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นิลพันธุ์ และ อ.ดร.ประเสริฐ มงคล. 330 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และ3) ขยายผลรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้ น กลุ่มตัวอย่า งในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นัก ศึก ษาสาขาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่า งประเทศ ชั้นปีที่ 2
จานวน 30 คน ที่ลงเรียนรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน แผนการจัด
การเรียนการสอน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจาก
ชิ้นงาน แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบและ
แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ
(t-test for dependent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านสาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีมีชื่อว่า “4A Model” (รูปแบบโฟร์เอ) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วั ตถุประสงค์ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ ประกอบด้วยกระบวนการ
4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Learning: A) 2) ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ
(Applying Strategies and Checking for Comprehension: A) 3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) และ
4) ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A) รูปแบบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.76/98.00
2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 1) หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษามีพัฒนาการด้านความเข้าใจในบทอ่าน
จากชิ้นงานสูงขึ้นในช่วงระหว่างเรียนจากระดับมากเป็นระดับมากที่สุด โดยที่ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 อยู่ใน
ระดับมาก ระยะที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด 3) มีพฤติกรรมการในการใช้กลวิธีก ารอ่านภาษาจีนสูงขึ้น และ 4) มีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
3. ในการขยายผล พบว่า หลังเรียนตามรูปแบบฯ นั ก ศึก ษากลุ่มขยายผลมีค วามสามารถในการอ่า น
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน มีพัฒนาการด้านความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็น
ระดับมาก มีพฤติกรรมในการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนที่สูงขึ้น และมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก
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COMPREHENSION ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS.THESIS ADVISORS: CHACH
THAOCHALEE, Ed.D.,ASST. PROF. MAREAM NILLAPUN, Ed.D.,AND PRASERT MONGKOL, Ed,D., 330 pp.
This research aimed to 1) develop and find out the efficiency of a task-based Chinese reading
model in order to promote reading ability of undergraduate students according to criteria 80/80, 2) evaluate the
effectiveness of the developed model, and 3) extend the implementation of the developed model. The subjects
were 30 of the second year undergraduate students in Chinese teaching major who enrolled in Chinese Reading
1 in the first semester of academic year 2016. These subjects were obtained by purposive sampling. The research
instruments consisted of materials in teaching reading Chinese, teaching reading Chinese usage manuals, lesson
plans, Chinese Reading comprehension evaluation form, opinion questionnaires for students, and reflection form
for students toward teaching reading Chinese model. This study was analyzed by mean, standard deviation, t-test
for dependent samples, and content analysis.
The results were found as follows:
1. The developed model which was called “4A Model” consisted of 5 aspects: principles,
objectives, instruction, evaluation, and implementation conditions. The implementation conditions were
classified in to 4 stages: Activating Prior Learning: A, Applying Strategies and Checking for Comprehension: A,
Acting on the Task: A, and Assessing the Task: A.
2. The efficiency of this model was 86.76/98.00.The effectiveness of the model was found that:
(a) Students’ Chinese reading ability was significantly improved at .05 level of significance after learning with
this model,(b) During learning, students had progressed on reading comprehension on tasks from high level at
phases 1, 2 and3 to the highest level at phases 4, (c) Chinese reading strategies were markedly used by students,
and (d) Students’ satisfaction toward the teaching Chinese reading model were at high level.
3. For extended implementation, it was found that students’ Chinese reading comprehension
abilities after using the instruction model were significantly improved and higher than before using the model.
Students also had progressed on reading comprehension on task from moderate to high level, while Chinese
reading strategies progress were exposed. Moreover, students’ opinions toward the instruction of this model were
at the high level.
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Graduate School, Silpakorn University
Student's signature........................................
Academic Year 2016
Thesis Advisors' signature 1.............................. 2.............................. 3..............................

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า ให้ ค วามรู้
ให้ความคิดเห็น ด้วยความเอาใจใส่และเป็นประโยชน์อ ย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ชัชว์ เถาว์ชาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ
การทาการวิจัยทุกขั้นตอน ผู้วิจัยขอการบขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ
ส่งเสริม ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ภูวกร ฉัตรบารุงสุ ข กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น
กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ อาจารย์ ดร.มนัสนันท์
น้าสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ์ อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล อาจารย์ ดร.วิภาวี
อนุจาพัด อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสาอาง และอาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยให้มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลวิจัยยิ่งขึ้น
กราบขอบคุณพระคุณ อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ อาจารย์สาขาภาษจีน คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎ นครปฐม ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการขยาย
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ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และให้โอกาสแก่ผู้วิจัยเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ทาให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฎิบัติ
ขอบคุณ นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 รหัส 58
ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
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รวมทั้งครอบครัวสรรคบุรานุรักษ์ ที่เป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้การศึกษาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด
ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน พี่ ๆ น้อง ๆ ที่เป็นกาลังใจให้ความช่วยเหลือและความปรารถนาดีต่อผู้วิจัย
มาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก และได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
พระองค์ทรงตรัสว่า “ภาษาจีนนั้นสามารถนาคนเข้าสู่อาณาจักรแห่งความรู้อันอุดมไพศาลแหล่ง
หนึ่งของโลกได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งตระหนักในขอบเขตอันกว้างขวางลุ่มลึกนั้น ” (ผู้จัดการ
ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูตสันถวไมตรีไ ทย–จีน)
ภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับความนิยมถึงขีดสุด เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
จีน Mr.Tang Jiaxuanได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.
2542 และได้ลงนามความร่วมมือกับนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ของไทยในขณะนั้น “ว่าด้วยนโยบายความร่วมมือไทยจีนในศตวรรษที่ 21” มีเนื้อหาหลักว่ารัฐบาล
ทั้ง สองฝ่ า ยจะทุ่ ม เทและสนั บ สนุ น การร่ ว มมื อ พั ฒ นาและแลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ า น วั ฒ นธรรม
การศึกษา การท่องเที่ยวระหว่างกันและกัน (แถลงการณ์ว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษ
ที่ 21 ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยที่กรุงเทพฯ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2542, 146-148) ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ภาษาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและ
เข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาต่าง ๆ ของโลก
จึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากจากข้อมูลของ CIA World Factbook (Central Intelligence Agency, 2008)
ได้สรุปข้อมูลภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ คือ ภาษาจีนแมนดาริน (13.22%) ภาษาสเปน
(4.88%) ภาษาอังกฤษ (4.68%) และภาษาอารบิค (3.12%) ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้อง
พั ฒ นาในเรื่ อ งการสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศ และสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมและในขณะที่การศึกษาในศตวรรษที่ 21ได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
พื้นฐานของการพูดการสื่อสารที่ถูกต้อ ง การอ่านได้อ ย่างคล่อ งแคล่ว และการใช้เครื่อ งมือ ทาง
เทคโนโลยีที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการจัดทาแฟ้มผลงานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ทางานร่วมกันการสื่อสารและ ทักษะในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน (Trilling and Fadel,
2009: 54)
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กล่าวถึง
การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี ความสาคัญเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน นโยบายการเปิด
ประเทศของจีน และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกาลังซื้อ ในตลาดโลก
นอกจากนี้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญต่อประเทศไทยในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 ได้แก่ การ
รวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมือ อื่น ๆ อาทิ กรอบความร่ วมมือ เอเชีย แปซิฟิก จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
ในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่าง ๆ ดังนั้นภารกิจที่
สาคัญยิ่งของสถาบันในระดับอุดมศึกษา คือ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา
การติดต่อสื่อสาร และนาความรู้นั้นไปประกอบวิชาชีพได้ทันต่อความต้องการของประเทศชาติ ใน
อนาคต โดยเฉพาะภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวางรองจากภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และประเทศจีนยังมีการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คม 5 ปี ฉบั บที่ 12 (ศู น ย์ค วามรู้เ พื่อ การค้ าและการลงทุ นกั บจี น , สานั กงาน
ยุทธศาสตร์การพาณิชย์, กระทรวงพาณิชย์ ) ซึ่งจีนจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในด้านการ
ลงทุน รวมทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน+3 ซึ่งจะมีผลต่อ ความร่วมมือ ทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ บรูไน และประเทศไทย ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีความสาคัญมาก
และในประเทศไทยได้เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 1972 ในขณะนั้นประเทศไทยยัง
ไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีน แต่ในปัจจุบันมีการเรียนการสอนอย่าง
แพร่ ห ลายตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นั้ น
มีสถาบันอุดมศึกษาเพียง10แห่ง เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
7 แห่ ง ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 3 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มสถาบันผู้บุกเบิก
การศึกษาภาษาจีนในระดับมหาวิทยาลัย จากการสารวจในปี 2547-2548 พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ไทยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นวิชาเอก วิชาโทและวิชาเลือก มีจานวนรวมทั้งสิ้น
73 สถาบัน (เขียน ธีรวิทย์ และคณะ, 2551)
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ในประเทศไทยได้เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 1972 ในขณะนั้นประเทศไทย
ยังไม่มีก ารสถาปนาความสัมพั นธ์ทางการทูตกั บประเทศจีนแต่ในปัจจุ บันมีการเรียนการสอน
อย่างแพร่หลายตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจากการสารวจข้อมูล
การสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทยของสานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2004 ถึงมีนาคม 2005 พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ของไทยที่ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนภาษาจี น เป็ น วิ ช าเอกวิ ช าโทและวิ ช าเลื อ ก มี จ านวน
รวมทั้งสิ้น 73 สถาบัน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 16,221 คน และระดับปริญญาโท
จานวน 23 คน และในปี 1998 ทางการไทยได้ยกฐานะให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแทนวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาเยอรมันการสอบวิชาภาษาจีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี 2 ประเภท ช่วงแรก
ในปี 1998-2005 เป็นการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกว่า การสอบ
เอ็นทรานซ์ (Entrance) ช่วงต่อมานับตั้งแต่การสอบครั้งที่ 15 ในเดือนมีนาคม 2006 เป็นต้นมา
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเป็นการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบแอดมิสชั่นส์ (Admissions) การสอบวิชาภาษาจีนครั้งแรกในเดือ น
ตุลาคม 1998 มีผู้ เข้าสอบจานวน 222 คน ปั จจุบันการสอบครั้งล่าสุดในเดื อ นมีนาคม 2008
มีผู้เข้าสอบเป็นจานวนมากถึง 4,647 คน และข้อมูลล่าสุดจานวนผู้สมัครสอบ PAT 7.4 ครั้งที่1/2555
สอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 พบว่า PAT ภาษาจีนมีผู้สมัครสอบมากเป็นอันดับ 1 คือ จานวน
13,024 คน ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการสอบครั้งที่ 2/2553 (กรกฎาคม 2553) ที่มี
ผู้เข้าสอบเพียง 4,164 (สทส.) (จาก http://www.niets.or.th สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2558) ซึ่งเป็น
จานวนที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาต่างประเทศภาษาอื่นการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ดูเหมือนว่ามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและรุดหน้า แต่ในความ
เป็นจริงแล้วยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อย เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีนเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ในการใช้เป้าหมายใน
การเรียนภาษาจีน เพื่อใช้ในการทางานที่เน้นการสื่อสารทั่วไป เช่น งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ
มัคคุเทศก์ การตลาด และงานบริการอื่น ๆ เป็นต้น (ปราณี กุลละวณิชย์, 2549: 50) แต่ในทางปฏิบัติ
กลับพบว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาด้านภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้
ภาษาจีนในการทางาน (ปราณี กุลละวณิชย์, 2549: 109) และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ปัจจุบันมีเป้าหมายไปคนละทิศละทาง เช่น ประถมศึกษา การตัดสินใจเรียนเป็นเจตนารมณ์ของ
ผู้ปกครอง และมีการสอนทักษะทั่วไป พอถึงมัธยมศึกษา ก็มีปัญ หาว่าในความเป็นจริงการเรียน
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ภาษาต่างประเทศนั้นต้องสามารถเรียนทักษะเพื่อสาหรับสื่อสารได้ แต่พอระดับมัธยมศึกษา คนก็
ไปให้ความสาคัญกับการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทาให้เรียนเพื่อเอาไปเป็นวิชาหนึ่งในการสอบ
มากกว่า เพราะเวลาทาข้อสอบก็ทาเป็นปรนัย ฉะนั้นก็ไม่ จาเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสาร สาเหตุที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง มาจากการเรียนการสอนในห้อ งเรียนที่มีเวลาจากัด ผู้สอนมีเวลาไม่เพียง
พอที่ จ ะฝึก ฝนผู้ เรี ย นเป็น รายบุค คล อีก ทั้ ง ผู้ เรี ย นยั งคงยึ ด ติด กั บ การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น การท า
กิจกรรมเฉพาะในห้องเรียน การยึดผู้สอนเป็นต้นแบบในการใช้ภาษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้
โดยจั ดให้ผู้ เรี ยนมีโ อกาสฝึก ฝนภาษาจากแหล่ งเรีย นรู้ อื่น ๆ นอกชั้น เรี ยนอย่ างเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
รอบด้าน รวมทั้งต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในลักษณะต่าง ๆ ที่
เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุด หรือศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความเป็นไปได้สูงที่เมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ว จะไม่แสวงหาความรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เมื่อไปทางานจริงที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
(ปราณี กุลละวณิชย์, 2550: 73, อ้างถึงใน ยุวดี ถิรธราดล, 2553: 2-3) หากคาว่า “ความมั่นคงหรือ
เสถียร” เป็นคายอดนิยมในศตวรรษที่ 20 คาว่า “การเปลี่ยนแปลง” ก็คงจะเป็นคาจากัดความของ
ศตวรรษที่ 21 (Zarah C. Gagatiga, ประธานกรรมการนานาชาติด้านหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน
ประเทศฟิลิปปินส์, 2012: 56) ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะแรกที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สาคัญรูปแบบหนึ่ง จะเห็นได้ว่าข่าวสารต่าง ๆ
เมื่อมีการนาเสนอด้วยการพูดหรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อแล้วส่วนใหญ่จะมีการเก็บบันทึกไว้ในรูปของ
สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ห รื อ เป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ต่ อ ไป องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ใช้ความสามารถในการรู้หนังสือของประชากรประเทศต่าง ๆ มาเป็น
ดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้น ๆ ดังที่ เทรลลิ่ง และฟาเดล (Tralling and Fa del, 2009:
176) ได้กล่าวไว้ในทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ การอ่าน การเขียนและความสามารถ
ในการคานวณ ซึ่งการอ่านเป็นหนึ่งในสี่ของทักษะทางภาษาที่จาเป็นต้องฝึกฝนอยู่สม่าเสมอ และ
สามารถฝึกฝนได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์
ได้รับความคิด ความรู้และความบันเทิง มีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ให้เจริญยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับโจว เสี่ยว ปิน (Zhou Xiao Bin, Zhang Shi Tao, Gan Hong Mei, 2008: 1) ได้กล่าวว่าการอ่าน
เป็นพฤติกรรมการคิดขั้นสูงที่ควรได้รับการพัฒนาของมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ใน
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารต่าง ๆ เมื่อมีการนาเสนอ
ด้วยการพูดหรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการเก็บบันทึกไว้ในรูปของสิ่งตีพิมพ์หรือเป็น
หลักฐานอ้างอิงต่อไป และในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมือง
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หนั ง สื อ โลก โดยมี ค าขวัญ ว่ า “การอ่า น คื อ การพั ฒ นาชี วิ ต ที่ยั่ ง ยื น ” หรื อ “Read for Life”
(กรุงเทพมหานคร, เข้าถึงเมื่อ 3 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokreadforlife.com)
จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศัก ยภาพ และมาตรา 24 การจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ให้ส ถานศึ ก ษาและหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไ ว้ในทุกวิช า
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ การส่งเสริมการอ่านภาษาจีนมีความสาคัญมากขึ้นเมื่อโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ
ความรู้เกี่ยวกับจีน (ออนไลน์ http://www.confuciusbuu.com สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2558) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการอ่านว่าการอ่านมีความสาคัญต่อ การพัฒนาด้านความคิดของมนุษย์เนื่องจาก
การอ่านเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สาส์นซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ ความคิดเห็น
ที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ผู้อ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิด การอ่านนอกจากจะทาให้รับรู้ข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก แล้วยังมีประโยชน์ด้านจิตใจ
ของมนุษย์ คือ ทาให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรู้อยากเห็น อันเป็นความ
ต้องการของมนุษย์ทุกคน และที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ
มีความอยากรู้อยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มี
ความรู้ความสามารถซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเองด้านการอ่านของคนไทย พบว่าเป็น
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หนึ่งในประเทศที่มีการอ่านลดลงเนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา
ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้กว้างไกลยุคที่สังคมไทย
กาลังเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียนอย่างเต็มตัวประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทาให้
เยาวชนละเลยการอ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้การส่งเสริมการอ่านหนังสือจึงมีความสาคัญยิ่งยวด
การจั ด โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นหนั ง สื อ เกร็ ด ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาจี น วั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์จีน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจของสถาบันโดยตรงและยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสังคมที่ เปลี่ยนแปลงทุกขณะ จากรายละเอียดใน
มาตรา 24 ซึ่งให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมไป
ถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามรอบรู้ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านจึงเป็นสิ่งสาคัญประการแรกในการที่จะพัฒนาคนในประเทศให้เป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้เข้าใจอันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จได้นอกจากนี้การอ่านยังสามารถให้ประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย เมื่อพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for HigherEducation: TQF: HEd) ยึ ดหลักความสอดคล้อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้น
มาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) วิชาเอก
ภาษาต่างประเทศโดยระบุว่า ผู้เรียนต้องมีทักษะทางภาษาต่างประเทศ มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์
วรรณคดี วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษาสามารถนาความรู้เกี่ ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลั กการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาได้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุค คลอย่ างมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและสามารถสรุ ปความคิ ดรวบยอดข้ อ มู ล ข่ าวสารด้ า น
ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารมีดุลยพินิจในการเลือ กใช้ และนาเสนอข้อ มูลสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2554: 23-24) ความสาคัญของการอ่าน
ในข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของการสอนพบว่า สาเหตุหลักของการที่ผู้เรียนไม่
ประสบความสาเร็จในการอ่าน นอกจากจะมาจากการที่ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในตัวภาษาที่
จากัดแล้ว อีกส่วนหนึ่งมาจากผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีวิทยาการ
สอนของครูเป็นส่วนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง โดยจะพบว่า
ห้องเรียนการสอนอ่านภาษาที่สองส่วนใหญ่มักเน้นการสอนคาศัพท์ อธิบายไวยากรณ์ โครงสร้าง
ทางภาษาที่คาดว่าจะเป็นปัญหาสาหรับผู้อ่าน ทั้งนี้เพราะผู้สอนเข้าใจว่าการที่ผู้อ่านจะเกิดความ
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เข้าใจในการอ่านได้ ผู้อ่านจะต้องเข้าใจตัวภาษาทั้งหมดที่ปรากฎในการอ่าน และบางครั้งก็สอนอ่าน
โดยการแปล ในการอ่านผู้อ่านจะถูกกาหนดให้อ่านบทอ่านซึ่งเป็นการอ่านออกเสียงหรือการอ่าน
ในใจ จากนั้นจะเป็ นการตอบคาถามเพื่ อ วัด ความเข้า ใจในบทอ่ าน ซึ่งส่ว นใหญ่มักเป็นค าถาม
เกี่ยวกับคาศัพท์และรายละเอียดของบทอ่าน การสอนอ่านแบบนี้ มีข้อจากัด เนื่องจากไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดของกระบวนการอ่าน ทาให้ผู้อ่านอ่านได้ช้า ไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์ความหมายของบทอ่าน ไม่สามารถควบคุมกระบวนการอ่านของตนเอง หรือแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการอ่านของตนเอง (Bernhardt, 1991, อ้างถึงใน Urquhart and Weir, 1998, and Block,
1992) สอดคล้องกับหลิว ซวิน (刘珣, 2000: 246) กล่าวว่าในการสอนอ่านนั้น ควรหลีกเลี่ยงการ
สอนแบบแปลเป็นภาษาแม่ของตนเอง โดยให้ผู้เรียนฝึกสัมผัสกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือการเดา
จากบริบทของประโยค การเดาจากรู ปภาพประกอบ เพื่อช่วยในการทาความเข้าใจกับเนื้อ หาใน
บทอ่านก่อนลงมืออ่านไม่ควรสอนไวยกรณ์หรือกฎเกณฑ์ทางรูปประโยคมากจนเกินไป แต่ควรให้
ผู้เ รีย นทาความเข้ า ใจกับ ไวยกรณ์ ห ลัง จากอ่ านจบเรีย บร้อ ยแล้ ว ให้ ผู้เ รีย น เพิ่ ม พูน ค าศั พ ท์จ าก
รูปประโยคในขณะที่อ่านให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ มิใช่อธิบายแยกออกมาจากบทอ่าน หรือแปล
ให้ผู้เรียนฟังโดยที่ไม่เกิดความเข้าใจปัญหาที่ผู้สอนอ่านพบมากไม่ว่าในภาษาใดก็ตามคือ ผู้สอน
ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินผลผลิตที่ได้จากการอ่าน ซึ่งคล้ายกับการฟัง แต่การฟังครูยังสามารถ
ให้นักเรียนทาภาระงานขณะฟังได้ เช่น เขียนตามคาบอก แต่การอ่านไม่สามารถหาผลลัพธ์ไ ด้
โดยตรง เช่น เมื่อครูบอกให้นักเรียนตอบคาถามจากการอ่านโดยปากเปล่าหรือเขียน นักเรียนอาจมี
ปัญหาในการพูดหรือเขียนก็จะทาให้การประเมินการอ่านเป็นไปด้วยความยากลาบาก นอกจากนี้
นักเรียนสามารถปรับปรุงการอ่านของตนเองได้ไม่มาก ดังนั้นการวิจัยการอ่านจึงมีความสาคัญที่จะ
ช่วยให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่งของผู้สอนภาษา คือ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารวิ จั ยในการสอน ทั้ง นี้ ก ารสอนภาษาที่ สอง มี ป ระเด็ นหลั กที่ น่ า สัง เกต คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนและการวิจัยทางด้านภาษาที่ผู้สอนแม้เป็นผู้สอนที่ดีแต่ถ้าไม่ใ ช้
ระเบียบวิธีการวิจัยมาใช้ในการทาวิจัยเพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ก็จะไม่สามารถพัฒนาการสอนให้เป็น
ผู้สอนที่ดีได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการสอนและการวิจัยเป็นทักษะของความรู้ที่ต่างกัน (Eskey, 2005: 564,
อ้างถึงใน วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร, 2555: 19) ซึ่งสอดคล้อ งกับการสัมภาษณ์แนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันและปัญหา
การสอนอ่านภาษาจีนพบว่า บทความมีความยาวและเมื่อเจอคาศัพท์ที่ไม่รู้ อ่านคาศัพท์ไม่ออกก็ไม่
สามารถเดาความหมายได้เนื่องจากขาดกลวิธีในการเดาคาศัพท์ ส่วนใหญ่จะสอนแบบอ่านและแปล
ให้ผู้เรียน ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาจีน สรุปได้ว่า การสอนที่เน้น
ภาระงานเป็นแนวคิดที่ตอบสนองการพัฒนาความสามารถของผู้อ่านได้เพราะทาให้ผู้เรี ยนสามารถ
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ฝึกฝนค้นคว้าปฏิบัติจริงด้วยตนเองให้มีความชานาญทั้งด้านความรู้ และทักษะ และยังสามารถ
สอดแทรกคุณธรรม การร่วมมือกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งภาระงานจะเป็นเหมือน
การฝึกหัดหรือทบทวนทาให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถพัฒนาตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
นาเสนอเป็นผลงานได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือกระตุ้น ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา
และติดตามการทางานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด การเรียนการอ่านโดยเน้นภาระงานเป็นสิ่งสาคัญมาที่
จะช่วยเด็ก ๆ ให้หลุดออกจากการเรียนการอ่านแบบเดิม ๆ ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ภาระงานเพื่อพัฒนาการอ่านนั้น สรุปได้ว่าผู้สอนจัดเตรียมภารงานที่เหมาะสม แบ่งกิจกรรมและ
หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะมอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท าอย่ า งชั ด เจนไม่ ว่ า จะเป็ น รายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม จั ด
สถานการณ์ให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ หรือกลุ่มได้ผู้สอนควร
ให้คาปรึกษา ติดตามตรวจผลงานอธิบาย แก้ไขและเพิ่มเติมความรู้ มีการวัดและประเมินผลความรู้
และทักษะต่าง ๆ ตามกิจกรรมที่มอบหมาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างเป็นชิ้นงานของตนเอง
หรือของกลุ่มได้ (จากประเด็นสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 1558)
จากการศึกษาสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาจีนของ
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยการใช้แบบสอบถาม ถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
จานวน 50 คน โดยการตอบแบบสอบถาม ได้ข้อสรุปคือ นักศึกษาต้องการเทคนิคและกลวิธีที่ช่วย
เพิ่มความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด และคิดว่าภาระงานที่ได้รับมอบหมายช่วยเพิ่ม
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อยู่ในระดับมาก และจากการสอบถาม
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ผู้เรียนได้เสนอว่า กิจกรรม
การสอนอ่า นที่จะช่วยกระตุ้นให้ ผู้เรียนสามารถสื่อ สารและสร้ างสรรค์ชิ้ นงานได้คื อ นักศึกษา
ต้องการให้มีการฝึกพูดเพื่อพัฒนาการสื่อ สารกับเจ้าของภาษาได้ ต้องการให้ฝึกเขียนบ่อย ๆ เพื่อ
ทบทวนคาศัพท์ อยากเรียนจากบทอ่านที่ง่าย ๆ ทันสมัย เรื่องตลกขบขันและบทเพลงน่าสนใจ มีการ
จัดกิจกรรมเสริม ให้ฝึกอ่านบทอ่านทุกวันก่อนเริ่มเรียน อยากฝึกเรียบเรียงและสรุปความด้วยภาษา
ของตนเอง รวมทั้งการพูดสรุป หรือสนทนาเพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งความต้องการ
ของผู้เรียนนั้นสอดคล้องกับการจัด การเรียนการสอนด้วยภาระงานซึ่งเน้นในด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Constructivist) การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติยึดหลักการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนในการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความหมาย สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา
เนื่องจากการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาสื่อ สารในบริบทที่มีความหมายและพัฒนาทักษะ
ภาษาในสถานการณ์จริงขณะปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามกาหนด (Skehan, 1998; Willis, 1998; Nunan,
2006; Willis and Willis, 2007 and Ellis, 2009) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
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ภาษาจีนที่มิใช่ตาราพบว่ามีนักศึกษาเคยอ่านหนังสือที่มิใช่ตาราอยู่บ้าง เช่น นิทาน นิยาย ข่าวและ
นิตยสาร และนักศึกษาที่ไม่เคยอ่านหนังสือภาษาจีนนอกจากตาราเลยโดยให้เหตุผลว่าอ่านไม่ออก
ไม่เข้าใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการอ่านไม่ออกนั้น คือนักศึกษายังจาตัวอักษรจีนไม่ได้ หรืออาจจะ
เจอกับตัวอักษรจีนที่ไม่รู้จัก ซึ่งสะท้อนออกมาในทักษะการอ่านและการเขียน ดังที่ ทริลลิ่ง และ
ฟาเดล (Trilling and Fadel, 2009: 55) ได้กล่าวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะในการสื่อสาร
และการร่วมมือในการเรียนรู้ไว้ว่า ผู้เรียนจาเป็นต้องมี ความคิดที่ชัดเจนในการสื่ อสารด้วยการพูด
การเขีย น และทัก ษะการสื่อ สารที่ เป็ น อวั จนภาษาในหลากหลายรูป แบบตามบริบ ทได้อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ มีทักษะการฟังได้อ ย่างมีประสิ ทธิภาพในการที่ จะถอดรหัส ความหมายรวมถึ ง
ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และความตั้งใจใช้การสื่อสารได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ (เช่น การแจ้ง
ให้ทราบการสั่งการกระตุ้นและการชักชวน) ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและรู้ผลกระทบ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่ มีความหลากหลาย (รวมถึงหลายภาษา) แสดงให้
เห็น ถึง ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิท ธิภาพและความเคารพ กั บทีม งานที่มีค วาม
หลากหลายมีความยืดหยุ่นและความตั้งใจในการประนีประนอมที่จาเป็นเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันในการทางานและความคุ้มค่าของผลงานของแต่ละบุคคลและสมาชิก
ร่วมทีม ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์และสนใจในการพัฒนารูปแบบการสอน
อ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ซึ่ ง ได้มุ่ ง เน้ น ให้ ก ารศึก ษาและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการสอนภาษาจี นการเสริ ม สร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปรับ ตัวให้เข้ ากับ การเปลี่ ยนแปลงเพื่อ ผลิตบั ณฑิต ที่มีค วามรู้
พื้นฐานด้านภาษาจีน ได้แก่ ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อ ง
มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดภาษาจีน การผลิตสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยี การวัด
และประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาแหล่งเรียนรู้จากแหล่งภายนอก ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครู (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2556)
จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย มีการ
วิจัยเกี่ยวกับปัญหาไว้ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปัญหาในการอ่านออกเสียงภาษาจีนซึ่ง
พบว่าส่วนใหญ่ผู้เรียนไม่สามารถออกเสียงในตัวสัทอักษรจีนที่ไม่มีในภาษาไทยได้ เช่น การศึกษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง ของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาจี น และนั ก ศึ ก ษาคณะแพทย์ แ ผนจี น มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ (สายฝน
วรรณสิรธพ, 2554) หรือการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของผู้ เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีน
และจีนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า ผู้เรียนมีปัญหาการเรียนภาษาจีน
ในทุกทักษะมากน้อยต่างกันโดยเห็นว่าตนเองมีปัญหาทักษะด้านการอ่านการเขียน และอักษรจีน
มากกว่าทักษะด้านการพูดการฟังและไวยากรณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบผู้เรียนเกินครึ่งหนึ่งเห็น
ว่าตนเองมีปัญหาการเรียนภาษาจีนทักษะการเขียนมากที่สุด (252 คน หรือ 67.38%) รองลงมาคือ
อักษรจีน (249 คน หรือ 66.58%) และการอ่าน (200 คน หรือ 53.48%) ผู้เรียนเกือบครึ่งหนึ่ง (180
คน หรือ 48.13%) เห็นว่าตนเองมีปัญหาด้านการพูด และผู้เรียน 2 ใน 5 เห็นว่าตนเองมีปัญหาด้าน
ไวยากรณ์ (155 คน หรือ 41.44%) และการฟัง (150คน หรือ 40.11%) (ศุภชัย แจ้งใจ, 2552) )ในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สอง ประเด็นหนึ่งที่นักการศึกษาให้ความสนใจนับตั้งแต่
ปลายปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา คือ การนากลวิธีการอ่านของผู้ที่ประสบความสาเร็จในการอ่านมาใช้
ในการสอน กลวิธีการอ่านในที่นี้หมายถึง การกระทาหรือกระบวนการใด ๆ ที่ผู้อ่านกระทาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในการอ่าน การกระทาเหล่านี้อาจใช้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ได้ ผู้อ่านแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างในเรื่องของแบบการอ่านและกลวิธีที่ใช้ในการทาความเข้าใจบทอ่าน(Kern, 1989;
Barnett, 1989 and Anderson, 1991) นักการศึกษาเชื่อว่าความสามารถในการอ่านภาษาที่สองไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถในตัวภาษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่านที่มีความสามารถใน
การอ่านภาษาที่สองจากัด สามารถใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการทาความเป็นอิสระสามารถควบคุม
กระบวนการอ่านของตนได้ (Dowhower, 1999) เกรดแมน (1991: 39) กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านไว้ว่า
โดยทั่วไปวิธีการสอนในชั้นเรียนครูมักสอนโดยใช้บทอ่านสั้น ๆ และตามด้วยการวิเคราะห์ภาษาใน
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น การมุ่ ง การสอนที่ ส่ ว นย่ อ ยของการอ่ า นหรื อ รู ป แบบของภาษามิ ใ ช่ มุ่ ง ที่
ความหมาย ซึ่งวิธีดังกล่าวมีส่วนในการส่งผลให้ผู้เรียนไม่ชอบอ่านในการเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่า นภาษาจี น นอกจากต้องจาอักษรจีน เป็นความรู้พื้นฐานแล้วยังต้อ งให้ความสาคัญแก่
แนวทางการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านด้วย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างความสามารถในการอ่านพบว่า ความสามารถในการอ่านจะพัฒนาได้ดีเมื่อผู้เรียนเป็น
ผู้ปฏิบัติอย่างตื่นตัว มีความตระหนักถึงการใช้ยุทธศาสตร์และกลวิธีในการอ่าน และเป็นส่วนหนึ่ง
ของภารกิจการอ่าน (Grace and Grave, 1994: 1-2, อ้างถึงใน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ , 2555: 5) ปัจจัย
ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเข้ า ใจในการอ่ า นคื อ แรงจู ง ใจในการอ่ า นและกิ จ กรรมการอ่ า นที่ มี
ความหมาย (O’Donnal and Wood, 2004: 149-157, อ้างถึงใน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ , 2555: 5)
นอกจากนี้ การใช้กิจ กรรมปฏิ สัมพั นธ์ร ะหว่ างที่ อ่านก็เป็ นกระบวนการที่ส่ งเสริมการอ่ านที่ มี
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ประสิทธิภาพ (Aebersold and Field, 2002: 15, อ้างถึงใน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ , 2555: 5) แนวคิด
ทฤษฎีมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรม แนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (เน้น
ภาระงาน) (Task Based Learning) สอดคล้องกับ Ellis (2003: 1) ที่ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันการเรียนรู้
ภาษาที่สองและการวิจัยการเรียนการสอนภาษาที่สองนั้น ภาระงาน ถือเป็นหัวใจสาคัญ ในช่วง
ปลายยุคศตวรรษที่ 20 ได้เกิดแนวคิดการสอนที่เน้นภาระงาน เป็นแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีหลักการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ภาษาผ่าน “ภาระงานหรืองานปฏิบัติ” หรือเรียกว่า “การเรียนภาษาจากการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ” โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ การสอนภาษาจี น เป็ น
ภาษาต่างประเทศได้รับอิทธิพลการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน (Task based Learning) ตั้งแต่ช่วงยุค
ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ถึงแม้จะไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับการสอนภาษาอัง กฤษ
ด้วยภาระงาน แต่ก็มีนักวิชาการด้านการสอนภาษาจีนจานวนไม่น้อยที่ทาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
เกี่ ย วกั บ การสอนภาษาจี น ด้ ว ยภาระงานอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ วงการการสอนภาษาจี น เป็ น
ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอันจะเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนภาษาจีนในอนาคตต่อไป
การวิจัย เกี่ย วกับ การสอนที่เน้ นภาระงานนั้ น เริ่มต้ นขึ้น ในช่ วงปี 1980 ในเวลานั้ น
Prabhu ได้ดาเนินการทดลองที่เรียกว่า “Bangalore Project” ที่บังกาลอร์ในภาคใต้ของอินเดีย โดย
การดาเนินการทดลองกับนักเรียนเป็นครั้งแรก โดยการเน้น “เรียนรู้จากสิ่งที่กาลังปฏิบัติ (在用中
学)” มีการออกแบบกิ จกรรมในชั้นเรียนรายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อที่ จะสร้างต้ นแบบของการเรียน
การสอนที่เน้นภาระงาน ซึ่งดึงดูดความสนใจของครูผู้สอนภาษาที่สองเป็นอย่างมาก จากการวิจัย
ดังกล่าว ในปลายปี ปี 1990 การเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน ก็ที่รู้จักกันว่าเป็น “ยุคแห่งภาระงาน”
(“the age of tasks,” Johnson, 2001) ถึงแม้ว่า Prabhu จะไม่ใช้คนแรกที่คิดค้นวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงานแต่ในการเรียนการสอนภาษาที่สองนั้ น ภาระงานได้กลายเป็นหน่วยหนึ่งของการจั ด
กิจกรรมในชั้ นเรี ยนและเป็นวิ ธีการที่ใ ช้กัน มาเป็นระยะเวลานานแล้ ว แต่ความส าคัญ ของการ
ทดลองของ Prabhu คือ เขาเป็นผู้ที่จัดระบบของภาระงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนภาษาที่สอง (廖晓青, 2002) การสอนที่เน้นภาระงาน เป็นแนวทางการจัดการเรียน
การสอนหรือการจัดกิจกรรมที่เน้นในด้านของการใช้ภาษามีจุดเด่นและหลักการที่สามารถจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในการอ่านภาษาจีนมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
นั้นได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานกันอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนและมีวัตถุประสงค์ของภาระ
งานที่ชัดเจนโดยการอ่านเป็นภารกิจหลักอันสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของภาระงานที่
ได้รับมอบหมายได้
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จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านภาษาจีนพบว่า เทคนิคการเดาคาศัพท์
เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนคลังคาศัพท์ได้ ในขณะที่อ่านเมื่อพบกับคาศัพท์ใหม่
สามารถข้ามไปไม่จาเป็นต้องรู้ความหมายของคานั้น ๆ หรืออาจจะใช้วิธีการค้นหาความหมายจาก
พจนานุกรม หนังสือ ตาราเรียน หรือสอบถามผู้ที่มีความรู้ก็ได้เช่นกัน แต่ผู้อ่านที่มีความชานาญแล้ว
ก็สามารถอาศัยพื้นฐานความรู้เดิมโดยพลิกแพลงและใช้ประโยชน์จากการสั่งสมตัวอักษรที่ไ ด้
เรียนรู้มาแล้ว อาศัยหลักวิชาที่ว่าด้วยศัพทานุกรม อาศัยการประกอบขึ้นของคาศัพท์และการอาศัย
บริบทของประโยคเพื่อเดาความหมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่หมายถึงการเดาคาศัพท์โดยทั้งสิ้น
(汉语阅读教学理论与方法：周小兵, 2008: 31) สาหรับกลวิธีในการเดาคาศัพท์อู เหมินจี๋
( 吴门吉, 2005)ได้ ส รุป 6 กลวิ ธีห ลัก ในการเดาคาศั พท์ สาหรับ ผู้เ รีย นภาษาจี นดั งนี้ ก ลวิ ธีท าง
ตัว อัก ษร (ตัว ประกอบอัก ษรอัก ษรแสดงความหมายอั กษรแสดงเสี ยง) กลวิธี ทางการสร้ างค า
(หน่วยคาและวิธีการสร้างคา) กลวิธีด้านอรรถศาสตร์ (ความเหมาะสมของภาษาความหมายของ
คาศัพท์ ความหมายของรูปประโยค) กลวิธีทางโครงสร้างประโยค(พิจารณาประเภทของคาการทา
หน้าที่ในประโยคและความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์กับคาศัพท์หรือ ส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นต้น)
ข้อความแวดล้อม (ความหมายจากบริบท) และความรู้พื้นฐานผลการวิจัยด้านการอ่านได้นาเสนอว่า
บางกลวิธีของทักษะการเดาคาศัพท์ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของผู้เรียนเช่นการใช้ทักษะ
พื้นฐานของตนเป็นต้นแต่ยังมีบางกลวิธีที่ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะถึงจะประสบความสาเร็จได้
เหล่านี้ล้วนมาจากความพิเศษของระบบอักษรจีนทั้งนั้น สาหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
ถือว่าการฝึกฝนทักษะเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สาคัญ
การศึกษาค้นคว้าการวิจัยทางด้านการอ่านภาษาจีน ได้เสนอว่ากลวิธีการอ่านโดยการ
เดาคาศัพท์นั้น สาหรับบางคนก็เป็นสิ่งที่มีติดตัวมาแต่กาเนิด หรือการใช้ประสบการณ์เดิมที่มีติดตัว
มาเป็นต้น แต่บางกลวิธีก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนจึงจะเกิดความชานาญ เนื่องจากลักษณะ
พิเศษของระบบตัวอักษรจีน ผู้ที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองนั้น การฝึกฝนเทคนิคการเดาคาศัพท์
จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ทั้งนี้เทคนิคการเดาคาศัพท์ทั้ง5ประเภทที่ใช้ในการฝึกฝนการอ่านภาษาจีน ( Zhou
Xiao Bin, 2008: 32) ได้แก่ 1) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธี
การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตความ (简称的识
别与理解) 4) กลวิ ธีการเดาคาศัพ ท์ที่แปลความหมายซึ่งกัน และกั น ( 通过互释的词语猜词)
และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过上下文线索猜词) โดยปกติแล้วเราจะ
เรี ย กการน าศั พท์ ใ หม่ ที่ ผู้ อ่ า นต้ องการที่ จ ะเดาความหมายของค าศั พ ท์ นั้ น ว่ า คาศั พ ท์ เ ป้ า หมาย
เฉียนซู่จิง (2005) ได้มีการศึกษาวิธีการเดาคาศัพท์ที่มีต่อคาศัพท์เป้าหมายจากผู้เรียนชาวญี่ปุ่นที่มี
ระดับทางด้านภาษาจีนสูงคนหนึ่ง ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึง
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ความรู้ในระบบภาษา (ความรู้ด้านโครงสร้างประโยคความรู้ด้านโครงสร้างคาศัพท์และความรู้ด้าน
คาศัพท์) ความรู้การสืบค้นข้ามภาษา (ความรู้ในภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2) ความรู้ด้านอภิภาษา
(ความรู้ที่นอกเหนือจากภาษา)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านได้เสนอแนะว่าควรนากลวิธีการอ่านมาใช้ในการสอนอ่าน
โดยเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่านได้และช่วยพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์
ในการอ่าน (Strategic Reader) กลวิธีการอ่านจึงเป็นสิ่งที่ครูสามารถนามาฝึกฝนให้กับผู้เรียนได้
และในการสอนนั้น สิ่งที่สาคัญคือ จะต้อ งให้ผู้เรียนตระหนักในความสาคัญของกลวิธีการอ่าน
เข้าใจหลักการ และรู้ว่าจะใช้กลวิธีการอ่านเมื่อไรและที่ไหน ขณะเดียวกันก็ควรสอนให้ผู้เรียนรู้จัก
ประเมินความสาเร็จในการใช้กลวิธีของตนเองด้วย (Carell, 1989) นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่าน
จะต้องมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้กลวิธีการอ่านได้อย่างอิสระ เมื่อต้องทาความ
เข้าใจกับบทอ่านใหม่ ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้เกี่ยวกับกลวิธีมาใช้ และตัดสินใจได้ว่าจะใช้
กลวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับบทอ่านนั้น (Swanson and De La Paz, 1998) ความสามารถในการอ่าน
จะพัฒนาได้ดีเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติอย่างตื่นตัวมีความตระหนักถึงการใช้ยุทธศาสตร์และกลวิธีใน
การอ่านและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการอ่าน (Grace and Grave, 1994: 1-2, อ้างถึงใน นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์, 2555: 5) ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านคือ แรงจูงใจในการอ่านและ
กิจกรรมการอ่านที่มีความหมาย (O’Donnal and Wood, 2004: 149-157, อ้างถึงใน นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์, 2555: 5) จากปัญหาและความสาคัญของการอ่านภาษาจีนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใน
ระดั บอุ ดมศึก ษา จึง เป็ นที่ มาของการพั ฒนารู ปแบบการสอนอ่ านภาษาจีน ที่เน้ นภาระงานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีในครั้งนี้
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเ พื่อส่ง เสริม ควา มสา มารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีแนวคิดพื้นฐานดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการสอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ
Kruse การออกแบบการสอนตามแนวคิดของ Dick and Carey และรูปแบบการสอนของเกอลาช
แอนด์ เอลี (Gerlach and Ely Model) การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งการพัฒนารูปแบบการสอน
อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการสื่อสารของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ และในมาตรา24 ซึ่งให้ความสาคัญ
กับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
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รั ก การอ่ า นและเกิ ด การใฝ่ รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ ผู้วิจัยจึงนาวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ในการออกแบบการสอนใน
ครั้งนี้ ทิศนา แขมมณี (2545: 219-220) แนวคิดของ ADDIE Model (Florida State University’s
Center for Educational Technology, 1970) Dick and Carey (1996) และ Gerlach and Ely (1980)
2. แนวคิดการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
2.1 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) นามาจากแนวคิดของนักปรัชญาชื่อ
แคนท์ (Kant, 1987) มีความเชื่อว่ามนุษย์มีการสะสมความรู้และเก็บรวบรวมไว้อย่างมีระบบและ
มนุษย์จะสามารถเข้าใจประสบการณ์ใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาก็ต่อเมื่อประสบการณ์เหล่านั้นสอดคล้อง
กับ ความรู้ เ ดิม ซึ่ ง มี ก ารรองรั บ ในสมองก่ อ นแล้ว ต่ อ มามี ผู้ใ ห้ ค วามหมายค าว่ า ความรู้ เ ดิ ม ใน
กระบวนการอ่านที่มีความหมายสอดคล้องกัน เช่น Devine (1986: 25) Obah (1983: 129) Johnson
(1982: 510) Barlett (1932) Rumelhart (1994: 15) และ Mayer (1975: 11)
2.2 ทฤษฎีการเรียนภาษาที่สอง Stephen Krashen (1978) หรือสมมติฐาน 5 ประการ
ของเครซเชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ที่เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ในการรับรู้ภาษา ประกอบด้วย
1) The Acquisition –learning Hypothesis สมมติฐานการรับรู้และการเรียนรู้ 2) The Natural order
Hypothesis สมมติฐานการตรวจสอบ 3) The Monitor Hypothesis สมมติฐานการป้อ นข้อมูล
4) The Input Hypothesis สมมติฐานปัจจัยนาเข้า 5) The Affective Filter Hypothesis สมมติฐานตัว
กรองจิตวิสัย (Larsen-Freeman, D. and Long, M.H., 1991: 241), Long (1985), Swain (1998) และ
Anderson (1999) Krashen (2007)
2.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาก
จากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) โดย ชอง เปียเจีย์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส
ผู้มีชื่อเสียง นอกจากนี้ เปียเจย์ ยังอธิบายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด ความเข้าใจของบุ คคลนั้น
เกิดจากการที่บุคคลพยายามจะปรับตัวให้อ ยู่ในสภาวะสมดุลย์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อ ม
การปรับตัวนี้บุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือ กระบวนการที่ เปียเจีย์ เรียกว่า การดูดซึมหรือ
การกลมกลืน (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Acommodation) การดูดซึม (Assimilation)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในสมองตนเอง
บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปไว้เป็นความรู้ใหม่ของตน การปรับความแตกต่าง (Acommodation)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิด
เดิมที่มีอยู่ในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความแตกต่างระหว่างของใหม่กับความคิดเดิมจนเกิดความ
เข้าใจว่าควรจะทาอย่างไรกับสิ่งใหม่นี้ และเมื่อใดที่บุคคลสามารถปรับความคิดเดิมให้สอดคล้อง
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กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ๆได้ บุ ค คลจะอยู่ ใ นสภาวะสมดุ ล แต่ เ นื่ อ งจากบุ ค คลมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการทั้ง 2 อย่าง จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2.4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)
การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้ เรียน หากผู้เรียนได้มี
โอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงาน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม จะทาให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Constructionism เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐาน
มากจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) Papert, S., and Harel (1991)
2.5 การจัดการเรีย นการสอนที่ เน้น ภาระงาน (Task based learning) หมายถึ ง
กิจกรรมที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ในสถานการณ์จาลองนอกชั้นเรียนและในชั้นเรียน โดย
อาศัยกระบวนการทางความคิดในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กลุ่ม เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ Crooks (1986) Wrigth (1987) Krahnke (1987) Breen (1987) Prabhu (1980)
Candlin (1987) Nunan (1989) Richards and others (1986) และ Willis (1996)
3. รูปแบบการสอนอ่าน ผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
สอนอ่านรูปแบบการอ่านที่เป็นงานวิจัยในประเทศ รวมทั้งสิ้น 7 งานวิจัย พบว่า รูปแบบการสอน
อ่านประกอบด้วยองค์ป ระกอบ5ด้า น ได้ แก่ หลักการ วั ตถุ ประสงค์ กระบวนการจัด การเรีย น
การสอน การวัดและประเมินผล และเงื่อ นไขการนารูปแบบไปใช้ เกศริน ทองงาม(2557) อุษา
มะหะหมัด (2557) วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222) นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) พนอ สงวนแก้ว
(2553) ฉลวย ม่วงพรวน (2553) และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการ
สอนอ่านที่ผู้วิจัยใช้เป็นองค์ประกอบของรูปแบบในครั้งนี้ และจากการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมจากงานวิจัยทั้ง7เรื่อง สรุปขั้นตอนของรูปแบบการสอนอ่านที่เน้นภาระงานได้ 4 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้น กระตุ้นความรู้ (Activating Prior Learning: A) ขั้นที่ 2 ขั้น ประยุกต์ใ ช้กลวิธีและ
ตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and Checking for Understanding: A) ขั้นที่3 ขั้นปฏิบัติ
ภาระงาน(Acting on the Task : A) และขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A)
งานวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ 1) Cromley, Jennifer G. and Azevedo Roger (2007: 311-325) DIME
รูปแบบของการอ่านจับใจความ (Cromley and Azevedo. 5007) 1.1) การสร้างสมมติฐานเฉพาะ
ความรู้ก่อนหัวข้ออนุมาน 1.5) การใช้กลวิธีการอ่านคาศัพท์ 1.3) ความคล่องแคล่วในการอ่านคา
และ 1.4) ความเข้าใจในการอ่านในกลุ่มเล็ก ๆ ในห้อ งปฏิบัติการ 2) Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder (2010: 687-700) วิจัยเกี่ยวกับความสาคัญของการอ่า นจับใจความที่เกี่ยวข้อ ง
อย่างมากกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทั่วไป รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 3) Charles A. Perfetti and Ying Liu (2005: 43-59) ทาการวิจัยเรื่องตรวจสอบผลกระทบ
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เกี่ยวกับการวิจัยในชาวจีนสาหรับทฤษฎีของการอ่านและนาเสนอรูปแบบคาศัพท์สาหรับการอ่าน
การเขียนคา คาจะถูกกาหนดโดย 3 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน (การสะกดคา, เสียง และความหมาย)
และ 4) Helen H. Shen and Xin Jiang (2013: 1-25)
4. การสอนกลวิธีการอ่านภาษาจีน การสอนอ่านภาษาจีนนั้น อันดับแรกต้องเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านของผู้เรียน จึงจะสามารถเข้าใจถึงลักษณะและธรรมชาติของวิชาการ
อ่านได้อย่างลึกซึ้ง Rayner and Pollatsek (1989: 25) Chen Xian Chunได้เสนอไว้ในหนังสือ 《对
外阅读教学与心理学 (อ้ างถึงใน 对外汉语教学入门, 1998: 410) ได้ แก่ 1) กลวิธีการเดา
คาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜
词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปล
ความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของ
ประโยค (通过上下文线索猜词) โจว เสี่ยว ปิน (周小兵, 2008.1: 32) ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีกระบวนการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีโครงสร้างความรู้
(Schema Theory) ทฤษฎี สมมติ ฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen ทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructionism) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน (Task Based Learning) การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร นามาพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้ชื่อรูปแบบว่า
“4A Model” เรียกว่า “รูปแบบโฟร์เอ” โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Learning: A) ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์
ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and Checking for Comprehension: A)
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) และขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน
(Assessing the Task: A)
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แนวคิดทฤษฎีการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงาน
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการ
สอนADDIE Model ตามแนวคิดของ Kruse,
Dick and Carey และเกอลาช แอนด์ เอลี
(Gerlach and Ely Model)
2. แนวคิดการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงาน
- ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
เดอวายน์ (Devine, 1986: 25 (โอบาห์) Obah
1983: 129, จอนห์สัน (Johnson , 1982: 510
(Barlett, 1932) Rumelhart (1994: 15)
และ Mayer (1975: 11)
- ทฤษฎีการรับรูภ้ าษาที่สอง สมมติฐาน
5 ประการของ Stephen Krashen (LarsenFreeman, D., and Long, M.H., 1991: 241)
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructionism)
โดย ชอง เปียเจีย์ (Jean Piaget)
- ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระ
งาน (Task Based Learning) ครุกส์ (Crooks,
1986) และไรท์ (Wrigth, 1987), คราห์นคี
(Krahnke 1987), บรีน (Breen, 1987),
พราบูห์ (Prabhu , 1980), แคนดลีน (Candlin,
1987), นูแนน (Nunan, 1989), ริชาร์ต และ
คณะ (Richards and others, 1986) และวิลวิส
(Willis, 1996) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนอ่านที่เน้นภาระงาน
รูปแบบกำรสอนอ่ำน ผู้วิจัยสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การสอนอ่าน รูปแบบการอ่านที่เป็น
งานวิจัยในประเทศ รวมทั้งสิ้น7 งานวิจัย
เกศริน ทองงาม (2557), อุษา มะหะหมัด
(2557), วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222 ),
นรินทชัย ฮะภู
ริวัฒน์ (2555) พนอ
สงวนแก้
แผนภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัย ว
(2553), ฉลวย ม่วงพรวน (2553) และ
อารีรักษ์ มีแจ้ง (2547)
กำรสอนอ่ำน โจว เสี่ยว ปิน (周小兵
2008.1: 32)
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน
Papert, S., and Harel (1991)

