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การจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้ นภาระงาน:
กรณี ศึกษา “กิ จกรรมตรวจคนเข้าเมือง” นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตสุราษฎร์ธานี
พิชยั แก้วบุตร*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นภาระงาน 2) เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อรูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน
ในวิชาภาษาจีนสาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสังเกตจากนักศึกษาชัน้
ปี ท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานีทล่ี งทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (Chinese for
Business Communication) ในกิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง จานวน 95 ชุด
ผลการวิจ ัย พบว่ า 1) การจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานมี
ความเหมาะสมทีจ่ ะประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษาจีน 2) แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นภาระงานในวิชาภาษาจีนควรมีการนาแนวคิดดังกล่าวมาจัดเป็ น
* อาจารย์ ป ระจ าวิ ท ยาลัย นานาชาติ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี มหาวิ ท ยาลัย

สงขลานครินทร์ ติดต่อได้ท:่ี shi_yu16@hotmail.com
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กิจกรรมเพิม่ เติมนอกชัน้ เรียนให้กบั ผูเ้ รียนอย่าง ต่อเนื่อง เช่น ก่อนเรียน ระหว่าง
เรีย น และหลัง เรีย น และ 3) ผู้เ รีย นมีค วามสนใจอยู่ ใ นระดับ มากกับ การจัด
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานซึ่งสามารถเพิม่ ความน่ าสนใจและสร้างสีสนั
ให้กบั รายวิชาภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: กิจกรรม; การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน; ภาษาจีน
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Teaching - learning Management that Focuses
on the Task based Learning
Case Study “Inspect and Check Immigrants’ Activity”
for the 3rd Year Students Prince of Songkla University,
Surat Thani Campus
Pichai Kaewbut*

Abstract
This research aims 1) to study the teaching - learning management
that focuses on the Task based Learning 2 ) To be the guideline for the
teaching - learning management that focuses on the Task based Learning
and 3) to study the learners’ satisfaction to the Task Based Learning teaching
model in the Chinese course of the foreign language department, Prince of
Songkla University, Surat Thani Campus. Researcher gathered data from
questionnaires and observation forms, altogether 95 sets, from the 3rd year
students who studied Chinese writing for Business Communication course,
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Faculty of Liberal Arts and Science Management, Prince of Songkla
University, Surat Thani Campus.
The research result revealed that 1) Teaching-learning management
that focuses on the Task based Learning is suitable to teach and apply in
Chinese course. 2) Guideline of the teaching - learning that emphasizes on
the Task based Learning in Chinese should be organized continuously as
the additional activity outside the classroom for students such as before
studying, during studying and after studying and 3 ) Learners are highly
interested in the Task based Learning management that can make Chinese
to be more interesting.
Keywords: Activity; Teaching - learning; Task based Learning; Chinese
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1. บทนา
ภาษาจีน เป็ น หนึ่ ง ในภาษาต่ า งประเทศที่ส องที่มีอิท ธิพ ลและได้ร ับ
ความนิยมเป็ นอย่างมากในระบบการศึกษาของประเทศไทย ปั จจุบนั มีการจัด
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในระบบการศึกษาทุกระดับ (พิชยั แก้วบุตรและ
อธิปัตย์ นิตย์นรา, 2559, น. 70) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล็งเห็นความสาคัญและ
บทบาทของภาษาจีน โดยสถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศมี
่
การบรรจุวชิ าภาษาจีน
ให้เป็ นวิชาเลือกหรือการเปิ ดหลักสูตรวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาจีน เพื่อตอบรับกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและตลาดแรงงานของประเทศที่มี
ความต้องการผู้ท่มี คี วามรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนเป็ นจานวน
มาก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, น. 119-126)
ปั จจุบนั การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยถือเป็ นยุคของ
การฟื้ นฟูและพัฒนา อันมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองทีส่ ง่ ผลให้
การเรี ย นการสอนภาษาจี น ในประเทศไทยเกิ ด ภาวะการจ ากั ด และขาด
การสนับสนุ นจากภาครัฐ (Cai, 2010, p. 319) หลังจากราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็ นทางการใน
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนมี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผลสะท้อนด้านหนึ่งคือการเรียนภาษาจีนในประเทศ
ไทยมีการเปิ ดสอนอย่างเป็ นอิสระและได้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐของทัง้ สอง
ประเทศอย่ า งดียิ่ง กอปรกับ ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 20 ได้เ กิด แนวความคิด
เกี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต่ า งประเทศอย่ า ง
หลากหลาย ซึ่ง แนวคิด หนึ่ ง ที่มีอิท ธิพ ลและได้ร ับ การตอบรับ ในวงกว้า งจาก
นักวิชาการด้านภาษาจีน คือ “แนวคิดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task
based Learning)” โดยมีหลักการสาคัญ คือ การให้ผเู้ รียนฝึกการเรียนรูภ้ าษาผ่าน
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ภาระงานหรือการปฏิบตั ิจริง ซึง่ กระบวนการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวมีหวั ใจหลักคือ
ผูเ้ รียนหรือเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
แนวคิด การเรียนการสอนแบบเน้ น ภาระงาน (Task based Learning)
หมายถึง กิจกรรมหรือแผนงานในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะต้องฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารใช้ภาษาในสถานการณ์จาลองนอกชัน้ เรียนหรือในชัน้ เรียน มีเป้ าหมาย
เพื่อฝึ กการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันในการใช้ภาษาโดยอาศัยกระบวนการทางความคิด
การเรียงลาดับ การแก้ปัญหาและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนัน้ ๆ
(ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุ รกั ษ์ , 2560, น. 262) แนวคิดดังกล่าวเริม่ เป็ นทีส่ นใจในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 20 โดย Phabu (1987) ได้ทดลองในเมืองบังกาลอร์ ประเทศ
อินเดีย โดยนาแนวคิดการเรียนการสอนทีเ่ น้นภาระงานมาประยุกต์กบั ศาสตร์ดา้ น
ภาษา เป็ นกิจกรรมภาระงานด้านการสื่อสาร ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวผูเ้ รียนสามารถ
เข้า ใจและตกผลึก ความรู้ด้า นภาษาระหว่ า งการดาเนิ น กิจกรรม จากกิ จ กรรม
ดังกล่าวทาให้นักวิชาการจานวนมากให้ความสนใจกับการนาแนวคิดการเรียน
การสอนแบบเน้นภาระงานมาประยุกต์กบั ศาสตร์ด้านภาษา และมีการพัฒนามา
โดยตลอดในการสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ (Dong Cuifang, 2018, p. 278)
การน าแนวคิด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานมาประยุ ก ต์ ก ับ
การเรียนการสอนภาษาจีนนับได้ว่าเป็ นงานวิจยั เชิงประยุกต์ทม่ี คี วามแปลกใหม่ใน
วงการวิชาการด้านภาษาจีน ซึง่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเองการเรียนการสอน
วิ ช าภาษาจีน ส าหรับ ชาวต่ า งชาติ ห รื อ การเรี ย นการสอนภาษาจีน ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศแบบเน้นภาระงานก็ยงั เป็ นโจทย์ทท่ี ้าทายและยังมีการทาวิจยั
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากสถิติก ารค้น คว้า บทความวิจ ัย เกี่ย วกับ การเรีย นการสอน
ภาษาจีน แบบเน้ น ภาระงาน ในฐานข้อ มูล National Knowledge Infrastructure
(CNKI) มีบทความวิจยั ปรากฏเพียง 148 บทความซึง่ ถือเป็ นสถิตทิ น่ี ้อยแต่กน็ บั ได้
ว่าแนวคิดดังกล่าวได้รบั ความนิยมสูงสุดในบรรดาแนวคิดอื่นๆ
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แผนภูมทิ ่ี 1
สถิตกิ ารค้นคว้าบทความวิจยั เกียวกั
่ บการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเน้น
ภาระงานในฐานข้อมูล National Knowledge Infrastructure (CNKI)

