๆ บทสนทนาและการ
บรรยายขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจีนอยูในระดับดี 
สวนความสะดวกและความงายในการงานอยูในระดับดี
มาก 

ในการประเมินผลความพึงพอใจในการงาน ผล
การประเมินแสดงใน Table 3 พบวา ผลการประเมิน
ในดานความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหาของ
เว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนาภาษาจีนระดับ
เบื้องตนโดยกลุมผูเชี่ยวชาญและอาจารยสอนภาษาจีน
จํานวน 4 คนพบวา ความถูกตองแมนยําของเนื้อหา
และความครบถวนเนื้อหาอยูในระดับดี สวนในดาน
ความพึงพอใจในการใชเว็บมัลติมีเดียนี้ ผูประเมินสื่อ
ประกอบไปดวยกลุมผู เชี่ยวชาญและอาจารยสอน
ภาษาจีนและกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ที่มี
การเรียนภาษาจีนของโรงเรียนรองกวางอนุสรณ อําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 19 คน ซึ่งผลจากการ
ประเมินความคิดเห็นตอเว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝก
สนทนาภาษาจีนระดับเบื้องตน พบวาความพึงพอ
โดยรวมของสื่ออยูในระดับดี คะแนนอยูที่ 4.20 โดยผู
ประเมินมีความคิดเห็นวา เว็บมัลติมีเดียนี้มีประโยชน
ตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยูในระดับดีมากซึ่ง
มีระดับคะแนนสูงสุด คือ 4.54 สวนเนื้อหามีความ
ชัดเจน สวยงาม ทันสมัยและเหมาะสมอยูในระดับดี
มาก สวนความเขาใจสื่อที่นําเสนอนั้นผูประเมินมีความ
พึงพอในระดับดีมากเชนกัน และสวนการดําเนินเรื่อง
ของสื่อและเนื้อหาเขาใจงายนั้นผูประเมินมีความพึง
พอใจในระดับด ี 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนา
ภาษาจีนระดับเบื้องตนที่ไดนําเสนอบนเว็บไซตและ
ไดรับการประเมินความพึงพอใจในการใชงานจาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาจีนและกลุมนักเรียนผูใชงาน
เว็บมัลติมีเดียนี้พบวา มีการประเมินอยูในระดับดีมาก 
จํานวนทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย 1) การนําเสนอ

ของเสื่อมีความชัดเจน 2) มีความเขาใจสื่อที่นําเสนอ 3) 
สื่อมีความสวยงาม ทันสมัย และเหมาะสมกับเนื้อหา 4) 
สื่อมีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน สวนการ
ประเมินอยูในระดับดี จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย 1) 
นําเสนอเนื้อหาถูกตอง 2) เนื้ อหาในการนําเสนอ
ครบถวน ครอบคลุม 3) มีความถูกตองแมนยําและ
ครบถวนของเนื้อหา 4) เนื้อหาเขาใจงาย 5) การดําเนิน
เรื่องของสื่อมีความนาสนใจ และ 6) ความพึงพอใจ
โดยรวมของสื่อ    

โดยเว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนาภาษาจีน
ระดับเบื้ องตนนี้ ชวยใหผู เรียนไดฝกพัฒนาทักษะ
ทางดานการฟงและการสื่อสาร โดยขอดีของเว็บ
มัลติมีเดียนี้คือ ผูเรียนมีอิสระในการเลือกลําดับของ
บทเรียนที่เหมาะสมกับตนทําใหมีความยืดหยุนในการ
เรียนการสอนของผูเรียนและผูสอน สวนขอเสนอแนะ
ในการวิจัยพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสําหรับการฝกสนทนา
ภาษาจีนในครั้งตอไป ควรพัฒนาเพิ่มในสวนที่นําไปใช
จริง เชน มีระบบถามตอบเพื่อฝกประสบการณจริง
ใหกับผู เรียนและควรมีการติดตามผลตอบรับจาก
ผูใชงานเพื่อนําไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน
จริงตอไป 
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