ภาพทา 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

องค์ประกอบรูปแบบ
1. หลักกำร
2. วัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนกำรเรียน (Activating
Prior Learning: A) โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 ตรวจสอบพื้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการใช้กลวิธีและความสามารถในการใช้กลวิธี
1.2 ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกัลกลวิธี
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบ
ควำมเข้ำใจ (Appling Strategies and Checking
forComprehansion: A) โดยผู้ เ รี ย นฝึ ก อ่ า น
บทอ่ า นด้ ว ยตนเอง โดยผู้ ส อนคอยชี้ แ นะให้
คาแนะนาช่วยเหลือ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภำระงำน (Acting on the Task:
A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความ
เข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติ
ภาระงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน
3.3 ผู้เรียนนาเสนองาน
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงำนจำกบทอ่ำน (Assessing the
Task: A) ตรวจสอบภาษาประเมินความ สามารถ
ในการอ่า นเพื่อ ความเข้ าใจและความสามารถใน
การสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน โดยเป็นขั้นวิเคราะห์
(Analysis) ผู้ ส อนตรวจสอบรู ป แบบทางภาษา
ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
4. กำรวัดและประเมินผล ด้านความสามารถในการ
อ่ า นภาษาจี นเพื่ อ ความเข้ า ใจ พฤติ ก รรมการใช้
กลวิ ธี ก ารอ่ า นและความเข้ า ใจในบทอ่ า นจาก
ชิ้นงาน
5. เงื่อนไขกำรนำรูปแบบไปใช้ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานโดยใช้กลวิธีการอ่านและภาระงาน
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และผู้สอนควรศึกษา
กลวิธีทั้ง5ด้วยตนเองให้เข้าใจก่อนนารูปแบบไปใช้
บทอ่านที่ใช้ในงานวิจัยสาหรับนักศึกษาสาขาการ
สอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ผู้สอน
จึงควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน

1. ความสามารถใน
การอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ
2. พัฒนาการความ
เข้าใจในบทอ่านจาก
ชิ้นงาน
3. พฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่าน
ภาษาจีน
4. ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น
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คำถำมของกำรวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดคาถามการวิจัยครั้งนี้ เพื่อออกแบบการวิจัยสาหรับการพัฒนารูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ดังนี้
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 หรือไม่ อย่างไร
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจหลั ง เรี ย นตามรู ป แบบ
การสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
2.2 พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้นหรือไม่
2.3 พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่
เน้นภาระงานอยู่ในระดับใด
2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงานอยู่ในระดับใด
3. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่นาไปขยายผล มีผลเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิท ธิภาพการพัฒนารู ปแบบการสอนอ่ านภาษาจีนที่เน้ น
ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า นภาษาจี น ที่ เ น้ น
ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังใช้
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
2.2 ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.3 ศึกษาพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
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2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
3. เพื่อ นารูป แบบการสอนที่เ น้นภาระงาน เพื่ อ ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่า น
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีไปขยายผล
สมมติฐำนของกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน
3. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน นักศึกษามี พัฒนาการความเข้าใจใน
บทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้น
4. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่านอยู่ในระดับมาก
5. หลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
6. หลั ง เรี ย นตามรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ขยายผลมี
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
สูงกว่าก่อนเรียน และมี ความพึงพอใจต่อ การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานอยู่ใ น
ระดับมาก
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
5. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
2.2 พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.3 พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
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ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 476231 การอ่านภาษาจีน 1
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 57 คน
2. กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 476231 การอ่านภาษาจีน 1
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน1ห้องเรียน นักศึกษาจานวน 20 คน
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศชั้น ปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 476231 การอ่านภาษาจีน 1
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน1ห้องเรียน นักศึกษาจานวน 30 คน
4. กลุ่มขยายผลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฎ นครปฐม สาขาวิช าภาษาจี น ประเทศชั้ น ปีที่ 2 ที่ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
การอ่านภาษาจีน 1 ในภาคการศึก ษาที่ 1 ปีการศึก ษา 2559 ได้มาโดยวิธีการเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน1ห้องเรียน นักศึกษาจานวน 20 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดระยะเวลาในการทดลองรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
จานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
ขอบเขตด้านเนื้อหา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รายวิชา 476231 การอ่านภาษาจีน 1 ได้กาหนดเนื้อหาหลักของบทเรียนตามความสนใจ
ของผู้เรียนตามระดับความยากง่าย ประกอบด้วย เนื้อ หาเกี่ยวกับชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้อ งกับตัว
ผู้เรียน ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีน ผู้ วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการทดลองใช้ การ
พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี จานวน4แผน
ขอบเขตด้านระเบียบวิธี
การวิจัย เรื่ องการพั ฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็น
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งานวิ จั ยและพั ฒนาแบบผสมวิ ธี (Mixed Methods Research)โดยมีก ารเก็บ ข้อ มู ลเชิง ปริม าณ
(Qualitative Research) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ (Embedded Design) และการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ด้านข้อมูล
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน หมายถึง แบบแผนของการจัดการเรียนการสอนที่
กาหนดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน แบบ
แผนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ได้แก่ หลักการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยจุดมุ่งหมายของรูปแบบคือ
การฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจและทักษะการสื่อสาร โดยมี
ขั้นตอนของการเรียนการสอน “4A Model” ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior
Learning: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจในการเรียน ตรวจสอบพื้นความรู้ โดย 1.1)
ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ด้วยการถามตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน อาจใช้การ
สอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เรียน หรือ ให้ผู้เรียนระดมสมองเกี่ยวกับเนื้ อ หาที่เรียน หรือ ให้
ผู้เรียนดูสื่อ เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ที่เชื่อมโยงรายละเอียดในบทเรียน
และ 1.2) ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับกลวิธีที่ช่วยในการอ่าน ผู้สอนให้รายละเอียดเพิ่มเติม หรือให้
ผู้เรียนเปรียบเทียบวิธีการที่ผู้เรียนใช้ประกอบการอ่านภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธีที่ผู้สอนนาเสนอ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ
(Applying Strategies and Checking for Understanding: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน
บทอ่านด้วยตนเอง พร้อมกับการใช้กลวิธีการอ่านโดย ผู้เรียนฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง โดยผู้สอน
คอยชี้แนะให้คาแนะนาช่วยเหลือ ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงาน
โดย 3.1) ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน 3.2) ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน และ 3.3) ผู้เรียน
นาเสนองาน และขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A) ตรวจสอบภาษา
ประเมินความ สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
โดยเป็นขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษา ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ก่อนและหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ก่ อ นและหลั ง เรี ย น (Pre-test/Post-test) ประกอบด้ ว ยข้ อ ความ บทอ่ า น โดยมี ข้ อ ค าถามแบบ
เลือกตอบ4ตัวเลือก ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 รวม 30 คะแนน ประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ
3. พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการนาเสนอ
ชิ้นงานด้วยภาษาจีน โดยใช้แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน แบบประเมินความ
เข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็นด้าน
รูปแบบของชิ้นงาน ภาษา เนื้อหา และการนาเสนอ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยประเมิน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คาบเรียนที่ 6 ระยะที่ 2 คาบเรียนที่ 12 ระยะที่
3 คาบเรียนที่ 18 และระยะที่ 4 คาบเรียนที่ 24
4. กลวิธีการอ่าน หมายถึง วิธีการ พฤติกรรม กระบวนการที่ผู้อ่านนามาใช้ในการ
กากั บ กระบวนการอ่ าน เพื่ อให้การอ่ านนั้ นเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ เกิด การเรี ยนรู้ ไ ด้ ง่า ย
รวดเร็วและเข้าใจมากขึ้น ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยกลวิธีการอ่านภาษาจีน 5 กลวิธี ได้แก่
4.1 กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词)
4.5 กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词)
4.3 กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解)
4.4 กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปลความหมายซึ่งกันและกัน ( 通过互释的词语猜
词)
4.2 กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过上下文线索猜词)
5. ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ ผลที่ ไ ด้ จ ากการน ารู ป แบบการสอนภาษาจี น ที่ เ น้ น
ภาระงานที่ผู้วิจั ยได้ พัฒนาขึ้นไปใช้ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ
ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานหลังเรียนมีความสามารถในการ
อ่านเพื่อ ความเข้ าใจสูง กว่า ก่อนเรีย น 2) ผู้เ รียนที่เ รียนตามรูปแบบการสอนที่เน้ นภาระงานมี
พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้น 3) ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระ
งานหลังเรียนมีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านสูงขึ้นกว่าก่อ นเรียน และ 4) ผู้เรียนที่เรียนตาม
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานหลังเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
6. พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในด้านความ
สนใจ การกระทาอย่างสม่าเสมอในการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนทั้ง 5กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการเดา
คาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜
词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปล
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ความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของ
ประโยค (通过上下文线索猜词) ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
7. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ หมายถึง ระดับความชอบ การยอมรับต่อรูปแบบ
การสอนอ่ านที่พั ฒนาขึ้ น โดยความพึง พอใจประกอบด้ วยด้า นรู ปแบบ ด้า นกระบวนการและ
ประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้มีการแบ่งความพึงพอใจเป็นแบบการประเมินค่า 5ระดับ (Likert Five Rating
Scales)
8. ประสิทธิภาพของรูปแบบ ระดับคุ ณภาพของกระบวนการสอนเน้นภาระงานที่
กาหนดเกณฑ์เท่ากับ 80/80 โดยมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก (E1) คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาความประเมินก้าวหน้า
ในการเรียน (Formatice) โดยผู้เรียนทาแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ทุกกิจกรรมของผู้เรียนทุกคนรวมกัน
80 ตัวหลัง (E2) คือ คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลรวมสรุป (Summative)
โดยผู้เรียนทาแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลังทากิจกรรมการอ่านที่
เน้นภาระงาน
9. นักศึกษาปริญญาตรี หมายถึง ผู้กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 476231 การอ่านภาษาจีนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน1ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น
30 คน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้า ใจและส่ งเสริม ความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่ าน ซึ่ง เป็น พื้นฐานสาคั ญในการ
แสวงหาความรู้
3. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาจีนที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจีนไปพร้อม ๆ กัน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประมวลเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอ่านที่เน้นภาระงาน
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอ่าน
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนกลวิธีการอ่านภาษาจีน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร (2556)
การจั ดการเรีย นการสอนภาษาจีนมี ความสาคั ญต่อ การพั ฒนาประเทศ และการจั ด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง จึงจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้ า นภาษาจี น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้เผิดหลักสูตรเพื่อ ผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการสอนภาษาจีนเพื่อสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันภาษาจีนได้ทวีความสาคัญมากขึ้นในแง่ของการติดต่อสื่อสารทางด้าน
ธุรกิจด้านการศึกษา ด้วยปัจจัยของขนาดประเทศและจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ภาษาจีน
เป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดภาษาหนึ่งและได้รับการกาหนดให้เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์กร
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สหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสูงมีแนวโน้ม
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรั ฐ บาลไทยก็ ไ ด้ ก าหนดให้ ภ าษาจี น เป็ น
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสาหรับคนไทยการที่คนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาจีนนั้นนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งนอกจากจะใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารแล้วยังสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
สร้างความเจริญในด้านอื่ น ๆ ได้ ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศเช่น ด้านการศึกษา ความรู้
วิทยาการ การลงทุนระหว่างประเทศการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เป็นต้นด้วยเหตุนี้
จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
เพื่อต้องการสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
และเจตคติที่ดีออกไปรับใช้สังคมมีความเป็นผู้นาทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและการวิจัยมีคุณธรรมมีความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ให้มีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า นภาษาจี น ได้ แ ก่ ความรู้ ด้ า น
ภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดภาษาจี น
การผลิตสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้จากแหล่งภายนอก
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครู
1.3.2 เพื่อผลิตบั ณฑิตให้มี คุณลักษณะเป็นผู้มีคุ ณธรรม เป็นคนดี มีความรู้
มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ รู้จักพึ่งพาตนเองและหมั่นเพียรพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
รวมทั้งสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 5 ปี ระยะเวลาการศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติส่วนใน
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเหลือ
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จานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรน้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ตามจานวนหน่วยกิต
ที่เหลือ
การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การเทียบโอน
สาขาวิชาให้มีการเทียบโอนรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ และการเทียบโอน
รายวิชาและหน่วยกิตให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการเทียบ โอนรายวิชาและหน่วยกิต
การสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต และได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่น้อย กว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. หลักสูตรสาหรับการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต
รายวิชาการอ่านภาษาจีน
คาอธิบายรายวิชา ศึกษาทฤษฎีการอ่านและฝึกอ่า นบทความทั่วไปภาษาจีนให้
เข้าใจเนื้อหา
สาระจุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการอ่านภาษาจีน
2. เพื่อฝึกใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนในการอ่านบทความทั่วไปให้เข้าใจเนื้อหาสาระ
3. เพื่อฝึกสรุปสาระ ใจความสาคัญจากบทอ่านภาษาจีน
4. เพื่อฝึกอ่านบทอ่านภาษาจีนที่มีความซับซ้อนให้เข้าในเนื้อ หาสาระและใจความ
สาคัญ
จากปรัชญา วัตถุประสงค์ของสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและ
รายละเอียดรายวิชาการอ่านภาษาจีนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน
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ในฐานะภาษาต่าทงประเทศต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ เนื่องจากเป็นวิชาบังคับเอก ในกลุ่ม
วิชาเฉพาะ สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านภาษาจีน การฟัง
การพูด อ่านและเขียน ต้อ งฝึกฝน เรียนรู้ทฤษฎีการอ่าน กลวิธีการอ่านและฝึกอ่าน
บทความทั่วไป ภาษาจี นให้ เข้ าใจเนื้อ หาสาระ เพื่อ เป็ นการวางพื้น ฐานการอ่ านภาษาจี นให้กั บ
รายวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรด้วย เช่น รายวิชา ภาษาจีนระดับกลาง ภาษาจีนระดับสูง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวรรณคดีจีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน การแปลภาษาจีน โครงสร้างอักษรจีน
ซึ่งล้วนแล้วต้องอาศัยพื้นฐานในการอ่านเป็นสาคัญ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
ควำมหมำยและประเภทของรูปแบบ
รูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional Model) หมายถึง
แนวทาง กระบวนการ หรือกลวิธีในการนาเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนและ
วิธีการที่มีผู้เชี่ยวชาญคิดค้นขึ้น ซึ่งสังเคราะห์มาจากหลักการศึกษาและเงื่อนไขการเรียนรู้
Sayler and others (1981: 271) ให้คาจากัดความของรูปแบบไว้โดยสรุปว่า หมายถึง
แบบหรือแผนของการสอนที่มีการจัดกระทาพฤติกรรมขึ้นจานวนหนึ่งซึ่งมีค วามแตกต่างกัน เพื่อ
จุดหมาย หรือเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
Joyce and Weil (1996: 7) ได้ให้นิยามของรูปแบบการสอนว่า หมายถึง แบบ หรือ
แผนที่นาไปใช้สาหรับช่วยในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็นแนวทางในการสอนของครูที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีการคิด และวิธีการแสดงออกในการเรียนรู้
ของตนเองให้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทิศ นา แขมมณี (5250) กล่ าวถึง รูป แบบการเรี ยนการสอนว่า หมายถึ ง สภาพหรื อ
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างมีระบบ
ระเบี ย บ มี แ บบแผนตามหลั ก ปรั ช ญา ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ต่ า ง ๆ โดย
ประกอบด้วย กระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอน
ต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ ดังนั้น
คุณลักษณะที่สาคัญของรูปแบบการสอนจึงต้องประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ ความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการ
ของรูปแบบการสอนนั้น ๆ
2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน
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3. มีการจัดระบบ คือ มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้
สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพของ
ระบบ
4. มีการอธิบายกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะที่
เป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบนั้น
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนหมายถึ ง แนวทางในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดย
อาศัยวิธีการสอน เทคนิคและกลวิธีต่างๆตามเงื่อนไขและจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยนาเสนอเป็นตารางสรุปความหมายของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นักวิชาการ

ความหมาย

ผู้วิจัยสังเคราะห์

Sayler and others
(1981: 571)

แบบหรือแผนของการสอนที่มีการจัด
กระทาพฤติกรรมขึ้นจานวนหนึ่งซึ่งมีความ
แตกต่างกัน เพื่อจุดหมาย หรือเน้น
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง

แนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู เพื่อให้
การเรียนการสอนเป็นไปตามแบบ
แผนที่กาหนดไว้ โดยอาศัยวิธีการ
สอน เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขและจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้

Joyce and Weil (1996: 7)

แบบ หรือแผนที่ นาไปใช้สาหรับช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน หรือเป็นแนวทาง
ในการสอนของครูที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้
ข้อความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม วิธีการ
คิด และวิธีการแสดงออกในการเรียนรู้ของ
ตนเองให้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
นักวิชาการ
ทิศนา แขมมณี (5250)

ความหมาย

ผู้วิจัยสังเคราะห์

สภาพหรือลักษณะการจัดการเรียน
การสอนที่ ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ
ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างมีระบบระเบียบ
มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ
โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัย
วิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ
ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอน
นั้นเป็นไปตามหลักการหรือแนวคิดที่
ยึดถือ

แนวคิดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model)
ADDIE เป็ นรูปแบบการสอนที่อ อกแบบขึ้นมาเพื่อ ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน คิดค้นและออกแบบโดยปรากฏตัวครั้งแรกในปี 1975 ถูกสร้างขึ้นโดยศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริด้า สาหรับกองทัพสหรัฐโดยอาศัยหลักของวิธีการ
ระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถนาไปใช้ออกแบบการสอนได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุม กระบวนการทั้งหมด โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้น
ประเมินผลซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนาข้อ มูลไปตรวจปรับ (Feedback) ขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมด
ADDIE มาจากตั ว อั ก ษรตั ว แรกของขั้ น ตอนต่ า ง ๆ จ านวน 5 ขั้ น ได้ แ ก่ Analysis, Design,
Development, Implementation และ Evaluation

ภาพที่ 2 รูปแบบการสอน ADDIE Model
ที่มา: Wikipedia.(2015).ADDIE model.Retrive from:https://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
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รูปแบบการสอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ (A: Analysis)
2. การออกแบบ (D: Design)
3. การพัฒนา (D: Development)
4. การทดลองใช้ ( I: Implementation)
5. การประเมินผล (E: Evaluation)
รายละเอียดแต่ละขั้น มีดัง นี้
1. การวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE ซึ่งมี
ความสาคัญยิ่ ง เนื่องจากเป็ นขั้น ตอนที่ส่ง ผลไปยั งขั้น ตอนอื่น ๆ ทั้ งระบบ ถ้า การวิเคราะห์ไ ม่
ละเอี ยดเพียงพอ จะท าให้ ขั้นตอนต่ อ ไปขาดความสมบู รณ์ใ นขั้น ตอนนี้จึ งใช้ เวลาดาเนิน การ
ค่ อ นข้ า งมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ขั้ น ตอนอื่ น ๆ โดยจะต้ อ งพิ จ ารณาในประเด็ น ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
คุณลักษณะของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่คาดหวังปริมาณและความลึก
ของเนื้อหา และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ผลลัพธ์ที่ได้จ ากขั้นตอนการวิเคราะห์มีดังนี้ 1) รายงานผลการ
ประเมินความต้องการ (Needs Assessment Report) 2) คุณลักษณะของผู้เรียน (Learner Profile)
3) โครงร่างของเนื้อหา (Content Outline) 4) ขั้นตอนการเรียนรู้ ( Learning Hierarchy) 5) วิธีการ
ออกแบบ (Design Approach) 6) ข้อกาหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) 7) กลวิธีการ
ประเมินผล (Evaluation Strategies) และ 8) ตารางเวลาของโครงการ (Project Timetable)
2. การออกแบบ (D: Design) เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบ มีดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของบทเรียน (Objectives)
2) เนื้ อหาบทเรีย นที่อ อกแบบ (Design Document) 3) แบบฝึก หั ดและแบบทดสอบวัด ผล
(Exercises and Performance Test) 4) ต้นแบบของการเรียนการสอน (Instructional Archetypes)
5) ผังงานบทเรียน (Lesson Flowcharts) 6) บทดาเนินเรื่อง (Storyboard) และ 7) บทเรียนต้นแบบ
(Prototype)
3. การพัฒ นา (D: Development) เป็น ขั้น ตอนที่ นาผลลัพ ธ์ที่ ไ ด้ จากขั้ นตอนการ
ออกแบบมาดาเนินการต่อ เป็นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเป็นบทเรียนตามแผนการที่วิเคราะห์
ไวตั้งแต่ขั้นตอนแรก ผลลัพธ์ที่ไดจากขั้นตอนการพัฒนา มีดังนี้ 1) วัสดุประกอบการเรียน (Adjunct
Materials) 2) ตัวบทเรียน ประกอบด้วยข้อ ความ กราฟกิ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์และการ
ปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งเอกสารประกอบบทเรียน และ 3) โปรแกรมการจัดการบทเรียน
4. การทดลองใช้ (I: Implementation) เป็นการนาบทเรียนที่พัฒนาขึ้น เพื่อนาไปใช้กับ
กลุ่มเป้า หมาย ตามวิธีการที่วางแผนไวตั้งแต่ต้น ผลลัพธ์ที่ ไ ด้จากขั้นตอนการทดลองใช้ มีดัง นี้
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1) บัญชีรายชื่อชั้นเรียน (Class Roster) 2) การเรียนการสอน (Instructional) และ 3) แผนการ
สนับสนุนจากผู้สอน (Instructor’s Facilitation Plan) บุคลากรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้สอน
ผู้เรียน ผู้บริหารหลักสูตร และฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
5. การประเมินผล (E: Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบการสอน ADDIE
เพื่อประเมินผลบทเรียนและนาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ ผลลั พธ์ที่
ได้จากขั้นตอนการประเมินผลมีดังนี้ 1) เอกสารโครงการ (Documentation) ได้แก่ บันทึกข้อมูลด้าน
เวลา (Record Time Data) รายงานผู้ใช้บทเรียนและผู้ควบคุม (Trainees and Supervisors Report)
และผลสรุปของข้อคาถามบทเรียน (Course Review Question Results) เป็นต้น 2) คุณภาพของ
บทเรี ย น (Quality) ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น
(Effectiveness) และความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นต้น และ 3) รายงานผลกระทบของบทเรียน
(Impact EvaluationReport)
รูปแบบการสอนของดิค แอนด์ แคเรย์ (Dick and Carey Model)
ดิค แอนด์ แคเรย์ (Dick and Carey) ได้พัฒนารูปแบบการสอนขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง โดย
อาศัยวิธีการระบบเช่นเดียวกันกับรูปแบบ ADDIE ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่าย แต่ก็ได้รับการยอมรับว่า
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนได้ ดี รูปแบบการสอนของดิคแอนด์แคเรย์
เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1990 หลังจากนั้น เมื่อปี ค.ศ.1996 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยมี
รายละเอียดมากขึ้น (Lee, 2000)
รูปแบบการสอนของดิค แอนด์ แคเรย์ (1990) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินและการวิเคราะห์ (Assessment and Analysis) ประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
1.1 การประเมินความต้องการ (Need Assessment)
1.2 การวิเคราะห์ส่วนหน้า (Front-end Analysis)
2. การออกแบบ (Design)
3. การพัฒนา (Development)
4. การทดลองใช้ (Implementation)
5. การประเมินผล (Evaluation)
รูปแบบการสอนของดิค แอนด์ แคเรย์ (1990) พัฒนามาจากวิธีการระบบ โดยมีส่วน
คล้ายกับรูปแบบการสอน ADDIE แตกต่างกันเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น ซึ่งก็คือ การประเมินและ
การวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ๆ ได้แก่ การประเมินความต้องการ และการวิเคราะห์
ส่วนหน้า สาหรับการประเมินความต้องการจะเป็นการพิจารณาความต้องการของผู้เรียนเป้าหมาย
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ของการ เรียนรู้ และข้อจากัดต่าง ๆ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการวิเคราะห์ส่วนหน้าจะเป็น
การพิจารณาสถานการณ์ การวิเคราะห์งานหรือภารกิจ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ สื่อ
และส่วนอื่น ๆ สาหรับขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนสุดท้าย จะมีรายละเอียดคล้ายกับรูปแบบการสอน
ADDIE ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว (available from http://ed.isu.edu/isdmodels)