ทีม่ าข้อมูล: http://kns.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx (2561)
จากเหตุผลข้างต้นทาให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจในการนาแนวคิดการเรียน
การสอนแบบเน้ น ภาระงานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ การเรีย นการสอนภาษาจีน ใน
ประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกับการสอนภาษาจีนสาหรับชาวต่างชาติใน
ประเทศจีนที่ผเู้ รียนมีเป้ าหมายและแรงจูงใจทีช่ ดั เจน มีแวดล้อมทางภาษาทีเ่ อือ้
ต่อการเรียนรู้ อีกทัง้ เพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ภาระงานกับ การเรี ย นการสอนภาษาจี น ที่ มี ค วามเหมาะสมกับ ผู้ เ รี ย นใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ การศึก ษาและวิจ ัยที่เ กี่ย วข้องกับการน าแนวคิด การเรี ยน
การสอนแบบเน้นภาระงานมาประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนภาษาจีนในวงกว้าง
ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาวิธีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานในวิช า
ภาษาจีน ของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานในวิชา
ภาษาจีน ของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มตี ่อรูปแบบการสอนแบบเน้น
ภาระงาน

3. ขอบเขตของงานวิ จยั
1) ประชากรและกลุ่ มตัวอย่า ง คือ นัก ศึก ษาสาขาภาษาต่ า งประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีเ จาะจงเฉพาะกับ นั ก ศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 3 ที่ล งทะเบีย นเรีย นรายวิช าการเขีย น
ภาษาจีน เชิง ธุ ร กิจ (Chinese for Business Writing) ในภาคการศึก ษาที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2561 ซึ่ ง เป็ นรายวิ ช าในกลุ่ ม รายวิ ช าแกนของหลัก สู ต รภาษา
การสื่อ สารและธุร กิจ คณะศิล ปะศาสตร์แ ละวิท ยาการจัด การมหาวิท ยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีวชิ าบังคับเรียนก่อนคือ วิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (Chinese for Business Communication) กลุ่มตัวอย่าง
รวมทัง้ สิ้น จ านวน 95 คน ซึ่ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมดเป็ น นั ก ศึก ษาที่มีพ้ืน ฐาน
ภาษาจีนระดับกลางเทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3
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2) ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เนื้อหาในรายวิชาการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
(Chinese for Business Writing) เรื่อ งการกรอกแบบฟอร์ม วีซ่ า และการกรอก
แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 12 ชัวโมง
่
โดย
ผู้เ รีย นจะต้อ งออกแบบหน้ าหนัง สือเดิน ทางและวีซ่ า จีน เป็ น ของตนเอง อีก ทัง้
จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม การขอวี ซ่ า และแบบฟอร์ ม ตรวจคนเข้ า เมื อ งของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยตนเอง และนาเอกสารยืนต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า
เมือง (บทบาทสมมติโดยครูผสู้ อน) พร้อมทัง้ ตอบคาถามสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
ในสถานการณ์จาลองเสมือนจริง

4. สมมติ ฐาน
1. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาจีน ของ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็ น รูป แบบการจัด การเรีย นการสอนที่แ ปลกใหม่ ท ัน สมัย ซึ่ง ยัง พบได้น้ อ ยใน
รายวิชาภาษาจีน
2. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสามารถประยุกต์ใช้เป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ในวิช าภาษาจีน ของสาขาวิช าภาษาต่ า งประเทศ มหาวิท ยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้
3. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่ อรูปแบบการสอนทีเ่ น้นภาระงานอยู่ในระดับ
มากขึน้ ไป
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5. ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. ทราบถึ ง วิธีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในรายวิ ช าภาษาจี น ของสาขาวิ ช าภาษาต่ างประเท ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็ นไปตามกรอบแนวคิด
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
2. ทราบถึง แนวทางการจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานใน
รายวิชาภาษาจีนทีม่ คี วามเหมาะสมกับระดับความรูข้ องผูเ้ รียนและสภาพจริงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสามารถนาข้อดีและ
ข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน มาประยุกต์ใช้ในรายวิชา
ภาษาจีนอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถมีแ นวทางในการจัด การเรีย นการสอนวิช าภาษาจีน ที่มี
ความน่ าสนใจและ มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์
ปั จจุบนั
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6. กรอบแนวคิ ด
แผนภูมทิ ่ี 2
กรอบแนวคิดการเรียนการสอนทีเ่ น้นภาระงาน (พิชยั แก้วบุตร, 2563)
การสอนแบบ TBL
1. Phabu (1987)
2. Nunan (1989)
3. Ellis (2003)
4. ศศิณฎั ฐ์
สรรคบุรานุรกั ษ์
(2560)