ภาพที่ 3 รูปแบบการสอนของ Dick and Carey (1990)
รูปแบบการสอนของดิคแอนด์แคเรย์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ในปี ค.ศ. 1996 โดย
มี ร ายละเอี ย ดมากขึ้ น ซึ่ ง พบว่ า รู ป แบบการสอนในปี ค .ศ .1996 ได้ รั บ ความนิ ย มมากกว่ า
ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การแยกแยะเป้าหมายการเรียนการสอน และสิ้นสุดที่ขั้นตอน
ของการพัฒนาและสรุปการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 4 รูปแบบการสอนของ Dick and Carey (1996)
ที่มา: Dick, W., and Carey, L. (1996). The Systematic Design of Instruction. 4th ed. New York:
HarperCollins College Publishers.
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1. แยกแยะเป้าหมายของการเรียน (Identify Instructional Goals) ขั้นตอนแรกเป็นการ
แยกแยะเป้าหมายของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ต้องการ เป้าหมายของการเรียนใน
ส่วนนี้จะเกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ก่อน แล้วจึงกาหนดเป้าหมายของ
การเรียน โดยพิจารณาจากส่วนต่าง ๆ
2. วิเคราะห์การเรียน (Conduct Instructional Analysis) หลังจากได้เป้าหมายของการ
เรียนแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ ตัดสินวิชาความรู้
และทักษะใดที่จะทาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. กาหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะเข้าเรียน (Identify Entry Behaviors) เป็นขั้นตอน
ที่จะพิจารณาว่าพฤติกรรมใดที่จาเป็นของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน
4. เขียนวัตถุประสงค์ของการกระทา (Write Performance Objectives) ในที่นี้ก็คือการ
เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้ของบทเรียนแต่ละหน่วย ซึ่งผู้เรียน
จะต้องแสดงออกในรูปของงานหรือ ภารกิจหลังจากสิ้นสุดบทเรียนแล้ว โดยาผลลัพธ์ที่ไ ด้จาก
3 ขั้นตอนแรกมาพิจารณา
5. พัฒนาเกณฑ์อ้างอิงเพื่อใช้ทดสอบ (Develop Criterion Reference Tests) เป็นการ
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของบทเรียนที่ผู้เรียนจะต้อ งทาได้หลังจากจบบทเรียนแล้ว ในที่นี้ก็คื อ
เกณฑ์ที่ใช้วัดผลจากแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบต่าง ๆ ที่ใช้ในบทเรียน
6. พัฒนากลวิธีด้านการเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นการ
ออกแบบและพัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ของบทเรียน ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
รวมทั้ งการพิจ ารณารูป แบบการนาเสนอบทเรียนด้วย เช่ น ระบบเรีย นรู้ร่ วมกั น ( Collaborative
System) ระบบผู้เ รี ยนเป็น ศู นย์ ก ลาง (Student-Centered System) หรือ ระบบผู้ส อนเป็ นผู้ น า
(Instructor-led System) เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของกลวิธีที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนนี่จะอยู่ในรูปของบท
ดาเนินเรื่อง (Storyboard) ของบทเรียน
7. พั ฒ นาและเลื อ กวั ส ดุ ก ารเรี ย นการสอน (Develop and Select Instructional
Materials)เป็นขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนจากบทดาเนินเรื่องในขั้นตอนที่ผ่านมา รวมทั้งการ
เลือกใช้วัสดุการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน ได้แก่ สื่อการเรียนที่มี
อยู่เดิม หรือสื่อที่ต้องสร้างสรรค์ขึ้นมา
8. พัฒ นาและด าเนิน การประเมิ นผลระหว่า งด าเนิน การ (Develop and Conduct
Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลการดาเนินการของกระบวนการออกแบบบทเรียน
ทั้งหมด เพื่อนาข้อมูลที่ไดไปปรับปรุง บทเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น
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9. พั ฒ นาและด าเนิ น การประเมิ น ผลสรุ ป (Develop and Conduct Summative
Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลสรุ ป เกี่ ย วกั บ บทเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ แ ก่ การหาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งจาแนกออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
9.1 การประเมินผลระยะสั้น (Short Period Evaluation)
9.2 การประเมินผลระยะยาว (Long Period Evaluation)
10. ปรับ ปรุ งการเรี ยนการสอน (Revise Instruction) เป็ นการปรั บปรุง และแก้ไ ข
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น ได้แก่เนื้อหา การสื่อความหมาย การพัฒนากลวิธี การทดสอบ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และส่วนประกอบต่าง ๆ ขอบทเรียน โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่ได้
รูปแบบการสอนของเกอลาช แอนด์ เอลี (Gerlach and Ely Model)
รูปแบบการสอนของเกอลาช แอนด์ เอลี (Gerlach and Ely) ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้
สาหรับผู้เรียนตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงระดับ K-12 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 แต่ก็ใช้
ได้ผลดีสาหรับการศึกษาในระดับสูงกว่า เนื่องจากรูปแบบนี้ได้พิจารณาการกาหนดเวลาและเนื้อหา
ด้วย ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. รายละเอียดของเนื้อหา (Specification of Content) เป็นการพิจารณารายละเอียดของ
เนื้อหาบทเรียนทั้งหมดที่จะนามาสร้างเป็นบทเรียน
2. รายละเอียดของวัตถุประสงค์ (Specification of Objectives) เป็นการพิจารณา
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ ซึ่ง ทั้งวัตถุประสงค์และเนื้อหาบทเรียนจะต้อ งมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกัน จึงอาจจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนก็ได้ หรืออาจจะพิจารณาพร้อม ๆ กันก็ได้ถ้า
มีวั ต ถุ ประสงค์อ ยู่ แ ล้ว ก็ จ ะเป็ น การพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งระหว่า งวั ตถุ ป ระสงค์ กั บเนื้ อ หา
บทเรียน แต่ถ้ายังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะต้องวิเคราะห์ขึ้นใหม่ เพื่อให้วัตถุประสงค์สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน เพื่อจะได้นาไปใช้ในขั้นต่อไป
3. การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน (Assessment of Entering Behaviors) หมายถึง
กระบวนการประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่าที่จะยอมรับได้ก่อนที่จะเข้า
สู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอน การพิจารณาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน
4. กาหนดกลวิธีและเทคนิคการสอน (Determination of Strategy and Techniques)
เป็นการกาหนดกลวิธีในการนาเสนอบทเรียน รวมทั้งใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการนาเสนอ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
5. การจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม (Organization of Students into Groups) เป็นการจัดแบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามขนาดที่เหมาะสม โดยการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือ โดยการ
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บรรยายเป็นกลุ่มใหญ่ หรือจัดเป็นรายบุคคลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเท่านั้น ซึ่งควรจะพิจารณา
วัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีการเรียน และการจัดกลุ่มผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน
6. การกาหนดเวลา (Allocation of Time) เป็นการกาหนดเวลาเรียนของบทเรียน โดย
พิจารณาจากเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน การบริหาร ความสามารถ และความสนใจ
ของผู้เรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะนามาใช้ในการพิจารณาแบ่งเวลาและกาหนดเวลาเรียนให้เหมาะสม
7. การกาหนดสถานที่เรียน (Allocation of Space) เป็นการจัดสถานที่เรียน ซึ่งขึ้นอยู่
กับขนาดของกลุ่มผู้เรียน และวิธีการเรียน
8. การเลือกแหล่งข้อมูล (Selection of Resources) เป็นการเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
บทเรียน ได้แก่ วัสดุการเรียน (Instructional Materials) และวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการเรียน เช่น
สื่อต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่และสื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
9. การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation of Performance) ขั้นตอนนี้เป็นการประเมิ น
ผลพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
คนอื่ น ๆ หรื อ ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ บทเรี ย น เป็ น ต้ น เพื่ อ สรุ ป การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
10. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (Analysis of Feedback) เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้จาก
การประเมินผลการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ผ่านมา รวมถึงการใช้บทเรียนทั่ว ๆไป หลังจากนั้นจึงนา
ข้อมูลที่ได้ย้อนกลับไปปรับปรุง แก้ไขบทเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพื่อให้บทเรียนมีคุ ณภาพดียิ่งขึ้น
สามารถนาไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 5 รูปแบบการสอนของ Gerlach and Ely (1980)
ที่มา: Gerlach and Ely Deisgn Model. (2012). Graphic Illustrating the Gerlach and Ely Design
Model Gerlach and Ely Teaching Media: A Systematic Approach. Retrived from :
http://www.umich.edu/~ed626/Gerlach_Ely/ge_main.htm.
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จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบการสอนได้
ดังนี้
ตารางที่ 2 สังเคราะห์องค์ประกอบ ขั้นตอนการออกแบบการสอน
นักวิชาการ

ความหมาย

Kruse (2007)

1. การประเมินและการวิเคราะห์
(Assessment and Analysis)
2. การออกแบบ (Design)
3. การพัฒนา(Development)
4. การทดลองใช้ (Implementation)
5. การประเมินผล (Evaluation)

Dick and Carey (1996)

1. แยกแยะเป้าหมายของการเรียน
(Identify Instructional Goals)
2. วิเคราะห์การเรียน (Conduct
Instructional Analysis)
3. กาหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะ
เข้าเรียน (Identify Entry Behaviors)
4. เขียนวัตถุประสงค์ของการกระทา
(Write Performance Objectives)
5. พัฒนาเกณฑ์อ้างอิงเพื่อใช้ทดสอบ
(Develop Criterion Reference Tests)
6. พัฒนากลวิธีด้านการเรียนการสอน
(Develop Instructional Strategy)
7. พัฒนาและเลือกวัสดุการเรียน
การสอน (Develop and Select
Instructional Materials)
8. พัฒนาและดาเนินการประเมินผล
ระหว่างดาเนินการ (Develop and
Conduct Formative Evaluation)

ผู้วิจัยสังเคราะห์
สรุปขั้นตอนการออกแบบการ
สอนได้ดังนี้ คือ
1. การประเมินและการวิเคราะห์
(Assessment and Analysis)
5. การออกแบบ (Design)
3. การพัฒนา (Development)
4.การนาไปใช้ (Implementation)
2. การประเมินผล (Evaluation)
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์องค์ประกอบ ขั้นตอนการออกแบบการสอน (ต่อ)
นักวิชาการ

Gerlach and Ely (1980)

ความหมาย
9. พัฒนาและดาเนินการประเมินผล
สรุป (Develop and Conduct
Summative Evaluation)
10. ปรับปรุงการเรียนการสอน (Revise
Instruction)
1. รายละเอียดของเนื้อหา (Specification
of Content)
2. รายละเอียดของวัตถุประสงค์
(Specification of Objectives)
3. การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
(Assessment of Entering Behaviors)
4. กาหนดกลวิธีและเทคนิคการสอน
(Determination of Strategy and
Techniques)
5. การจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
(Organization of Students into Groups)
6. การกาหนดเวลา (Allocation of
Time)
7. การกาหนดสถานที่เรียน (Allocation
of Space)
8. การเลือกแหล่งข้อมูล (Selection of
Resources)
9. การประเมินผลการเรียนรู้
(Evaluation of Performance)
10. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ
(Analysis of Feedback)

ผู้วิจัยสังเคราะห์
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แนวคิดกำรจัดกิจกรรมกำรสอนภำษำจีนที่เน้นภำระงำน
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้นามาจากแนวคิดของนักปรัชญาชื่อ แคนท์ (Kant, 1987) ซึ่งมี
ความเชื่อว่ามนุษย์มีการสะสมความรู้และรวบรวมเก็บไว้อย่างมีระบบและมนุษย์จะสามารถเข้าใจ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ผ่านเข้ามาก็ต่อเมื่อประสบการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับความรู้เดิมซึ่งเขามี
รองรับอยู่ในสมองก่อนแล้ว ต่อมามีผู้ให้ความหมายคาว่าความรู้เดิม (Schema) ในกระบวนการอ่าน
ไว้โดยสรุปมีความหมายสอดคล้องกั น อาทิ เดอวายน์ (Devine, 1986: 52) โอบาห์ (Obah, 1983:
159) และจอนห์สัน (Johnson, 1985: 210) สรุป ความหมายของคาว่า ความรู้เ ดิมของผู้อ่ านว่ า
หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่ผู้อ่านสะสมไว้ในชั่วชีวิตของตน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
และความคิด การรับรูและมโนทัศน์ จิตภาพและแง่คิด ตลอดจนประสบการณ์ด้านอารมณ์ซึ่ง
ผู้อ่านเก็บไว้ในวามทรงจาระยะยาวของตน ความรู้เดิมจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเด็ก
จะมีความรู้น้อยกว่าผู้ใหญ่ บุคคลวัยเดียวกันอาจมีพื้นฐานความรู้เดิมในเรื่อ งต่าง ๆ หรือ ในเรื่อ ง
เดียวกันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตของแต่ละคน การสร้างความเข้าใจ
ในการอ่ านเป็น การสร้ างความรู้ใหม่โ ดยอาศั ยประสบการณ์ห รือ ความรู้เดิมที่ มีอ ยู่เป็ นพื้นฐาน
ถ้าปราศจากพื้นความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเต็มไปด้วยความยากลาบาก
การอ่านเพื่อความเข้าใจเปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ใหม่กับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว
ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในบทอ่านกับความรู้เดิมของผู้อ่าน
Barlett (1932) ใช้คาว่าโครงสร้างความรู้ (Schema) เพื่อบรรยายชนิดของข้อ มูลซึ่ง
นักศึกษาทบทวนจากความทรงจาของตนเอง บาร์เล็ท อธิบายว่า (Barlett, 1932, อ้างถึงใน Mayer,
1975: 11)
Rumelhar t (1994: 15) กล่าวว่าโครงสร้างความรู้เป็นโครงสร้างของข้อมูลที่แสดงถึง
ความคิดรวบยอดทั่วไปซึ่งเก็บไว้ในความทรงจา
Mayer (1975: 11) กล่าวว่าโครงสร้างของประสบการณ์เดิมในแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ในปัจจุบันของคน ๆ นั้น ข้อมูลใหม่ๆที่ได้มาจะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
Weaver (1988: 18) กล่ า วว่า โครงสร้ างความรู้ ว่า เป็ น โครงสร้ า งของความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ และมักรวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงสร้างความรู้นั้น ๆ
Hacker (1981: 211) กล่าวว่าโครงสร้างความรู้ คือ ลักษณะความคิดรวบยอดในแต่ละ
ระดับขั้น โครงสร้างความรู้นี้จะมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายที่เรียงลาดับจากสูงต่า นั่นคือโครงสร้าง
ความรู้ในระดับสูงจะประกอบด้วยโครงสร้างความรู้อื่นๆมีอ ยู่ในระดับต่า โครงสร้างความรู้ใน
ระดับสูงต้องประกอบด้วยสมาชิกโครงสร้างความรู้ในระดับต่าอย่างครบครัน
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โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความหมายของโครงสร้างความรู้ไว้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ทฤษฎีโครงสร้างความรู้
นักวิชาการ
Barlett
(1932)
Rumelhart
(1994: 15)
Mayer (1975: 11)

Weaver
(1988: 18)
Hacker
(1981: 211)

ความหมาย

สรุปการสังเคราะห์

บรรยายชนิดของข้อมูลซึ่งนักศึกษาทบทวน
จากความทรงจาของตนเอง
โครงสร้างของข้อมูลที่แสดงถึงความคิด
รวบยอดทั่วไปซึ่งเก็บไว้ในความทรงจา
โครงสร้างของประสบการณ์เดิมในแต่ละด้าน
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของคน ๆ
นั้น ข้อมูลใหม่ๆที่ได้มาจะผสมกลมกลืนกับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่
โครงสร้างของความรู้และประสบการณ์ และ
มักรวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงสร้าง
ความรู้นั้น ๆ
ลักษณะความคิดรวบยอดในแต่ละระดับขั้น
โครงสร้างความรู้นี้จะมีลักษณะที่เป็นเครือข่าย
ที่เรียงลาดับจากสูงต่า นั่นคือโครงสร้างความรู้
ในระดับสูงจะประกอบด้วยโครง สร้างความรู้
อื่น ๆ มีอยู่ในระดับต่า โครงสร้างความรู้ใน
ระดับสูงต้องประกอบด้วยสมาชิกโครงสร้าง
ความรู้ในระดับต่าอย่างครบครัน

ชุดข้อมูล ความรู้หรือประสบการณ์
ที่เก็บไว้ในความจา เมื่อได้รับ
ข้อมูลใหม่จะมีการผสมกลมกลืน
กับชุดความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้ว และ
เกิดเป็นความรู้ใหม่ อย่างเป็นลาดับ
ขั้นตอน

สรุปได้ว่า ทฤษฎีโครงสร้างความรู้หมายถึง ชุดข้อมูล ความรู้หรือประสบการณ์ที่เก็บ
ไว้ในความจา เมื่อได้รับข้อมูลใหม่จะมีการผสมกลมกลืนกับชุดความรู้ที่มีอยู่ เดิมแล้ว และเกิดเป็น
ความรู้ใหม่อย่างเป็นลาดับขั้นตอน
ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สอง หรือสมมติฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen
Monitor Model เป็นแนวคิดของ SLA ยุคแรก ๆ ซึ่งให้ความสาคัญกับสิ่งที่อยู่ภายใน
ตัวเอง คิดค้นโดย Stephen Krashen (1978) แนวคิดของ Krashen ประกอบด้วย 5 สมมติฐาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ที่เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ในการรับรู้ภาษา แต่แนวคิดของเขาก็ได้ถูกตั้ง
ข้ อ สงสั ย จากผู้ วิ จั ย มากมาย แนวคิ ด ของ Krashen มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสอนภาษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 1980 และ 1990 รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการสอนไวยากรณ์ในห้องเรียน ทาให้ส่งผล
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ต่อมีการสอนไวยากรณ์ให้กับผู้ใหญ่มากขึ้น (Saville-Troike, M., 2006: 45) แต่ที่จริงแล้วในช่วงต้น
1980 สมมติฐานของ Krashen มีทั้งหมด 9 สมมติฐาน คือ 1) The Acquisition-learning Distinction
Hypothesis 2) The Natural Order of Acquisition Hypothesis 3) The Monitor Hypothesis 4) The
Input Hypothesis 5) The Affective Hypothesis 6) The Aptitude Hypothesis 7) The Filler
Hypothesis 8) The L1 Hypothesis และ 9) Individual Variation in Monitor Use แต่เนื่องจากบาง
สมมติ ฐานไม่ค่ อยส าคั ญจึ งถู กลดลงมาเหลือ 5 สมมติ ฐาน คื อ 1) The Acquisition-learning
Hypothesis 2) The Natural Order Hypothesis 3) The Monitor Hypothesis 4) The Input Hypothesis
และ 5) The Affective Filter Hypothesis (Larsen-Freeman, D., and Long, M.H., 1991: 241)
1. สมมติฐานที่ 1 The Acquisition-learning Hypothesis
นักภาษาศาสตร์และนักการศึกษาสตีเฟ่นคราเชนเสนอทฤษฎีของการเรียนรู้ภาษา
ที่สองในหลักการและแนวปฏิบัติในการเรียนรู้ภาษาที่สองตีพิมพ์ ในปี 1982 ได้รับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีของการเรียนรู้ภาษาแรกที่เสนอโดย Noam Chomsky ห้าสมมติฐานเกี่ยวกับการที่สอง
การพัฒนาทักษะภาษาและการเรียนรู้ ระบบการรับรู้ (Acquired System) ซึ่งเป็นผลมาจากผู้เรียน
รับรู้ภาษาได้เหมือนกับความสามารถในการรับรู้ภาษาแม่ของเด็ก และเป็นการเรียนรู้กฎไวยากรณ์
โดยไม่รู้ตัวระบบที่ 2 คือ ระบบการเรียนรู้ (Learning System) ซึ่งให้ความสาคัญน้อยลงมา ซึ่งเกิด
จากการเรียนรู้อย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ง่าย ๆ การรับรู้เป็น
ความรู้ที่ผู้พูดสามารถใช้ได้ในการสื่อ สารจริง ๆ ซึ่งสนใจที่ความหมายไม่ใช่ที่รูปแบบของภาษา
ส่วนความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นแค่ รูปแบบของการแก้ไ ขผลลัพธ์ของระบบการรับรู้เท่านั้น
เราจะใช้ระบบการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อต้องพบกับสภาพต่าง ๆ เช่น ภาระงานที่ได้รับมอบหมายการทา
ข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar) ซึ่งเขาต้องต้อ งใช้ความรู้เรื่อกฎเข้าไปช่วย (Diane and Michael,
1991: 240)
นอกจากนี้ ก ารรั บ รู้ ภ าษาเป็ น การรั บ รู้ โ ดยไม่ รู้ ตั ว (Subconscious Language
Learning) เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนในห้อ งเรียน ส่วนการเรียนรู้ภาษา
เป็นการเรียนภาษาโดยตั้งใจและรู้สึกตัวกับสิ่งที่กาลังเรียน (Conscious Language Learning) เป็น
กระบวนการที่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งหากพูดถึงการใช้ภาษเพื่อการสื่อสารแล้ว
เราจะใช้ภาษาที่เกิดจากการรับรู้ภาษามากกว่าการเรียนรู้เพราะภาษาที่ถูกเก็บไว้ในคลังภาษาเมื่อเรา
เริ่มรับรู้ภาษาจะถูกดึงออกมาใช้อย่างอัตโนมัติซึ่งเป็นภาษาที่จดจาได้นานกว่าการเรียนรู้ ส่วนการ
เรียนรู้ภาษาจะถูกนามาใช้เพื่อการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของภาษาที่เกิดจากการรับรู้นั่นเอง
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2. สมมติฐานที่ 2 The Natural Order Hypothesis
จากการวิจัยพบว่า เราสามารถคาดเดาลาดับการรับรู้ภาษา (Acquisition) ของคนได้
มีบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นลาดับแรก อีกสิ่งจึงจะเกิดขึ้นเป็นลาดับต่อมา และมีอีกสิ่งเกิดขึ้นเป็นลาดับ
สุดท้ายจากค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาษาทาให้เราสามารถพยากรณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นลาดับแรกและ
อะไรจะเกิดขึ้นตามมา ถ้าเราใช้สถิติด้านสหสัมพันธ์จะได้ผลออกมาใกล้เคียงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ซึ่งใช้ได้กับการรับรู้ภาษาเท่านั้นแต่ใช้ไม่ได้กับการเรียนรู้ภาษา
Heidi Dulay และ Marina Burt ได้ศึกษาเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองซึ่ง
ภาษาแม่คือ ภาษาสเปนและภาษาจีน ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างเช่น Progressive(-ing) และ Plural
(-s) จะเป็น Morpheme กลุ่มแรกที่เด็กเข้าใจทั้งเด็กกลุ่ม L1 และ L2 ของคนเรียนภาษาอังกฤษส่วน
กริยา Past Tense Irregular และ Possessive (-s) แสดงความเป็นเจ้าของจะพบเป็นลาดับต่อ ไป
ของ L1 แต่จะเป็นลาดับท้าย ๆ ของ L2 พวกเขาสรุปได้ว่า L2 จะไม่คัดลอดสิ่งที่เขาได้ยินหรือถ่าย
โอนโครงสร้างของ L1 ไปสู่รหัสใหม่แต่เกิดการสร้างกฎขึ้นมาใหม่โดยไม่รู้ตัวขึ้นภายในจิตใจซึ่งมี
การตีความและสร้างเสียงที่เปล่งออกมาซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน (Saville-Troike, M., 2006:
44)
3. สมมติฐานที่ 3 The Monitor Hypothesis
สมมติฐานนี้บอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวกับรู้ตัว
จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความชานาญในการสื่อ สารภาษาที่สอง เราจะสามารถสื่อสารได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งเกิดมาจากการรับรู้ไม่ใช่การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก อาจสามารถบอกได้ว่า สิ่งที่เราพูด
จะถูกขับออกมาโดยระบบการรับรู้ เหมือ นที่เราพูดภาษาสเปนและฝรั่งเศสได้นั้นมาจากการรับรู้
ไม่ใช่การเรียนรู้ กฎไวยากรณ์ไม่ทาให้เราเกิดความชานาญการเรียนรู้เป็นการแสดงออกทางภาษาที่
มีหน้าที่เป็นเหมือนการตรวจสอบควบคุม (Monitor) และเป็นตัวแก้ไข (Editor) เราประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้หลังจากคาพูดได้ออกไปแล้วหรือมีการแก้ไขคาพูดของตนเองก่อนพูดออกไป
ดั ง นั้ น เราเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว เป็ น ข้ อ ผิ ด พลาดที่
เล็กน้อย เราใช้ประโยชน์จากการเรียนกฎง่าย ๆ สอนได้ง่ายและจดจาได้ง่ายการแก้ไขตนเอง (Self
Correction) ในการสื่อสารและการใช้กฎเกณฑ์ตรวจแก้ข้อผิดพลาดมีส่วนทาให้รู้ภาษาดีขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นภาษาที่หนึ่งหรือสองเราประยุกต์ใช้การเรี ยนรู้ไ ปที่ผลลัพธ์หรือ คาพู ดของเรา บางครั้งก็ใ ช้
ก่อนหลังพูด เหมือนเป็นการขัดเกลา แก้ไขโดยอัตโนมัติการเรียนรู้ก็มีหน้าที่แค่นี้ บางคนบอกว่า
การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งในสมมติฐานย่อ ยของการรับรู้และเรียนรู้ภาษา การแก้ไ ขมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเราทาผิดครูแก้ไขให้เพื่อพยายามให้เรามีโอกาสที่จะระลึกถึง
กฎที่อยู่ภายในจิตใจความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จะเป็นตัวควบคุมแก้ไขการพูด เป็นการแก้ไขอย่างมี
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สติกับสิ่งที่กาลังพูดทุกสิ่งที่เราพูดมาจากความรู้จากการรับรู้ แต่เราใช้ความรู้จากการเรียนรู้เป็นตัว
แก้ไขผลการพูดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังฉะนั้นความรู้จากการเรียนเป็นตัวคอยแก้ไขคาพูดที่มา
จากความรู้จากการรับรู้การแก้ไขจะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารถ้ามีองค์ประกอบต่อไปนี้
3.1 เวลาต้องมีเวลาพอเพียงที่จะเกิดกระบวนการแก้ไขแต่ในระหว่างการสนทนา
เราไม่มีเวลาเตรียมประโยคเพราะจะทาให้เราฟังทันไม่รู้เรื่อง
3.5 คิดถึงแต่รูปแบบประโยค คุณจะคิดแต่เรื่องกฎเมื่อต้องการแก้ไข แต่ในการใช้
ภาษาที่สองเรารู้ว่าเราจะไม่สนใจเรื่อ งโครงสร้างประโยค เพราะเราคิดว่าเรากาลังพูดอะไร ไม่ใช่
อยากรู้ว่าจะต้องพูดอย่างไร
3.3 ผู้พูดต้องมีความรู้เรื่องกฎเป็นอย่างดีทาไมเราเชื่อว่าสมมติฐานด้านการแก้ไขมี
เหตุผลเพราะเราพบว่าถ้าเรานาผู้ที่ใช้ภาษาที่สองไปอยู่ในที่ที่ไม่สามรถแก้ไขได้เขาก็จะแสดงความ
ผิดพลาดออกมาเหมือนเด็ก ๆ ในการสอบทั่วไปนักเรียน ESL ได้รับโอกาสให้มีเวลาในการแก้ไข
แล้วเราพบว่าพวกเขาจะทารูปแบบเดียวกับเด็กที่รับรู้ภาษาที่สองใช้ (-ing) และ (-s plural) ใน
ขั้นแรกถูกต้องและใช้ (-s) บุรุษที่สาม และ (-s) แสดงความเป็นเจ้าของถูกต้องในลาดับท้ายซึ่งมี
ข้อผิดพลาดเหมือนกับเด็ก แต่ถ้าให้นักเรียน ESL ทาข้อสอบไวยากรณ์จะพบว่าความผิดพลาดจะไม่
เหมือนกับเด็กที่รับรู้ภาษาที่สอง เมื่อรูปแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติ พวกเขาใช้ไวยากรณ์ที่เรียนมาช่วย
ในการทาข้อสอบ เป็นการแย่งเวลาของการแก้ไขสาหรับผู้ใหญ่แล้ว การเติม (-s) บุรุษที่สาม จะเป็น
ลาดับแรก เพราะเป็นกฎที่ง่ายที่จะเรียนรู้
4. สมมติฐานที่ 4 The Input Hypothesis
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่สอง เพราะเราต้องการตอบ
คาถามที่ว่ามนุษย์รับรู้ภาษาได้อย่างไร เราอาจจะตอบง่าย ๆ ว่า เรารับรู้ภาษาจากสิ่งที่ป้อนเข้าไปที่
สามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input) โดยให้ความสาคัญกับเนื้อข้อความ (Message) มากกว่า
รูป แบบ (Form) สมมติ ฐานนี้ ใ ช้ไ ด้ดี ทั้ งเด็ก และผู้ใ หญ่ อาจจะอ้า งว่า การฟัง เพื่ อ ความเข้า ใจ
มีความสาคัญในระดับแรกในการรับรู้ภาษา แล้วการพูดก็จะตามมาการรับรู้จะถูกนามาใช้เมื่อ คุณ
พูดคุยกับผู้ที่ต้องการรับรู้ภาษาเหมือนกันและเขาเข้าใจข้อความและเมื่อสิ่งที่ป้อนเข้าไปที่เขาเข้าใจ
ได้ (Comprehensible Input) ซึ่งความสามารถในการพูดก็จะตามมาเมื่อถึงเวลา ข้อมูลที่มีประโยชน์
สาหรับผู้เรียนต้องไม่ยากหรือง่ายเกินไปการรับรู้ภาษาที่สองผู้เรียนจะพัฒนาขึ้นมาในอีกขึ้นหนึ่งได้
จะต้องเกิดการเข้าใจสิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) ซึ่งรวมทั้งโครงสร้างของภาษาด้วย การรู้โครงสร้าง
ของภาษาจะถู กสอนโดยผู้ส อนซึ่ง จะจั ดประสบการณ์หรื อ สิ่ง แวดล้ อ มให้ผู้เ รียนใช้โ ครงสร้า ง
เหล่านั้นตามสภาพจริง
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ซึ่ง Krashen กล่าวว่าผู้สอนต้องจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่
ป้อนเข้าไป (Input) เป็นการพัฒนาผู้เรียนจาก i ไปสู่ i+1 หมายความว่าพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ต่าง ๆ จากในหนังสือ ความรู้รอบตัว และซึ่ง Krashen กล่าวว่าผู้สอน
ต้องจัดสภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนจาก i ไปสู่ i +1 หมายความว่าพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ต่าง ๆ
จากในหนังสือ ความรู้รอบตัวและบริบทต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจ โดยเฉพาะครู พ่อแม่ สามารถทา
ให้สิ่งที่ป้อนให้เด็กนั้นง่ายลง
แหล่งข้อมูลที่สามารถป้อนสิ่งที่เข้าใจได้ (Comprehensible Input) มี 3 แหล่ง ซึ่ง
เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ภาษาง่าย ๆ คือ
4.1 การพูดของชาวต่างชาติ (Foreigner Talk)
4.2 คาพูดของครู (Teacher Talk)
4.3 คาพูดของคนที่ใช้ภาษาสากล (Inter Language Talk)
คาพูดของชาวต่างชาติ ที่ปรับให้ง่ ายขึ้นเมื่อ ต้ อ งพูดกับคนที่มีความสามารถทาง
ภาษาน้อยกว่า ส่วนคาพูดของชาวต่างชาติในห้อ งเรียนก็คือ คาพูดของครูผู้สอนนั่นเอง เป็นภาษา
ที่ใช้ในการอธิบายในห้องเรียนที่สอนภาษาที่สองหรือการอธิบายการให้คะแนนสอบกลางภาคและ
วิ ธี ท าสิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ค าพู ด ของครู ซึ่ ง จะฟั ง ได้ ง่ า ยกว่ า ที่ เ ด็ ก จะพบในสถานการณ์ จ ริ ง แต่ ทั้ ง
3 แหล่งข้อมูลล้วนใช้เพื่อการสื่อสารที่เน้นที่ข้อความ(message)มากกว่าจะเป็นรูปแบบหรือฟอร์ม
ของภาษา (Form) เพราะฉะนั้นครูที่ดีคือ ผู้ที่สามารถพูดให้นักเรียนเข้าใจไม่ใช่สอนแค่โครงสร้าง
ตามหลั ก สู ต รเท่ า นั้ น ซึ่ ง หลั ก สู ต รควรจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติใช้คาพูดง่าย ๆ ที่สามารถทาให้นักเรียนเข้าใจได้ ครูควรจะทาอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจ
ไวยากรณ์ โดยครูสามารถใช้บริบททางภาษา เช่น รูปภาพ สื่อ ต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญนอกจากนี้
วิธีการสอนพูดที่ดีคือการป้อนสิ่งที่เด็กเข้าใจได้ ซึ่งสมมติฐานนี้เป็นทฤษฎีโบราณที่ยังรับได้ ทาให้รู้
ความจริงของการรับรู้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งความเข้าใจเป็นสิ่งสาคัญในการรับรู้ภาษาแต่ยังไม่เพียงพอ มัน
ยังมีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคที่จะทาให้การรับรู้ทางภาษาไม่สมบูรณ์ซึ่งเราเรียกว่า Affective Filter
(Cook, V., 1993: 54)
5. สมมติฐานที่ 5 The Affective Filter Hypothesis
Dulay และ Burt แนะนาว่า ด้านจิตใจ (Affective Filter) สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้
เราเคยพูดถึงสิ่งกีดขางในจิตใจที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษา สิ่งที่อยู่ในจิตใจนั่นคือ เจตคติ
แรงจูงใจ ความเครียดและความวิตกกังวล ผู้ที่รับรู้ภาษาที่ไม่มีความมั่นใจในตนเอง มีสภาพเครียด
เมื่อเกิดการรับรู้ภาษาแม้จะเข้าใจแต่ก็รับรู้ได้ไ ม่เต็มประสิทธิภาพทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาที่
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สองส่งผลต่อการเรียนภาษาในด้านเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ข้อมูลใหม่ๆและประสบการณ์
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทาให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งที่ป้อนให้เร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่เราต้องทาก็คือ การทาให้จิตใจสงบ
(The Affective Filter is Down) เช่น ทาให้ห้องเรียนมีความผ่อนคลาย ไม่เกิดความวิตกกังวล
แต่เนื่องจากแต่ละบุคคลมีกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูต้อ งพยายามจัดการเรียนรู้ใน
สภาพที่สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ของเด็ก เพราะถ้าจิตใจไม่สงบ (The Affective Filter is up)
เนื่อ งมาจากความเครียด ขาดแรงจูงใจ อาจจะทาให้การรับรู้ภาษาไม่ได้ผลเต็มที่ แต่ถ้าจิตใจสงบ
เนื่ อ งมาจากการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี เกิ ด แรงจู ง ใจและรู้ สึ ก ผ่ อ นคลายก็ จ ะท าให้ ก ารรั บ รู้ ภ าษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นสามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input) ที่จาเป็น
ต่อการรับรู้ แต่ก็ไม่เพียงพอ เรายังต้องการจิตใจที่สงบด้วยครูจัดสภาพแวดล้อ มในห้องเรียนที่ไ ม่
เครี ย ดรู้ สึ ก ผ่ อ นคลายและป้ อ นข้ อ มู ล ที่ เ ข้ า ใจได้ ใ ห้ ถ้ า ท าได้ ทั้ ง สองสิ่ ง นี้ ก็ จ ะท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็จอย่างแท้จริงในการรับรู้ภาษาที่สอง
การจัดการเรียนการสอนโดยนาสมมติฐานทั้ง 5 ไปปรับใช้ในชั้นเรียน
1. จากสมมติฐานเราพบว่าตัวป้อนเป็นสิ่งสาคัญในการเรียนภาษา ดังนั้นผู้เรียนต้อ ง
เข้าใจ ข้อความที่ให้ความสาคัญกับความหมาย มากกว่ากฎเกณฑ์ทางภาษา ดังนั้นการสอนให้ผู้เรียน
รู้ภาษาต้องมีกระบวนการทาให้ผู้เรียนเข้าใจข้อ ความมากกว่าที่จะสอนไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้การสอนศัพท์ก็จาเป็นเพราะจะทาให้เข้าใจตัวป้อนมากขึ้น ผู้สอนไม่ควรเคร่งครัดเรื่อง
ไวยากรณ์มากเกินไป ขอให้ผู้เรียนสื่อสารได้ก็ถือว่ารู้ภาษาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง (i+1)
2. ในการสอนทักษะพูด ควรเน้นทักษะฟังและทักษะอ่านแล้วการพูดอย่างคล่องแคล่ว
จะเกิดขึ้นตามมาเอง ไม่ควรเร่ งให้เด็กพูดให้เขาพูดเมื่อรู้สึกว่าตนเองพร้อ มที่จะพูด อาจจะสอน
โครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารที่พบบ่อย ๆ ก่อนแต่ไม่ใช่การรู้ภาษาเพราะใช้เฉพาะสถานการณ์
เท่านั้นโดยไม่รู้ภาษา
3. ไวยากรณ์ช่วยในการปรับแก้การใช้ภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บางครั้งครูผู้สอนสามารถสอนไวยากรณ์แบบเข้มข้นแก่ผู้ที่ต้องรู้อย่างลึกซึ้งเพราะต้องใช้ในวิชาชีพ
ของตนเอง เช่น ครูผู้สอนหรือภาษาศาสตร์ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ไวยากรณ์เพื่อตรวจแก้ตาม
ความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ เช่น ใช้ไวยากรณ์ตรวจแก้ในการเขียน ส่วนการสื่อ สาร
ทั่ว ๆ ไปที่ไม่เป็นทางการไม่จาเป็นต้องตรวจแก้ก็ได้
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมทั้งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้
ภาษาและเรียนภาษาแต่จะเน้นหนักกิจกรรมเพื่อการรู้ภาษา
5. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนลดทัศนคติด้านลบและลดความวิตก
กังวลในการเรียนภาษาที่สอง เช่น ไม่เร่งเด็กพูดเมื่อยังไม่พร้อมค่อย ๆ ส่งเสริมทีละทักษะเป็นขั้น ๆ
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ตอบสนองเริ่มจากคา วลี และประโยค ไม่แก้ไขข้อผิดพลาดในขั้นแรกเพราะทาให้ทักษะเพื่อการ
สื่อสารช้าลงกิจกรรมที่น่าสนใจทาให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่เครียดผู้เรียนไม่วิตกกังวล
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
Constructivist เป็ น ทฤษฎี ที่ มี พื้ น ฐานมากจากทฤษฎี ข องความรู้ (Theory of
Knowledge) โดย ชอง เปียเจีย์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสผู้มีชื่อเสียงมาก มีความคิดว่าเด็ก ๆ
ไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่าที่ผู้ใหญ่จะเทข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ เข้าไป เด็กคือผู้สร้างความฉลาดและการ
เรียนรู้ของเขาเอง จะเห็นว่าเด็กเป็นผู้มีความสามารถ มีพรสวรรค์ที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เด็กเริ่ม
เรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกนี้ตั้งแต่แรกคลอดและมีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ก่อ นเข้าเรียนในโรงเรียน
ด้วยซ้า ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่ า เปียเจต์เลิร์ นนิ่ง (Piagetion Learning) คือ การเรียนรู้โดยไม่ต้อ งได้รั บ
การสอน เช่น เด็กพูดได้โดยไม่ต้องจับมานั่งสอน หรือเด็กสามารถเรียนรู้รูปทรงเลขาคณิตต่าง ๆ
จากสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีของ Piaget ให้กรอบที่มั่นคงสาหรับการทาความเข้าใจวิธีการของเด็กในการ
ดาเนินการและการคิดในระดับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เราเห็นสิ่งที่เด็ก
สนใจและความสามารถในระดับอายุที่ต่างกัน สิ่งที่เพิ่มเติมในมุมของ Piaget คือ เด็กไม่เพียงมี
มุ ม มองส่ ว นตั ว ต่ อ โลก (ซึ่ ง แตกต่ า งจากของผู้ ใ หญ่ ) แต่ มุ ม มองเหล่ า นี้ เ ชื่ อ มโยงกั น แ ละมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก วิธีการคิดและแสดงออกมีความสมบูรณ์เป็น "ตรรกะ" ของตัวเองเป็น
สิ่งจาเป็นและเป็นไปได้กับตัวเด็กมากที่สุด นี่ไม่ใช่การกล่าวว่ามุมมองของเก ๆ ที่มีต่อโลกนั้น, และ
ที่มีต่อตัวเองด้วย, จะไม่เปลี่ยนไปตามปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มุมมองเหล่านั้น
ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเช่นเดียวกัน แต่ Piaget กล่าวว่าความรู้ยังคงขยายวงกว้างจาก
ภายในและเป็นไปตามกฎที่ซับซ้อน สรุปสาหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่จะละทิ้งทฤษฎีที่เป็นมาหรือเชื่อ
ว่าระบบต้องมีมากกว่าการสัมผัสกับทฤษฎีที่ดีขึ้น
ผลกระทบของมุมมองดังกล่าวเพื่อการศึกษานั้นมีสามข้อ 1) การเรียนการสอนเป็น
ทางอ้อม เด็กไม่เพียงแค่รับสิ่งที่ถูกสอนเท่านั้น แต่พวกเขาตีความสิ่งที่พวกเขาได้ยินในแง่ของ
ความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง พวกเขาเปลี่ยนข้อ มูลที่ถูกป้อนเข้ามา 2) รูปแบบการส่งผ่าน
หรืออุปมาของการสื่อสารของมนุษย์จะไม่ได้ผล ในมุมของ Piaget ความรู้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะส่งมอบ
ไปที่ปลายด้านหนึ่ง เข้ารหัสไว้ เก็บเป็นความจาและนามาใช้กับปลายอีกด้านหนึ่ง แต่ความรู้เป็น
ประสบการณ์ที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับโลก, กับผู้คนและกับสิ่งต่าง ๆ และ 3) Piaget แสดง
ให้เ ห็น ว่ า เด็ กมี เหตุผ ลที่ ดีแ น่น อนที่จ ะไม่ล ะทิ้ งความคิ ดเห็น ของตนเองหากมี การรบกวนจาก
ภายนอก แนวคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต
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นอกจากนี้ เปียเจย์ ยังอธิบายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิด ความเข้าใจของบุคคลนั้น
เกิด จากการที่บุค คลพยายามจะปรับตั วให้ อ ยู่ ในสภาวะสมดุล เมื่อ มี ปฏิ สัมพั นธ์กั บสิ่ง แวดล้อ ม
การปรับตัวนี้บุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือ กระบวนการที่ เปียเจีย์ เรียกว่า การดูดซึมหรือ
การกลมกลืน (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Acommodation) การดูดซึม (Assimilation)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในสมองตนเอง
บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปไว้เป็นความรู้ใหม่ของตน การปรับความแตกต่าง (Acommodation)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิด
เดิมที่มีอยู่ในสมอง บุคคลจะเริ่ มปรับความแตกต่างระหว่างของใหม่กับความคิดเดิมจนเกิดความ
เข้าใจว่าควรจะทาอย่างไรกับสิ่งใหม่นี้ และเมื่อใดที่บุคคลสามารถปรับความคิดเดิมให้สอดคล้อง
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ๆ ได้ บุ ค คลจะอยู่ ใ นสภาวะสมดุ ล แต่ เ นื่ อ งจากบุ ค คลมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการทั้ง 2 อย่าง จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
จากที่กล่าวมา สามารถสรุปแนวคิดให้สอดคล้องกับการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่า เป็น
การเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ความรู้เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นด้วย
ผู้เรียนเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากครูหรือผู้สอน โดยความรู้ที่ดีนั้นจะต้องรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ใน
ตนเอง ประสบการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มภายนอก หมายความว่ า บุ ค คลสามารถเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปสร้างเป็นโครงสร้างของความรู้ในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็
สามารถเอาความรู้ภายในที่มีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเป็นวงจร
ต่อไปเรื่อย ๆ คือ บุคคลจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วนาข้อมูลเหล่านี้
กลับเข้าไปในสมองผสมผสานกับความรู้ ภายในที่มีอ ยู่ แล้ วแสดงความรู้อ อกมาสู่ สิ่งแวดล้อ ม
ภายนอกดังนั้นทฤษฎีการสร้างความรู้ด้ วยตนเอง จึงให้ความสาคัญกับโอกาสและวัสดุที่จะใช้ใน
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถนาไปสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนเองได้ ไม่ใช่มุ่งการ
สอนที่เป็นการป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน แต่ผู้เรียนจะต้อ งเรียนรู้จากการลงมือ ทาผู้สอนควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ดาเนิ นกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมีทางเลือกที่มากขึ้นโดยการลงมือ ปฏิบัติ
หรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองโดยการผสมผสานระหว่างความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่
การเรี ยนรู้จ ะเกิด ขึ้นได้ดี ก็ต่อ เมื่อ ได้ รับประสบการณ์ตรงหรือ ลงมือ ท าด้วยตนเอง
(Learning by Doing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ทาให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงผสมผสานความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
ขึ้นมา การลงมือทาด้วยตนเองโดยการได้ทาสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ทาสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการที่ทาไปพร้อม ๆ กัน
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ดังนั้นในกระบวนการสอนของครูจึงควรให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่เขามีอยู่
และพัฒนาต่อยอดไปด้วยตัวของเขาเอง การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาสาระและเน้ น ที่ ตั ว ผู้ เ รี ย นเป็ น หลั ก การสอนแบบยั ด เยี ย ดจากการสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลเมื่อ ได้รับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งจะสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
1. Explore คือ การสารวจตรวจค้น ในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสารวจตรวจค้นหรือ
พยายามท าความเข้ า ใจกั บ สิ่ ง ใหม่ (Assimilation) ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้ พ บหรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในสมองของตน ก็จะพยายามรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปเป็นความรู้ใหม่
พฤติกรรมเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยสัมผัสด้วยตนเองหรือเคยสังเกตเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การต่ อ เลโก้ &โลโก้ จะเห็ น ว่ า ในวั น แรกที่ ไ ด้ พ บกั บ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ตั ว ต่ อ หลายๆคนที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์เลยอาจจะเริ่มจากสารวจชิ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีอ ะไรบ้างและแต่ละตัวใช้ทางานอะไร
หรือนั่งมองคนอื่นๆต่อไปก่อน อาจจะสอบถามจากเพื่อนที่นั่งใกล้ ๆ หรือบางคนอาจจะดูจากคู่มือที่
มีอยู่เพื่อพยายามทาความเข้าใจกับสิ่งใหม่นั้น
2. Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองทาภายหลังจากที่มีการ
ส ารวจไปแล้ ว เป็ น การปรั บ ความแตกต่ า ง (Acommodation) เมื่ อ ได้ พ บหรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดเดิมที่มีอ ยู่ในสมอง นั่นหมายความว่าเริ่มจะปรับความ
แตกต่างระหว่างของใหม่กับของเดิมจนเกิดความเข้าใจว่าควรจะทาอย่างไรกับสิ่งใหม่นี้ เช่น ในการ
ต่อเลโก้&โลโก้ หลังจากที่สารวจชิ้นส่วนต่าง ๆ และเก็บเป็นความรู้ไว้ในสมองแล้ว ต่อไปอาจจะ
เป็นการทดลองสร้างโดยอาจจะสร้างตามตัวอย่างในคู่มือ หรืออาจจะทดลองต่อเป็นชิ้นงานที่ตนเอง
อยากจะทา หรืออาจจะทดลองต่อตามเพื่อ นๆก็ไ ด้ แต่บางคนก็พยายามที่จะปรับตนเองโดยการ
สอบถามเพื่อนที่สามารถทาได้ (ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการทาให้ทราบว่าคนเป็นแหล่งความรู้
ที่สาคัญอย่างหนึ่งและการแสวงหาความรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว) ในขั้นตอนนี้อาจจะมีลองผิด
ลองถูกบ้างเพื่อจะเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์และสร้างเป็นองค์ความรู้เก็บไว้ในสมองของตนเอง
อย่ า งไรก็ ต ามในขั้ น ตอนนี้ จ ะเกิ ด ทั้ ง การดู ด ซึ ม (Assimilation) และการปรั บ ความแตกต่ า ง
(Acommodation) ผสมผสานกันไป
3. Learning by Doing คือ การเรีย นรู้จากการกระทา ขั้นนี้ เป็นการลงมื อ ปฏิบั ติ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเอง แล้วสร้าง
เป็นองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบเกี่ ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมา ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึ ม
(Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Acommodation) ผสมผสานกันไป เช่นเดียวกัน
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4. Doing by Learning คือ การทาเพื่อที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนทั้ง 3 จนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ การได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายนั้น สามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักคิดแก้ปัญหา รู้จักการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ฯลฯ นั่นก็คือเกิดภาวะที่เรียกว่า “Powerfull Learning” ซึ่งก็คือเกิดการเรียนรู้ที่
จะดูดซึม (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Acommodation) อยู่ตลอดเวลาอันจะนาไปสู่
คากล่าวที่ว่า “คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น” นั่นเอง
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปให้เป็นหลักการ ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้
ดังนี้
1. หลั ก การที่ ผู้ เ รี ย นได้ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง หลั ก การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี
Constructivist คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่าง
ความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก การเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่า
ผู้เรียนเข้าใจในตนเอง มองเห็นความสาคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อ มโยงความรู้ระหว่าง
ความรู้ใหม่กับความรู้เก่า (รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา และ
เมื่อพิจารณาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนโดยปกติที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้นสามารถจะ
แสดงได้ดังรูป
ความรู้
ครู ------->ผู้เรียน
2. หลักการที่ ยึดผู้ เรีย นเป็น ศูนย์ กลางการเรีย นรู้โ ดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยมีทางเลือก
ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choice) และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเชื่อ มโยงความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ ส่วนครูเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยอานวยความสะดวก
3. หลั ก การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก การนี้ เ น้ นให้ เ ห็ น
ความสาคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Value) ทาให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีก
แหล่งหนึ่งที่สาคัญ การสอนตามทฤษฎี Constructivist เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อ เตรียมคน
ออกไปเผชิญโลก ถ้าผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้สาคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้
เมื่อเขาจบออกไปก็จะปรับตัวได้ง่ายและทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. หลักการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่อ งมือ การรู้จักแสวงหาคาตอบจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน "เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learn
how to Learn)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าสิ่งที่สาคัญและนับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการก็คือ
การให้โอกาสกับผู้เรียนในการสร้างงานด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยให้เขาเป็นผู้สร้างเป้าหมายเองและ
เรียนรู้การไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยวิธีของเขาเอง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสอนที่เน้นภำระงำน
ควำมหมำยของภำระงำน
การวิจัย เกี่ยวกับ การสอนที่เน้นภาระงานนั้น เริ่ม ต้นขึ้นในช่วงปี 1980 ในเวลานั้ น
Prabhu ได้ดาเนินการทดลองที่เรียกว่า “Bangalore Project” ที่บังกาลอร์ในภาคใต้ของอินเดีย โดย
การดาเนินการทดลองกับนักเรียนเป็นครั้งแรก โดยการเน้น “Learning by Doing” มีการออกแบบ
กิจ กรรมในชั้ น เรี ย นรายหน่ ว ยการเรี ย นรู้ เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งต้ น แบบของการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน ซึ่ ง ดึ ง ดู ด ความสนใจของครู ผู้ ส อนภาษาที่ ส องเป็ น อย่ า งมาก จากการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว
ในปลายปี ปี 1990 การเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน ก็ที่รู้จักกันว่าเป็น “ยุคแห่งภาระงาน” (“ the
age of tasks” Johnson, 5001) ถึงแม้ว่า Prabhu จะไม่ใช้คนแรกที่คิดค้นวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน
แต่ในการเรียนการสอนภาษาที่สองนั้น ภาระงานได้กลายเป็นหน่วยหนึ่งของการจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน และเป็ นวิธีการที่ใช้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ความสาคัญของการทดลองของ
Prabhuคือเขาเป็นผู้ที่จัดระบบของภาระงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาษา
ที่สอง (Liao Xiao Qing, 5005) คาจากัดความของภาระงาน (Task) มีตั้งแต่คาจากัดความแบบทั่ว ๆ
ไป และคาจากัดความเฉพาะที่มีความซับซ้อนโดยผู้ให้ความหมายระบุถึงภาระงานที่ปฏิบัติทุกวัน
เป็นภาระงานในลักษณะที่ปฏิบัติจริง (Real World Tasks) และภาระงานที่ใช้การสอนภาษาที่สอง
ในชั้นเรียน (Pedagogical Tasks) คาจากัดความของภาระงานที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา ใน
การศึกษาภาษาที่สองนั้นได้มีผู้เสนอไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่
ริชาร์ต และคณะ (Richards and others, 1985) กิจกรรม (Activity) หรือการกระทาซึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากการทาความเข้ าใจทางภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟังจากเครื่อ งบันทึกเสีย ง
การฟั งค าบอกค าสั่ ง และทาตามคาสั่ งนั้ น โดยทั่ว ไปมีเ งื่ อ นไขว่ าต้ อ งมีก ารก าหนดเกณฑ์ก าร
ประเมินที่ชัดเจน การสอนภาษาด้วยภาระงานที่หลากหลายจะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการสื่อสารได้อย่างดี
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คราห์นคี (Krahnke, 1987) ซึ่งกล่าวว่าภาระงาน (Task) หมายถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนต้อง
ปฏิบัติเพื่อฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์นอกชั้นเรียน ภาระงานต่างกับกิจกรรมอันเนื่อ งจากมี
จุดมุ่งหมายที่นอกเหนือจากการใช้ภาษา
บรีน (Breen, 1987) ความหมายโดยสรุป ภาระงาน (Task) หมายถึง กิจกรรมที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหรือความสาเร็จที่ตั้งไว้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิด
ภาระงานหมายถึงแผนในการดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ส่งเสริมการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็น
แบบฝึกหัดซึ่งมีตั้งแต่ระดับง่ายไปสู่ระดับยากรวมทั้งหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สถานการณ์
จาลอง การรวมกลุ่มแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
พราบูห์ (Prabhu, 1980) กล่าวว่ากิจกรรมที่ต้อ งการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหรือ
ความสาเร็จที่ตั้งไว้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิด
โดยสามารถสรุ ปและสั งเคราะห์ ความหมายของการจัด กิจ กรรมเน้น ภาระงานได้
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ความหมายของการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน
นักวิชาการ