รูปแบบการสอนแบบ
TBL
1 . ก า ร น า แ น ว คิ ด
การเรียน การสอนทีเ่ น้น
ภาระงานมาประยุกต์กบั
ศาสตร์ดา้ นภาษา
2. กิจ กรรมเสมือ นจริง
และกิจกรรมในชัน้ เรียน
3. 7 ประเภทกิจกรรม
4. รู ป แบบและเกณฑ์
การประเมินผล

ผลที่ได้
1. รู ป แบบการสอน
แบบเน้นภาระงาน
2. กิจกรรมในรูปแบบ
ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น
ภาระงาน
3. ประเภทกิจกรรมใน
รูป แบบการสอนแบบ
เ น้ น ภ า ร ะ ง า น ที่
หลากหลาย
4. รูป แบบและเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กิ จ กร ร มใน รู ป แบบ
ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น
ภาระงานทีห่ ลากหลาย

กรอบแนวคิดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะคือ
1) กิจกรรมเสมือนจริง หมายถึง กิจกรรมที่ออกแบบและจัดทาขึน้ ให้มี
ความเหมือนกับสถานการณ์จริงมากทีส่ ุด และ 2) กิจกรรมในชัน้ เรียน หมายถึง
กิจ กรรมการจัด การเรีย นการสอนทัว่ ไปในชัน้ เรีย นที่น าเอาสถานการณ์ ห รือ
ประเด็นที่อาจเกิดขึ้น ได้นอกชัน้ เรียนมาบรรจุไว้เ ป็ น กิจกรรมหนึ่งใน ชัน้ เรียน
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Nunan (1989, p. 278 อ้างถึงใน Dong Cuifang, 2018, p. 278) นอกจากนี้ Ellis
(2003, p.278 อ้า งถึง ใน Dong Cuifang, 2018, p. 278) กล่ า วไว้ว่ า การเรีย น
การสอนแบบเน้นภาระงานสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทย่อยจากแนวคิดเดิมของ
Nunan ได้ร วม 7 ประเภท 1) กิจ กรรมการจ าลองสถานการณ์ เ สมือ นจริงและ
การเรียนในชัน้ เรียน 2) กิจกรรมรวมและกิจกรรมแยกรายบุคคล 3) กิจกรรมเชิง
สนทนา 4) กิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก (สถานศึกษา) 5) กิจกรรมแบบมี
เอกสารประกอบการสอนและไม่มเี อกสารประกอบการสอน 6) กิจกรรมแบบนา
องค์ค วามรู้สู่ผู้เ รีย นและกิจ กรรมแบบน าเสนอองค์ค วามรู้จ ากผู้เ รีย น และ 7)
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากครูผสู้ อนและกิจกรรมทีเ่ กิดจากผูเ้ รียน
รูปแบบและเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้น
ภาระงาน มีการเสนอแนวคิดไว้มากมายหลายรูปแบบ เช่น 1) การประเมินตนเอง
(Self-assessment) 2) การสังเกตการณ์ (Observation Followed by Recycling of
Work) 3) การอภิปรายร่วมกับผูเ้ รียนอย่างไม่เป็ นทางการเกี่ยวกับความคืบหน้า
(Informal Discussions with Learners about their Progress) 4) การทดสอบใน
ชัน้ เรี ย น (Teacher Constructed Classroom Test) 5) การบัน ทึ ก กิ จ กรรมใน
ชัน้ เรียนโดยผูส้ อน (Teacher Journal) 6) การบันทึกกิจกรรมโดยผูเ้ รียน (Learner
Journal) 7 ) กา รใ ห้ ค ะ แนนกา รพู ด ป า กเป ล่ า ( Oral Proficiency Rating)
8) ผลตอบกลับจากผู้อ่นื หรือบุคคลภายนอกห้องเรียน (Feedback from Other
Outside the Classroom) เช่ น ผู้บ ริห ารในสถาบัน หรือ ผู้ท่ีอ ยู่ ใ นวงการอาชีพ
เดียวกัน 9) การใช้ขอ้ สอบมาตรฐาน (Standardized Published Tests) และ 10)
แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolios) (ศศิณฎั ฐ์ สรรคบุรานุรกั ษ์, 2560, น. 265-266)
งานวิจ ัยนี้ เ ลือ กกรอบแนวคิด ที่บูร ณาการจากกรอบแนวคิดการเรียน
การสอนแบบเน้นภาระงานจากนักวิชาการต่างๆ ข้างต้น ซึ่งเป็ นการสังเคราะห์
ทฤษฎีต่างๆ และนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของรายวิชา
ภาษาจีน โดยกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานแบบกิจกรรม
เสมือนจริงมีการจัดกิจกรรมแบบรายบุคคลและรูปแบบการดาเนินกิจกรรมแบบ
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กิจ กรรมเชิง สนทนา อีก ทัง้ เลือ กรู ป แบบและเกณฑ์ก ารประเมิน ผลกิจ กรรม
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานด้วยวิธกี าร 2 วิธี ได้แก่ (1) การประเมินผล
จากแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolios) และ (2) การให้ค ะแนนพูดปากเปล่ า (Oral
Proficiency Rating) ดังนี้
(1) การประเมิน ผลจากแฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolios) ประกอบด้ว ย
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1) การแนะน าตนเองเป็ นการน าเสนอตนเองในภาพรวมผ่า นชิ้นงาน
หนังสือเดินทาง ส่วนบุคคลทีม่ กี ารจัดทาข้อมูลพืน้ ฐานส่วนตัวตามแบบฟอร์มหน้า
หนั ง สือ เดิน ทาง หน้ า วีซ่ า และแบบฟอร์ ม การตรวจคนเข้า เมือ งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจาลองเสมือนจริง
2) การแสดงตัวอย่างผลงานด้านการพูดและการเขียน ประเมินผลงาน
ด้านการเขียนจากข้อมูลการแนะนาตนเองในแบบฟอร์มต่างๆ และการพูดจาก
การตอบคาถามข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3) การแสดงหลักฐานของพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง คือ
ชิน้ งานต่างๆ ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่าและแบบฟอร์มการตรวจ
คนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน
4) การนาเสนอหลักฐานเกีย่ วกับการสะท้อนความคิดเห็นของตนเอง โดย
การตอบคาถามที่เกี่ยวกับทัศนคติในการเดินทางเข้าประเทศจีนและความเห็น
เกีย่ วกับระเทศจีน
(2 ) กา รใ ห้ ค ะ แ นนกา รพู ด ป ากเป ล่ า ( Oral Proficiency Rating)
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินดังนี้
1) ความถูกต้อง (Accuracy) คือ ความสามารถในการเลือกรูปแบบทาง
ภาษา การออกเสียง การสรรคา หลักไวยากรณ์ทถ่ี ูกต้องเหมาะสมกับบริบทการใช้
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2) ความคล่องแคล่ว (Fluency) คือ การถ่ายทอดทางภาษาทีค่ ล่องแคล่ว
ราบรื่น ลื่น ไหล เช่ น การถ่ า ยทอดที่ไ ม่ มีก ารหยุ ด หรือ มีค วามลัง เลขณะพู ด
การถ่ายทอดเป็ นประโยคทีส่ มบูรณ์ไม่เป็ น การถ่ายทอดเป็ นคาหรือวลีสนั ้ ๆ
3) ความซั บ ซ้ อ น (Complexity) คื อ การเลื อ กใช้ ค าและรู ป แบบ
การถ่ายทอดทางภาษาทีไ่ ม่ง่ายและยากเกินไป เป็ นการถ่ายทอดทีเ่ หมาะสมกับ
ระดับความรูข้ องผูเ้ รียน โดยไม่เป็ นข้อความทีเ่ กิดจากการจดจาหรือคัดลอกมาจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึง่ ส่งผลให้การถ่ายทอดทางภาษานัน้ ไม่เป็ นธรรมชาติ
แผนภูมทิ ่ี 3
กรอบแนวคิดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานหัวข้อ
“กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” (พิชยั แก้วบุตร, 2562)
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7. เครื่องมือและการดาเนิ นการวิ จยั
1. การออกแบบกิ จ กรรมเรื่อ ง “กิ จ กรรมตรวจคนเข้ า เมื อ ง” ตามกรอบ
แนวคิ ดการเรียน การสอนแบบเน้ นภาระงาน
1.1 ขัน้ เตรียมความพร้อม (Pre-task Phase) คือ การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อ
ดาเนินงานกิจกรรมแบบเน้ นภาระงาน ซึ่งในการวิจยั ครังนี้มขี นั ้ ตอนการเตรียม
ความพร้อมก่อนการดาเนินงานดังนี้
1) การวิเ คราะห์ร ายวิช าการเขีย นภาษาจีน เชิง ธุ ร กิจ (Chinese for
Business Writing) ซึ่ ง รายวิ ช าดั ง กล่ า ว มี ลั ก ษณะของการเรี ย นรู้ แ บบเน้ น
ภาระงานอยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมี ภาระงานในการเขียนข้อความหรือ
กรอกแบบฟอร์มเชิงธุรกิจต่างๆ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเข้าเรียน
2) การวิเ คราะห์เ นื้ อ หาในบทเรีย นวิช าการเขีย นภาษาจีน เชิง ธุ ร กิจ
(Chinese for Business Writing) โดยวิเคราะห์ว่าเนื้ อหาใดมีความเหมาะสมทีจ่ ะ
สามารถน ามาออกแบบเป็ น กิจกรรมการเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงาน ซึ่ง
ครูผสู้ อนได้เลือกเนื้อหาการออกแบบหน้าหนังสือเดินทาง การกรอกแบบฟอร์มขอ
วีซ่าและแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นเนื้อหาหลัก
ในการดาเนินกิจกรรม เนื่องจากมีเนื้ อหาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และ
กิจกรรมดังกล่าวผู้เรียนสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ เป็ นกระ
บวนการหนึ่งทีจ่ ะช่วยเตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รียนก่อนออกไปฝึกประสบการณ์
โดยมีผเู้ รียนจานวนมากในแต่ละรุ่นที่เลือกไปฝึ กประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติในจังหวัดต่างๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา (หาดใหญ่) เป็ น
ต้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ทกั ษะการพูดและการเขียนในการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
จีน
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3) การออกแบบกิจ กรรมแบบเน้ น ภาระงาน ผู้ ส อนเลือ กออกแบบ
“กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ด้ า นทัก ษะการเขีย น ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งประมวลความรู้ จ าก
ค าแนะน าของครู ผู้ส อนและเนื้ อ หาในเอกสารประกอบการสอน ประกอบกับ
การสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับเทคโนโลยีเพื่อ
ออกแบบหน้าหนังสือเดินทางและกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าและกรอกแบบฟอร์ม
ตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่วนที่ 2 ด้านทักษะการพูด ผู้สอนเป็ นผู้จาลองสถานการณ์เพื่อดาเนิน
กิจ กรรม “กิจ กรรมตรวจคนเข้า เมือ ง” โดยมีครูผู้สอนแสดงบทบาทสมมติเป็ น
เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้า เมือ ง ผู้ เ รี ย นเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางเข้า มาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเน้ นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจีนและ ฝึ กปฏิบตั ิในด้าน
ภาษาตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรูเ้ ป็ นหลัก (Focus on Language Training)
1.2 ขัน้ การดาเนินงาน (During-task Phase) คือ กระบวนการทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อน
ได้ร่วมกันเรียนรูแ้ ละทากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การเรียนและการแนะนาองค์ความรู้ คือ ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะนาองค์
ความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เนื้ อ หาของกิ จ กรรม ผู้ เ รี ย นเป็ นผู้ เ รีย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การชม วีดทิ ศั น์ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและกระบวนการในการร่วม “กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 การทาชิน้ งาน คือ การให้ผเู้ รียนประมวลองค์ความรูผ้ ่านการทา
ชิน้ งาน ได้แก่ การออกแบบหน้าหนังสือเดินทาง การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าและ
แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่ ว นที่ 3 การเข้า ร่ ว ม “กิจ กรรมตรวจคนเข้า เมือ ง” คือ การจ าลอง
สถานการณ์และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งมีการประเมินผลทักษะด้านการพูด
ของผูเ้ รียนโดยครูผสู้ อน
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1.3 ขัน้ สรุปผลหลังการดาเนินงาน (Post-task Phase) คือ การสรุปข้อผิดพลาด
ปรากฏการณ์ทางภาษาในมิตติ ่างๆ ทีผ่ เู้ รียนสร้างขึน้ ระหว่างการทากิจกรรม และ