ความหมาย

ริชาร์ตและคณะ
กิจกรรม (Activity) หรือการกระทา ซึ่ง
(Richards and others, เกิดขึ้นเนื่องจากการทาความเข้าใจทาง
1985)
ภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟังจากเครื่อง
บันทึกเสียง การฟังคาบอกคาสั่ง และทา
ตามคาสั่งนั้น โดยทั่วไปมีเงื่อนไขว่าต้องมี
การกาหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
การสอนภาษาด้วยภาระงานที่หลากหลาย
จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการสื่อสารได้อย่างดี
คราห์นคี (Krahnke, กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติเพื่อฝึกการใช้
1987)
ภาษาในสถานการณ์นอกชั้นเรียน
ภาระงานต่างกับกิจกรรมอันเนื่องจาก
มีจุดมุ่งหมายที่นอกเหนือจากการใช้ภาษา

สรุปการสังเคราะห์
กิจกรรมหรือแผนงานในการจัดการ
เรียนการสอน ที่ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษา ในสถานการณ์
จาลองนอกชั้นเรียนและในชั้นเรียน
มีเป้าหมายเพื่อการฝึกการมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน ในการใช้ภาษาโดยอาศัย
กระบวนการทางความคิด
การเรียงลาดับ การแก้ปัญหา และ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ
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ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ความหมายของการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน (ต่อ)
นักวิชาการ

ความหมาย

บรีน (Breen, 1987)

กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
หรือความสาเร็จที่ตั้งไว้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
ผ่านกระบวนการทางความคิด ภาระงาน
หมายถึงแผนในการดาเนินงาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษา ไม่ว่า
จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งมีตั้งแต่ระดับง่ายไปสู่
ระดับยากรวมทั้งหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น สถานการณ์จาลอง การรวมกลุ่ม
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
หรือความสาเร็จที่ตั้งไว้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
ผ่านกระบวนการทางความคิด โดยการ
ปฏิบัติงานแบ่งเป็น ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน
(Pre-task) และขั้นการปฏิบัติจริง (Task)

พราบูห์ (Prabhu,
1987)

สรุปการสังเคราะห์

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กิจกรรมหรือแผนงานในการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษา ในสถานการณ์จาลองนอกชั้นเรียนและในชั้นเรียน มีเป้าหมายเพื่อการฝึกการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในการใช้ภาษาโดยอาศัยกระบวนการทางความคิด การเรียงลาดับ การแก้ปัญหา
และเพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ
ขั้นตอนกำรสอนเน้นภำระงำน
Willis (1996) ได้ ก ล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาที่ เ น้ น การ
ปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้
1. ขั้นก่อนการปฏิบัติ (Pre-task) เป็นการแนะนาหัวข้อและงานที่จะปฏิบัติ โดยผู้สอน
จะนาเสนอหัวข้อของแต่ละบทเรียนต่อผู้เรียน นาเสนอคาศัพท์ โครงสร้างประโยค รูปแบบภาษาที่
จาเป็นต้องใช้ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของงานที่จะปฏิบัติ ขณะที่ผู้เรียนท าความเข้าใจ
กับหัวข้อ ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย ทบทวนค าศัพท์ โครงสร้างประโยค รูปแบบภาษา
ต่าง ๆ
2. ขั้นปฏิบัติงาน (Task-cycle) เป็ นขั้นตอนที่ผู้เรียนร่วมมือ กับเพื่อ นร่วมชั้นเรียน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วจึงนาเสนอผลงานต่อชั้นเรียน โดยผู้สอนจะเฝ้าดูการปฏิบัติงาน
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ดังกล่าว อาจให้ความช่วยเหลือหรือกระตุ้นผู้เรียนระหวางการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อ
ผู้เรียนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนยอย่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมงาน ขั้นเตรียม
นาเสนอ และขั้นนาเสนอ
2.1 ขั้นเตรียมงานผู้เรียนจะร่วมกันทางานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มหน้าที่ของผู้สอนคือ
การชี้น และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ใช้ภาษาในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่น ๆ
2.2 ขั้นเตรียมนาเสนอผู้เรียนแต่ละคู่หรือ กลุ่มจะเตรียมการนาเสนอผลงานของ
ตนเองและทาการฝึกซ้อมก่อนการนาเสนอ
2.3 ขั้นนาเสนอ ผู้เรียนจะนาเสนอผลงานต่อ ชั้นเรียน ผู้สอนอาจช่วยสรุป หรื อ
โยงเนื้อความให้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกบเนื้อหาและการใช้ภาษาของผู้นาเสนอ
3. ขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) ประกอบด้วยขั้นตอนอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา ในขั้นวิเคราะห์ภาษา ผู้เรียนในแต่ละคู่หรือ แต่ละกลุ่มจะ
ช่วยกันวิเคราะห์ และอภิปรายลักษณะสาคัญของคาศัพท์ โครงสร้างประโยครูปแบบภาษา และ
รวบรวมปัญหาที่พบ
3.2 ขั้นฝึกภาษาจะนาปัญหาจากขั้นวิเคราะห์ภาษามาทาการฝึกฝน โดยผู้สอนจะ
ทบทวน คาศัพท์ โครงสร้างประโยค รูปแบบภาษาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนทั้งชั้น ให้ เกิดความถูกต้อ ง
ความคล่องแคล่วมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาที่เ น้นการปฏิบัติงาน ประกอบด้ว ย
3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการปฏิบัติเป็นการแนะนาหัวข้อและงานที่จะปฏิบัติ นาเสนอคาศัพท์
โครงสร้าง ประโยค รูปแบบภาษาที่จาเป็นต้องใช้ 2) ขั้นปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนร่วมมือกับ
เพื่อ นร่วมชั้นเรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้วจึงนาเสนอผลงานต่อ ชั้นเรียน และ 3) ขั้น
มุ่งเน้นภาษา ซึ่งผู้เรียนจะช่วยกันวิ เคราะห์ และอภิปรายลั กษณะสาคัญ ของคาศัพท์ โครงสร้า ง
ประโยค รู ป แบบภาษา มี การทบทวนและฝึ กฝนข้อ ผิ ดพลาดให้เ กิ ดความถู กต้ อ ง คล่อ งแคล่ ว
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นขั้นตอนการเรียนการสอที่เน้นภาระงาน อาจจะเกี่ยวข้องกับภาระงานเพียงงาน
เดียว แต่เป็นชุดของลาดับภาระงาน โดยแต่ละภาระงานจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยงานที่ครูเป็น
ผู้แนะนาหัวข้อที่เรียนก็ถือว่าเป็นภาระงานเช่นกัน เนื่องจากเป็นมีการแลกเปลี่ยนความหมาย
ความคิดเห็นกันอย่างแท้จริง และผู้เรียนเองก็จาเป็นต้องมีในกระบวนการเรียนรู้ภาษา
เพื่อสื่อความหมาย นอกจากนี้การที่ครูเป็นผู้แนะนาหัวข้อเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนในการอ่านต่อไป
ดังนี้ คือ 1) ช่วยให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจไปที่หัวข้อมากยิ่งขึ้นทราบจุดมุ่งหมายของการอ่านและมี
ส่วนร่วมในการแสดงความรู้ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อ งที่อ่าน และ 2) ครูจะได้มีโอกาสนในการ
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แนะน าค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ เช่ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย การติ ด ยาเสพติ ด เป็ น ต้ น
อาจออกมาในลักษณะของรูปประโยคที่เป็นประเด็นหัวข้อเพื่อให้ครูนาการอภิปรายในลาดับต่อไป
Wills (2012) ได้แบ่งลาดับของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน เป็น 3 ขั้นหลัก ๆ
คือ 1) ก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 2) ระหว่างปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) และ 3) ขั้นตอน
เน้นภาษา (Language Focus) ดังแสดงในรูปที่ 1 บทบาทครูและบทบาทผู้เรียนระหว่างการเรียน
การสอนแบบเน้นภาระงาน

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน
ที่มา: Willis, J.(1996). A Framework for Task-Based Learning. Essex: Longman.
นูแนน (Nunan, 2004) ได้เสนอขั้นตอนในการดาเนินการสอนด้วยภาระงาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้าง ทบทวนโครงสร้ างความรู้เดิม เพื่อ นาเข้าสู่บทเรียน (Schema
Building)
2. ขั้นตอนการควบคุมผู้เรียนในการฝึกใช้ภาษาเป้าหมาย โครงสร้างทางไวยกรณ์โดย
เป็นคาศัพท์ที่เป็นเนื้อหาในบทเรียน (Controlled Practice)
3. ขั้นตอนการฝึกทักษะการฟัง โดยออกแบบภาระงานให้สอดคล้องกับบทสนทนา
(Authentic Listening Practice)
4. ขั้นตอนการมุ่งเน้นที่องค์ประกอบทางภาษา (Focus on Linguistic Elements)
5. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติอย่างอิสระในกิจกรรมการสื่อสาร (Provide Freer Practice)
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6. ขั้นตอนการทากิจกรรมภาระงาน (Introduce the Pedagogical Task)
ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างการออกแบบการสอนที่เน้นภาระงานด้วยขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นของ นูแนน
(David Nunan, 2004)
Step 1
1. ขั้นตอนการสร้าง ทบทวนโครงสร้างความรู้เดิม
เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน (Schema Building)

ตัวอย่าง
อ่านโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับการให้เช่าที่
พัก ผู้สอนระบุ คาสาคัญ (เขียนเป็นตัวย่อ) และเลือก
ผู้เรียนให้ตรงกับบทบาทเนื้อหา
Step 2
ตัวอย่าง
2. ขั้นตอนการควบคุมผู้เรียนในการฝึกใช้
ฟังการสนทนาของคน2คน เกี่ยวการเช่าที่พัก พร้อม
ภาษาเป้าหมาย โครงสร้างทางไวยากรณ์โดยเป็น
กับฝึกพูดตามบทสนทนา ฝึกสนทนาอีกครั้งโดยใช้
คาศัพท์ที่เป็นเนื้อหาในบทเรียน (Controlled Practice) รูปแบบการสนทนาเดียวกันแต่ต่างสถานการณ์
Step 3
ตัวอย่าง
3. ขั้นตอนการฝึกทักษะการฟัง โดยออกแบบภาระ
ฟังการสนทนาจากเสียงเจ้าของภาษา ในการสอบถาม
งานให้สอดคล้องกับบทสนทนา (Authentic Listening เกี่ยวกับที่พัก และตรงกับการสนทนาในโฆษณาทาง
Practice)
หนังสือพิมพ์
Step 4
ตัวอย่าง
4. ขั้นตอนการมุ่งเน้นที่องค์ประกอบทางภาษา (Focus ฟังการสนทนาอีกครั้งและบันทึกการออกเสียง
on Linguistic Elements)
ใช้คาศัพท์สาคัญในการตั้งคาถามและการตอบ
Step5
ตัวอย่าง
5. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติอย่างอิสระในกิจกรรม
กิจกรรมคู่ โดยการแสดงบทบาทสมมติ
การสื่อสาร (Provide Freer Practice)
Step6
ตัวอย่าง
6. ขั้นตอนการทากิจกรรมภาระงาน (Introduce the
สนทนากลุ่มรวม เลือกภาระงานและตัดสินใจเลือก
Pedagogical Task)
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่พักในรูปแบบ
อื่น ๆ

ที่มา: Nunan,D.(2004).Task-Based Language Teaching.Cambridge University Press.
Ellis (2004) และ Skehan (1996) แบ่งขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงานไว้ 3 ขั้นตอน
เช่ นเดีย วกั บ Willis (2000) โดยเน้น ความหมายในการสื่ อ สารเหมือ นกั น ให้ ความสาคัญ กั บ
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภ าษา ผู้ เ รี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ ภ าระงานในรู ป แบบของการสื่ อ สารโดยใช้
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ภาษาเป้าหมายในบริบทของการสื่อสาร เรียกว่ามุ่งไปที่ภาระงาน (Focus Task) ซึ่งมีความแตกต่าง
จากแบบฝึกหัด
โดยสามารถสรุปการสังเคราะห์ขั้นตอนที่เน้นภาระงานได้ดังนี้
ตารางที่ 6 สังเคราะห์ขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงาน
นักวิชาการ

Willis
(1996)

นูแนน
(Nunan, 2004)

Ellis
(2004)

สรุปการ
สงเคราะห์

ก่อนการปฏิบัติ
ภาระงาน

แนะนาหัวข้อและ
งานที่จะปฏิบัติ
คาศัพท์ วลีที่สาคัญ

การสร้าง ทบทวน
โครงสร้างความรู้
เดิม เพื่อนาเข้าสู่
บทเรียน ฝึก
โครงสร้างทางภาษา
และกลวิธีการ
ปฏิบัติภาระงาน

ผู้สอนชี้แจงภาระ
งานให้ผู้เรียน
เตรียมความพร้อม
โดยยกตัวอย่าง
กลวิธีในการปฏิบัติ
ภาระงาน

ปฏิบัติภาระงาน

ผู้เรียนปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย
และนาเสนอผลงาน
โดยผู้สอนจะให้
ข้อมูลย้อนกลับ

ผู้สอนให้ทักษะของ ผู้เรียนปฏิบัติภาระ
ภาระงานที่เป็นโลก งานตามที่ได้รับ
เสมือนจริง ผู้เรียน มอบหมาย
ฝึกปฏิบัติอย่าง
อิสระในการสื่อสาร

1. ขั้นก่อนปฏิบัติ
ภาระงาน
ผู้สอนนาเสนอ
หัวข้อ คาศัพท์ วลี
ที่สาคัญให้ผู้เรียนดู
ตัวอย่างงานที่มีผู้
เคยนาเสนอไว้
ชี้แจงภาระงานที่
ต้องปฏิบัติ
2. ขั้นปฏิบัติภาระ
งาน ผู้เรียนทางาน
เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย
ผู้เรียนเตรียม
ปฏิบัติภาระงาน
และนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน โดย
ผู้สอนคอยให้
ข้อมูลป้อนกลับ
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ตารางที่ 6 สังเคราะห์ขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
นักวิชาการ
หลังปฏิบัติ
ภาระงาน

Willis
(1996)
ผู้เรียนอภิปราย
ผู้สอนทบทวน
รูปแบบ โครงสร้าง
ทางภาษา

นูแนน
(Nunan, 2004)
ผู้เรียนสื่อสารด้วย
กิจกรรมที่เน้น
ภาระงาน

Ellis
(2004)

สรุปการ
สงเคราะห์

ผู้เรียนและผู้สอน
3. ขั้นหลังปฏิบัติ
ร่วมกันประเมินผล ภาระงาน ผู้เรียน
การปฏิบัติภาระงาน ร่วมกันวิเคราะห์
และอภิปราย
รูปแบบภาษาที่ใช้
ผู้สอนเสนอวลี
คาศัพท์ที่จาเป็น
เพิ่มเติม ผู้สอนนา
ฝึกรูปแบบทาง
ภาษาอีกครั้งที่ได้
จากการอภิปราย

จากตารางสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนอ่านที่เน้นภาระงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ขั้น
ก่อ นปฏิบัติภาระงาน ผู้สอนนาเสนอหัวข้อ คาศัพท์ วลีที่สาคัญให้ผู้เรียนดูตั วอย่างงานที่มีผู้เคย
นาเสนอไว้ ชี้แจงภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนทางานเป็นคู่หรือกลุ่มย่อ ย
ผู้สอนคอยกระตุ้นผู้เรียน ผู้เรียนเตรียมปฏิบัติภาระงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนคอยให้
ข้อมูลป้อนกลับ และ 3) ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบภาษา
ที่ใช้ ผู้สอนเสนอวลี คาศัพท์ที่จาเป็นเพิ่มเติม ผู้สอนนาฝึกรูปแบบทางภาษาอีกครั้งที่ไ ด้จากการ
อภิปราย
องค์ประกอบของภำระงำน
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานต้องมีการกาหนดองค์ประกอบที่
สาคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทางภาษาให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้องค์ประกอบที่นามาใช้ ต้องพิจารณาให้มี
ความเหมาะสมกับความยากง่ายและการจัดลาดับสาหรับผู้เรียน Shavelson and Stern (1981,
อ้างถึงใน นันทิยา แสงสิน, 2543) ได้ให้คาจากดความเกี่ยวกับภาระงานว่ามีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. เนื้อหา หมายถึง เนื้อหาตามรายวิชาที่ผู้สอนให้แก่ผู้เรียน
2. สื่อการสอน หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เรียนสามารถสังเกตเห็นและใช้ได้
3. กิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนต้องปฏิบัติในกระบวนการเรียนการสอน
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4. เป้าหมาย หมายถึงวัตถุประสงค์ทัวไปของผู้สอนที่กาหนดงานให้
5. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวป้อนทางภาษาและสื่อการสอน
ที่ผู้สอนได้เตรียมให้ สาหรับงานเพื่อการสื่อสาร Nunan (1989) ได้กาหนดองค์ประกอบของงานไว้
6 ประการ คือ
2.1 เป้ าหมาย ในการก าหนดเป้ าหมายให้ ผู้เ รีย นได้พั ฒนาการใช้ ภาษาเพื่ อ การ
สื่อสาร Clerk (1987, cited in Nunan, 1989) ได้กาหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการคือ
5.1.1 เป้าหมายที่กาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่น แนวคิดความคิดเห็น เป็นต้น
5.1.2 เป้าหมายที่กาหนดให้ผู้เรียนได้รับข้อ มูลและเข้าใจข้อ มูลที่ได้มาจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสามารถนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้
5.1.3 เป้ า หมายที่ ก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ภ าษาเป้ า หมายทางวิ ท ยาการไป
ในทางสร้างสรรค์ด้วยตนเองของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
5.2 ตัวป้อนทางภาษา Hover (1986, cited in Nunan, 1989) ได้เสนอแนะแหล่งที่
สามารถนามาเป็นตัวป้อนของงานเพื่อ การสื่อสาร ได้แก่จดหมาย ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ พิมพ์
ภาพประกอบ และรายการอาหาร เป็นต้น
5.3 กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวป้อนทางภาษา Pattison (1987)ได้เสนอรูปแบบของ
กิจกรรมไว้ 7 รูปแบบ คือ 1) การใช้คาถามและคาตอบ รวมถึงการตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การอภิปราย
และการตัดสินใจ 2) การสนทนาและบทบาทสมมติ 3) การใช้กิจกรรมจับคู่ 4) การใช้กิจกรรมเพื่อ
เป็นกลวิธีเพื่อการสื่อสาร 5) การเล่าเรื่องจากรูปภาพ 6) การใช้กิจกรรมเป็นปริศนาและปัญหา และ
7) การใช้กิจกรรมอภิปรายและการตัดสินใจ
2.4 บทบาทผู้สอน ผู้สอนในฐานะ ผู้อ อกแบบหลักสู ตรจะต้อ งมีบทบาทสาคั ญ
3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านการวัดและประเมินผล
5.5 บทบาทผู้เรียน 1) ต้องทาความเข้าใจตัวป้อนทางภาษา 2) ต้องนาเอาลักษณะ
เด่น คุณสมบัติของตนเองออกมาเพื่อปฏิบัติงาน 3) ต้องมีความกระตือรือร้น มีความใส่ใจกับงาน
และกิจกรรมการเรียน และ 4) ต้องมีความตระหนักในความแตกต่างกนทางด้านทักษะ สติปัญญา
และการใช้กระบวนของการเรียนแต่ละบุคคลด้วย
2.6 การจั ด สภาพชั้ น เรี ย น เช่น งานรายบุ ค คลงานคู่ งานกลุ่ ม หรือ การปฏิบั ติ ที่
ผู้สอนเป็นผู้นาการเรียนโดยเรียน รวมกนทั้งชั้ น การจัดสภาพชั้นเรียนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
จาลองสถานการณ์การใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารในชีวิตจริง ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในชั้นเรียนตาม
ลักษณะของงาน เช่น การจัดรายการการแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น
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โดยแสดงไว้ดังภาพต่อไปนี้
จุดมุ่งหมาย (Goal)
ตัวป้อนทางภาษา (Input)
กิจกรรม (Activity)

บทบาทครู (Teacher Role)
กิจกรรมเน้นภาระงาน

บทบาทผู้เรียน (Learning Role)
สถานที่ (Setting)

ภาพที่ 7 องค์ประกอบกิจกรรมเน้นภาระงานของนูแนน
ที่มา: Nunan,D.(1989).Designing Tasks for the Communicative Classroom (Glassgrow: Bell
and Bain Ltd., 1989), 10-11.
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะต้อ งมีความสัมพันธ์ส อดคล้อ งกัน เพื่อ ให้เกิ ดการเรียนรู้
มากที่สุดในการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมาย การสอน
ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบ
ดังกล่าว
Pica and others (1993: 11-17)ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาระงานว่า
มี 2 ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย (Goal) และงานหรือกิจกรรม (Work or Activity)
1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การกาหนดให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม หรือ
ทางานเดี่ยว เพื่อให้ภาระงานบรรลุตามเป้าหมาย
2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activity) แบ่งได้เป็น
2.1 งานที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
2.2 งานที่ระบุว่าผู้เรียนจาเป็นต้องมี หรือไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่นงานบาง
ชนิดผู้เรียนจาเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน (Two-Way Communication) แต่งานบางชนิดฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้ให้ข้อมูลอีกฝ่ายเป็นผู้รับข้อมูล (One-Way Communication)
Ellis (1987: 21) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของงานปฏิบัติสอดคล้องกัน คือ งานปฏิบัติ
ประกอบ ไปด้วย จุดมุ่งหมาย ตัวป้อน ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน บทบาท และผลลัพธ์
ผู้วิ จั ย จึง สั ง เคราะห์ อ งค์ ประกอบของการจั ดการเรี ย นการสอนที่ เ น้ นภาระงานได้
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 การสังเคราะห์องค์ประกอบของกิจกรรมที่เน้นภาระงาน
นักวิชาการ

องค์ประกอบ

Shavelson and Stern (1981,
อ้างถึงใน นันทิยาแสงสิน, 2543)

1. เนื้อหา
2. สื่อการสอน
3. กิจกรรม
4. เป้าหมาย
5. ผู้เรียน

Nunan (1989)

1. เป้าหมาย
2. ตัวป้อน
3. กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวป้อน
ทางภาษา
4. บทบาทผู้สอน
5. บทบาทผู้เรียน
6. การจัดสภาพชั้นเรียน
1. จุดมุ่งหมาย (Goal)
2. งานหรือกิจกรรม (Work or
Activity)
1. จุดมุ่งหมาย
2. ตัวป้อน
3. ขั้นตอนของการปฏิบัติ
4. งาน
5. บทบาท
6. ผลลัพธ์

Pica and others (1993: 11-17)

Ellis (1987: 21)

สรุปการสังเคราะห์
องค์ประกอบของกิจกรรมที่เน้น
ภาระงานประกอบด้วย
จุดมุ่งหมาย ตัวป้อนการจัด
กิจกรรมหรืองานที่สอดคล้องกับ
สภาพจริง โดยมีการกาหนด
บทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน
อย่างชัดเจนและมีการสรุปเพื่อให้
ผลลัพธ์ย้อนกลับ

สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบของกิจกรรมที่เน้นภาระงานประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย
ตัว ป้อ น จั ด กิจ กรรมหรื องานที่ ส อดคล้อ งกับ สภาพจริ ง โดยมี การกาหนดบทบาทผู้ สอน และ
บทบาทผู้เรียนอย่างชัดเจนและมีการสรุปเพื่อให้ผลลัพธ์ย้อนกลับ
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ประเภทของกิจกรรมเน้นภำระงำน
นูแนน (Nunan (2004: 57-59) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบการจัดกิจกรรมไว้ 5 ประเภท
โดยจาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดังนี้
1. การถามตอบ (Question and Answer) กิจกรรมฝึกภาษาที่จะนาไปใช้ในชีวิตจริง
ควรจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ไ ด้จริง เช่น การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการ
การถามหรือบอกทาง เป็นต้น
2. กิจกรรมบทบาทสมมติ (Dialogues and Role Plays) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการฟัง พูดเช่น ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติหรือ
พูดสนทนาจากบทสนทนาตัวอย่าง
3. กิจกรรมจับคู่ (Matching) เพื่อ ฝึกฝนความถูกต้องและความคล่อ งแคล่วในการใช้
ภาษาควรจั ดกิ จกรรมที่ เน้ นการฝึก ภาษาเพื่ อ ให้ผู้ เรี ยนได้ ตรวจสอบความถู กต้ อ งของภาษาจน
สามารถนาภาษา ไปใช้ได้อย่ างคล่อ งแคล่ว เช่น ใช้แบบฝึกหัดบทสนทนาถาม-ตอบ ให้ผู้เรีย น
เปลี่ยนชื่อบุคคล สถานที่หรือสิ่งของได้อยางอิสระ เป็นต้น
4. กิจกรรมกลวิธีการสื่อสารสื่อความหมาย (Communication Strategies) เป็นกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเทคนิค กลวิธีการสื่อสาร เช่น การกล่าวซ้าด้วยการเรียบเรียงคาพูดของตนเอง
(Paraphrasing) การยืมคาหรือการประดิษฐ์คาใหม่ (Inventing Words) หรือการใช้ท่าทาง
5. กิจกรรมรูปภาพ เล่าเรื่องจากรูปภาพ (Pictures and Picture Stories) กิจกรรมการ
สื่อสารหลาย ๆ กิจกรรมสามารถกระตุ้นด้วยรูปภาพ เช่น ทดสอบความจา เล่าเรื่องตามลาดับภาพ
6. กิจกรรมปริศนาและทายปัญหา (Puzzles and Problem) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนฝึกใช้
ภาษาในการเดา โดยอาศัยจินตนาการและเหตุผลเชิงตรรกะ
7. กิจกรรมการอภิปรายและการตัดสินใจ (Discussion and Decision) กิจกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนเลือกและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เนชั่น (Nation, 1990) แคนดลิน (Candlin, 1987: 12-16) รวมทั้งพอลสตัน (Paulston,
1979: 6-51) ต่างแบ่งกิจกรรมเน้นภาระงานไว้เป็น 4 ประเภท โดยเนชั่นพิจารณาแบ่งประเภทของ
กิจกรรมภาระงานจากระดับความยากง่ายของภาระงาน เรียงลาดับจากง่ายไปสู่ยาก ดังนี้
1. ภาระงานตามประสบการณ์ (Experience Tasks) เป็นงานหรือกิจกรรมที่ทาเป็นกลุ่ม
หรือทาตามลาพังก็ได้ทั้งนี้งานดังกล่าวผู้เรียนต้องคุ้นเคยหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน
5 ภาระงานแบบร่วมมือปฏิบัติ (Shared Tasks) เป็นงานหรือกิจกรรมกลุ่มเน้นความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม
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3. ภาระงานแบบชี้แนะ (Guided Tasks) เป็นงานหรือ กิจกรรมที่ต้อ งมีการชี้แนะ
ช่วยเหลือในบางเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้
4. ภาระงานแบบอิสระ (Independent Tasks) เป็นงานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติลาพัง โดยไม่
มีการวางแผนช่วยเหลือขณะที่ แคนดลิน (Candlin, 1987: 12-16) แบ่งงานทั้ง 4 ประเภทออกเป็น
4.1 กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของภาษา (Focus On
Language Training) โดยเน้นการเรียนภาษาเป้าหมาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนข้อ มูลที่
นามาใช้ในการเรียน
4.5 กิจ กรรมเน้ นภาระงานที่ใ ห้ ผู้เ รี ยนเกิด การแลกเปลี่ ยนข้อ มู ลซึ่ ง กัน และกั น
(Focus on Information Sharing) ผลที่ได้จาการแลกเปลี่ยนข้อ มูลขณะดาเนิ นกิจกรรมแบ่งเป็น
3 ประเภท คือ
4.5.1 ข้อมูลหรือความคิดที่ได้จากผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มหลังทากิจกรรม
4.5.5 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ
4.5.3 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มนาข้อมูลของตนมารวมกัน
ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนค้นพบจากการแก้ปัญหา
ในส่วนของตน แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกัน
ออกไป
4.3 กิจ กรรมเน้ น ภาระงานที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นท าการวิ จั ย และทดลอง (Focus on
Research and Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเน้นฝึกให้ผู้เรียน
ตั้ง ปั ญหา ตั้ง สมมติ ฐ าน ตั ดสิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา วางแผนการแก้ ปั ญ หา วิ เคราะห์ แ ละ
ประเมินผล ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
4.4 กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผู้เรียน (Focus on
Learner Strategy) โดยเน้นการที่ผู้เรียนรับรู้ปั ญหา การเลือ กรูปแบบในการแก้ปัญหา การสรุ ป
อ้างอิง การตัดสินปัญหา ตลอดจนวิธีการที่ผู้เรียนนาผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
วิลลิส (Willis, 1996: 56-57) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมงานปฏิบัติจานวน 6 รูปแบบ
ดังนี้
1. การจดทารายการ (Listing) คือ รูปแบบกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นของตน โดย มีวีธิการที่เกี่ยวของกับการรวบรวมความคิดและการค้นหาความจริง
5. การเรียงลาดับและการแยกประเภท (Ordering and Sorting) คือ รูปแบบกิจกรรมที่
ผู้เรียนฝึกใช้ ภาษาในการเรียงลาดับข้อมูลและจุดแยกประเภทตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
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3. การเปรียบเทียบ (Comparing) คือ รูปแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรี ยนเปรียบเทียบข้อมูลที่
มีลักษณะเดียวกัน แต่แหล่งที่มาหรือเนื้อหาต่างกันเพื่อที่จะรวบรวมส่วนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กันและแยกแยะส่วนที่แตกต่างกันได้
4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ รูปแบบกจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและเหตุผล พร้อมทั้งท้าทายให้ ผู้เรียนพยายามแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล
พาร์บู (Phabu, 1987: 46-7) ได้กล่าวถึงประเภทของภาระงานไว้ดังนี้
1. กิจกรรมเติมส่วนที่ขาดหาย (Information-gap Activity)
2. กิจกรรมการให้เหตุผลที่ขาดหายไป (Reasoning-gap Activity)
3. กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ขาดหายไป (Opinion-gap Activity)
Richards (2001: 162) ได้เสนอประเภทของกิจกรรมที่เน้นภาระงานไว้ดังนี้
1. กิจกรรมจิ๊กซอว์ (Jigsaw Tasks)
2. กิจกรรมเติมคาในส่วนที่ขาดหายไป (Information-gap Tasks)
3. กิจกรรมการคิดแก้ปัญหา (Problem-solving Tasks)
4. กิจกรรมการตัดสินใจทาภาระงาน (Decision-making Tasks)
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Tasks)
จากประเภทของกิ จ กรรมที่ เ น้ น ภาระงานที่ กล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น มี พื้ น ฐานอยู่ ที่ ก าร
ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกสื่อสารสื่อความหมาย โดยอาศัยกลวิธีการเลือกวิธี การจัดหมวดหมู่ของงาน
คือการจัดกลุ่มผู้เรียนตามกลวิธีที่ใช้เพื่อหนุนผู้เรียน
หลักกำรสอนที่เน้นภำระงำน
Nunan (1991) ได้สรุปหลักการสอนที่เน้นภาระงานไว้ ดังนี้
1. เน้นการเรียนรู้โดยการสื่อสารผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในภาษาที่เป็นภาษาเป้าหมาย
2. นาสื่อการเรียนการสอนและตาราจริงมาใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้
3. ให้โอกาสผู้เรียนมุ่งเน้นไม่เพียงแต่ในภาษา แต่ยังเน้นกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย
4. ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน
5. เชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียนกับการใช้ภาษานอกชั้นเรียน
6. ประเภทและตัว อย่า งของภาระงานเพื่ อ การสื่อ สาร (Types and Examples of
Communicative Tasks)
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Skehan (1998) ได้สรุปหลักการสอนที่เน้นภาระงานไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. เน้นการสื่อสารสื่อความหมายเป็นหลัก
2. ความหมายของภาระงาน หมายถึงงานที่ให้แก่ผู้เรียนโดยตรง
3. เป็นภาระงานที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริง
4. ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติภาระงานให้บรรลุผล
5. การประเมินผล คือ ประเมินจากผลของการปฏิบัติภาระงาน
Ellis (Ellis, 2009) ได้สรุปหลักการสอนที่เน้นภาระงานไว้6ข้อดังนี้
1. ภาระงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างสอนตามความเหมาะสม เนื่องจากบาง
ภาระงานไม่จาเป็นต้องเน้นการสื่อสาร
2. การปฏิบัติ ภาระงานเน้ นการสื่อ สารสื่ อ ความหมาย กล่า วคือ ผู้เ รียนต้อ งปฏิบั ติ
ภาระงานให้สมบูรณ์ด้วยการแสวงหาข้อมูล ความคิดเห็นโดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างทางภาษา
3. การปฏิบัติภาระงานการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความจริง
4. ภาระสามารถปฏิ บั ติ ด้ ว ยทั ก ษะทั้ง สี่ ด้ า น ได้ แ ก่ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียน คือ ต้อ งมีทักษะการรับเข้ า (Receptive Skills) และการส่ง ออกทางภาษา (Productive
Skills)
5. เป็นการอาศัยกระบวนการทางปัญญา เช่น การเลือก การจัดลาดับ การให้เหตุผล
โดยผู้เรียนจะผลิตภาษาด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุภาระงานนั้น
6. การปฏิบัติภาระงานมีผลที่ชัดเจน (Communicative Outcome) เป็นตัวกาหนดว่า
งานเสร็จลุล่วง
ดังสรุปเป็นตารางสังเคราะห์หลักการสอนที่เน้นภาระงานไว้ดังนี้
ตารางที่ 8 การสังเคราะห์หลักการสอนที่เน้นภาระงาน
Nunan
(1991)

Skehan
(1998)

1. มีปฏิสัมพันธ์ในภาษา 1. เน้นการสื่อสารสื่อ
ที่เป็นภาษาเป้าหมาย
ความหมายเป็นหลัก
2. นาสื่อการเรียน
การสอนจริงมาใช้ใน
สถานการณ์การเรียนรู้

2. ความหมายของ
ภาระงาน หมายถึงงานที่
ให้แก่ผู้เรียนโดยตรง

Ellis
(Ellis, 2009)

สรุปการสังเคราะห์
หลักการสอนที่เน้น
ภาระงาน

1. ภาระงานสามารถ
เปลี่ ย นแปลงได้ ร ะหว่ า ง
สอนตามความเหมาะสม
2. การปฏิบัติภาระงาน
เน้นการสื่อสารสื่อ
ความหมาย

1. เน้นการสื่อสารสื่อ
ความหมาย โดยยึดภาษา
ที่เป็นเป้าหมายเป็นหลัก
2.ใช้ภาษา สื่อการเรียนรู้
ที่ใกล้คียงกับชีวิตจริง
มากที่สุด
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ตารางที่ 8 การสังเคราะห์หลักการสอนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
Nunan
(1991)
3. ให้โอกาสผู้เรียน
มุ่งเน้นไม่เพียงแต่ใน
ภาษา แต่ยังเน้น
กระบวนการเรียนรู้
อีกด้วย
4. ผู้เรียนใช้
ประสบการณ์ส่วนตัว
ของผู้เรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
5. เชื่อมโยงการเรียนรู้
ภาษาในชั้นเรียนกับการ
ใช้ภาษานอกชั้นเรียน
6. ประเภทและตัวอย่าง
ของภาระงานเพื่อการ
สื่อสาร

Skehan
(1998)

Ellis
(Ellis, 2009)

สรุปการสังเคราะห์
หลักการสอนที่เน้น
ภาระงาน

3. เป็นภาระงานที่
เกี่ยวข้องกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง

3. การปฏิบัติภาระงาน
3. เน้นทักษะทางภาษา
การใช้ภาษาใน
และกระบวนการเรียนรู้
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ของผู้เรียน
โลกแห่งความจริง

4. ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ
ภาระงานให้บรรลุผล

4. ภาระสามารถปฏิบัติ
ด้วยทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่
การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน
5. เป็นการอาศัย
กระบวนการทางปัญญา

5. การประเมินผล คือ
ประเมินจากผลของการ
ปฏิบัติภาระงาน

4. ผู้เรียนใช้
ประสบการณ์ของตนมา
ปฏิบัติภาระงานให้
บรรลุผล
5. ประเมินผลจาก
ภาระงาน

6. การปฏิบัติภาระงาน
มีผลที่ชัดเจน

กล่าวโดยสรุป หลักการสอนที่เน้นภาระงาน ประกอบด้วย 1) เน้นการสื่อ สารสื่ อ
ความหมาย โดยยึดภาษาที่เป็นเป้าหมายเป็นหลัก 2) ใช้ภาษาสื่อการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง
มากที่สุด 3) เน้นทักษะทางภาษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ของ
ตนมาปฏิบัติภาระงานให้บรรลุผล และ 5) ประเมินผลจากภาระงาน
ประโยชน์ของกำรเรียนรู้แบบเน้นภำระงำน
Willis (1996) ได้กล่าวว่า การที่ผู้เรียนปฏิ บัติงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มตามการเรียนที่
เน้นภาระงานมีข้อดีดังนี้
1. ผู้เรียนเกิดความมั่นใจที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้กับกลุ่มเพื่อนมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียน โดยต้อง
สร้างประโยคขึ้นเอง ในขณะเดียวกันต้องคอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดด้วย
3. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูดถาม-ตอบ
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4. ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตการสื่อความหมายของผู้เรียนคนอื่นๆในชั้นเรียน
5. ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมายและเรียนรู้การร่วมมือกับเพื่อนในการเน้นการพูด
เพื่อสื่อสารเพื่อความหมาย
6. ผู้เรี ยนมีส่ว นร่ วมปฏิสั มพั นธ์ใ นชั้ นเรี ยนอย่ างสมบู รณ์ ได้ เรี ยนรู้ วิธี การเริ่ มบท
สนทนาและจบการสนทนาและการแลกเปลี่ยนบทบาท ระหว่างการสนทนา
7. ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการสื่อ สารหลายแบบ เช่น การตรวจสอบ
ความเข้าใจการจับความคิดของผู้อื่น
8. มีค วามมั่ น ใจในการพู ด มากขึ้ น สามารถท างานร่ ว มกั บ เพื่ อ นเพื่ อ ให้ ง านเสร็ จ
สมบูรณ์โดยการใช้ภาษาเป้าหมาย
เบนสัน บรีน และคราดิน นูแนน โชฮามี (Benson, 2001; Breen and Candlin, 1980;
Nunan, 1988 and Shohany, 2001, อ้างถึงใน Task Based Language Education from Theory to
Practice: Kris Van den Vranden Cambridge University: 9) ได้ให้แนวคิดที่ตรงกันว่า การจัด
กิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน คือการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนจะมีอิสระและ
หน้าที่ที่ชัดเจนในการทาปฏิบัติภาระงาน สามารถให้ความคิดเห็นหรือเลือ กบทเรีย นได้ ในขณะ
ปฏิบัติภาระงานสามารถเลือกใช้ภาษา รูปแบบ โครงสร้างทางภาษาได้อย่างอิสระ มีอิสระในการ
อภิปรายผลภายหลังปฏิบัติภาระงานได้อีกด้วย
ดอร์นเย่ ฟรีแมน และริชาร์ด ริชาร์ด อมาโต และซามิวดา (Dörnyei, 2002; Freeman
and Richards, 1996; Richard-Amato, 2003 and Samuda, 2001, อ้างถึงใน Task Based Language
Education from Theory to Practice: Kris Van den Vranden Cambridge University: 9) ให้แนวคิด
ว่า การสอนด้วยกิจกรรมที่เน้นภาระงาน ผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นผู้เรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมที่
เน้นการสื่อสารสื่อความหมาย ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เนภาระงาน ผู้สอนจะคอยทาหน้า
ช่วยเหลือผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยกันอภิปรายผลของการปฏิบัติภาระงานร่วมกันด้วย
บรูมฟีต (Brumfit, 1984: 65) กล่าวถึงประโยน์ของการจัดกิจกรรมที่เน้นภาระงานว่า
เป็นการสร้างปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุป การสร้างสถานการณ์บังคับ
จะทาให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงจะทาให้สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์จริง
กล่าวโดยสรุป กิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงานช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่กาหนดซึ่งเป็นสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยการใช้ภาษาเป้าหมายใน
การสื่อสาร ฝึก กการใช้ภ าษา โครงสร้ างประโยค ไวยากรณ์ และยัง ช่ว ยเสริม สร้า งปฏิสัม พัน ธ์
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ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการทากิจกรรม ที่สาคัญผู้สอนและผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
ร่วมกันได้เมื่อปฏิบัติภาระงานเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนอ่ำนทีเ่ น้นภำระงำน
สคีฮาน (Skehan, 2011: 322, Researvhing Tasks: Performance, Assessment and
Pedagogy: Shanghai Foreign Education Press) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นภาระงานไว้ ดังนี้
1. จัดลาดับโครงสร้างเป้าหมาย
2. เลือกภาระงาน
3. จัดลาดับภาระงานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน
4. ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับความสนใจผู้เรียนให้มากที่สุด
5. ปฏิบัติตามวงจรการสอนด้วยภาระงาน
ในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ถือเป็นหัวใจสาคัญ ในขั้นตอนที่ 3 เป็นการเลือ กและจัดลาดับ
ความยากง่ายของภาระงานเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ในขั้นตอนที่ 4 เป็นการเสนอ
แนวทางให้เห็นว่าภาระงานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจัดการเรียน
การสอน
วิลลิส (Willis and Willis, 2007) เสนอขั้นตอนการออกแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
ไว้ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
2. ออกแบบกิจกรรมเป็นขั้นตอน
3. พัฒนากิจกรรม โดยตรวจสอบความยากง่ายของภาระงานและเนื้อหา และทาการ
จัดลาดับกิจกรรม
4. วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาด้านภาษาให้สอดคล้องกัน
5. ติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน
เดวิด นูแนน (David Nunan, 2004: 168, Task Based Language Teaching China:
Cambridge University Press) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เน้นภาระงาน
ไว้ดังนี้
1. Pre-workshop Task ขั้น ก่อ นกิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บัติ ภ าระงาน โดยประเมิน ความ
ต้อ งการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ และลงรายละเอียดในเนื้อ หา กิจกรรม บทบาท
ผู้เรียนและการจัดกลุ่มผู้เรียนที่ต้องนามาใช้
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2. The ‘good’ Language Learning Task ขั้นปฏิบัติภาระงานทางภาษาให้ดีเยี่ยม
ออกแบบกิจกรรม ขั้นแรกให้ผู้เข้าร่วมกาหนด หรือ นิยามคาว่าภาษาที่ดีเยี่ยมให้กับตนเอง โดย
ออกแบบเป็นแบบสอบถาม
3. Selecting Essential Characteristic ขั้น เลือ กลัก ษณะเฉพาะตน เมื่อ ผู้เข้ าร่วมท า
แบบสอบถามในขั้นตอนที่ 2 แล้วจึงนาข้อมูลมากาหนดภาระงานในขั้นที่ 4
4. Task Analysis ขั้นวิเคราะห์ภาระงาน
5. Criteria for Determining Task Difficulty ขั้นกาหนดเกณฑ์ความยากง่ายของ
ภาระงาน โดยต้องมีภาระงานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้าร่วม
พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินผล
ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน
นักวิชาการ
สคีฮาน (Skehan,
2011: 322

แนวคิด
1. จัดลาดับ
โครงสร้าง
เป้าหมาย

2. เลือก
ภาระงาน

3. จัดลาดับ
ภาระงานให้
สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
ในการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน

สรุปการ
สังเคราะห์
4. ปรับ
รูปแบบ
ให้
เหมาะสม
กับความ
สนใจ
ผู้เรียนให้
มากที่สุด

5. ปฏิบัติ
ตามวงจร
การสอน
ด้วย
ภาระงาน

1. การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการขั้น
พื้นฐาน
2. เลือกภาระ
งานและ
ออกแบบ
กิจกรรม
3. จัดลาดับ
ภาระงานตาม
ความยากง่าย
4. พัฒนา
กิจกรรมการ
พัฒนาการใช้
ภาษาให้
เหมาะกับ
ผู้เรียน
5. กาหนด
เกณฑ์การ
ประเมินผล
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ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
นักวิชาการ

แนวคิด

วิลลิส
(Willis and
Willis, 2007)

1. วิเคราะห์
ความต้องการ
จาเป็นของ
ผู้เรียน

2. ออก
แบบ
กิจกรรม
เป็น
ขั้นตอน

เดวิด นูแนน
(David Nunan,
2004:1 68)

1. ประเมิน
ความต้องการ
ขั้นพื้นฐานที่
จะพัฒนา

2. ออก
แบบ
กิจกรรม
บนตาม
ความ
ต้องการ
ผู้เรียน

3. พัฒนา
กิจกรรม
โดย
ตรวจสอบ
ความยาก
ง่ายของ
ภาระงาน
และ
เนื้อหา
และลาดับ
กิจกรรม
3. กาหนด
ภาระงาน
ให้
เหมาะสม
กับความ
ต้องการ

สรุปการ
สังเคราะห์
4. วิเคราะห์
เนื้อหาและ
พัฒนาด้าน
ภาษาให้
สอดคล้อง
กัน

5. ปฏิบัติ
ตามวงจร
การสอน
ด้วย
ภาระงาน

4. วิเคราะห์
ภาระงาน

5. กาหนด
เกณฑ์
ความยาก
ง่ายของ
ภาระงาน
และการ
ประเมินผล

จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ขั้ น ตอนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการขั้นพื้นฐาน 2) เลือกภาระงานและออกแบบ
กิจกรรม 3) จัดลาดับภาระงานตามความยากง่าย 4) พัฒนากิจกรรมการพัฒนาการใช้ภาษาให้เหมาะ
กับผู้เรียน และ 5) กาหนดเกณฑ์การประเมินผล
รูปแบบและเกณฑ์กำรประเมินผลกิจกรรมที่เน้นภำระงำน
เดวิด นูแนน (David Nunan, 2004: 168, Task Based Language Teaching China:
Cambridge University Press: 138-147) ได้เสนอแนวคิดสาคัญในการประเมินไว้ ดังนี้
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1. Self–assessment การประเมินตนเอง
การประเมินโดยทั่ วไป ผู้สอนจะเป็น ผู้ประเมิ น ปั จจุบัน การประเมิน เป็น คู่โดย
ผู้เรียนและการประเมินตนเองกาลังเป็นที่นิยม การประเมินตนเองเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองแต่
เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด แต่ก็ถือว่าเป็นการประเมิน ตนเองแบบมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้คราม (Cram, 1995: 282) กล่าวว่า หลักของการประเมินตนเอง คือ การให้โอกาส
ผู้เรียนในการพัฒนาความเข้าใจ ในความสามารถทักษะ ความรู้ของตนเองและการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติภาระงานของตนเองให้ตรงตามเป้าหมาย
2. การสังเกตการณ์ (Observation Followed by Recycling of Work)
3. อภิ ป รายร่ ว มกั บ ผู้ เ รี ย นอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการเกี่ ย วกั บ ความคื บ หน้ า (Informal
Discussions with Learners about Their Progress)
4. การทดสอบในชั้นเรียน (Teacher Constructed Classroom Test)
5. บันทึกกิจกรรมในชั้นเรียนโดยผู้สอน (Teacher Journal)
6. บันทึกกิจกรรมโดยผู้เรียน (Learner Journal)
7. คะแนนการพูดปากเปล่า (Oral Proficiency Rating)
8. ผลตอบกลับจากผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกห้องเรียน (Feedback from other Outside
the Classroom) เช่น ผู้บริหารในสภาบัน และผู้ที่อยู่ในวงการอาชีพเดียวกัน
9. การใช้ข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Published Tests)
10. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) โดย เคมพ์ และโทเพอรอฟ (1998) ได้เสนอว่าการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
10.1 ผู้เรียนและผู้สอนควรประเมินร่วมกัน
10.5 การเลือกตรวจแฟ้ มผลงานไม่ควรใช้ วิธีสุ่มตรวจ แต่ควรเลือ กตรวจอย่า ง
รอบคอบและเป็นธรรม
10.3 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาต้องมีพัฒนาการและการเติบโตอย่างชัดเจน
10.4 เกณฑ์การเลือกและการประเมินต้องให้ความชัดเจนกับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มแรก
นูแนน และวอง ( Nunan and Wong, 2003) เสนอว่า การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
จะต้อง
1. การแนะนาตนเอง เป็นการนาเสนอตนเองในภาพรวม
5. แสดงตัวอย่างผลงานด้านการพูดและการเขียน
3. แสดงหลักฐานของพัฒนาการและการเติบโตของตนเอง
4. นาเสนอหลักฐานเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของตนเอง
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ทั้งนี้ นูแนน (David Nunan, 2004: 168, Task Based Language Teaching China:
Cambridge University Press: 161) ได้เสนอเกณฑ์การประเมินภาระงานไว้ดังนี้
1. ความถูกต้อง (Accuracy)
2. ความคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความซับซ้อน (Complexity)
อู๋ จง เหว่ย และกวอ เผิง(吴中伟，郭鹏, 2009.8: 105) กล่าวถึงการประเมินกิจกรรม
การสอนที่เน้นภาระงานว่า มีลักษณะสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ
1. ความสามารถในการใช้ภ าษาในการปฏิบั ติสั มพัน ธ์เ พื่อ ให้ บรรลุเ ป้า หมายของ
ภาระงาน โดยต้องพิจารณาว่าผู้ เรียนปฏิบัติภาระงานได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ตรงตามเงื่อนไข
หรือไม่และผลิตภารกิจได้เหมาะสมอย่างไร เช่น ภาระงาน การสั่งอาหารจากเมนู ผลลัพธ์คือผู้เรียน
สามารถสั่ ง อาหารได้ เ หมาะสมหรื อ ตามเงื่ อ นไขหรื อ ไม่ ที่ส าคั ญ ผลลั พ ธ์ข องภาระงานที่ เ ป็ น
หลักฐานจะสามารถบ่งบอกถึงระดับความเข้าใจในวัฒนธรรมทางภาษาด้วย กล่าวได้ว่าถ้าผู้เรียนไม่
เข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของภาษาเป้าหมายก็จะไม่สามารถปฏิบัติภาระงานให้มีคุณภาพได้ เช่น
ในการสั่งอาหารจากเมนูถ้าไม่รู้จักหรือเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาษาที่ปรกฎในรายชื่ออาหาร
ก็อาจจะทาให้ไม่สามารถเลือกอาหารได้ตามที่กาหนดไว้
2. ความสามารถในการพัฒนาระบบ โครงสร้างทางภาษาของผู้เรียน สามารถตัดสิน
ได้จาก 2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ และความสามารถในการถ่ายทอดภาษา โดยคุณภาพประกอบด้วย
1) ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความแม่นยาในการเลือก ความสามารถในการเลือกรูป แบบ
ทางภาษา 2) ความคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ในการถ่ายทอดด้วยปากเปล่าหรือการเขียนมี
ความราบรื่ น ลื่ น ไหล เช่ น ไม่ มี ก ารหยุ ด ขณะพู ด หรื อ มี ค วามลั ง เล และ 3) ความซั บ ซ้ อ น
(Complexity) หมายถึง ในการเลือกและการนารูปแบบทางภาษามาใช้นั้น ใช้รูปแบบที่ง่ายหรือยาก
ในการสื่อความหมาย (Skehan, 1998) แน่นอนว่าในการปฏิบัติภาระงาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใด ๆ
ก็ตาม เกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถที่จะเน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่งได้ (吴中伟, 2007)
นอกจากนี้อู๋ จง เหว่ยยังให้ความคิดเห็นต่อว่า นอกจากเกณฑ์การประเมินข้างต้นแล้ว
ควรให้ ความสาคัญ กับ ความเหมาะสม ซึ่งหมายถึ ง สานวนภาษาและบทบาทที่ผู้เ รียนเลือ กใช้
ในขณะปฏิบั ติ ภ าระงานนั้น มี ร ะดั บ ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ วั ฒนธรรมในสั ง คมเพีย งใด
สามารถแบ่งเกณฑ์ได้เป็น 3ประเภท คือ ความเหมาะสมในการเรียบเรียงภาษา ความเหมาะสม
ในทางปฏิบัติและความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
เอลลิส (Ellis, 2004: 296-229) กล่าวถึงการประเมินภาระงานว่ามี 3 วิธี คือ
1. ประเมินจากผลผลิตที่ได้ (Direct Assessment of Task Outcomes)
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2. วิเคราะห์จากการสนทนา (Discourse Analytic Measures)
3. ประเมิ น จากภายนอก (External Rating) ประกอบกั บ การวั ด ความสามารถ
(Competency) และการท างาน (Performance) เป็ น ระดั บ ๆ อี ก ยั ง ต้ อ งประเมิ น ร่ ว มกั น ทั้ ง
ความสามารถทางภาษาและเนื้อหาประกอบกัน
โดยสามารถสรุปการสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงานได้
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 การสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน
นักวิชาการ

แนวคิด

นูแนน (David Nunan, 2004: 168) 1. ความถูกต้อง (Accuracy)
สคีฮาน (Peter Skehan, 2001:
2. ความคล่องแคล่ว (Fluency)
240)
3. ความซับซ้อน (Complexity)

อู๋ จง เหว่ย และ กวอ เผิง
(吴中伟，郭鹏, 2009.8: 105)

1. ความสามารถในการใช้ภาษา
ในการปฏิบัติสัมพันธ์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของภาระงาน
2. ความสามารถในการพัฒนา
ระบบ โครงสร้างทางภาษาของ
ผู้เรียน สามารถตัดสินได้จาก
2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพและ
ความสามารถในการถ่ายทอด
ภาษาความเหมาะสมในการ
เรียบเรียงภาษา ความเหมาะสม

สรุปการสังเคราะห์
ในการประเมินผลการปฏิบัติภาระงาน
โดยประเมินในขั้นตอนสุดท้ายของการเรียน
การสอนแต่ละครั้ง มาตราส่วนการประเมิน
ค่า(Rubric Scoring)โดยแบ่งเป็น5ระดับ ดังนี้
1. ไม่สามารถใช้ภาษาเป้าหมายในการ
สื่อสาร สื่อความหมายได้ตามเงื่อนไขหรือ
สถานการณ์ที่กาหนดให้
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาเป้าหมาย
ในการสื่อสาร สื่อความหมายที่จากัดหรือ
หยุดชะงักในการสื่อสารบ่อยครั้ง ในขณะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่
กาหนดให้
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาเป้าหมาย
ในการสื่อสาร สื่อความหมายได้เฉพาะเรื่อง
ที่คุ้นเคยแต่ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาที่เหมาะสม
ในขณะปฏิบัติตามเงื่อนไข
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ตารางที่ 10 การสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
นักวิชาการ

เอลลิส (Ellis, 2004: 296-229)

แนวคิด

สรุปการสังเคราะห์

ในทางปฏิบัติและความ
เหมาะสมทางวัฒนธรรม
1. ประเมินจากผลผลิตที่ได้
(Direct Assessment of Task
Outcomes)
2. วิเคราะห์จากการสนทนา
(Discourse Analytic Measures)
3. ประเมินจากภายนอก
(External Rating)ประกอบกับ
การวัดความสามารถ
(Competency) และการทางาน
(Performance) เป็นระดับ ๆ
อีกยังต้องประเมินร่วมกันทั้ง
ความสามารถทางภาษาและ
เนื้อหาประกอบกัน

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสอนอ่ำน
ควำมหมำยของกำรอ่ำน
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้มากมาย ดังนี้
ความหมายของการอ่าน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ว่า
ไว้ว่า “ว่าตามตัวหนังสือ, ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง, ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่าน
ในใจ; สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ; ตีความ เช่น อ่าน
รหัสอ่านลายแทง; คิด, นับ. (ไทยเดิม)”
ความหมายของการอ่านตามพจนานุกรมจีนปัจจุบัน (《现代汉语词典) หมายถึง
ดู ทาความเข้าใจกับเนื้อหา ทั้งนี้ครอบคลุมถึงกริยาในการ “อ่าน” (ดู มอง) ผลลัพธ์ของการอ่าน
(การเข้าใจในเนื้อหา) สื่อที่อ่าน (หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Webster Universal Dictionary ให้ความหมายว่า “การรับสาร
จากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ โดยอาศัยกระบวนการทางการมองเห็นและสัมผัส” พฤติกรรมการอ่าน
คือ “การรับเอาความหมายโดยอาศัยกระบวนการในการมองเห็นและสัมผัส ” เมื่อใช้คาว่า “สัมผัส”
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ในที่นี้หมายรวมถึง ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการมองเห็น โดยใช้วิธีการอ่านด้วยการใช้มือสัมผัส
ตัวอักษร กล่าวได้ว่า ความหมายแรก เป็นการนิยามความหมายของการอ่านโดยทั่ว ๆ ไป ส่วนการ
นิยามในลาดับต่อมาเป็นการนิยามความหมายที่ครอบคลุม เช่น การสัมผัสกับข่าวสารบนรถเมล์
สนามบิน ท่าเรือ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เหล่านี้ล้วนถือว่าเป็นการอ่านทั้งสิ้น
นักจิตวิทยาชาวจีน เผิง ต้าน หลิง (彭聃龄, 1991) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า
การอ่ า นคื อ ระบบของการะบวนการรั บ สาร จากตั ว อั ก ษร (หมายรวมถึ ง ที่ มี ค วามหมายและ
สัญลักษณ์ แผนภูมิอื่น ๆ) สามารถกล่าวได้อีกอย่างว่า คือการอาศัยอวัยวะในการรับภาพ มองเห็น
ทาความรู้จัก เข้าใจกับตัวอักษร จากนั้นอาศัยสมองในการเข้ารหัสและประมวลผล เพื่ อทาความ
เข้าใจสาระ โดยแบ่งได้ 2 ขั้นตอน คือ 1) การรับสารในรูปของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ และ 2)
อาศั ยกระบวนการทางสมองในการจั ด กระทาข้ อ มู ล กล่ าวได้ว่ า ในขั้ นตอนแรกเกี่ ยวข้ อ งทาง
กายภาพ ขั้นตอนที่ 2 เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา
นักจิตวิทยาการเรียนรู้ชาวจีน เฉิน เสวียน จือ (陈煊之, อ้างถึงใน 周晓斌, 2008) ให้
ความหมายของการอ่ า นว่ า การอ่ า นคื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนพิ เ ศษ
จึงสามารถรับสาระสาคัญจากสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้
จากการให้ความหมายของการอ่านในข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้3ด้าน ดังนี้
1. การอ่าน คือ ทักษะการเรียนรู้
2. ทั ก ษะการเรี ย นรู้ นี้ ท าให้ ส ามารถรั บ สาระส าคั ญ จากสารที่ ผู้ เ ขี ย นต้ อ งการสื่ อ
นอกจากต้องทาความเข้าใจตัวอักษรแล้วจะต้องตีความด้วย
3. ความสามารถในการอ่านต้อ งอาศัยกระบวนการฝึกฝน นั่นมายถึงการฝึกฝนใน
รายวิชาการอ่านเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง
สมิธ (Smith, 2003: 3) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย (Purposeful)
กระบวนการเลือกสรร (Selective) กระบวนการคาดหมาย (Anticipatory) และกระบวนการทาความ
เข้าใจสิ่งที่อ่าน
กู๊ดแมน (Goodman, 1988: 100, 111) ให้ความหมายการอ่านว่า เป็นกระบวนการที่
สลับซับซ้อน ผู้อ่านต้องพยายามสร้างความหมายจากตัวอักษร การอ่านเป็นกระบวนการคิด ผู้อ่าน
ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่ปรากฎในข้อความเป็นเครื่องช่วยในการเลือกความหมายที่เหมาะสมที่สุดให้กับ
ข้อความ
ลาโด้ (Lado, 1967: 223) ได้ให้คาจากัดความของการอ่านไว้ว่าการอ่านภาษาต่างประเทศ
คือ ความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางการเขียนของภาษานั้น ซึ่งคาจากัดความนี้ได้เน้นถึง
ความจาเป็นเบื้องต้นของการอ่านที่ภาษากับสัญลักษณ์ของภาษาที่ปรากฏ
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กรมวิชาการ (2546: 188) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการศึ กษาหา
ความรู้ และพั ฒ นาชี วิ ต ซึ่ ง นอกจากจะท าให้ เ กิ ด ความรู้ แ ล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต การอ่านจึงเป็น
หัวใจของการศึกษาทุกระดับและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆ
ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ความหมายของการอ่านได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 การสังเคราะห์ความหมายการอ่าน
นักวิชาการ

ความหมายของการอ่าน

พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2542

ว่าตามตัวหนังสือ, ถ้าออกเสียงด้วย
เรียกว่า อ่านออกเสียง, ถ้าไม่ต้องออก
เสียง เรียกว่า อ่านในใจ; สังเกตหรือ
พิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า
อ่านริมฝีปาก อ่านใจ; ตีความ เช่น อ่าน
รหัสอ่านลายแทง; คิด, นับไทยเดิม.

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
(2545: 1)

การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการ
แสวงหาความรู้ การรู้และวิธีใช้อ่านที่
ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้อ่าน
ทุกคน
ความหมายของการอ่าน ดู ทาความเข้าใจกับเนื้อหา ทั้งนี้
ตามพจนานุกรมจีน
ครอบคลุมถึงกริยาในการ “อ่าน”
ปั จ จุ บั น ( 《现代汉语 (ดู มอง) ผลลัพธ์ของการอ่าน(การเข้าใจ
词典》)
ในเนื้อหา) สื่อที่อ่าน(หนังสือ สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ)
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ “การรับสารจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
Webster Universal
โดยอาศัยกระบวนการทางการมองเห็น
Dictionary
และสัมผัส” พฤติกรรมการอ่านคือ “การ
รับเอาความหมายโดยอาศัยกระบวนการ
ในการมองเห็นและสัมผัส” เมื่อใช้คาว่า
“สัมผัส” ในที่นี้หมายรวมถึง ผู้ที่สูญเสีย
ความสามารถในการมองเห็น โดยใช้
วิธีการอ่านด้วยการใช้มือสัมผัสตัวอักษร

สรุปการสังเคราะห์
การอ่านเป็นทักษะการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการในการแสวงหาความรู้
และกระบวนการในการรับสาร
รูปแบบหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทา
ความเข้าใจความหมายของตัวอักษร
ข้อความหรือสัญลักษณ์ทางภาษาที่
ปรากฎอยู่
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ตารางที่ 11 การสังเคราะห์ความหมายการอ่าน (ต่อ)
นักวิชาการ
นักจิตวิทยาชาวจีน เผิง
ต้าน หลิง
(彭聃龄, 1991)

นักจิตวิทยาการเรียนรู้
ชาวจีน เฉิน เสวียน จือ
(陈煊之)

สมิธ (Smith, 2003: 3)

กู๊ดแมน (Goodman,
1988: 100, 111)

ลาโด้ (Lado, 1967: 223)

ความหมายของการอ่าน
การอ่านคือระบบของการะบวนการ
รับสาร จากตัวอักษร (หมายรวมถึง ที่มี
ความหมายและสัญลักษณ์ แผนภูมิ
อื่น ๆ) สามารถกล่าวได้อีกอย่างว่า คือ
การอาศัยอวัยวะในการรับภาพ มองเห็น
ทาความรู้จัก เข้าใจกับตัวอักษร จากนั้น
อาศัยสมองในการเข้ารหัสและ
ประมวลผล เพื่อทาความเข้าใจสาระ
ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน
คือ ทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นต้องอาศัย
การฝึกฝนพิเศษ จึงสามารถรับ
สาระสาคัญจากสารที่ผู้เขียนต้องการสือ่
ได้
เลือกสรร (Selective) กระบวนการ
คาดหมาย (Anticipatory) และ
กระบวนการทาความเข้าใจสิ่งที่อ่าน
เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน ผู้อ่าน
ต้องพยายามสร้างความหมายจาก
ตัวอักษร การอ่านเป็นกระบวนการคิด
ผู้อ่านต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน
ข้อความเป็นเครื่องช่วยในการเลือก
ความหมายที่เหมาะสมที่สุดให้กับ
ข้อความความหมายของการอ่าน
การอ่านภาษาต่างประเทศ คือความ
เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางการ
เขียนของภาษานั้น ซึ่งคาจากัดความนี้ได้
เน้นถึงความจาเป็นเบื้องต้นของการอ่าน
ที่ภาษากับสัญลักษณ์ของภาษาที่ปรากฏ

สรุปการสังเคราะห์
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สามารถสรุปได้ว่า การอ่านหมายถึง การอ่านเป็นทักษะการเรียนรู้ เป็นกระบวนการใน
การแสวงหาความรู้และกระบวนการในการรับสารรูปแบบหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจ
ความหมายของตัวอักษร ข้อความหรือสัญลักษณ์ทางภาษาที่ปรากฎอยู่
ควำมสำคัญของกำรอ่ำน
การอ่ า นเป็ นทั ก ษะที่ จาเป็ น ต่อ ชี วิต ของคนเรา เพราะการเป็น กุญ แจส าคัญ ในการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ดังนี้
การอ่านหนังสือนั้นมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ชีวิตคนเราอย่างยิ่ง จินตนา
ใบกาซูยี (2543: 23) ได้สรุปบทบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถึง
ความสาคัญของการอ่านหนังสือว่า การอ่านหนังสือทาให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษา
หาความรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่มีการจากัดเวลาและสถานที่ สามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการได้
เอง ส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธิ กาหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/22389)
แนวทางของกรมวิชาการในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริม
ให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยริเริ่มโครงการ
รณรงค์เพื่อการส่งเสริมการอ่าน ตั้งแต่ปี พ .ศ .2528 เป็นต้นมาและมีการเผยแพร่เทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างกว้างขวาง เช่น ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี
นโยบายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น
ทาเป็น มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กรมวิชาการ, 2544: 1)
จา ก โ ค ร งก า ร ส่ ง เ สริ ม ก า ร อ่ า น ห นั ง สื อ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ จี น ( อ อ น ไ ล น์
www.confuciusbuu.com สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2558) ได้กล่าวว่าการอ่านมีความสาคัญต่ อการพัฒนา
ด้านความคิดของมนุษย์ เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สารซึ่งเป็น ความรู้ ความคิด
ความรู้สึก และความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ผู้อ่านจะเข้าใจสาร
ได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิด การอ่านนอกจาก
จะทาให้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว
ยังมีประโยชน์ด้านจิตใจของมนุษย์ คือ ทาให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรู้
อยากเห็น อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน และที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การอ่านมี
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชี วิต ทาให้เป็นคน
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมี ความอยากรู้อ ยากเห็น การที่จ ะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือ ง
ก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง
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จากผลการประเมิน ขององค์ ก ร ความร่ วมมื อ และพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ภายใต้ โ ครงการ PISA
(Programmefor International Student Assessment) ด้านการอ่านของคนไทยพบว่า เป็นหนึ่งใน
ประเทศที่ มี ก ารอ่ า นลดลง เนื่ อ งในวั น ที่ 2เมษายนของทุ ก ปี ส ถาบั น ขงจื่ อ และศู น ย์ จี น ศึ ก ษา
ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้กว้างไกลยุคที่สั งคมไทย
กาลังเตรียมเข้าสู่สังคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทา
ให้เยาวชนละเลยการอ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ การส่งเสริมการอ่า นหนังสือ จึงมีความสาคัญ
ยิ่งยวด การจัดโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน วัฒนธรรมและ
ประวั ติ ศ าสตร์ จี น จึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ภารกิ จ ของสถาบั น โดยตรง และยั ง เป็ น กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ
จากความสาคัญของการอ่านดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ งต่อ
การศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิตเพราะสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนางานของตน
ได้ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเมื่อ เก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้า ก็จะทาให้เกิดความคิด เกิด
สติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ทาให้สมองของผู้อ่าน สร้างแนวคิดและทัศนคติได้อย่างเปิดกว้าง
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของการอ่านคือ การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาสาระความรู้
ส่งเสริมและฝึกความคิ ด จิตนาการ การวิเคราะห์ ซึ่งเป็ นความสาคัญในการพัฒนาความคิดของ
มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทาให้เป็นคนทันสมัย
องค์ประกอบกำรอ่ำน
Bond and Miles (1957: 19) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านว่าต้องอาศัยองค์ประกอบ
พื้นฐาน ได้แก่
1. การเข้าใจความหมายของคา (Word Meaning)
2. การเข้า ใจความหมายของกลุ่ม คา (Thought Units) ผู้เ รียนจะต้ อ งรู้จัก อ่านเป็ น
กลุ่มคาเพื่อให้ได้ความหมายที่ต่อเนื่อง แทนที่จะอ่านทีละคา
3. การเข้ า ใจประโยค (Sentence Comprehension) นอกจากผู้ เ รี ย นจะต้ อ งรู้ จั ก
ความหมายคา และรู้จักอ่านเป็นกลุ่มคาแล้ว ยังจะต้องสามารถนาเอาแต่ละคาหรือแต่ละกลุ่มคามา
สัมพันธ์เข้าด้วยกันจนได้ความหมายเป็นประโยค
4. ความเข้าใจอนุเฉท (Paragraph Comprehension) ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจ อนุเฉทได้
ต่อเนื่องทองเห็นความสัมพันธ์ของอนุเฉทและจัดลาดับความคิดของเรื่องที่อ่านได้ จึงจะสามารถ
เข้าใจในเนื้อหาทั้งหมด
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Irwin (1991: 2-4) อธิบายกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการอ่านว่าในขณะอ่าน จะมี
กระบวนการ5กระบวนการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือ
1. กระบวนการในระดับจุลภาค (Micro Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่าน อ่าน
ความหมายจากหน่วยความคิดย่อยในแต่ละประโยค และต้อ งตัดสินใจว่า หน่วยความคิดใดต้อ ง
จดจา
2. กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านทาความ
เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความคิดย่อยต่างๆเข้าด้วยกัน
3. กระบวนการในระดับมหภาค (Macro Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านสรุป
ความคิดจากบทอ่าน ซึ่งต้องใช้การสังเคราะห์ การจัดเรียบเรียงหน่วยความคิดว่าหน่วยความคิ ดใด
เป็นหน่วยสาคัญ และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด
4. กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes) เป็ น กระบวนการที่ ผู้อ่ า นใช้
ความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือตีความบทอ่านนอกเหนือไปจากสิ่งที่ปรากฏในบท
อ่าน เช่น การทานายความ การผสมผสานความรู้เดิม การสร้างจิ นตภาพ การใช้กระบวนการคิดใน
ระดับสูงและการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งที่อ่าน
5. กระบวนการอภิ ปั ญ ญา (Metacognition Processes) เป็ น กระบวนการที่ ผู้ อ่ า น
ตระหนั กและควบคุม อย่า งมี ส ติต่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ ของตนเอง โดยรู้ ว่า ตนเองไม่ เ ข้า ใจใน
ส่วนไหนจะใช้กลวิธีใดหรือปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่านอย่างไรจึงจะทาให้เข้าใจบทอ่านยิ่งขึ้น
จากองค์ประกอบ
การอ่านในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์และสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 12 การสังเคราะห์องค์ประกอบการอ่าน
นักวิชาการ
Coady (1979)

องค์ประกอบการอ่าน
1. ความสามารถเชิงสังกัป (Conceptual Abilities)
2. ความรู้เดิม (Background Knowledge)
3. กลวิธีเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Strategies)
4. การผสมผสานความคิดเก่ากับข้อมูลใหม่

สรุปการสังเคราะห์
องค์ประกอบการอ่าน
ประกอบด้วย ความรู้เดิม
ของผู้อ่าน กลวิธีการอ่าน
การผสมผสานระหว่าง
ข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่
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ตารางที่ 12 การสังเคราะห์องค์ประกอบการอ่าน (ต่อ)
นักวิชาการ

องค์ประกอบการอ่าน

สรุปการสังเคราะห์
ความเข้าใจความหมายของ
คาและการตีความในสิ่งที่
อ่าน

Bond and Miles
(1957: 19)

Irwin
(1991: 2-4)

1. การเข้าใจความหมายของคา (Word Meaning)
2. การเข้าใจความหมายของกลุ่มคา (Thought Units)
3. การเข้าใจประโยค (Sentence Comprehension)
4. ความเข้าใจอนุเฉท (Paragraph Comprehension)
1. กระบวนการในระดับจุลภาค (Micro Processes)
2. กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes)
3. กระบวนการในระดับมหภาค (Macro Processes)
4. กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes)
5. กระบวนการอภิปัญญา (Metacognition Processes)

กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบการอ่ า นประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบการอ่ า น
ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้อ่าน กลวิธีการอ่าน การผสมผสานระหว่าข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่
ความเข้าใจความหมายของคาและการตีความในสิ่งที่อ่าน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสอนกลวิธีอำ่ นภำษำจีน
ปัญหาที่ผู้สอนอ่านพบมากไม่ว่าในภาษาใดก็ตามคือ ผู้สอนไม่สามารถมองเห็นหรือได้
ยินผลผลิตที่ได้จากการอ่าน ซึ่งคล้ายกับการฟัง แต่การฟังครูยังสามารถให้นักเรียนทาภาระงานขณะ
ฟังได้เ ช่น เขีย นตามคาบอก แต่ก ารอ่า นไม่ส ามารถหาผลลัพ ธ์ไ ด้โ ดยตรง เช่น เมื่อ ครู บอกให้
นักเรียนตอบคาถามจากการอ่านโดยปากเปล่าหรือเขียน นักเรียนอาจมีปัญหาในการพูดหรือเขียน
ก็จะทาให้การประเมินการอ่านเป็นไปด้วยความยากลาบาก นอกจากนี้ นักเรียนสามารถปรับปรุง
การอ่ า นของตนเองได้ ไ ม่ ม าก ดั ง นั้ น การวิ จั ย การอ่ า นจึ ง มี ค วามส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี
ประสิทธิภาพในการอ่านเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่งของผู้สอนภาษาคือการประยุกต์ใช้การ
วิจัยในการสอน ทั้งนี้ การสอนภาษาที่สอง มีประเด็นหลักที่น่าสังเกตคือ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สอนและการวิจัยทางด้านภาษาที่ผู้สอนแม้เป็นผู้สอนที่ดีแต่ถ้าไม่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยมาใช้ใน
การทาวิจัยเพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ก็จะไม่สามารถพัฒนาการสอนให้เป็นผู้สอนที่ดีได้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
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สอนและการวิจัยเป็นทักษะของความรู้ที่ต่างกัน (Eskey, 2005: 564, อ้างถึงใน วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร,
2555: 19)
สาหรับการสอนอ่านภาษาจีนนั้นเฉิน เสี ยน ชุน (陈贤纯, 1998: 410) ได้เสนอไว้ใน
หนังสือ《对外阅读教学与心理学》อันดับแรกต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านของ
ผู้เรียน จึงจะสามารถเข้า ใจถึงลักษณะและธรรมชาติของวิชาการอ่านได้อย่างลึกซึ้ง โดยต้องทา
ความเข้าใจกับรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความถี่ของคาและบริบท
จากการทดลองของนักจิ ตวิท ยาพบว่า บริบ ทและความถี่ ของค าศัพ ท์มีบ ทบาท
สาคัญต่อการอ่าน ความถี่ของคาศัพท์ หมายถึง จานวนครั้งของคาศัพท์ที่ปรากฏให้เห็นในสังคม
โดยทั่ ว ไป ในที่ นี้ ห มายถึ ง สั ง คมโดยรวม แต่ ค ลั ง ค าศั พ ท์ ข องแต่ ล ะบุ ค คลนั้ น มี ไ ม่ เ ท่ า กั น
นักจิตวิทยามองว่าสาหรับผู้อ่านแล้ว ค่าความถี่สูงของคาศัพท์จะเป็นคาศัพท์ที่ผู้อ่านเพิ่งได้พบเห็น
ในช่ว งเวลาไม่ น านมานี้ ในทางกลับ กัน ค าศั พท์ ที่มี ค่ าความถี่ค่ าเมื่ อ ได้ รั บการทบทวนซ้ าก็ จ ะ
กลายเป็นคาศัพท์ที่มีค่าความที่สูงทันที ส่วนคาว่า บริบทนั้นในการวิจัยทางจิตวิทยาหมายถึงบริบท
ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ค าที่ เ ป็ น ค าเป้ า หมายประโยคและบทอ่ า นทั้ ง หมด ผลจากการทดลองของ
นักจิตวิทยาพบว่าในบริบทของคาเป้าหมายนั้นในขณะเดียวกันบริบทสามารถทาหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการระบุคาเป้าหมายด้วย
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าในการสอนอ่านภาษาจีนนั้น คาศัพท์
เมื่ออยู่ในบริบทที่เหมาะสม หรือบริบทที่แตกต่างกันออกไป เมื่อผู้อ่านได้พบเห็นซ้า ๆ จะทาให้เกิด
การเรียนรู้คาศัพท์ไปโดยธรรมชาติ
2. การทาความเข้าใจประโยค
ผู้อ่านจะใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจประโยคและการคาดเดาความหมาย
ของภาษาที่สื่อ คือการที่ผู้อ่านจับใจความหลักของประโยคและคาดการณ์ความหมายในส่วนที่เหลือ
จากนั้นจึงทาการประมวลผลลัพธ์ความหมายของประโยคทั้งหมด
ดังนั้นในการอ่านนั้นทั้งสองกลวิธีที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ต้องกระทาไปด้วยกัน
3. การทาความเข้าใจทั้งบทความ
กลวิธีการทาความเข้าใจทั้งบทความของผู้อ่านสามารถแบ่งออกเป็นระดับมหภาค
และจุลภาคระดับจุลภาคหมายถึง การไม่ใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อย จับคาที่เป็นคาหลักและการ
อนุมาน เป็ นกลวิธีการอ่านแบบล่างขึ้นบนระดับ มหภาคหมายรวมถึง กลวิธีการทาความเข้าใจ
โครงสร้าง ภูมิหลัง วัฒนธรรมและหัวข้อของบทอ่าน คือการทาความเข้าในจากภาพรวม โครงสร้าง
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ใหญ่ของบทอ่าน เป็นกลวิธีการอ่านแบบบนลงล่าง ดังที่ Kintsch and Yarbrough (1982: 828) แบ่ง
ความเข้าใจออกเป็น 2 ระดับ คือ
3.1 ระดับจุลภาค (Micro-Process in Comprehension) คือ ผู้อ่านเข้าใจในตัวอักษร
เช่น เข้าใจในคาวลี ประโยค และไวยากรณ์ของผู้เรียน
3.5 ระดับมหภาค (Macro-Process in Comprehension) คือ ผู้อ่านต้องจับใจความ
ในเรื่อง และแนวคิดที่ซ่อนเร้น และสามารถเปรียบเทียบแนวคิดในเรื่องกับประสบการณ์ของตนเอง
4. การสร้างความรู้และการอนุมาน
ความรู้ของคนเราจะได้รับการรวบรวมเป็นหน่วย ๆ เป็นการสะท้อนความคิดการ
มองโลกในทางจิตวิทยา เรียกว่า โครงสร้างความรู้ (Schemata) ซึ่งเป็นหน่วยความรู้ที่ได้รับการ
เรียบเรียงขึ้นจากความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับผู้คน สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ กระบวนการ มโนมติ และ
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้ (Rumelthart, 1984) ครูส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การสอนอ่านว่า ต้องสอนตามในตาราเท่านั้น การอ่าน1ก็คือการอ่าน 1 การอ่าน 2 ก็คือ การอ่าน 2
ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง อันดับแรกที่ต้องพิจารณาคือ การสอนโดยยึดตาราเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้
อันดับสอง ตาราแบบเดียวกันไม่สามารถตอบสนองบริบทที่ต่างกันได้ ดังนั้นจะต้องอ่านในสิ่งที่
เกี่ยวข้อง หรือตาราทั้งหมดที่เหมาะสมสาหรับแต่ละห้องเรียน รูปแบบของบทอ่านประเภทต่าง ๆ
ความยาว ระดับความยาก บทอ่านสาหรับกลวิธีการอ่านที่หลากหลาย ต้องมีการพิจารณาเลือกบท
อ่านที่สมดุลและครอบคลุมมากกว่าการยึดติดกับการเรียนการสอนตามตารามากเกินไป (陈贤纯,
对外汉语教学入门, 1998: 424)
ทฤษฎีกำรสอนอ่ำนภำษำจีน
Chen Xian Chun (陈贤纯, 1998) ได้เสนอไว้ในหนังสือ《对外阅读教学与心理
学》( 对外汉语教学入门, 1998 : 410) เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนว่า หลักการสอนอ่านภาษาจีน
นั้นขั้นพื้นฐานต้องฝึกแบบ Bottom-up และแบบ Top-down เป็นต้น เพื่อพัฒนากลวิธีในการอ่าน
หมายความว่า การสอนอ่านภาษาจีนนั้น อันดับแรกต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านของ
ผู้เรียน จึงจะสามารถเข้าใจถึงลักษณะและธรรมชาติของวิชาการอ่านได้อย่างลึกซึ้ง Rayner and
Pollatsek (1989: 25) อธิบายเกี่ยวกับการสอนอ่านว่า มีคาที่ใช้อธิบายคือคาว่า ทฤษฎี (Theory) ซึ่ง
หมายถึง กฎ หลักเกณฑ์ หรือข้อสรุปที่ตั้งขึ้นเพื่อบรรยายปรากฏการณ์ แล้วนามาสรุปไว้ในรูปของ
รูปแบบ (Model) รูปแบบกระบวนการอ่านที่สาคัญ ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ
1. รูปแบบการอ่านในระดับพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง (Bottom-up
Model of Reading) รูปแบบการอ่านนี้ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มที่เน้ น
พฤติกรรม หรือการสร้างสมนิสัย ซึ่งมีความเชื่อว่าการให้สิ่งเร้า การตอบสนอง และการเสริมแรงใน
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ความถี่ ที่ เ หมาะสมจะท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ พฤติ ก รรมซั บ ซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ การเพิ่ ม พู น ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า การตอบสนอง และการเสริมแรงนั่นเอง ดังนั้น ในการสอนอ่า นครู
จึงควรสอนทักษะง่าย ๆ หรือทักษะพื้นฐานก่อ นที่จะค่อ ย ๆ เรียนรู้ทักษะที่ซับซ้อ นหรือ ยากขึ้น
ซึ่งรูปแบบการอ่านแบบนี้ที่มีผู้กล่าวถึงมากคือ รูปแบบการอ่านของ Gough
2. รูปแบบการอ่านในระดับสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดับพื้นฐาน (Top-down
Model of Reading) Gestalt เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญทางทฤษฎีจิตวิทยากลุ่มความรู้ความเข้าใจ กล่าว
ว่าการเรียนรู้ที่ควรจะเรียนจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย มากกว่าจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ (May,
1990: 5-6) รู ปแบบนี้ อาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าเป็ นรูปแบบการอ่ านตามทฤษฎีภ าษาศาสตร์เชิ ง
จิตวิทยา (Psycholinguistic Model of Reading) ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่สัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มความรู้
ความเข้าใจและภาษาศาสตร์ ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและภาษา ทักษะต่าง ๆ เช่น
การฟัง พูด อ่าน และเขียนล้วนเป็นกระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาทั้งสิ้น ทั้งนี้เ นื่องจาก
มนุษย์ ใช้ภ าษาเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการทางสังคมของตนในการติด ต่อ สื่ อ สาร (Goodman,
Smith, Meredith and Goodman, 1987) รูปแบบการอ่านนี้เน้นทักษะในระดับสูง คือ การอ่านเพื่อหา
ความหมายมากกว่าการไขรหัส หรือทักษะพื้นฐาน เนื่องจากเมื่อผู้อ่านอ่านเพื่อหาความหมาย เขาไม่
จาเป็นต้องเข้าใจคาทุกคาหรืออักษรทุกตัว
3. รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Model of Reading) รูปแบบการอ่าน
นี้ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ของ Rumelhart (1994) ซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์และความรู้เดิมที่ผู้ อ่านมีอ ยู่ รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์นี้
ไม่ไ ด้เน้นเฉพาะการประมวลความจากข้อ มูลระดับพื้นฐานไปสู่ข้อ มูลในระดับสูง (Bottom-up
Process) หรือการประมวลความจากข้อมูลระดับสูงไปสู่ข้อมูลระดับพื้นฐาน Top-down Process)
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อ มูลทั้งในระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูงและ
จากระดับสูงมาสู่ระดับพื้นฐาน
หลิว ซวิน (刘珣, 2000: 246) กล่าวว่าในการสอนอ่านนั้นควรหลีกเลี่ยงการสอน
แบบแปลเป็นภาษาแม่ของตนเอง โดยให้ผู้เรียนฝึกสัมผัสกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือการเดาจาก
บริบทของประโยค การเดาจากรูปภาพประกอบ เพื่อช่วยในการทาความเข้าใจกับเนื้อหาในบทอ่าน
ก่อนลงมืออ่านไม่ควรสอนไวยกรณ์หรือกฎเกณฑ์ทางรูปประโยคมากจนเกินไป แต่ควรให้ผู้เรียน
ทาความเข้าใจกับไวยกรณ์หลังจากอ่านบทอ่านจบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนเพิ่มพูนคาศัพท์จากรูป
ประโยคในขณะที่อ่านให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ มิใช่อธิบายแยกออกมาจากบทอ่าน หรือแปลให้
ผู้เรียนฟังโดยที่ไม่เกิดความเข้าใจ โดยใช้บทอ่านหรือตาราที่เป็นภาษาเป้าหมายในการเรียน
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จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการสอนอ่านนั้นควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถเข้าใจเรื่องบทที่อ่านตั้งแต่ระดับคาจนถึงระดับประโยคและข้อความได้ นอกจากนั้น
ผู้เรียนในระดับสูงขึ้นไป ควรมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์จนถึงขั้นสามารถสื่อสารและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรสอนอ่านแบบแปลให้ผู้เรียน
การสอนกลวิธี (Strategies Training) ให้กับผู้เรียนเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
มากในการเรียนการสอนภาษา โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่า การนากลวิธีที่ผู้ประสบความสาเร็จใน
การเรียนภาษาใช้และนามาสอนให้กับผู้เรียนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระ สามารถควบคุ มการเรียนรู้ของตนเอง และกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป แม้ว่าจะเสร็จสิ้นการเรียนไปแล้วก็ตาม (William and Burden,
1997)
การสอนกลวิธีมีหลายลักษณะ เช่น การสอนกลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ การสอนกลวิธี
การฟัง การสอนกลวิธีการอ่าน การสอนกลวิธีเมตตาคอกนิชัน การสอนกลวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็น
ต้น การสอนกลวิธีการอ่านนั้นเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาเป็นระยะเวลายามนาน โดย
เริ่มจากศึกษากลวิธีการอ่านผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งพบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการ
อ่า นของผู้ที่ มี ค วามสามารถในการอ่ านสู ง และผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการอ่า นต่ า จากนั้ น จึ ง มี
การศึกษากลวิธีการอ่านของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา
งานวิจัยจานวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน และความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการอ่านกับ
ความสามารถในการอ่าน ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
กลวิธีการอ่านภาษาที่หนึ่ง
ในการสอนกลวิธีการอ่าน นักการศึกษามีความเชื่อสองประการคือ หนึ่งเชื่อว่าการอ่าน
ภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาเช่น ศัพท์ หรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่านที่มีความสามารถในภาษาที่สองอยู่จากัด สามารถใช้กลวิธีการอ่าน
มาช่วยในการทาความเข้าในบทอ่านได้ (Auerbach and Paxton, 1997) และประการที่สองเชื่อว่า
กลวิ ธี ก ารอ่ า นจะช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นมี ค วามเป็ น อิ ส ระและควบคุ ม กระบวนการอ่ า นของตนเองได้
(Dowhower, 1999) การสอนกลวิธีการอ่านที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการในการทาความเข้าใจบทอ่าน
(Gersten, 2001) ผู้ที่รู้จักใช้กลวิธีการอ่านจะเป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์ในการอ่าน
จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า การสอนกลวิธีการอ่านเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความสาคัญ
และได้ รั บ ความสนใจ โดยถื อ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการสอนอ่ า น ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์ในการอ่าน ช่วยให้มีความเป็น
อิสระสามารถอ่านได้ด้วยตนเอง และควบคุมกระบวนการอ่านของตนเองได้
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จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านภาษาจีน พบว่า เทคนิคการเดาความ
คาศัพท์จากบทอ่านเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนคลังคาศัพท์ได้ ในขณะที่อ่านเมื่อ
พบกับคาศัพท์ใหม่ สามารถข้ามไปไม่จาเป็นต้องรู้ความหมายของคานั้น ๆ หรือ อาจจะใช้วิธีการ
ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม หนังสือ ตาราเรียนหรือ สอบถามผู้ที่ มีความรู้ก็ไ ด้เช่นกัน แต่
ผู้อ่านที่มีความชานาญแล้วก็สามารถอาศัยพื้นฐานความรู้เดิมโดยพลิกแพลงและใช้ประโยชน์จาก
การสั่งสมตัวอักษรที่ได้เรียนรู้มาแล้ว อาศัยหลักวิชาที่ว่าด้วยศัพทานุกรม อาศัยการประกอบขึ้นของ
คาศัพท์และการอาศัยบริบทของประโยคเพื่อเดาความหมาย สิ่ งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่หมายถึงการเดา
คาศัพท์โดยทั้งสิ้น (汉语阅读教学理论与方法：周小兵, 2008: 31)
โดยปกติ แ ล้ว เราจะเรี ย กการน าศั พ ท์ ใหม่ ที่ผู้ อ่ า นต้ อ งการที่ จะเดาความหมายของ
คาศัพท์นั้นว่าคาศัพท์เ ป้าหมายเฉียน ซวี่ จิง (钱旭菁, 2005)ได้ทาการทดสอบกระบวนการเดา
คาศัพท์ใหม่กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบระบุว่า
นักศึ กษาชาวญี่ปุ่ นคนดัง กล่ าวมี การใช้ ประเภทของความรู้ใ นการเดาค าศัพ ท์ใ หม่ดั งนี้ ความรู้
เกี่ยวกับตัวภาษา (语内知识) ความรู้ที่เป็นการแปลภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง (语际知识) และ
ความรู้ที่อยู่นอกเหนือตัวภาษา (超语言知识)
อู๋ เหมิน จี๋ (吴门吉, 2005)ได้สรุปกลวิธีการเดาคาศัพท์ไว้ทั้งหมด6ประเภท ดังนี้ กลวิธี
การเดาจากสัญลักษณ์ (字形策略) กลวิธีการเดาจากโครงสร้างคา (构词法策略) กลวิธีการเดา
จากความหมายของคา (语义策略) กลวิธีการเดาจากไวยากรณ์ ( 句法策略) กลวิธีการเดาจาก
บริบทของประโยค (上下文策略) และกลวิธีการเดาจากความรู้เดิม (背景知识策略)
จากการศึกษาค้นคว้าการวิจัยทางด้านการอ่านภาษาจีน ได้เสนอว่ากลวิธีการอ่านโดย
การเดาคาศัพท์นั้น สาหรับบางคนก็เป็นสิ่งที่มีติดตัวมาแต่กาเนิด หรือการใช้ประสบการณ์เดิมที่มี
ติดตัวมาเป็นต้น แต่บางกลวิธีก็ต้ อ งใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนจึ งจะเกิดความชานาญ เนื่อ งจาก
ลักษณะพิเศษของระบบตัวอักษรจีน ผู้ที่เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองนั้น การฝึกฝนเทคนิคการเดา
คาศั พ ท์ จึ ง เป็ น สิ่ง ที่ ส าคั ญ ทั้ ง นี้เ ทคนิ ค การเดาค าศั พ ท์ ทั้ ง 5ประเภทที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก ฝนการอ่ า น
ภาษาจีน (Zhou Xiao Bin, 2008.1: 32) ได้แก่ 1) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏
旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการ
ตีความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปลความหมายซึ่งกันและกัน (通过互
释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过上下文线索猜词)
ซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
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1. การเดาคาศัพท์ผ่านอักษรหมวดนา
นักเรียนต่างชาติหลายคนอาจเคยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับอักษรจีนในขณะที่เรียน
ภาษาจีนหากเปรียบอักษรจีนกับสัทอักษรภาษาจีน (พินยิน) ที่มีทั้งความยากต่อการจาการเรียนและ
การเขียน ซึ่งเพิ่มอุปสรรคให้กับนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนอยู่ไ ม่น้อ ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ทักษะการอ่านอักษรจีนถือเป็นอุปสรรคต่อการอ่านอย่างหนึ่งของผู้เรียนทาอย่างไรจึงจะช่วยผู้เรียน
ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนี่ถือว่าเป็นปัญหาอันดับแรกที่จะต้องร่วมกันแก้ไข
อักษรจีนต้องใช้เวลาพัฒนาหลายพันปีกว่าจะกลายเป็นระบบอักษรจีนที่สมบูรณ์
จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอักษรจีนจะมีจานวนมากแต่การประกอบของอักษรจีนล้วนแต่มีกฏเกณฑ์
ทั้งสิ้นโดยตัวอักษรจีนที่ใช้ส่วนใหญ่ล้วนสามารถอ้างอิงตามกฏการประกอบกันของตัวอักษรเพียง
ไม่กี่วิธีโดยกฏที่สร้างมามีความตายตัวและชัดเจนดังนั้นการที่จะเรียนภาษาจีนให้ได้ดีก็ถือเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนวิธีประกอบอักษรทั้ง6หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 六书 คือ การสรุปหลักใน
การสร้างอักษรจีนทั้ง 6 วิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวิธีการสร้างอักษรด้วยภาพและเสียง (形声字) โดย
วิธีก ารสร้า งอักษรจีน เช่นนี้ ไม่เพี ยงแต่มีจานวนที่ มากที่ สุดแต่หากยังเป็ นวิธี หลักในการพัฒนา
ตัวอักษรอีกด้วยขณะนี้มีประมาน80เปอร์เซนต์ของอักษรจีนที่ใช้วิธีการสร้างอักษรด้วยภาพและ
เสียงในหนังสือสรุปคาศัพท์วัดระดับภาษาจีนและอักษรจีน (ฉบับปรับปรุง)《汉语水平词汇与
汉字等级大纲（修订本）》หรือเรียกโดยย่อว่าหนังสือรวมคาศัพท์《大纲》ได้บรรจุอักษร
จีนประเภทนี้ไว้ถึง 2905 คา คิดเป็น 68.6 เปอร์เซ็นต์ (หลี่หรุ่ย, 2005) กล่าวคืออักษรภาพและเสียง
คือการประกอบตัวอักษรระหว่างอักษรที่แสดงความหมายและอักษรที่แสดงเสียงสาหรับอักษรที่
แสดงความหมายหรือเรียกอีกอย่างว่ าอักษรแฝงควาหมายแสดงถือความหมายของตัวอักษรนั้น ๆ
เช่น 氵 มักจะแสดงถึงความหมายที่เกี่ยวกับน้าซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏทางซ้ายมือ ของตัวอักษร
ส่วนอักษรที่แสดงเสียงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรแฝงเสียงแสดงถึงการออกเสียงของตัวอักษร
นั้น ๆ เช่น “湖” “江”“河” “沟” “泳” เหล่านี้เป็นต้นอักษร “胡” “工” “可” “勾” “永” ที่อยู่ทางขวามือก็คือ
อักษรแสดงเสียงนั่นเอง (จากวิวัฒนาการของตัวอักษรทาให้มีอักษรจีนบางตัวที่การออกเสียงของ
อักษรแสดงเสียงต่างจากรูปแบบเดิมค่อนข้างมาก)หากจะกล่าวถึงจุดนี้อาจจะมีบุคคลให้คานิยาม
อักษรเหล่านี้ว่าอักษรภาพและเสีย งหมวดนาอักษรรวมไปถึงอักษรที่แสดงความหายที่พบเห็นได้
บ่อย ๆ อักษรจีนผ่านการพัฒนามามากกว่าพันปีความหมายของอักษรภาพและเสียงอาจมีการเสื่อม
ถอยลงบ้างซึ่งมีทั้งอักษรที่แสดงความหมายและอักษรที่แสดงเสียงบางส่วนไม่มีความแม่นยาทาง
ความหมายแต่สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นเครื่องมือ ช่วยเหลือ ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าทางภาษาจีนและ
พัฒนาทักษะทางด้านการอ่านอยู่เสมอตามสถิติกว่า 85.92 เปอร์เซ็นต์ของอักษรภาพและเสียงกับ
ความหมายของตัวอักษรยังคงมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน (李燕、康加深, 1993) นักวิจัยทาง
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จิตวิทยายังค้นพบว่าในการวิเคราะห์อักษรจีนนั้ นอักษรแสดงความหมายมีอิทธิพลที่สาคัญในการ
วิเคราะห์และความเข้าใจต่อความหมายของตัวอักษร(冯丽萍, 1998;陈宝国, 2001) ตามที่หลี่หรุ่ย
(李蕊, 2005) ได้ ท าการวิ เคราะห์ อั ก ษรภาพและเสียงจานวน 1,789 ตั ว ในหนั ง สื อ รวมค าศั พ ท์
《大纲》ได้ค้นพบอัตราส่วนการวางตาแหน่งของอั กษรที่แ สดงความหมายที่มีจานวนไม่เท่ากั น
โดยอั ก ษรที่ อ ยู่ ด้ า นซ้ า ยมี ป ระมาณ 64.7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เช่ น “话” “吃” ด้ า นล่ า งมี ป ระมาณ
9.9เปอร์เซ็นต์ เช่น “亩” “念” ด้านบนมีประมาน 7.9 เปอร์เซ็นต์ เช่น “草” “雾” ด้านขวาประมาน
7.6 เปอร์เซ็นต์ เช่น “鸭” “割” และที่ตาแหน่งอื่น ๆ มีประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ เช่น “跳” “氛” ส่วน
อักษรที่แสดงเสียงมักจะอยู่ด้านซ้ายและด้านในเป็นส่วนใหญ่
สามารถสรุป ได้ว่ า อัก ษรแสดงความหมายและเสีย งมีบ ทบาทในอัก ษรจี นเป็ น
อย่างมากอักษรแสดงความหมายสามารถแสดงออกถึงแก่นแท้ของความหมายได้ค่อนข้างดีและมี
ตาแหน่งการวางในทิศทางที่ชัดเจนหากเราสอนกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้กับผู้เรียนแล้วจะทาให้การเรียน
อั ก ษรจี น ง่ า ยและสนุ ก มากขึ้ น นอกจากนี้ ห ากผู้ เ รี ย นเข้ า ใจในเรื่ อ งหมวดน าของอั ก ษรจี น
เปรียบเสมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวในการอ่านสามารถนาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการเดา
ความหมายของอักษรและคาศัพท์ใหม่ได้เท่านี้ความพิเศษของอักษรจีนก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการ
อ่านอีกต่อไปแต่กลับเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น
ครูผู้สอนควรชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญต่ออักษรที่แสดงเสียงและความหมายและทาให้ผู้เรีย น
ได้ตระหนักถึงอักษรหมวดนาในภาษาจีนครูผู้สอนควรมีการอธิบายอย่างละเอียดในขณะที่ทาการ
สอนด้วย เช่น“氵(三点水)”และ“冫（两点水）”ล้วนแสดงถึงสิ่งของปรากฏการณ์ กริยาท่าทางที่
เกี่ยวข้องกับน้า แต่“氵”มีรากศัพท์มาจากน้าซึ่งแสดงออกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้าหรือของเหลวเช่น
“江” “河” “湖” “海” “汗” “沐”ส่ วน “冫”เดิ มที่ เป็ นรากศัพ ท์ที่ มาจากลั กษณะของน้ าแข็ง สองก้ อ น
ดังนั้นจึงแสดงออกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้าแข็ง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความหนาวเย็น) เช่น “冷” “
冻” “凉” “冰” “凝” “ 冽” นอกจากนี้ “氵” ยังมีรากศัพท์มาจากน้าลาย เช่น “次” ต่อมาจากได้มีการย่ อ
ให้เป็นหมวดนาน้าสองหยด (两点水) ทั้งหมดถึงแม้จะยากต่อการแยกแยะแต่อักษรที่เกี่ยวกับหมวด
นาชนิดนี้ยังถือว่ามีจานวนน้อยในขณะที่ผู้สอนอธิบายไม่จาเป็นต้องพูดถึงประเด็นนี้ก็ได้เพียงแต่ยก
ความแตกต่างระหว่างหมวดนาน้าสามหยด (三点水) ก็พอแล้ว อีกหนึ่งตัวอย่างเช่น “讠（言子旁
）”และ “口（口字旁）”สาหรับหมวดนาสองหมวดนี้มีบางอักษรมีรากศัพท์เกี่ยวกับการพูดแต่ทว่า
รากศัพท์ของหมวดนา 言子旁 นอกเหนือจะเป็นรากศัพท์ที่เกี่ยวกับปากแล้วยังเกี่ยวข้องกับภาษา
และการเรียนรู้ เช่ น “语”“课”“认”“识”“谦”、“试” เป็ นต้ น แต่ห มวดนา 口字旁 มาจากรากศั พท์ ที่
เกี่ยวกับกริยาท่าทางที่ใ ช้ปากเป็นหลักโดยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้อ งกับกริยาท่าทางที่ใช้ปากในการพูด
เช่น “叫”“喊”“唱” เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีรากศัพท์เกี่ยวข้องกับการพูด เช่น “吹”“叼”“吐”“
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吃”“喝”“咬” เป็น ต้น และอี กหนึ่ง ตั วอย่า งเช่