นาประเด็นต่างๆ กลับเข้าสู่ชนั ้ เรียนเพื่อแนะนาและแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนให้เกิด
ความชัดเจน ถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นภาระงานทัง้ 3 ขัน้ ตอน
นั บ เป็ นกระบวนการส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ผู้ เ รี ย นและ ผู้ ส อนมี ค วามชัด เจนใน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระงาน อีกทัง้ กระบวนการดังกล่าวยัง
ช่ ว ยให้ก ารจัด กิจกรรมเป็ น ไปอย่า งเป็ น ระบบ มีก ารวางแผนและมีก ารวัดและ
ประเมินผลของกิจกรรมทีช่ ดั เจน
แผนภูมทิ ่ี 4
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน โดยประยุกต์จาก Dong
Cuifang (2018)
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นภาระงานถือเป็ นหัวใจหลักของกระบวนการทัง้ หมด โดยกระบวนการดังกล่าว
มีองค์ประกอบหลักคือผูเ้ รียนและผูส้ อน ซึง่ ทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนมีกระบวนการดาเนินการ
ลัก ษณะเดียวกัน กล่ า วคือ 1) การเตรียมความพร้อ ม 2) การดาเนิ น งาน และ
3) การสรุ ป ผลหลัง ดาเนิ น งาน ซึ่ง ผู้สอนมีหน้ าที่ถ่า ยทอดองค์ความรู้หรือแนะ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กบั ผู้เรียน โดยระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆ มีกระบวนการถ่ายทอดเป็ นลาดับขัน้ คือ
1) การเรียนรู้ คือ การถ่ายทอดหรือแนะแนวทางให้กบั ผู้เรียนเข้าใจถึง
องค์ความรูห้ รือสาระสาคัญด้านต่างๆ เช่น การออกเสียง การใช้คาศัพท์ การสร้าง
รูปประโยค การสือ่ สารโดยใช้ภาษาเป้ าหมาย เป็ นต้น
2) การฝึ ก ฝน คือ การฝึ ก ฝนทัก ษะต่ า งๆ ผ่ า นกิจ กรรมการเรียนรู้ใน
รู ป แบบที่ห ลากหลาย เช่ น กิจ กรรมเดี่ย ว-คู่ กิ จ กรรมกลุ่ ม กิจ กรรมจ าลอง
สถานการณ์ และการฝึกฝนผ่านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีท่ นั สมัย เป็ นต้น
3) การนาไปใช้ คือ การประมวลองค์ความรูต้ ่างๆ ไปใช้ในแวดล้อมทาง
ภาษาเป้ าหมายหรือ ในสถานการณ์จาลองทีเ่ หมาะสม
กระบวนการทัง้ 3 กระบวนการข้างต้นผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถจัดลาดับ
การดาเนินการได้ตามความเหมาะสม อาจเป็ นไปดังรูปแบบการจัดกระบวนการ
ข้างต้น หรืออาจเป็ นการจัดในรูปแบบของการนาไปใช้ - ฝึ กฝน - เรียนรู้ กล่าวคือ
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละฝึ กฝนทักษะต่างๆ ขณะนา องค์ความรูน้ นั ้ ไปใช้ และผูส้ อน
มีหน้าที่แนะนาหรือให้ขอ้ มูลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ขา้ งๆ ปรับเปลี่ยนบทบาท
ของผู้ส อนจากการเป็ น ผู้ใ ห้ค วามรู้ อ ย่ า งเต็ม รู ป แบบเป็ นผู้ช้ีแ นะแนวทางใน
การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์กระบวนให้เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และปรับเปลีย่ น
บทบาทของผูเ้ รียนจากการเป็ นผูร้ บั ให้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการจัดการเรียนรู้
ในชัน้ เรียนทีส่ มบูรณ์
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2. การสัง เกต โดยผู้วิ จ ัย เลื อ กการสัง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
Observation) คือผู้วจิ ยั เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมนัน้ ๆ และใน
การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ผู้วิจยั จะเข้าร่วมสังเกตในลักษณะมีส่วนร่วมแบบไม่
สมบูรณ์ (Incompletion Participant) เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั กลุ่ม
ผู้ถูกสังเกต เช่น ในการแนะนาและให้คาปรึกษาเรื่องการจัดทาหนังสือเดินทาง
การกรอกแบบฟอร์มขอวีซา่ และแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง เป็ นต้น
3. การสร้างเครือ่ งมือวิ จยั ประกอบด้วย
3.1 แบบสอบถามความสนใจและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นภาระงานของนักศึกษาในการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (Chinese for Business
Writing) ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้วยสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับ
ผูเ้ รียน 2) ทัศนคติต่อความสนใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน 3)
การประเมินตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน 4)
ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร ับ จากกิจ กรรมการเรีย นการสอน แบบเน้ น ภาระงาน และ 5)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้ น ภาระงาน ผู้วิจยั เก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามทัง้ สิ้นจานวน 95 ชุด โดยผู้วิจยั กาหนดค่าของคะแนน
เฉลีย่ แบบสอบถามตามมาตราวัด 5 ระดับของลิเคิรท์ (Linkert) ดังนี้
1.00 - 1.49 = เห็นด้วยในระดับน้อยทีส่ ดุ
1.50 - 2.49 = เห็นด้วยในระดับน้อย
2.50 - 3.49 = เห็นด้วยในระดับปานกลาง
3.50 - 4.49 = เห็นด้วยในระดับมาก
4.50 - 5.00 = เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ
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3.2 แบบสังเกต (แบบมีส่วนร่วม) ประกอบด้วย 1) แบบสังเกตและประเมินทักษะ
การเขียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลในหนังสือเดินทาง วีซ่าและ
แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง และ 2) แบบสังเกตและประเมินทักษะการพูด โดยมี
รายละเอียดเดี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่า และ
ข้อมูลเกีย่ วกับการเดินทางในประเทศจีน

8. ผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานในรายวิชา
ภาษาจีนของสาขาภาษาต่ างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุร าษฎร์ธ านี พบว่ า ยัง ไม่ พ บการจัด การเรียนการสอนแบบเน้ น ภาระงานที่มี
กระบวนการสมบูรณ์ในรายวิชาภาษาจีน ซึ่งรายวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่ยดึ กรอบ
แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง รุ ก ( Active Learning) เป็ นหลั ก และ
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานมีความเหมาะสมทีจ่ ะประยุกต์ใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจัดเป็ น 3 ระยะ คือ
1) ก่ อ นเรีย น 2) ระหว่ า งเรีย น และ 3) หลัง เรีย น เนื่ อ งจากการจัด การเรีย น
การสอนในรูปแบบดังกล่าวสามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รียนทีเ่ ลือกเรียนวิชา
ภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี ซึง่ ความสนใจในการเรียนรูเ้ ป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้ผเู้ รียน
มีพ ัฒ นาการในรายวิช าภาษาจีน (พิช ัย แก้ว บุ ต ร, 2563, น. 27-38) ดัง นั น้
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานจึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะมาประยุกต์ใช้
ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียน
ผลการวิจยั จากแบบสอบถามจานวน 95 ชุด โดยนักศึกษาวิชาการเขียน
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ (Chinese for Business Writing) เป็ นเพศชาย 16 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.8 เพศหญิ ง 79 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.2 พบว่ า ควรมี
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การประยุ ก ต์ก ารจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานในรายวิช าภาษาจีน
คิดเป็ นร้อยละ 100 และผู้เรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ภาระงานคิดเป็ นร้อยละ 91.6 และไม่สนใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้ น
ภาระงานคิดเป็ นร้อยละ 8.4 โดยให้ความเห็นว่ากิจกรรมมีความกดดัน ระยะเวลา
สัน้ เกินไป เนื้อหาบางเนื้อหายากเกินไปสาหรับระดับความรูข้ องผูเ้ รียนระดับกลาง
สถิ ติ ข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การเรี ย นภาษาจี น ในปั จจุ บ ัน ควรมี ก ารจั ด
กระบวนการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย ใช้วธิ กี ารเรียนการสอนทีส่ ามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รียนได้และสามารถส่งเสริมให้ ผูเ้ รียนสามารถนาเอาองค์ความรู้
ที่ไ ด้เ รีย นมาไปใช้ในสถานการณ์ จาลองได้อ ย่า งเหมาะสมและในกระบวนการ
น าไปใช้นัน้ ถือ เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ในการฝึ ก ให้ผู้เ รีย นมีความพร้อมก่ อนนา
ภาษาจีนออกไปใช้ในสถานการณ์จริง
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานผูเ้ รียนให้ความเห็นว่า สามารถสร้าง
ความน่าสนใจให้กบั วิชาภาษาจีนได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.14) ทาให้ผเู้ รียนมี
ความสนใจในรายวิชาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และ
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสามารถทาให้การเรียนภาษาจีนมีความสนุ ก
และสร้างสีสนั ได้ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.16)
แผนภูมทิ ่ี 5
ทัศ นคติ ค วามสนใจต่ อ การเรี ย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานวิช าภาษาจีน
(พิชยั แก้วบุตร, 2562)
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นอกจากนี้ การจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานภายใต้หวั ข้อ
“กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” ยังสร้างความท้าทายในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.31) ทาให้ผเู้ รียนมีความกล้าใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) และสามารถทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงบริบทของ
สังคมจีนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) กล่าวคือ กิจกรรมตรวจคนเข้าเมืองเป็ น
กิจ กรรมที่ท าให้ผู้เ รีย นเห็น ภาพในมุม กว้า งของกระบวนการเข้า สู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กระบวนการเตรียมเอกสารและการใช้ภาษาจีนในการสือ่ สารระหว่าง
กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ได้ใช้ทงั ้ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
และการนาใช้ได้อย่างครบกระบวนการ ซึง่ เป็ น กระบวนการเรียนทีม่ คี วามท้าทาย
มากกว่ า การเรีย นตามบทเรีย นในชัน้ เรีย นและเป็ นการกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รีย นมี
ความกล้าในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสารนัน้ เป็ นการใช้ในสถานการณ์ จาลองที่มีความเสมือนจริงสูงท าให้
ผู้เรียนมีความกดดันและต้องแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้ได้ ซึ่งเป็ นการฝึ กทักษะ
ชีวติ ของผูเ้ รียนในอีกรูปแบบหนึ่ง
แผนภูมทิ ่ี 6
ความท้ า ทายของการเรี ย นการสอนแ บบเน้ นภาระงานวิ ช าภาษาจี น
(พิชยั แก้วบุตร, 2562)
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ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานภายใต้
หัวข้อ “กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” ใช้วธิ กี ารให้ผเู้ รียนประเมินความรูข้ องตนเอง
“ก่ อ น” และ “หลัง ” การเข้า ร่ ว มกิจกรรมตรวจคนเข้า เมือ งพบว่า ก่ อ นเข้าร่วม
กิจ กรรมตรวจคนเข้า เมือ งผู้ เ รีย นประเมิน ความรู้ต นเองใน ระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.12) และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคนเข้าเมืองแล้วผู้เรียนประเมิน
ความรู้ข องตนเองอยู่ ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ย 3.96) อีก ทัง้ ยัง เห็น ว่ า การจัด
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานภายใต้หวั ข้อ “กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง”
ช่วยเพิม่ เติมความรู้ในด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17)
ซึ่ง เป็ น สถิติท่ีน่ า พึง พอใจเป็ น อย่ า งยิ่ง และจากการสัง เกตของครู ผู้ส อนพบว่ า
ผูเ้ รียนมีความกล้าในการอ่านออกเสียง การสนทนาและการเตรียมเอกสารรวมถึง
ข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมเป็ นอย่างดี ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน
การดาเนินกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีกระบวนการสืบค้น การเรียนรู้ การฝึ กฝน
ตนเองให้พร้อมและการนาองค์ความรูม้ าใช้ในกิจกรรม
ผู้เ รีย นได้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ ข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ของการจัด การเรีย น
การสอนแบบเน้นภาระงานไว้ดงั นี้ (ดังตารางที่ 1 - 2) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถ
นามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ทีใ่ ช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบเน้ นภาระงานเป็ นแกนกลางได้อย่างเป็ นระบบ และผู้เรียนมีข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานว่า ควรนาเอารูปแบบ
การจัด การเรีย นการสอนดัง กล่ า วมาเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของวิช าภาษาจีน เนื่ อ งจาก
รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถสร้างสีสนั และความน่ าสนใจให้กบั วิชา
ภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี และควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระ
งานจัด กิจ กรรมก่ อ นเรีย น ระหว่ า งเรีย น และหลัง เรีย นเพื่อ ให้ผู้ เ รีย นได้ร ับ
ประโยชน์มากยิง่ ขึน้ เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูน้ ้มี สี ว่ นช่วยในการนาภาษาจีนไป
ใช้ป ระโยชน์ ใ นชีวิต ประจ าวัน เป็ น อย่ า งมาก ซึ่ง เนื้ อ หาสาระดัง กล่ า วจะอาศัย
การเรียนเพียงในชัน้ เรียนนัน้ ไม่เพียงพอต้องมีการจัดเป็ นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
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สัมผัสกับสถานการณ์เสมือนจริงเนื่องจากจะทาให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของภาษา
และสังคมจีนได้มากยิง่ ขึน้
ตารางที่ 1
ตารางข้อมูลข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (พิชยั แก้วบุตร,
2562)
ข้อดี
1. มีความกระตือรือร้น