น“纟（绞丝旁）” และ “巾（巾字旁）” สองหมวด
นานี้ล้วนมีรากศัพท์เกี่ยวกับสิ่งทอแต่ทว่าหมวดนา 巾 มีรากศัพท์มาจากผ้าที่ทอเสร็จหนึ่งผืนดังนั้น
หมวดนา 巾字旁 จะเกี่ยวข้องกับสิ่งทอที่มีขนาดใหญ่คล้ายผ้า 1ผืนผ้าขนหนู 1 ผืน เช่น “帐”“织”“布
”“帕”“帘”เป็ นต้ น ส่วน 绞丝旁 รากศัพ ท์ดั้ งเดิม มาจากเส้น ไหมโดยปกติจะไม่เน้น ขนาดเล็ กใหญ่
แต่จะเน้นสิ่งของที่ใช้ไหมทาเป็ นวัตถุดิบ เช่น “纱” “绸” “绵” “绳” “线” เป็นต้น หรือเป็นท่าทางที่
กาลังใช้ไหมในการทาสิ่งของบางอย่าง เช่น “纺”“织”“缠”“练”“绝” เป็นต้นหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
พิเศษที่เกี่ยวของกับเส้นไหม เช่น “细” “经” “纬” “绿” “红” เป็นต้น
2. การเดาศัพท์ผ่านหน่วยคา ปริมาณของคาศัพท์ในภาษาจีนถือว่าค่อนข้างมากดังเช่น
พจนานุกรมภาษาจีนสมัยใหม่ 《现代汉语词典》ได้รวบรวมคาศัพท์ภาษาจีนไว้มากกว่า 60,000
คา จากการพัฒนาของสภาพสังคมทาให้คาศัพท์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจะชี้แนะให้ผู้เรียนรู้
และรู้จักแยกแยะคาที่ไม่รู้จักจะต้องทาเช่นไรทางแก้ไขของปัญหาเหล่านี้ ผู้สอนสามารถเริ่มต้นจาก
การสอนลักษณะพิเศษของโครงสร้างคาศัพท์ไ ด้ ในภาษาจีนรูปแบบของข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์
อักษรส่วนใหญ่ถือว่าหน่วยคาแสดงออกถึงอักษรโดยระหว่างอักษรกับคาศัพท์ล้วนมีความสัมพันธ์
กันอย่างแน่นแฟ้น และความสัมพันธ์เหล่านี้ทาให้เห็นความชัดเจนของโครงสร้างทางคาศัพท์เพราะ
นอกจากที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อักษรตัวใหม่แล้วยังแฝงไปด้วยการเรียนรู้โครงสร้างของคาศัพท์และ
หน่วยคาอีกด้วย
จากโครงสร้างของหน่วยคาคาศัพท์ในภาษาจีนปัจจุบันแบ่งได้2ชนิดคือคาเดี่ยวและ
คาผสมคาเดี่ยวเกิดจากการประกอบของหน่วยคาเพียงหน่วยคาเดียวโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้คา
เดี่ยวพยางค์เดียว คายืม คาซ้อน คาเลียนเสียง คาเดี่ยวพยางค์เดียว เช่น 山水天 คายืม เช่น 沙发咖啡
麦克风 คาซ้อน เช่น 蝴蝶垃圾枇杷 คาเลียนเสียง 叮当哗啦轰隆 สืบเนื่องจากคาเดี่ยวมีหน่วยคา
เพียงคาเดียวเท่านั้นจังไม่สามารถเดาคาศัพท์จากหน่วยคาเพียงคาเดียวได้ หากจะต้องเดาศัพท์จาก
หน่วยคาจักต้องอาศัยคาผสมในการเดาคาผสมเกิดจากการประกอบหน่วยคาตั้งแต่สองหน่วยคา
หรือมากกว่าสองหน่วยคามาประกอบกันเป็นคา โดยประเภทของคาผสมที่มีจานวนมากที่สุดคือ
คาเดี่ยวหลายพยางค์ซึ่งมีกว่า80เปอร์เซ็นต์ของคาศัพท์ในภาษาจีนหนึ่งในนั้นเกิดจากการประกอบ
กันระหว่างหน่วยคาคาเดี่ยวพยางค์เดียวที่ต่างกัน 2 ตัว คาผสม ถือเป็นรูปแบบหลักในภาษาจีน
ปัจจุบัน
3. ความรู้และความเข้าใจเรื่องคาย่อ คาย่อหรือเรียกอีกอย่างว่าภาษาลดรูปเป็นรูปแบบ
ของการกระชับหรือการลดรูปของคาศัพท์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการจาแนกโครงสร้างของคาศัพท์
ในภาษาจีนอย่างหนึ่งโดยหากดราต้องการอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้ดูสะดวกขึ้นก็มักจะนาคาศัพท์
ค่อ นข้างยาวนั้นลดรูปให้กลายเป็นคาย่อ เช่น 中国人民大学 (มหาวิทยาลัยประชาชนจีน ) รวม
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ทั้งหมด 6 ตัวอักษร หากต้องการอธิบายคานี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมาก ดังนั้นจึงย่อ เป็น “人大”
เพื่อ ให้ง่ายต่อการสื่อสารโดยส่วนใหญ่จะนิยมย่อ ให้เป็นคา 2 พยางค์ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เช่น 奥林匹克运动会（การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก）ย่อเป็น“奥运会”
สาหรับนักเรียนต่างชาติแล้วถือว่าคาย่อถือเป็นสิ่งที่ยากในการอ่านค่อนข้างมากโดย
มีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ ลาดับแรกหรือคาย่อประเภทนี้ได้ลดรูป ตัวอักษร คาดังนั้นทาให้ปริมาน
ข้อมูลที่ได้ถือว่าน้อย เช่น “彩电” ข้อมูลที่ได้ก็จะไม่เท่า “彩色电视机” หากจะเอามาเปรียบเทียบกัน
แล้ ว ก็ ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ย ากต่ อ การเข้ า ใจนอกจากนี้ โ ครงสร้ า งของค าถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ยื ด หยุ่ น
อันเนื่องมาจากการพัฒนาของสังคมทาให้ทุก ๆ วันนั้นมีคาย่อใหม่ ๆ ปรากฏออกมามากมายทาให้
ปริมานของคาย่อมีมากมายนอกจากนี้คาย่อยังมีรูปแบบประกอบคาที่นาไปใช้ได้จริงมีลักษณะใช้
เฉพาะวงการหนึ่ง ๆ และมีความยืดหยุ่นจนทาให้บางครั้งอาจก่อให้เกิดความกากวมได้ เช่น 人大
ซึ่ ง อา จจะ เข้ า ใจว่ า เป็ น 中国人民大学 หรื อ อ าจจะเข้ าใจว่ า 全国人民代表会 ก็ เ ป็ น ไ ด้
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง ค าศั พ ท์ บ ริ บ ทรอบ ๆ ในการตั ด ความก ากวมออกเช่ น 李林考上了人大 ซึ่ ง
สามารถหมายถึงได้เพียง 中国人民大学 เท่านั้น หรือ 他当选了新一届人大代表 ในประโยคนี้
สามารถมีความหมายได้แค่เพียงอังหลังเท่านั้นนอกจากนี้เนื้อ หาที่เหมือนกันอาจจะมีวิธีการย่อคา
ไม่เหมือนกันก็เป็นได้ เช่น 对外事务办公室 อาจจะย่อเป็น 外办 หรือ 外事办 ก็ได้การเข้าใจและ
สามารถใช้คาย่อได้ทุก ๆ คา ถือเป็นเรื่องที่ยากสาหรับนักเรียนต่างชาติแต่ก็เป็นเรื่องเท่าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ในการอ่านเช่นกันหากต้องการเข้าใจความหมายของคาย่ออย่างแท้จริงวิธีที่ดีที่สุด คือ
นาคาย่อเปลี่ยนเป็นคาเต็มเช่นเดิมโดยวิธีการเปลี่ยนคือใช้กฎของการย่อคาหากเข้าใจถึงวิธีการย่อคา
จากคาเต็ม เป็ นค าย่อ แล้ วเราจึ ง จะสามารถเปลี่ ยนค าย่ อ เป็น ค าเต็ มจากบทอ่ านได้ ดั ง นั้ นในขั้ น
การสอนควรมีการแนะนาเกี่ยวกับวิธีการย่อคาให้กับผู้เรียนด้วย
4. การเดาศัพท์จากบริบท
4.1 คาที่มีความหมายร่วมกันทั้ง2ประเภท
คาที่มีความหมายร่วมกันหมายถึงตาแหน่งหน้าหรือหลังของคาศัพท์เป้าหมาย
ที่สามารถบอกความหมายโดยนัยของศัพท์เป้าหมายจากบริบทโดยรอบของบทอ่านเพียงแค่สามารถ
อ่านค าศัพ ท์ในบริบทรอบ ๆ เข้าใจ ผู้อ่ านจะสามารถคาดเดาความหมายโดยคร่าวของค าศัพ ท์
เป้าหมายได้โดยวิธีนี้เรียกว่า คาสัญญาณ ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงคาสัญญาณทั้ง 2 ประเภท
4.5 คาที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน
ต าแหน่ ง หน้ า หรื อ หลั ง ของศั พ ท์ เ ป้ า หมายมั ก จะปรากฏค าที่ มี ค วามหมาย
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันโดยคาเหล่าจะนี้แสดงความหมายและมีหน้าที่อธิบายศัพท์เป้าหมาย
หากรู้ถึงความหมายของคาเหล่านี้แล้วก็จะสามารถเดาความหมายของศัพท์เป้าหมายได้ เช่น
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线索词
目标词
我整天不认真工作，什么事情都马马虎虎，吊儿郎当。
（马马虎虎 吊儿郎当）

4.3 คาที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน
บางครั้งที่คาศัพท์เป้าหมายจะมีความหมายตรงกันข้ามกันกับคาสัญญาณโดย
อธิบายความหมายของศัพท์เป้าหมายในทางตรงกันข้ามกัน หากรู้ความหมายของคาสัญญาณเหล่านี้
แล้วก็จะสามารถเดาศัพท์จากศัพท์เป้าหมายได้เช่นกันเช่น
线索词
东方人说话常常比较委婉，但方人比较直接。 （直接

目标词
委婉）

ในประโยคคาว่า 委婉 ถือเป็นศัพท์เป้าหมายที่มีความยากจาก 东方人西方
人 และ 但 สามคานี้เราจะสามารถสังเกตความหมายของส่วนหน้าและหลังได้ว่ามีความขัดแย้งกัน
เช่น 东方人 กับ 西方人 และยังมี 委婉 ที่ตรงข้ามกับ 直接 โดยคาว่า 直接 ก็จะสามารถทราบ
ได้ว่าความหมายของคาว่า 委婉 ก็คือ 不直接
5. การเดาความหมายจากบริบท
การที่จะเดาคาศัพท์จากบริบทและศัพท์ที่ความหมายร่วมกันแล้วนั้นควรที่จะหาคา
สัญญาณในการเดาคาศัพท์สิ่งที่ต่างกันคือการเดาศัพท์จากบริบทโดยรอบคาสัญญาณจะไม่มีความ
สอดคล้องต่อศัพท์เป้าหมายแต่จะอธิบายความหมายจากประโยคเล็กหรือ หลายประโยคเท่านั้น
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งให้ ผู้ อ่ า นได้ วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ด้ ว ยตนเองนอกจากนี้ ค าที่ มี ค วามหมายร่ ว มกั น
ยังเชื่อมโยงไปถึงคาศัพท์ที่มีความหมายใกล้หรือต่างกันมีขอบเขตที่แคบลงมาแต่การเดาศัพท์
จากบริบทจะมีของเขตค่อนข้างกว้างโดยสรุปแล้วจะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การเดาคา
สัญญาจากโครงสร้างประโยคและการเดาคาสัญญาณจากบริบทในประโยคต่อ ไปจะได้กล่าวถึง
รูปแบบทั้ง 2 ประเภทนี้
1. การเดาคาสัญญาณจากโครงสร้างประโยค
จากลาดับพื้นฐานการเรียงประโยคในภาษาจีนคือ บทประธานบทกริยาบทกรรม
(SVO) ค าที่ จ ะมาประกอบกั บ 3สิ่ ง นี้ ไ ม่ ส ามารถใส่ ไ ด้ ต ามอ าเภอใจเพราะทั้ ง หมดนี้ ล้ ว นมี
ความสัมพันธ์ที่แฝงอยู่ด้านในระหว่างบทประธาน บทกริยาและบทกรรมนั้นจะมีการเลือ กและ
จัดการระบบซึ่งกันและกันหากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คากริยาที่เป็นบทกริยาจะเป็นผู้เลือกขอบเขต
ของบทกรรม เช่น 他戴着_______。จากประโยคนี้ด้านหลังของบทกริยา 戴 ควรจะเป็นการนา
สิ่งของมาสวมที่ศีรษะหรือบนร่างกาย เช่น 帽子、项链、耳环、手表、手套 เป็นต้น โดยจะไม่
สามารถใส่คาว่า 汽车、电话、饭菜、水果 รวมไปถึงสิ่งของอื่น ๆ เป็นต้น หรืออีกตัวอย่างคือ
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李芳写________。จากประโยคนี้บทกรรมของคากริยา 写 สามารถเป็นได้เพียง 信、书、文章
、报告、小说 เป็นต้น ซึ่งจะไม่สามารถเป็น 房子、桌子、钢笔、铅笔 เป็นต้น

2. การเดาศัพท์จากบริบทโดยรอบ
ในภาษาที่เราใช้นั้นตาแหน่งหน้าหรือหลังของประโยคมักจะไม่อยู่โดยลาพังโดย
ในความหมายของแต่ ล ะประโยคจะแฝงไปด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง แบ่ ง ได้ 2 ประเภท คื อ
ความสัมพันธ์คาที่มีความหมายเหมือนกันและอีกประเภทหนึ่งคือความสัมพั นธ์คาที่มีความหมาย
ตรงข้ามกัน
2.1 การเดาศัพ ท์ จากค าเหมือ นโดยปกติ แ ล้ว ค าศั พ ท์ที่ มี ความยากส่ว นใหญ่ ใ น
ตาแหน่งหน้าหรือหลังของคาเหล่านี้มักจะมีประโยคง่าย ๆ ที่คอยเป็นกุญแจในการอธิบายคาศัพท์
ซึ่งง่ายต่อ การเดาความหมายของคาศัพท์ใหม่ บางครั้งที่ ประโยคในตาแหน่ ง ด้านหน้ าของศัพ ท์
เป้าหมายจะคอยอธิบายความหมายบริบทในประโยคเพี ยงแค่เข้า ใจในบริ บทของประโยคก็จ ะ
สามารถเข้าใจในความหมายของศัพท์เป้าหมายอีกด้วย
2.2 การเดาค าศั พ ท์ จ ากค าตรงข้ า ม เมื่ อ เราใช้ ภ าษามั ก จะพบประโยคที่ มี
ความสั มพัน ธ์เ ป็นตรงข้าม ความสัม พันธ์ ในลักษณะนี้ผู้อ่ านเพีย งแค่ทราบจุดหนึ่ง ในประโยค
ก็สามารถเดาความหมายประโยคได้โดยมักจะมีคาสาคัญที่เป็นกุญแจปรากฏในประโยค เช่น “应该
A———不应该 B”、“要 A-----不要 B”、“A 不像 B” เป็นต้น
2.3 การเดาคาศัพท์ จากตัว อย่ างของประโยคมีบ างครั้ง ที่ในบทความจะปรากฏ
ตัวอย่างของประโยคซึ่งมีหน้าที่คอยอธิบายคาศัพท์ที่เป็นคายากเพียงผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมาย
โดย คร่าวจากตัวอย่างของประโยคก็สามารถเดาความหมายของศัพท์เป้าหมายได้โดยบางครั้งที่
ตัวอย่างของประโยคเหล่านี้จะปรากฏหน้าศัพท์เป้าหมาย เช่น 晚会先生在家什么也不干，不买
菜，不做饭，不扫地，不洗衣服，非常懒惰。

จากตั ว อย่ า งของประโยคที่ ก ล่ า ว่ า 不买菜，不做饭，不扫地，不洗衣服 เรา
สามารถเดาได้ว่า 懒惰 หมายถึงการไม่ทางานอะไรเลยไม่ชอบการทางานในการอธิบายตัวอย่างของ
ประโยคจะมีการยกตัวอย่างประโยคได้อ ย่างเหมานสมและเป็นธรรมชาติแต่ก็มักจากปรากฏคา
สาคัญอยู่บ้าง เช่น 比如例如像 เป็นต้นคาเหล่านี้จะคอยช่วยให้ผู้เรียนในการพิจารณาประโยคได้
ง่ายขึ้น
การเดาคาศัพท์ จากบริ บทมุมมองในการพิจารณาประโยคไม่จากัด เพีย งแค่ภายใน
ประโยคเท่านั้นแต่หากต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ประโยค (หรือประโยคย่อย) เนื่องจากการเดาศัพท์
ประเภทนี้มีขอบเขตที่นอกเหนือจากภายในประโยคทาให้การที่ผู้เรียนจะเข้าใจถือเป็นสิ่งที่ยาก
โดยเฉพาะในประโยคที่ไม่มีคาสาคัญปรากฏอยู่ ดังนั้น ในขั้นตอนการอธิบายในส่วนนี้ควรเริ่มต้น
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ด้วยการให้คาสาคัญมาในประโยคแล้วจึงค่อยๆปรับระดับความยากต่อไปนอกจากนี้ในการอ่าน
ส่วนใหญ่จะปรากฏ2จุดสังเกตคือโครงสร้างประโยคและคาศัพท์สาคัญครูผู้สอนจึงควรชี้แนะให้
ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเดาศัพท์ที่หลากหลายและในการอธิบายนั้นพึงต้องตระหนักใน2สิ่งคือ
1. ชี้แนะให้ผู้เรียนจับคาสาคัญคาสาคัญที่อธิบายถึงคาที่มีความหมายเหมือนกันคาที่มี
ความหมายตรงข้ามกันและตัวอย่างประโยค สิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในขั้นการอ่าน
หากเห็นคาเหล่านี้สามารถใช้ปากกาในการวงกลมไว้ได้เพื่อเป็นการเตือนตนเอง
2. ต้องสังเกตความสัมพันธ์ในความหมายของคาที่เหมือนหรือตรงข้ามกันบางครั้งที่
บทความจะปรากฏความสัมพันธ์ในความหมายของคาที่เหมือนหรือตรงข้ามกันหากผู้เรียนสามารถ
พิจารณาความสัมพันธ์ทั้ง2ได้นั้นจะเป็นเครื่องมือในการเดาคาศัพท์ได้เช่นกัน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านได้เสนอแนะว่าควรนากลวิธีการอ่านมาใช้ในการสอนอ่าน
โดยเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่านได้และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์
ในการอ่าน (Strategic Reader) กลวิธีการอ่านจึงเป็นสิ่งที่ครูสามารถนามาฝึกฝนให้กับผู้เรียนได้
และในการสอนนั้นสิ่งที่สาคัญคื อ จะต้อ งให้ผู้เรียนตระหนักในความสาคัญของกลวิธีการอ่า น
เข้าใจหลักการ และรู้ว่าจะใช้กลวิธีการอ่านเมื่อไรและที่ไหน ขณะเดียวกันก็ควรสอนให้ผู้เรียนรู้จัก
ประเมินความสาเร็จในการใช้กลวิธีของตนเองด้วย (Carell, 1989) นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่าน
จะต้องมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้กลวิธีการอ่านได้อย่างอิสระ เมื่อต้องทาความ
เข้าใจกับบทอ่านใหม่ ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้เกี่ยวกับกลวิธีมาใช้ และตัดสินใจได้ว่าจะใช้
กลวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับบทอ่านนั้น (Swanson and De La Paz, 1998)
ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมการอ่านที่ใช้ในการส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านควรเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กลวิธีการอ่านทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งมีรูปแบบ
เป็นกิ จกรมทางสั งคมที่ ผู้สอนกับผู้เ รียนสามารถทางานร่ว มกันในลักษณะของการเรียนรู้แบ บ
ร่วมงานและการเรียนรู้จากเพื่อนหรือครูซึ่งถือว่าเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพแลเป็นการทดสอบ
ความเข้าใจในการอ่านที่แท้จริงกลวิธีการสอนอ่านภาษาจีนดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นกลวิธีการอ่านที่
ผู้วิจัยได้นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
งำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งำนวิจัยในประเทศ
ฉลวย ม่วงพรวน (2553) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุ ต สาหกรรม และเพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น โดย ประเมิ น ความสามารถในการอ่ า น
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ภาษาอังกฤษ คุณลัก ษณะด้านการเรียน ด้วยตนเอง และพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ผู้วิจัยทาการศึกษาบริบท ปัญหาพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเองและรูปแบบการ
อ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการรู้คิด สังเคราะห์ ได้รูปแบบ การเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรม
การรู้คิดในการอ่าน ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ต่อจากนั้น ประเมินรูปแบบด้วย
การวิจัยและพัฒนา โดยนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จานวน 32 คน
กลุ่มตัวอย่ างเรียนตามรูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน คือ ผู้วิจัยฝึก
กิจกรรมการรู้คิดในการอ่าน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ในชั้นเรียน ต่อ จากนั้นผู้เรียนเลือกเรื่องอ่านด้วย
ตนเอง อ่านนอกเวลาพร้อมบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 1 เรื่อง รวม 10 เรื่อง ใช้เวลา 10 สัปดาห์ ผู้วิจัย
ประเมินผลจาก บันทึกการอ่านของผู้เรียน รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย คื อ แบบทดสอบความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ แบบวั ด
คุณลักษณะด้านการ เรียนด้วยตนเอง และแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผู้เรียนหลังเรี ยน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ
พนอ สงวนแก้ว (2553) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยาย
และความคงทนในการเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงานและมี วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อ ความ
พึงพอใจในการอ่านแบบเพิ่มขยาย 3) ศึกษาผลการ ใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความคงทน
ในการเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้ รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระ
งานโดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน 2) แบบทดสอบความ เข้าใจใน
การอ่าน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยาย 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับดี 2) คะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดผลเท่ากับ 3.17 หมายถึงระดับใหญ่มาก 3) ความพึง
พอใจต่อการอ่านแบบเพิ่ม ขยายอยู่ในระดับมาก 4) คะแนนหลังเรียนและสอบซ้าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 05 หมายถึงนักเรียนมีความคงทนในเรียน และ 5) ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนต่ อรูปแบบเป็นด้ านบวก โดยมี ข้อ เสนอแนะในการวิจัย ครั้งต่ อ ไปว่า ควรมี การพัฒนา

93
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ ใช้ในการพัฒนาทักษะทางด้านอื่น ๆ ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ เช่น การพูด การเขียน การฟัง เป็นต้น และควรวิจัยเพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการอ่ า นที่ เ น้ น ภาระงาน เช่ น ระดั บ ทั ก ษะการคิ ด และระดั บ
ความสามารถทางภาษา รวมทั้งจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการจาอักษรจีนแบบเชื่อมโยง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่าน ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการจา
อั ก ษรจี น แบบเชื่ อ มโยง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น และ 5) ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอน ระยะที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย และระยะที่ 3
การทดลองเพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูป แบบและการสรุปผล กลุ่มตั วอย่างที่ ใช้ในการ
ทดลองครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาภาษาจีน ที่มีปัญหาด้าน
การจาอักษรจีนในการระบุเสียงและความหมายของอักษร และทักษะการอ่าน เครื่อ งมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ แก่ แบบทดสอบก่อ น-หลังการทดลอง แบบทดสอบย่อยระหว่างการทดลอง
2 ชุด การสัง เกต บั นทึ กการเรียนรู้ แบบสอบถามและการสั มภาษณ์ สถิติที่ ใช้ ในงานวิจัย คื อ
Wilcoxon Signed-ranks Test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจาอักษรจีนแบบเชื่อมโยงเป็นรูปแบบการสอนที่เน้น
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เพื่อยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงส่วนประกอบแสดงเสียงและ
ส่วนประกอบแสดงความหมายของอักษรจีนเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการรู้จักอักษรในคาศัพท์
ที่ปรากฏในบทอ่านและในการประยุกต์กลวิธีการอ่าน ขั้นตอนการสอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี
3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอักษรเชื่อมโยง ขั้นที่ 5 ขั้นอักษรในบริบท และขั้นที่ 3 ขั้นการป้อนกลับและ
สะท้อนกลับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การอ่ านหลั งการทดลองสู งขึ้ นกว่า ก่อ นการทดลองอย่ างมีนั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .02 โดย
ความสามารถในการอ่ านดั งกล่า วครอบคลุ มความสามารถในการระบุเสี ยงอ่า นของอั กษรจี น
ซึ่งปรากฏในประโยค ความสามารถในการคาดเดาความหมายของอักษรจีนซึ่งปรากฏในประโยค
ความสามารถในการเข้าใจบทอ่านวัดจากการระบุอักษรของคาศัพท์ในบทอ่านและความสามารถใน
การเข้าใจบทอ่านวัดจากการเลือกคาตอบเกี่ยวกับบทอ่านได้ถู กต้อ งโดยมีการเสนอแนะให้กั บ
ผู้ทาวิจัยต่อไปว่า ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นงานปฏิบัติในการสอนภาษาจีนที่
เชื่อโยงกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการพูด หรือความสามารถในการเขียน เป็นต้น
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วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดย
ใช้ ก ลวิ ธี อ ภิ ปั ญ ญา ส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
สาหรับผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจใน
การอ่าน คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้รูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระ
งานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสาหรับผู้ใหญ่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กลวิธีอภิปัญญา
ในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
สาหรับผู้ใหญ่ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านเน้น
ภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสาหรับผู้ใหญ่ ในกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนจานวน 12 คน ที่สมัคร
เรีย นวิช าอ่า นภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ รวมนั ก ศึกษาแบ็ บติ สต์ก รุงเทพฯ ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมสิงหาคม 2555 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ๆ ละ 90 นาที เครื่องมือที่ใช้มีแผนการเรียนรู้แบบสัมภาษณ์
แบบบันทึกการบอกความคิด แบบประเมิน และแบบทดสอบ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่การทดสอบทีร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานวิธี
โดยขณะ รวบรวมแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยเชิงปริมาณ จะมีการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์วิเคราะห์ร่วมด้วยได้ผลดังนี้ 1) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินว่าดีมาก
องค์ประกอบที่ถูกประเมิน คือ หลักการ วัตถุประสงค์การดาเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล รูปแบบเรียก ว่า META Model มี 4 ขั้น คือ M: จัดการก่อนปฏิบัติงาน
E: สนับสนุนขณะปฏิบัติงาน T: ฝึกฝนหลังปฏิบัติ งาน และ A: ประเมินผลลัพธ์ส่วนแผนการ
เรียนรู้ภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพนามาใช้ได้ 2) คะแนนเฉลี่ย ความเข้าใจการอ่านโดยใช้กลวิธี
อภิปัญญาของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และมีผู้เรียน
อ่านตีความและสรุปความดีขึ้น 3) คะแนนเฉลี่ยการใช้กลวิธีอภิปัญญาหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลให้ใช้กลวิธีถามคาถามและกาหนดวัตถุประสงค์
เพิ่มขึ้น และ 4) ผู้เรียนพอใจมากหลังเรียน และมีผลทาให้ผู้เรียนสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษโดยมี
ข้อ เสนอแนะที่น่ าสนใจคือ ควรมีก ารพัฒ นารู ปแบบการสอนที่เ น้น ภาระงานที่ส่ งเสริ มทั กษะ
ทางด้านอื่น เช่น การพูด และการเขียน เป็นต้น
เกศริน ทองงาม (2557) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนว
การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 5 การวิจั ยครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) การพัฒ นารูปแบบการสอนอ่า น
ภาษาอั ง กฤษตามแนวการอ่ า นแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
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การสอนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกาหนดรูปแบบการทดลอง คือ กลุ่ม
ทดลองทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียน
ปทุมวิไล จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ และประเด็นการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการอ่านแบบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีชื่อว่ารูปแบบสามพีสองอี (3P 2E Model) จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ รูปแบบการเรียน
การสอน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ และองค์ป ระกอบเชิ งเงื่ อ นไขของการใช้รูป แบบ กระบวนการเรีย นการสอนมี
5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparing) ขั้นที่ 2 การให้ความรู้และสอน
ทักษะ(Providing and Teaching) ขั้นที่ 3 การฝึกหัด (Practicing) ขั้นที่ 4 การปฏิบัติจริง (Executing)
และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluating) และ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนสามพี
สองอี (3P 2E Model) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบ
การสอนนักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับปานกลางสูงกว่าก่อ นเรียนซึ่งอยู่ในระดับต่า และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณซึ่งมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
อุษา มะหะหมัด (2557) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนัเรียนชั้นประถมศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สาหรับนัเรียนชั้นประถมศึกษา และ 3) เพื่ อ ขยายผลการใช้รูปแบบการสอนอ่า น
ภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักรัยนชั้นประถมศึกษาปีที6 โรงเรียนวัดบางหลวง ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 จานวน30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557 จานวน 25 คน ผลการวิจัย
สรุปว่า 1) รูปแบบการอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
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นัก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษา มี ชื่อ ว่ า “ADDA Model” มี 2 องค์ ประกอบ ได้แ ก่ 1.1) หลั กการ
1.2) วัตถุประสงค์ 1.3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความรู้
เดิม (Activating Background Knowledgege) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติภาระงาน (Doing Task:D) ขั้นที่ 3 ขั้น
วิเคราะห์ภาษา (Analysis Language) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผลภาระงาน (Assessing Task) 1.4) การวัด
และประเมินผล และ 1.5) เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ 2) ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า
2.1) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก และ 2.3) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบดดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และ 3) ผลการ
ขยายผลรูปแบบพบว่า หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีพัฒนาการด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก และมี ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ผลการวิ จั ยพบว่ ารู ป แบบที่ พัฒ นาขึ้น ประกอบด้ ว ย หลัก การ จุ ด มุ่ง หมาย เนื้ อ หา
กระบวนการ เรียนการสอนและการวัดประเมินผล เรียกว่า SPPSE Model มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
สารวจพฤติกรรมการ อ่ าน (S) 2) การเตรียมผู้เรียน (P) 3) การวางแผน (P) 4) การอ่านด้วยตนเอง
(S) และ 5) การประเมิ นการ อ่ าน (E) ผลของการทดลองใช้รูปแบบพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คะแนนเฉลี่ย คุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผู้เรียนมี
พัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น จากการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจในการ
อ่าน แต่ละครั้งที่สูงขึ้น และสูงกว่าการอ่านครั้งแรกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 จากข้อมูล
การสนทนากลุ่มผู้เรียนหลังเรียน พบว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนา ขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้ด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น รูปแบบนี้จึง เหมาะสมที่จะนามาใช้ใ นการ
เรี ยนการสอนอ่ านภาษาอัง กฤษ เพราะการช่ว ยให้ผู้ เรี ย นในระบบเรี ยนได้ ด้ว ย ตนเอง โดยใช้
แรงจูงใจภายใน และความสนใจ ผนวกกับกระบวนการอ่านที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยง ความรู้
เดิมกับบทอ่านอย่างมีระบบ ทาให้ผู้เรียนเกิดความพยายามในการอ่านและประสบความสาเร็จใน
การอ่าน
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งำนวิจัยต่ำงประเทศ
Cromley, Jennifer G and Azevedo Roger (2007: 311-325) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการ
ทดสอบและการปรับแต่งรูปแบบการสอนอ่านเพื่อจับใจความ โดยใช้กลวิธีการอ่านโดยตรงและ
การอนุมานเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ได้มี การทบทวน
วรรณกรรมและสร้างรูปแบบการสอนอ่านเพื่อจับใจความ โดยอาศัยการอนุมานบนพื้นฐานของการ
ทบทวนวรรณกรรมที่กว้างขวางขึ้นและสร้างรูปแบบใหม่ของการอ่านจับใจความ โดยอาศัยการ
อนุมานและการอ่านโดยตรง (DIME) มีอัตราจานวนที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้เรียนชาวอเมริกันในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีปัญหาด้านการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้นาโมเดลที่อิงทฤษฎีด้านการอ่าน
จับใจความจานวนหลาย ทฤษฎี มาใช้ในการศึกษาและทาความเข้าใจอุปสรรคของผู้เรียน และได้
สังเคราะห์เกิดเป็นโมเดล DIME ซึ่งเป็นโมเดลใหม่เพื่อใช้ในการอ่านจับใจความ โมเดลดังกล่าวได้
ตัง้ สมมติฐานว่า ความรู้ดั้งเดิม (Background Knowledge) การอนุมาน (Inferences) กลยุทธการอ่าน
จับใจความ (Reading Comprehension Strategies) คาศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านคา (Word
Reading) มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและได้ระบุถึงผลกระทบของการอ่านโดยตรง และโดยอาศัย
สื่อกลาง โดยอิงตาม ตัว ชี้วั ดในการสร้า งความเข้ าใจทั้ ง 2 นี้ ค าศั พท์ 1ความรู้ ดั้ง เดิม ของผู้ เรี ย น
3 การอนุมาน 4 การอ่านคา และ 2 กลวิธีการอ่าน ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความสมบูรณ์ของโมเดล
การอ่าน และ 3 ตัวแปร (Variations ) ของโมเดลกับผู้เรียนระดับเกรด 9 (เทียบเท่า ม.3) จานวน
ทั้งสิ้น 172 คน จากการศึกษาพบว่า โมเดล DIME อธิบายค่าแปรปรวน (Variance) ของการจับ
ใจความ 66 % ส่วนสาคัญที่สุด ที่เกี่ยวข้อ งกับการจับใจความ คือ คาศัพท์ และความรู้ดั้งเดิมของ
ผู้เรียน ตามด้วย การอนุมาน การ อ่านคา และกลวิธีการอ่าน รองลงมาตามลาดับการวิเคราะห์กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยของการจับใจความต่ากว่า 30 เปอร์เซนต์ พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มนี้มีคะแนน
ต่าในทุก ๆ ด้าน (คาศัพท์ และความรู้ดั่งเดิมของผู้เรียน ตามด้วย การอนุมาน การอ่านคา และกลวิธี
การอ่าน) ผู้วิยจัยได้ทาการสรุปและให้ข้อเสนอแนะว่า แนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาการอ่านจับ
ใจความในเชิงวิชาการของผู้เรียนนั้น จะต้อ งมุ่งเน้นให้ความสาคัญระหว่างคาศัพท์และความรู้
ดั้งเดิมร่วมกัน
Jennifer G. Cromley and Lindsey E. Snyder-Hogan Temple University, Ulana A.
Luciw-Dubas National Board of Medical Examiners, Philadelphia, Pennsylvania (2007) ได้วิจัย
เกี่ยวกับ การอ่านทาความเข้าใจข้อความวิทยาศาสตร์: การทดสอบโดเมนเฉพาะของการอ่านแบบ
ตีความทางตรงและการอนุม านในแบบการอ่านเพื่ อ ความเข้าใจ (Reading Comprehension of
Scientific Text: A Domain-Specific Test of the Direct and Inferential Mediation Model of
Reading Comprehension) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย คื อ ผู้ วิ จั ย เห็ น ความส าคั ญ ของการอ่ า น
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จับใจความที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทั่วไปรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่งแปรผันโดยตรงกับความเข้าใจที่ดีขึ้นของกระบวนการการทา
ความเข้าใจในข้อความวิทยาศาสตร์อาจเป็นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ใน
ระยะยาว โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา จานวน 737 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา
ปัจจุบันที่ Mid Atlantic นักเรียนอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ได้ผ่านวิชาเคมีในภาคการศึกษาแรกและ
หลักสูตรคณิตศาสตร์และลงทะเบียนวิชาเคมีและหลักสูตรคณิตศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2 โดย
เราใช้ DIME รูปแบบของการอ่านจับใจความ (Cromley and Azevedo, 2007) กับนักเรียนใน
หลักสูตรชีววิทยาเบื้องต้นโดยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมนี้มีความรู้พื้นฐานของชีววิทยามาก่อนโดยการ
สร้างสมมติฐานเฉพาะความรู้ก่อนหัวข้ออนุมาน, การใช้กลวิธีการอ่านคาศัพท์, ความคล่องแคล่วใน
การอ่านคา, และความเข้าใจในการอ่านในกลุ่มเล็ก ๆ ในห้องปฏิบัติการ กระบวนการ ขั้นตอนการ
วิจัยมีการอ่านจับใจความ, การวัดความรู้ก่อนหน้า, การใช้การอ่านจับใจความ, การอ่านคาศัพท์,
คาที่พบบ่อยและการวิเคราะะห์ผล ผลลัพธ์ที่ไ ด้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบแสดงให้เห็นว่าการ
แทรกแซงความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีกับสาขาวิชาชีววิทยาอาจใช้การเรียนการสอน
(pre teaching) ก่อนที่จะสร้างความรู้หัวข้อ เราจาเป็นที่จะต้อ งหารือเกี่ยวกับการศึกษาทดลองใน
อนาคตเพื่อยืนยันกลวิธีการอ่านคาศัพท์ที่เชื่อมแนวคิดทฤษฎีและกลยุทธที่ใช้ในงานวิจัย โมเดลที่
ใช้หรือที่อ้างอิงในงาน DIME mode l (Cromley and Azevedo, 2007)
งานวิจัยของ Charles A. Perfetti and Ying Liu University of Pittsburgh and Li Hai
Tan Hong Kong University ผู้วิจัยได้ตรวจสอบผลกระทบเกี่ยวกับการวิจัยในชาวจีนสาหรับทฤษฎี
ของการอ่ า นและน าเสนอรู ป แบบค าศั พ ท์ ส าหรั บ การอ่ า นการเขี ย นค า ค าจะถู ก ก าหนดโดย
3 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน (การสะกดคา, เสียง และความหมาย) รูปแบบที่แน่นอนของภาพ,เสียง
และความหมายรวมถึงการที่ภาพถูกทาให้อ อกเสียงง่ายในรูปแบบที่ไ ม่ซ้ากันในระบบการเขียน
ภาษาจีน ตัวอักษรเป็นการผลิตขึ้นเพื่อ เป็นการอานวยความสะดวกเท่านั้น สนับสนุนสมมติฐาน
ของแบบจาลองที่เกณฑ์กาหนดคาศัพท์และความหมายของเสียง แต่ไม่กระทบต่อภาพ โดยทั่วไปทั้ง
กระบวนการการอ่านและการเขียนสากล แม้ว่าการออกเสียงเป็นกระบวนการสากล ก็ยังขึ้นอยู่กับ
วิธีการเขียนคาขึ้นมา โดยการศึกษาจากคาในภาษาจีน 4,574 ตัวอักษร ทั้งแบบคาที่เขียน บน-ล่าง,
ซ้าย-ขวา, แบบเปิดและแบบปิดเพื่อศึกษาคาถามสาหรับมุมมองที่เป็ นสากลในการอ่าน เกี่ยวกับ
ระบบเสียงในตัวอักษรและระบบพยางค์ แต่ไม่ได้อยู่ในระบบของภาษาจีน ในภาษาพูดของจีนนั้น
บริบทในการพูดจะมีส่วนสาคัญต่อ ความหมายของคาโดย Dual-rout Model มี 3 องค์ประกอบ
นาไปสู่แนวคิดนี้ คือ แหล่งกาเนิดคา, ความหมายของคาที่นาเอามารวมกันและการออกเสียงใน
ภาษาพูด ซึ่ง 2 ข้อเกี่ยวกับการเขียน 1 ข้อ เกี่ยวกับการพูด จากการจัดความคล้ายคลึงกันของภาพ
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เสียงและความหมาย: ภาพที่ใช้ร่วมกัน, การใช้รากเดียวกัน,เสียงคล้ายกัน, คาพ้องเสียง, ใช้แพทเทิน
เดียวกัน, สระต่าเดียวกัน และสระหรือโทนเดียวกัน
การทางานของกลไกเสียงที่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่มีประโยชน์ในระบบการเขียน
ทั้งหมดนั้นมีหลายองค์ประกอบ การอ่านคาภาษาจีนเกินกว่าสิ่งที่เราได้กล่าวถึงที่นี่และแน่นอน
มากขึ้นกว่าที่มีการระบุการวิเคราะห์รูปแบบคาจะเป็นประโยชน์ทั้งสาหรับส่วนขยายของรูปแบบ
การด้ านอื่ น ๆ ของการอ่านภาษาจีน และการการระบุค าในระบบการเขีย นตัวอั กษรโดยทั่วไป
การวิเคราะห์เ ปรียบเที ยบการอ่านการเขียนในระบบเป็นสิ่งส าคัญสาหรับการมองเห็ นภาพที่ มี
ขนาดใหญ่ของวิธีการอ่านที่ได้ผล
งานวิจัยเรื่อง ความแม่นยาในการอ่านตัวอักษร, การตัดคาและการอ่านจับใจความใน
ภาษาจีน L2 โดย Helen H. Shens และ Xin Jiang การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การประมวลผลในระดับต่ากว่าและการอ่านเพื่อความเข้าใจทั่วไปในหมู่ผู้ใหญ่ L2 (ภาษาที่สอง)
ผู้เ ริ่ม ต้ นเรีย นภาษาจี นทั้ ง ในสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ เป็ นเป้ าหมายและไม่ ใช่ เ ป้า หมายการ
ประมวลผลในระดั บต่ ากว่า ในการอ่ า นภาษาจี นรวมถึง ปั จจั ยของความถูก ต้ อ งในการบอกชื่ อ
ตัวอักษร, ความเร็วในการบอกชื่อตัวอักษรและความถูกต้องในการตัดคาผลการศึกษาครั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าทั้งสามองค์ประกอบที่มีส่วนร่วมในการอ่านจับใจความร่วมซึ่งการบอกชื่อตัวอักษรได้
ถูกต้องถูกระบุว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่แข็งแกร่งสาหรับการอ่านจับใจความ; ตามมาด้วยความเร็วในการ
บอกชื่อตัวอักษรนอกจากนี้การบอกชื่อตัวอักษรที่อ่านถูกต้องยังถูกระบุว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่สาคัญ
สาหรับการตัดคาผลการศึกษาครั้งนี้มีบางส่วนที่สนับสนุนการศึกษาดาเนินการตามอักษรภาษาซึ่ ง
เป็นพื้นฐานของผลสรุปผลกระทบเชิงการเรียนการสอนที่กล่าวถึงและคาแนะนาสาหรับยุทธศาสตร์
ที่ดีขึ้น
การศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้ดาเนินการส่วนใหญ่กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี 6 (Grade 12) มุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน L2 สาหรับผู้ใหญ่
ผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ได้รับคัดเลือ กจากสองฝั่งฝั่งแรกเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน
ในมิ ด เวสต์ น าเสนอสภาพแวดล้ อ มที่ พู ด ภาษาอั ง กฤษ จ านวน 44 แห่ ง ที่ เ พิ่ ง เสร็ จ สิ้ น ปี แ รก
ของการศึก ษาภาษาจี นฝั่ง ที่ 2 เป็ นมหาวิ ทยาลัย จีน ในกรุง ปักกิ่ งประเทศจีนเป็น เป้า หมายที่
สภาพแวดล้อมมีการพูดภาษาจีนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนต่างชาติจากประเทศที่แตกต่างกันที่
ได้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในหลั ก สู ต รปี แ รกของจี น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในตอนท้ า ยของปี แ รกของ
การศึกษาภาษาจีน
เกณฑ์การวัดผลจะใช้ 3 ข้อที่ได้รับการพัฒนาสาหรับการเก็บ รวบรวมข้อมูล: การ
ทดสอบการอ่านตัวอักษรในเวลาหนึ่งนาที , การทดสอบการตัดคาและการอ่านการทดสอบความ
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เข้าใจเพื่อตอบคาถามต่อไปนี้ 1) อะไรคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยาในการอ่านคาที่
ปราศจากบริบท, การตัดคาและการอ่านเพื่อความเข้าใจทั่วไปเช่นเดียวกับปัจจัยในกระบวนการที่ ต่า
กว่าระดับ 2: ความแม่นยาในการอ่านคาที่ปราศจากบริบทและการตัดคา? 2) อะไรคือความสัมพันธ์
ของความแม่นยาและความเร็วในการอ่านตัวอักษรและความเร็วในการตัดคาเพื่อความเข้าใจใน
การอ่านจับใจความทั่วไป? และ 3) มีความแตกต่างในความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านคาอย่าง
คล่อ งแคล่ว, การแบ่งคาที่ถูกต้องและการอ่านจับใจความในการอ่านการเรียนรู้ในการตั้งค่าที่
แตกต่างกันหรือไม่?
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการอ่านตัวอักษรนั้นประกอบด้วยความถูกต้องของการ
บอกชื่อตัวอักษรและความเร็วเป็นสิ่งสาคัญในการอ่านเพื่อ ความเข้าใจในหมู่นักเรียนผู้ใ หญ่ขั้น
เริ่มต้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้อ งและความเร็วของการอ่านตัวอักษรที่
ผู้อ่านการอ่านสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือในกล่าวอีกนัยหนึ่งที่ระดับของ
ความถูกต้องและอัตราความเร็วนี้เราสามารถถือได้ว่าจะได้อย่างอัตโนมัติในกระบวนการการอ่าน
ในระดับต่ากว่า
Jennet Swaffar (2010) ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกระบวรการในการจัดการ
เรียนการสอนอ่านเชิง พุทธิพิสัยไว้ดังนี้ อาศั ยทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ของ
Bloom (1956) Horizons of Expectation ของ Hans Robert Jauss ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Miller
(1996) ขั้นตอนการสอนอ่านที่ได้ คือ
1. ขั้นตอนก่อนการอ่าน การเตรียมตัวก่อนการอ่านเป็นขั้นตอนของการรับรู้และทา
ความเข้าใจลักษณะของเนื้อหาซึ่งประกอบไปด้วย การพูด การอ่าน และการฟัง ขั้นตอนนี้เป็น
กระบวนการของการค้นพบและการรู้สึกมี บทบาทในการเชื่ อ มโยงกับรูปแบบและเนื้ อ หาของ
บทความซึ่งการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเป็นวิธีที่ประสบความสาเร็จที่สุดผู้สอนต้อ ง
ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในปกติวิสัยของความสามารถในการอ่านในบทความที่เลือกมาอ่านจากนั้น
ต้องช่วยผู้เรียนหาวิธีที่จะพิชิตอุปสรรคเหล่านั้นด้วย
กิจกรรมเตรียมการอ่านเรียงตามลาดับ
การระดมความคิด
ผู้เ รี ย นรวบรวมสิ่ งที่ พ วกเขารู้เ กี่ ย วกับ หั ว ข้อ ของบทความแล้ว แลกเปลี่ ย น
ความรู้ในภาษาแม่หรือภาษาเป้าหมายเพื่อกระตุ้น และความคาดหวังแนวราบของผู้เรียนและช่วย
ผู้เรียนระบุว่าบทความนั้นเกี่ยวกับอะไรการอ่านผ่านตา
กิจกรรมที่ 2 คือ การอ่านแบบผ่านตาโดยการอ่านย่อหน้าแรกของหน้าหรือ่านแบบ
ผ่านๆในเวลาสั้น ๆ ที่จากัดให้ เช่น 2-3 นาที พร้อมทั้งดูภาพประกอบและคาบรรยายจากนั้นให้ระบุ
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คาที่อธิบายถึง ใคร อะไร ที่ไหน และ เมื่อไหร่ ในเนื้อ หาของบทความ เพื่อ ระบุคาศัพท์สาคัญที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ผลที่ได้รับ
กระตุ้ น ความคาดหวั ง แนวราบของผู้ เ รี ยน (ความรู้ ภู มิ หลั ง แหล่ง ความรู้
ทางด้านประโยค และความหมาย กลวิธีด้านกระบวนการการรับรู้)
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง
ความอดทนที่จะทาความเข้าใจความกากวมของคาและข้อความ
2. ขั้นตอนการอ่า นเบื้อ งต้น การอ่านเบื้อ งต้น นาผู้อ่ านสู่ เนื้อ หาและกระตุ้น แหล่ ง
ความรู้ที่เชื่องโยงกับความคาดหวังของผู้เรียนเองหลังจากขั้นตอนเตรียมการอ่านผู้เรียนต้อ งถูก
นาเข้าสู่การอ่านบทความเบื้องต้นซึ่งเป็นการเพิ่มรายละเอียดต่อจาการเตรียมการอ่านผู้สอนควรช่วย
ผู้เรียนในการชั่งน้าหนักรายละเอียดของบทความที่ต้อ งระบุเมื่อ ให้เปรียบเทียบกับเพื่อ นร่วมชั้น
เรียนผู้สอนอาจให้ผู้เรียนอภิปรายและพิจารณาตัวเลือกของตนเอง
การอ่านในเชิงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านยืนยันว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คนเราเข้าใจเมื่ออ่านหนั งสือ
ในภาษาใดก็ตามเกี่ยวข้องกับการรู้คาศัพท์และไวยากรณ์นั้นๆอีกครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่
สัณฐานความรู้เกี่ยวกับหัวข้อหรือสื่อในการอ่าน
ความรู้จากประเภทของเยื้อหาหรือสื่อนั้น
กลวิธีการในการเดาการทางานกับความไม่แน่นอน
กลวิธีในการระบุคาที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน และนัยของเนื้อหาอื่น ๆ
กลวิธีในการอ่านภาษาต่างประเทศ
ใช้ชื่อหัวเรื่องและภาพประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจและอ่านแบบ Skimming เพื่อ
รวบยอดความคิดในภาพรวมและอ่านแบบscanningเพื่อ หาข้อ มูลเฉพาะเจาะจงการเดาหรือ ทาย
ความหมายการใช้สัณฐานความรู้เกี่ยวกับประเภทและบริบทของเนื้อหามาประยุกต์การสอนกลวิธี
จะช่วยให้ผู้เรียนเอาชนะความกังวลเกี่ยวกับการไม่รู้คาศัพท์ทุกคาได้
3. ขั้นตอนการอ่านซ้าผู้เรียน ถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วมใน Active L2 Production ซึ่ง
ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และความรู้ทั่วไปที่ทีผสมผสานกัน
การอ่านซ้าเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยเฉพาะกับบทความภาษาต่างชาติ
ช่วยให้ผู้อ่านได้มีโอกาสทบทวนทั้งทางเนื้อ หาและความคิดรวมไปถึงมองเห็นลักษณะซึ่งไม่ไ ด้
สังเกตเห็นในการอ่านเบื้องต้นการอ่านซ้าอาจใช้ส่วนของเนื้อหาทางวิชาการที่แบ่งออกมาเฉพาะ
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ผู้อ่านเรียนรู้ภาษาและข้อมูลมากขึ้นเมื่อได้เชื่อมโยงกับเนื้อความโดยการใช้ Guided Matrix หรือ
กิจกรรมแบบฝึกที่กระตุ้นให้ติดตามเนื้อความอีกครั้งซึ่งไม่ใช่การอ่านแบบเรียงลาดับหรือการแปล
แต่เป็นการใช้ความรู้ก่อนหน้าหรือสิ่งที่ได้รับจากแบบฝึกในการอ่านเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นว่า
บทความกล่าวถึงอะไรในจุดนี้ผู้เรียนควรตั้งเป้าหมายให้ใกล้เคียงพอดีกับข้อ มูลของเนื้อ หาทาง
วิชาการเพื่อใช้ในการสรุปข้อมูลนั้น ๆ จากความทรงจาเมื่อผู้อ่านได้อ่านเนื้อ หาซักสองสามรอบ
ความเข้าใจในเนื้อหาจะเพิ่มขึ้นรวมไปถึงทักษะในการวิเคราะห์ผู้เรียนจะเริ่มระบุแนวทางของ
โครงสร้างหรือความหมายของเนื้อหาวิชาการที่จะบ่งชี้ถึงรูปแบบของมุมมองต่าง ๆ หรือประเภท
หรือชนิดของเนื้อหาวิชาการ
กลวิธีการอ่านซ้า
ผู้ ส อนสามารถช่ ว ยผู้ เ รี ย นในการอ่ า นซ้ าให้ สั ม ฤทธิ ผ ลโดยการช่ ว ยร่ า ง
โครงสร้างกระบวนการการค้นพบอุปสรรคทางการรั บรู้และทางด้านภาษาศาสตร์ในเนื้อหาผู้เรียน
จาเป็นต้องได้รับแบบฝึกหรือชิ้นงานที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับระดับของความเชี่ยวชาญทางการ
รับรู้และภาษาศาสตร์ผู้เรียนต้องได้รับรูปแบบของสิ่งที่จะเรียนรู้และควรถูกกระตุ้นให้ใช้คาและ
สานวนของเนื้อหาเมื่อเขียนและพูดถึงเนื้อหานั้น ๆ
ตารางที่ 13 กิจกรรมการอ่านซ้า
กิจกรรมการอ่านซ้า