รายละเอียด
รูปแบบการเรียนรูด้ งั กล่าวทาให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้น
การเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้

2. สร้างความรับผิดชอบให้กบั ภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายให้กบั ผู้เรีย นเป็ นตัวกระตุ้น
ผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี
ความรับผิดชอบของผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี
3. สามารถใช้ เ ป็ นกระบวน กระบวนจัดการเรีย นรู้ใ นรูป แบบดังกล่ า วมีส่ ว นช่ว ยใน
การฝึ กฝนทักษะทางภาษาจีน การพัฒนาและฝึ กฝนทักษะด้านต่างๆ ของผูเ้ รียน รวมถึง
และทักษะในการสือ่ สารได้
ทัก ษะในการสื่อ สารที่เ หมาะสมกับ สถานการณ์ จ าลอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจุดประสงค์ในการเรียนรูท้ ่ี จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีความชัดเจน ทาให้ผเู้ รียน
ชัดเจน
ทราบถึงกระบวนการการเรียนรู้ท่ชี ดั เจน เช่น การสืบค้น
ข้อมูล การลงมือปฏิบตั ิ การฝึกฝน การร่วมกิจกรรม
5. สร้ า งเสริ ม ความกล้ า ใน ผูเ้ รียนกล้าใช้ภาษาในการสือ่ สารมากยิง่ ขึน้ ซึง่ มีผลมาจาก
การใช้ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร การทีผ่ เู้ รียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
6. สร้า งเสริม นิ ส ัย การสืบ ค้น รูป แบบการเรีย นรู้เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเสริม สร้า งนิ ส ัย
แ ล ะ ก า ร ห า ค ว า ม รู้ น อ ก การสืบค้นข้อมูลและการหาความรูน้ อกชัน้ เรียนอย่างต่อเนื่อง
ชัน้ เรียนให้กบั ผูเ้ รียนได้
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7. เ รี ย น รู้ กิ จ ก ร ร ม จ า ล อ ง การลงมือ ปฏิบตั ิในสถานการณ์ เสมือ นจริงท าให้ผู้เ รีย น
เสมือนจริง
ทราบถึงกระบวนการของการใช้ภาษาในบริบทนัน้ ๆ เช่น
กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง ทาให้ผเู้ รียนทราบถึงภาพรวม
ในกระบวนการผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้า เมือ ง การกรอก
เอกสารตรวจคนเข้า เมือ ง การใช้ภ าษาจีน ในการตอบ
คาถามเกีย่ วกับการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นต้น ซึง่ การได้ใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์เสมือนจริงมีส่วนเอื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมากกว่าการเรียนในบทเรียนหรือ
การเรีย นในชัน้ เรีย นแบบปกติท่มี คี รูผู้สอนเป็ นผู้แนะนา
ข้อมูลให้กบั ผู้เรียน แต่ผู้เรียนไม่ได้นาความรู้นัน้ สะท้อ น
กลับมายังครูผู้ส อนหรือเป็ น การจดจาเพื่อทดสอบทาให้
ครูผู้สอนประเมินระดับความรู้ของผู้เรียนได้ยากและอาจ
เป็ นการประเมินทีไ่ ม่ชดั เจนตรงจุด

ตารางที่ 2
ตารางข้อมูลข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (พิชยั แก้วบุตร,
2562)
ข้อเสีย

รายละเอียด

1. สถานการณ์เสมือนจริง ผูเ้ รียนอาจไม่คนุ้ เคยกับสถานการณ์เสมือนจริงและการใช้ภาษา
สร้ า งความตื่ น เต้ น และ เพื่อ การสื่อ สารกับ ผู้อ่ืน นอกจากครูผู้ส อน ท าให้ผู้เ รีย นเกิด
แรงกดดันให้กบั ผูเ้ รียน
ความตื่นเต้นและมีแรงกดดันระหว่างร่วมกิจกรรม
2. เวลาในการดาเนิน
กิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมน้อยเกินไปผูเ้ รียนบางคนยังตัง้
สติไม่ได้กบั การทากิจกรรม

3. ปริมาณของภาระงาน
มากเกินไป

ปริมาณภาระงานทีผ่ เู้ รียนจะต้องเตรียมความพร้อมมากเกินไป
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9. สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผล
ผลการวิจ ัย พบว่ า 1) การจัด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานมี
ความเหมาะสมทีจ่ ะประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษาจีน 2) แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นภาระงานในวิชาภาษาจีนควรมีการนาแนวคิดดังกล่า วมาจัดเป็ น
กิจกรรมเพิม่ เติมนอกชัน้ เรียนให้กบั ผูเ้ รียนอย่าง ต่อเนื่อง เช่น ก่อนเรียน ระหว่าง
เรีย น และหลัง เรีย น และ 3) ผู้เ รีย นมีค วามสนใจอยู่ ใ นระดับ มากกับ การจัด
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานซึ่งสามารถเพิม่ ความน่ าสนใจและสร้างสีสนั
ให้กบั รายวิชาภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี
อภิ ปรายผล
การเรียนรูแ้ นวใหม่ควรเป็ นการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงกับสถานการณ์ จริงมากที่สุด ไม่ใช่การเรียนรู้แบบสาเร็จ รูป ที่ร ับ
การถ่ ายทอดมาจากครูผู้สอนเพียงฝ่ ายเดียว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้าน
สมรรถนะหลากหลายด้านหรือเรียกรวมๆ ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (เคน,
2559, น. 7; แปลโดย วิชยา ปิ ดชามุก) ซึง่ การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน มี
เป้ าหมายเพื่ อ ฝึ ก การมี ป ฏิ ส ัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในการใช้ ภ าษาโดยอาศั ย
กระบวนการทางความคิด การเรีย งลาดับ การแก้ปั ญหาและเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนัน้ ๆ (ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุ รกั ษ์ , 2560, น. 262) โดย
กิจกรรมทีค่ รูผสู้ อนกาหนดคือ “กิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง” เป็ นกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้น
ให้ผู้เ รีย นได้ใ ช้ภ าษาจีน ในสถานการณ์ เ สมือ นจริง และเป็ น แนวทางให้ผู้เ รีย น
สามารถสืบค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเองเพื่อให้ผเู้ รียนได้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ (Wu, 2018, p. 25) ไม่ใช่มคี รูผู้สอนเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงฝ่ ายเดียว
อย่างเช่นการเรียนในชัน้ เรียน ครูผู้สอนควรสร้างสรรค์กจิ กรรมที่สามารถเอือ้ ต่อ
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การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในภาวะทีม่ ที รัพยากรจากัด เช่น การจัดสถานการณ์จาลอง
เสมื อ นจริ ง ตามระดับ ความรู้ ข องผู้ เ รี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ภ าษากับ บุ ค คลที่
หลากหลาย สถานการณ์ทม่ี คี วามกดดัน และปั จจัยรบกวนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้
ระหว่างการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ซึง่ เป็ นวิธหี นึ่งในการแก้ไขปั ญหาหลังจาก
การเรียนในชัน้ เรียนแล้วผูเ้ รียนไม่สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
มีป ระสิท ธิภ าพ กล่ า วคือ ผู้ เ รีย นขาดแวดล้ อ มทางภาษาในการศึก ษาและ
การนาไปใช้นัน่ เอง ซึ่งการจาลองสถานการณ์ เสมือนจริงซ้า ๆ จะมีส่วนช่วยให้
ผูเ้ รียนมีความเคยชินกับการใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สารในชีวติ ประจาวันได้มากขึน้
รูปแบบและเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้น
ภาระงาน โดยการประเมิน ตนเอง (Self-assessment) ท าให้ผู้เ รีย นทราบถึ ง
ศักยภาพของตนเอง และสามารถนาผลการประเมินตนเองประกอบกับผลการประเมิน
จากครูผู้สอน (นารีนารถ กลิ่นหอม, กฤตพงศ์ มูลมี, และวริยา อินทร์ประสิทธิ,์
2560, น. 78) และข้อสรุปในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานทีผ่ เู้ รียน
สร้างขึ้นระหว่างการร่วมกิจกรรม เช่น ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา การสื่อสาร
การเขีย น เป็ นต้ น มาปรับ ปรุ ง พัฒ นาศัก ยภาพทางภาษาของตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Wu (2018, p. 25) มีข้อเสนอทางวิชาการ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบเน้ น ภาระงานว่ า มี
ความเหมาะสมกับ การจัด การเรี ย นการสอนในวิช าภาษาแบบเฉพาะทาง
(Teaching a Language of Specific Purpose) เนื่องจากในวิชาภาษาเฉพาะทาง
ผู้เรียนมีความต้องการจาเป็ นด้านการใช้ภาษาและสถานการณ์ในการใช้ภาษาที่
ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสามารถเป็ นส่วนหนึ่งใน
การช่วยให้ผเู้ รียนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
สาหรับ วิช าภาษาทัว่ ไปหรือ ภาษาพื้น ฐาน (Teaching a language for General
Purpose) Wu (2018, p. 25) มีความเห็นว่า อาจกระทาได้ยากแต่กต็ ้องประเมิน
ระดับของเนื้อหาว่ามีความยากอยู่ในระดับใด มีเป้ าประสงค์ทผ่ี เู้ รียนจะต้องบรรลุ
ชัดเจนหรือไม่ซง่ึ ก็อาจสามารถประยุกต์กจิ กรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระ
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งานมาใช้ได้ แต่ น่ า จะกระทาได้ค่อ นข้า งยากเนื่ องจากผู้เรียนยังไม่สามารถใช้
ภาษาเป้ า หมาย (ภาษาจีน) ในการสื่อ สารได้อ ย่า งสมบูร ณ์ ผู้วิจ ัย เห็นด้วยกับ
ประเด็นทางวิชาการทัง้ สองประเด็น แต่ มีความเห็นแตกต่างออกไปในบางส่วน
กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาภาษาทัวไปหรื
่
อภาษาพืน้ ฐานได้ โดยขึน้ อยู่กบั การออกแบบ การวางแผน และ
การกาหนดเป้ าหมายร่วมกันระหว่างครูผสู้ อนกับผูเ้ รียน และในอีกด้านหนึ่งพบว่า
การเรี ย นภาษาเป้ าหมายในระยะแรกของผู้ เ รี ย นที่ ข าดแวดล้ อ มข อง
ภาษาเป้ าหมายหรือการเรียนภาษาเป้ าหมายในต่างประเทศ ควรใช้ภาษาแม่ใน
การสื่อสารและอธิบายถึงองค์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องระบบการออก
เสียง (พิชยั แก้วบุตร และธีรพงศ์ แก้วมณี, 2562, น. 64) เนื่องจากจะทาให้ผเู้ รียน
เข้าใจถึงเนื้อหามากยิง่ ขึน้ และสามารถสื่อสารกับผู้สอนได้อย่างชัดเจน ลดปั ญหา
การสื่อสารที่ไม่ชดั เจนระหว่างผู้เรียนกับครูเจ้าของภาษาและอาจส่งผลเสีย ใน
ด้านอื่นๆ ในระยะยาวต่ อไป เช่น ความสนใจของผู้เรียน ปั ญหาด้านทักษะทาง
ภาษาและการสือ่ สาร เป็ นต้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานสามารถ
นามาประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนในประเภทต่างๆ และสามารถใช้จุดเด่นของ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานมาสร้างความสนใจให้ผเู้ รียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้รายวิชานัน้ ๆ มีสสี นั มีความสนุกสนานและในขณะเดียวกันผูเ้ รียนก็
ได้ ร ับ องค์ ค วามรู้ ท างวิช าการอย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ อี ก ทัง้ เป็ นการสร้ า ง
ความสนใจให้กบั ผูเ้ รียนซึง่ ความสนใจเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาของผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (พิชยั แก้วบุตร, 2563, น. 27-38)
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