เป้าหมายทางการเรียนรู้

ระบุหรือเขียนโครงสร้างไวยากรณ์ที่พบซ้า ๆ
ในเนื้อหา

ตระหนักหรือปรับเปลี่ยนลักษณะของไวยากรณ์ใน
เนื้อหาและความรู้ความหมายของสัญลักษณ์ทาง
ไวยากรณ์
ระบุหรือเขียนข้อความที่เป็นคาพูดแสดงอาการเฉพาะ ตระหนักหรือใช้ภาษาที่สื่อถึงเจตนารมณ์ของผู้พูด
ได้ (เช่น คาสั่ง คาข้อร้อง และคาโต้เถียง)
หรือผู้เขียน (Pragmatics)
หาลักษณะของเนือ้ หาเพื่อแก้ไขให้เป็นประเภทหรือ ตระหนักหรืออภิปรายว่าการเปลี่ยนแปลงประเภท
ชนิดอื่น (การเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นการบรรยาย
หรือชนิดของเนื้อหาต้นเรื่องเปลี่ยนเทคนิคการใช้
หรือการรายงานข่าวให้เป็นการจดบันทึก)
ถ้อยคาและลาดับของการนาเสนอข้อมูลอย่างไรบ้าง

การสังเคราะห์งานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอนอ่าน
ผู้วิ จั ยได้ ท บทวนวรรณกรรมที่เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า น ได้ แ ก่
งานวิจัยของเกศริน ทองงาม (2557) อุษา มะหะหมัด (2557) วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222) นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์ (2555) พนอ สงวนแก้ว (5223 ) ฉลวย ม่วงพรวน (2553) และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547)
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านที่เน้นภาระงานดังกล่าวข้างต้น อันจะนาไปสู่การพัฒนารูปแบบ
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การสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ของนักศึกษาปริญญา
ตรี สาหรับผู้วิจัยในครั้งนี้ได้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยภายในประเทศ พบว่า รูปแบบการสอน
อ่าน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านหลักการ
จากงานวิ จั ย ภายในประเทศ 7 เรื่ อ ง พบว่ า การพั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า น
ประกอบด้ ว ย องค์ ประกอบด้ า นหลั กการ ได้ แ ก่ งานวิจั ย ของ เกศริ น ทองงาม (2557)ใช้ คาว่ า
หลั ก การและวั ต ถุ ประสงค์ อุ ษ า มะหะหมั ด (2557) วิ ภ าดา พู ล ศั กดิ์ ว รสาร (5222) นริ น ทชั ย
ฮะภูริวัฒน์ (2555) พนอ สงวนแก้ว (5223 ) ฉลวย ม่วงพรวน (2553) และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547)
ใช้ ค าว่ าหลั ก การของรู ปแบบ ซึ่ งรายละเอี ย ดประกอบการสั ง เคราะห์ มี ดั ง นี้ เกศริ น ทองงาม
(2557)ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อ
ส่ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ส าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 5
องค์ประกอบ รูปแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคือ องค์ประกอบเชิง
หลักการและวัตถุประสงค์ โดยหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ ความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ จะได้รับการพัฒนาเมื่ อใช้การสอนตรงที่มุ่งฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
อ่ า นแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะการคิ ด ระดั บ สู ง ตามขั้ น ตอน การอ่ า นอย่ า งมี
วิ จ ารณญาณในบรรยากาศแบบร่ ว มมื อ เพื่ อ ประเมิ น บทอ่ า นอย่ า งรอบคอบและมี เ หตุ ผ ล
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการเรี ย น การสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ ในการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ อุษา มะหะหมัด (2557) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยหลักการของรูปแบบ คือ
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเองอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการปฏิบัติภาระงานและผู้เรียนมีบทบาท
สาคัญในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการร่วมมือกันเรียนรู้ วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222 ) ได้วิจัย
เพื่อ พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา สาหรับผู้ใหญ่ เพื่อ ส่งเสริม
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยมีหลักการของรูปแบบคือ เป็นการสอนอ่านที่เน้นภาระ
งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ตลอดจนแรงจูงใจในเชิงบวกการเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการอ่านและกลวิธีอภิปัญญา โดยให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมคู่หรือภายใน
กลุ่มย่อย มีการชี้แนะทั้งจากครูและเพื่อน เน้นการปฏิบัติงานที่มีผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบ
ภาษาหรือเน้นความหมายทางภาษามากกว่ารูปแบบ โดยใช้สื่อ การอ่านที่จัดระดับความยากง่าย
เหมาะกับวัยและหลากหลายความสนใจของผู้เรียน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) ได้วิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการจา
อักษรจีนแบบเชื่อมโยง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรีโดยมี
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หลักการของรูปแบบ คือ การปฏิสัมพันธ์ผ่านงานปฏิบัติแบบมีสานึกรู้ ผ่านตัวอักษรที่จัดไว้เป็น
ชุด ๆ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอักษร โดยมีส่วนประกอบแสดงเสียง
และส่วนประกอบแสดงความหมายเป็นตัวช่วยจา และให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางปัญญาระหว่าง
การอ่า นเพื่ อพั มนาความจาค าศั พท์แ ละกลวิธีก ารอ่านเพื่ อ ความเข้ าใจบริ บทและเนื่ อ หา พนอ
สงวนแก้ว (5223)ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอั งกฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทนใน
การเรียน โดยมีหลักการของรูปแบบคือ เป็นกิจกรรมการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษตลอดจนแรงจูงใจเชิงบวก การเห็นประโยชน์และคุณค่าการอ่านแบบเพิ่ม
ขยายโดยให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมคู่หรือภายในกลุ่มย่อย มีการชี้ แนะทั้งจากครูและเพื่อน เน้นการ
ปฏิบัติงานที่มีผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษาหรือเน้นความหมายทางภาษามากกว่ารูปแบบ
โดยใช้สื่ อการอ่ านที่จัดระดับความยากง่ ายเหมาะกับวั ยและหลากหลายความสนใจของผู้เรีย น
ฉลวย ม่วงพรวน (2553) ได้วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
โดยมีหลักการของรูปแบบ คือ เน้นกระบวนการเรียน จัดการเรียนการสอนแนวการเรียนด้วยตนเอง
ของผู้เรียนในระบบ และผู้เรียนเป็นผู้รีบผิดชอบในการวางแผนการเรียน ควบคุมดาเนินกิจกรรม
และประเมินผลการเรียน และอารี รักษ์ มี แจ้ง (2547) ได้ พัฒนารู ปแบบการสอนกลวิธีก ารอ่า น
ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมงานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่าน สาหรับนิสิต
นักศึกษา หลักการ คือ สอนอ่านควบคู่ไปกับกลวิธีการอ่านและสามารถนากลวิธี ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นการแสดงการคิดโดยการฝึกพูด ฝึกเขียนให้อิสระแก่ผู้เรียนในการดาเนินงาน
ภายในกลุ่ม
จากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน การพัฒนารูปแบบการอ่าน
ดัง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า องค์ ประกอบด้า นหลั กการในการพั ฒ นาการอ่ านเป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ
ประการแรก ซึ่งแต่ละรูปแบบมีการให้หลักการที่แตกต่างกันไปตามแต่เป้าหมายของปัจจัยหรือ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน เป็นไปเพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ เพิ่มระดับ
ความสามารถในการอ่าน
2. องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์
จากงานวิ จั ย ภายในประเทศ 7 เรื่ อ ง พบว่ า การพั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า นมี
งานวิจัย6 เรื่องที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านวัต ถุประสงค์ ได้แก่ งานวิจัย อุษา มะหะหมัด
(2557) วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222) นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) พนอ สงวนแก้ว (5223) และ
ฉลวย ม่ ว งพรวน (2553) ที่ พั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า นและ พั ฒ นารู ป แบบการอ่ า น ล้ ว นมี
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วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แต่สิ่ งที่แตกต่างกัน
ออกไปคือ อุษา มะหะหมัด (2557) เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร
(5222) เน้นกลวิธีอภิ พนอ สงวนแก้ว เสริมสร้างความคงทนในการเรียน (5223) ฉลวย ม่วงพรวน
(2553) เสริมสร้างคุณลักษณะการเรียนด้วยตนเอง และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547) มีจุดมุ่งหมายงานวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามรถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พัฒนาพฤตกรรมการใช้กลวิธีการ
อ่านและการทางานร่วมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการพัฒนาในด้านที่แตกต่างกันออกไป
3. องค์ประกอบด้านกระบวนการหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากงานวิ จั ย ภายในประเทศ 7 เรื่ อ ง พบว่ า การพั ฒ นารู ป แบบการสอนอ่ า น
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านกระบวนการหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ งานวิจัย
ของ เกศริ น ทองงาม (2557) และ อุ ษ า มะหะหมั ด (2557) ใช้ ค าว่ า กระบวนการ วิ ภ าดา
พูลศักดิ์วรสาร (5222 ) ใช้คาว่าขั้นตอนการดาเนินงาน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) และพนอ
สงวนแก้ว (2553) ใช้เป็นขั้นกาหนดเนื้อ หา ฉลวย ม่วงพรวน (2553) ใช้คาว่าขั้นการจัดกิจกรรม
และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547) ใช้ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งรายละเอียดประกอบการสังเคราะห์
มีดังนี้
เกศริน ทองงาม (2557) ประกอบด้วย องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ตามรูปแบบ
การสอนสามพีสองอี (3P 2E Model) ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเตรียม ความพร้อม (Preparing) ครูกระตุ้นความสนใจ โดยใช้
ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ครูสอน คาศัพท์สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการให้ความรู้และ สอนทักษะ (Providing and Teaching) ครูอธิบาย
ขั้นตอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามขั้นตอน กระบวนการ PesDice 7 ขั้นตอนได ดังนี้ 1) การ
อ่า นสาารวจ อย่ างคร่า ว ๆ (Previewing) 2) การสะท้ อ นเนื้อ หา หรือ ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จากบทอ่ า น
(Echoing) 3) การสรุป ใจความสาคัญ (Summarizing) 4) การหาเป้าหมาย ของผู้เขียน (Detecting
Purpose) 5) การระบุ ข้อกล่าวอ้าง ข้อโต้แย้ง (Identifying Argument) 6) การตรวจสอบหลักฐาน/
เหตุผล(Checking) และ 7) การประเมิน/ตัดสินบทอ่าน (Evaluating)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการฝึกหัด (Practicing) นักเรียนทางานกลุ่มฝึกอ่านตามขั้นตอน
PesDice 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการปฏิบัติจริง (Executing) นักเรียนทางานกลุ่ม อ่านบทอ่านใหม่
ตามขั้นตอน PesDice
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ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluating) ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับ
คาตอบในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นให้นักเรียนประเมิน ความสามารถในการอานอย่างมีวิจารณญาณของ
ตนเองอุษา มะหะหมัด (2557) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม (Activating Background Knowledge: A)
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติภาระงาน (Doing Task: D)
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ภาษา (Analyzing Language: A)
ขั้นที่ 4 ประเมินผลภาระงาน (Assessing Task: A)
วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222) ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นจัดการก่อ นปฏิบัติงาน (Managing For Pre-task: M) เพื่อ เตรียมตัว
ผู้ เ รี ย น โดยครู ชี้ แ จงภาระงาน กระตุ้ น ความรู้ เ ดิ ม และชี้ แ นะกลวิ ธี ก ารอ่ า น โดย 1) ก าหนด
วัตถุประสงค์การอ่าน และ 2) กระตุ้นความรู้เดิมและ3.วางแผนการอ่าน
ขั้นที่ 2 สนับสนุนขณะปฏิ บัติง าน (Encouraging in Doing Task: E) ผู้ เรีย น
ปฏิบัติงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มตามลักษณะของงานที่ใกล้เคียงกับโลกแห่งความจริง โดยผู้เรียนมีการ
นาเสนองานและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้การเชื่อมโยงหรือการถามคาถามหรือการคาดเดา
ขั้นที่ 3 ขั้น ฝึ ก ฝนหลั ง ปฏิ บั ติ ง าน (Training for Post-task: T) เป็ น การสรุ ป
โครงสร้างและรูปแบบทางภาษาและกลวิธีที่ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกความจาระยะยาว โดยการสรุปย่อ
ความการตรวจสอบความเข้าใจหรือการแก้ไขความเข้าใจที่ผิด
ขั้นที่ 4 ประเมินผล (Assessing the Outcome:A) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลัง
การอ่าน ผู้เรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง มีการสะท้อนกลับจากงานปฏิบัติ โดยตัดสิน
วัตถุประสงค์ การสะท้อนกลับหรือการประยุกต์ใช้
นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการปฏิบัติงาน (Pre Task) การทาความเข้าใจจุดมุ่งหมาย ลักษณะ
ของกิจกรรมและการบริหารการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนกระตุ้นความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นวงจรการปฏิบัติงาน (Task Cycle) ประกอบด้วย3ขั้นตอนย่อย คือ งาน
ปฏิบัติ ผู้เรียนทางานกลุ่ม การวางแผน ผู้เรียนร่วมกันวางแผน และการรายงาน คือผู้เรียนรายงานผล
การปฏิบัติงาน อาจรายงานด้วยการพูดหรือการเขียน
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post Task) เป็นการสรุปความรู้ทางไวยากรณ์และ
ซักถามข้อสงสัย
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พนอ สงวนแก้ว (2553) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นก่ อนปฏิบัติ การ (Pre Task) การเตรี ยมความพร้อ มในการปฏิบั ติ
ภาระงาน
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action: A) การวิเคราะห์งาน วางแผน แก้ไขและปรับปรุง
ขั้นที่ 3 ขั้นความรู้ ความจา (Noteworthy Knowledge: N) ทบทวน ปรับความรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นผลผลิต (Outcome) ชิ้นงาน ทดสอบย่อย บันทึกการอ่าน
ฉลวย ม่วงพรวน (2553) มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สารวจพฤติกรรมการอ่าน
ขั้นที่ 2 วางแผนการเรียน
ขั้นที่ 3 เตรียมผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การอ่านด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านคือ สารวจบทอ่าน
วางแผนการอ่าน ดาเนินการอ่าน ควบคุมการอ่าน ประเมินและตรวจสอบการอ่าน สรุปและให้
รายละเอียดในบทอ่าน
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการอ่าน
อารีรักษ์ มีแจ้ง (2547) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นกระตุ้นตรวจสอบความรู้และขยายขอบเขตการใช้กลวิธี
ขั้นสร้างความเข้าใจ ทาความเข้าใจและฝึกทดลองใช้กลวิธี
ขั้นประยุกต์ใช้ ใช้กลวิธีอย่างอิสระ
ขั้นสรุปผล สรุปความเข้าใจจากการอ่านและสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธี
4. องค์ประกอบด้านการวัดและประเมนผล
จากงานวิจั ยภายในประเทศ 7 เรื่ อ ง พบว่ า การพั ฒนารู ปแบบการสอนอ่า นที่ มี
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล จานวน 6 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยของ อุษา มะหะหมัด (2557)
วิ ภ าดา พู ล ศั ก ดิ์ ว รสาร (5222) นริ น ทชั ย ฮะภู ริ วั ฒ น์ (2555) พนอ สงวนแก้ ว (2553) ฉลวย
ม่วงพรวน (2553) และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547)
5. องค์ประกอบด้านเงื่อนไข
จากงานวิจั ยภายในประเทศ 7 เรื่ อ ง พบว่ า การพั ฒนารู ปแบบการสอนอ่า นที่ มี
องค์ประกอบด้านเงื่อนไข จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยของ เกศริน ทองงาม (2557) ข้อ ตกลง
เบื้องต้น หลักการตอบสนอง ระบบสังคมและระบบสนับสนุน และอุษา มะหะหมัด (2557) ใช้ชื่อ
องค์ประกอบเงื่อนไขสาคัญการนารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ คือผู้เรียนต้อ งมีความรู้และ
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ทักษะพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาใหม่ ใช้ภาระงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทางานกลุ่มควร
ประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
จากการศึ ก ษารู ป แบบการสอนอ่ า น การพั ฒ นารู ป แบบการอ่ า นจากงานวิ จั ย
ภายในประเทศ 7 เรื่อง ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการการสอนอ่าน จากงานวิจัยข้างต้นได้
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ
หัวข้อ
งานวิจัย
กรอบแนวคิด
ทฤษฎี

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)
4. การเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (A
Theory of
Meaningful
Verbal Learning)
5. การเชื่อมโยง
ของThorndike
6. ทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการ
ค้นพบของ
Bruner
7. ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของRoger
8.การจั ด กิ จกรรม
การอ่านเน้น
ภาระงาน (Task
based)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
5. ทฤษฎีการสอน
อ่านเน้นภาระงาน

นรินทชัย
พนอ สงวนแก้ว
ฮะภูริวัฒน์
(2553)
(2555)
6. การสอนที่ เ น้ น 5. ทฤษฎีทฤษฎี
ภาระงาน
วัฒนธรรมเชิง
สังคม การสร้าง
สื่อกลาง
(Mediation) และ
การมีปฏิสัมพันธ์
(Interaction) ที่มี
อิทธิพลต่อการ
เรียนรู้
6. การสอนอ่าน
เพื่อการสื่อสาร
7. การจัดกิจกรรม
การอ่านด้วย
ภาระงาน (Task
Based Learning)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)
Processing)
5. ทฤษฎีการเรียนรู้
แนวการสร้างความรู้
(Constructivism)
6. ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
7. การอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง
8. การใช้
อินเตอร์เน็ตส่งเสริม
การอ่าน

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

5. ทฤษฎีการสร้างความรู้
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
(Constructionism)
6. ทฤษฎีการเรียนรูแ้ นว
การสร้างความรู้
(Constructivism)
7. การจัดกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงาน (Task
Based)
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
งานวิจัย
(5222 )
วัตถุประสงค์
1. พัฒนารูปแบบ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพ 1. เพื่อพัฒนา
การสอนอ่าน
ของรูปแบบ
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษตาม 2. เพื่อหาประสิทธิผล อ่าน
แนวการอ่าน
ของรูปแบบ
2. เปรียบเทียบ
แบบปฏิสัมพันธ์
ความเข้าใจใน
2. ศึกษา
การอ่า น คะแนน
ประสิทธิภาพของ
ความสามารถใน
รูปแบบ
การอ่าน
2.1 ความสามารถ 2.1 เปรียบเทียบ
3. เปรียบเทียบ
ในการอ่านอย่างมี ความสามารถในการ
ความสามารถใน
วิจารณญาณ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ การใช้กลวิธีอภิ
2.2 ความพึงพอใจ ความเข้าใจตาม
ปัญญาก่อนและ
ของนักเรียนที่มี
รูปแบบก่อนและหลัง หลังใช้รูปแบบ
ต่อการจัดการ
ใช้รูปแบบ
4.ความพึงพอใจ
เรียนรู้ตาม
2.2 เพื่อศึกษา
ต่อรูปแบบ
รูปแบบ
พัฒนาการด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
1. พัฒนารูปแบบ
การสอนอ่าน
ภาษาจีน
2. ศึกษา
ความสามารถใน
การอ่านของ
นักศึกษา
ปริญญาตรี
- ความสามารถใน
การระบุเสียงอ่านความสามารถใน
การระบุหรือคาด
เดาความหมาย
-ความสามารถใน
การแสดงความ
เข้าใจและ
ตอบสนองเนื้อหา
ความหมายที่
ผู้เรียนต้องการ

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

1. ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการอ่าน
เน้นภาระงานต่อ
ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
2. ศึกษาผลการใช้
รู ป แบบการอ่ า น
เน้นภาระงานต่อ
ความพอใจใน
การอ่านแบบเพิ่ม
ขยาย
3. ศึกษาผลการ
ใช้รูปแบบการ
อ่านเน้นภาระงาน
ต่อความคงทนใน
การเรียนและ4.
ศึกษาความ
คิดเห็นของ
นักเรียนต่อการใช้

พั ฒนารู ป แบบการ
เรียนด้วยตนเองด้วย
กิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา
ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและ
เพื่อประเมิน
รูปแบบที่สร้างขึ้น
โดย ประเมิน
ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะด้านการ
เรียนด้วยตนเอง

1. พั ฒ นารู ป แบบ
การสอนกลวิธี การ
อ่ า นภาษาอั ง กฤษ
โดยใช้หลักการ
เรียนรู้แบบร่วมงาน
เพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้การอ่าน
สาหรับนิสิต
นักศึกษา
2. ศึกษาผลการ
เรียนรู้การอ่านของ
กลุ่มตัวอย่างที่เรียน
โดยใชัรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นใน3ด้าน
คือ ความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ
พฤติกรรมการใช้

1.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
สอนอ่านภาษาจีน
2. เพื่อหาประสิทธิผล
ของรูปแบบ
2.1 เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ก่อนและหลังใช้
รูปแบบ
2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ในด้านความสามารถใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
จากบทอ่าน
2.3 เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
วัตถุประสงค์

กลุ่มตัวอย่าง

อุษา มะหะหมัด
(2557)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

2.3 เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อรูปแบบ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
5/11 โรงเรียน
ปทุมวิไล จานวน
30 คน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนวัดบางหลวง
สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม
เขต2

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

และพัฒนาการใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน
นักเรียนช่วง
นักศึกษา
ชั้นที่ 3 โรงเรียน ประกาศนียบัตร
ท่ามะขามวิทยา
ชั้นสูงสุพรรณ ปีท1ี่
สังกัดสานักงาน ประเภทวิชา
เขตพื้นที่
อุตสาหกรรม
การศึกษาราชบุรี สาขาวิชาช่าง
เขต 20 จานวน
อุตสาหกรรม
20 คน โดยมาจาก จานวน32คน
นักเรียนที่เลือก
กิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษ

กลวิธีการอ่าน แล
พฤติกรรมการ
ทางานร่วมกัน

รูปแบบกิจกรรม
การอ่านเน้น
ภาระงาน
ผู้เรียนจานวน
12 คน ที่สมัคร
เรียนวิชาอ่าน
ภาษาอังกฤษ ณ
ศูนย์รวมนักศึกษา
แบ็บติสต์
กรุงเทพฯ
สัปดาห์ ๆ ละ
90 นาที

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
สาขาภาษาจีน ที่มี
ปัญหาด้านการจา
อักษรจีนในการ
ระบุเสียงและ
ความหมายของ
อักษรและทักษะ
การอ่าน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่ลง
ทะเบียนเรียน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน1

ผู้วิจัยสังเคราะห์

นักศึกษาสาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นปีที่ 2 จานวน 30 คน
ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการอ่านภาษาจีน
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
ชื่อเรื่อง
การพัฒนา
รู ป แบบการสอน
อ่า นภาษาอั งกฤษ
ตามแนวการอ่ า น
แบบปฏิ สั ม พั น ธ์
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ
ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5

อุษา มะหะหมัด
(2557)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
การพัฒนารูปแบบการ การพัฒนา
อ่ า นภาษาอั ง กฤษเน้ น รู ป แบบการสอน
ภาระงาน เพื่อ
อ่านเน้นภาระงาน
เสริมสร้างทักษะการ
โดยใช้กลวิธี
คิดวิเคราะห์ สาหรับ
อภิปัญญา สาหรับ
นักเรียนชั้น
ผู้ใหญ่ เพื่อ
ประถมศึกษา
ส่งเสริมความ
เข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
ภาษาจีนตาม
แนวคิดการเรียนรู้
แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ โดยใช้
เทคนิคการจา
อักษรจีนแบบ
เชื่อมโยง เพื่อ
เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การอ่านของ
นักศึกษา
ปริญญาตรี

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

การพัฒนา
รู ป แบบกิ จกรรม
การอ่านเน้นภาระ
งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอัง กฤษ
ความพึง พอใจต่ อ
การอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบ
เพิ่มขยายและ
ความคงทนใน
การเรียน

การพัฒนารูปแบบ
การเรียนด้วยตนเอง
ด้วยกิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียน
ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

การพั ฒนารู ป แบบ
การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการเรียนรู้
แบบร่ ว มงานเพื่ อ
ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้การอ่าน
สาหรับนิสิต
นักศึกษา

การพัฒนารูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
กรอบแนวคิด - การสืบเสาะหา
ทฤษฎี
ความรู้
- สมมติฐาน
ปฏิสัมพันธ์
- การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ

อุษา มะหะหมัด
(2557)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
1. ทฤษฎีโครงสร้าง
1. ทฤษฎี
ความรู้(Schema
โครงสร้างความรู้
theory)
(Schema Theory)
2. ทฤษฎีการ
2. ทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้
สร้างความรู้
(Constructivistlearning (Creative
Theory)
Construction
3. ทฤษฎีทางจิตวิทยา Theory)
ทางปัญญาของ Piaget 5 สมมติฐาน
และวัฒนธรรมเชิง
3. ทฤษฎีการอ่าน
สังคมของ Vygotsky
โดยใช้กลวิธี
อภิปัญญา
4. ทฤษฎีการ
เรียนรู้ผู้ใหญ่

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
1. ทฤษฎี
วัฒนธรรมสังคม
กับการสอน
2. การจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน
เป็น
ภาษาต่างประเทศ
3.การจาอักษรจีน
และการค้นหา
ความจาที่
เชื่อมโยง
4. การพัฒนา
รูปแบบการสอน
5. การพัฒนา
การอ่าน

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

1. ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้
(Cognitive
Theory)
2. สมมติฐาน
รับเข้า(Input
Hypothesis)
สมมติฐาน
ปฏิสัมพันธ์
(Interaction
Hypothesis)
3. สมมติฐาน
ส่งออก (Output
Hypothesis)
4. สมมติฐานการ
กรองด้วยอารมณ์
(Affective Filter
Hypothesis)

1. ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้(Schema
theory)
2. ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มมนุษยนิยม
(Humanism)
3.ทฤษฎีการเรียนรู้
พุทธิปัญญา
(Cognitive
learning)
4.ทฤษฎีการ
ประมวลผลข้อมูล
(Information

1. การอ่าน
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
2. กลวิธีการสอน
อ่าน
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมงาน
4. รูปแบบการสอน

1. ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ (Schema Theory)
2. ทฤษฎีการเรียนรูภ้ าษา
(The Monitor Model)
5 สมมติฐานของ
Krashen
3. ทฤษฎีพัฒนาการทาง
ความคิด (Cognitive
Theory)
4. การสอนอ่านภาษาจีน
และกลวิธีการอ่าน
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ
ตามแนวการอ่าน
แบบปฏิสัมพันธ์

อุษา มะหะหมัด
(2557)
ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557
จานวน 2 ห้องเรียน
โดยสุ่มอย่างง่าย
ได้ 1 ห้องเรียน จานวน
30คน
รูปแบบการอ่าน
ภาษาอังกฤษเน้น
ภาระงาน

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )

รูปแบบการสอน
อ่านเน้นภาระงาน
โดยใช้กลวิธีอภิ
ปัญญา สาหรับ
ผู้ใหญ่
1.ความสามารถ
1. ความสามารถในการ 1. ความเข้าใจใน
ในการอ่านอย่างมี อ่านภาษาอังกฤษ
การอ่าน คะแนน
วิจารณญาณ
2. พัฒนาการด้าน
ความสามารถใน
2. ความพึงพอใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน
ต่อรูปแบบ
ของนักเรียน
2. ความสามารถ
3. ความคิดเห็นของ ในการใช้กลวิธี
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบ อภิปัญญา

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาจีน
ตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ
1. ความสามารถ
ในการอ่าน
2. ความสามารถ
ในการระบุ
เสียงอ่าน
3. ความสามารถ

รูปแบบกิจกรรม
การอ่านเน้น
ภาระงาน

รูปแบบการเรียน
ด้วยตนเอง ด้วย
กิจกรรมการรู้คิด
ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
1. ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2. คุณลักษณะด้าน
การเรียนด้วยตนเอง
3. พัฒนาการในการ
อ่านภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน
กลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการเรียนรู้
แบบร่วมงาน
1. ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ
2. พฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่าน
3. พฤติกรรมการ
ทางานร่วมกัน

รูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาจีนที่เน้นภาระงาน

1. ความเข้าใจใน
การอ่าน
2. ความพึงพอใจ
ต่อการอ่านแบบ
เพิ่มขยาย
3. ความคงทนใน
การเรียน

1. ความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ
2. พัฒนาการในด้าน
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานจาก
บทอ่าน
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
ตัวแปรตาม

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
3. ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบ

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
ในการระบุหรือ
คาดเดา
ความหมาย
4. ความสามารถ
ในการแสดงความ
เข้าใจและ
ตอบสนองเนื้อหา
ความหมายที่
ผู้เรียนต้องการ
รูปแบบการสอน
รูปแบบการสอน ประกอบด้วย
เอดีเอเอ (ADAA
พีอีทีเอ
กิจกรรม
Model) ประกอบด้วย (PETA Model ) 3 ขั้นตอน ได้แก่
4 ขั้นตอน ดังนี้
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้ นอักษร
ขั้นตอนการ
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้น
เชื่อมโยง
ดาเนินงาน4
ความรู้เดิม
ขั้นที่ 2 อักษรใน
ขั้นตอน ดังนี้
(Activating
บริบท
ขั้นที่ 1 ขั้นจัดการ ขั้นที่ 3 ขั้นการ
Background
ก่อนปฏิบัติงาน
Knowledge: A) ครู
ป้อนกลับและ
ทบทวนความรู้เดิมของ (Managing For สะท้อนกลับ
Pre-task: M)
ผู้เรียนผ่านกิจกรรม

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

3. ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น

ขั้นที่ 1 ขั้นก่อน
ปฏิบัติการ (Pre
Task) การเตรียม
ความพร้อมใน
การปฏิบัติ
ภาระงาน
ขั้นที่ 2 ขั้น
ปฏิบัติการ
(Action: A) การ
วิเคราะห์งาน

ขั้นที่ 1 สารวจ
พฤติกรรมการอ่าน
ขั้นที่ 2 วางแผน
การเรียน
ขั้นที่ 3 เตรียม
ผู้เรียน
ขั้นที่ 4 การอ่านด้วย
ตนเอง ด้วย
กิจกรรมการรู้คิดใน
การอ่าน คือ
สารวจบทอ่าน

1. ขั้นกระตุ้น
ตรวจสอบความรู้
และขยายขอบเขต
2. ขั้นสร้างความ
เข้าใจ ทาความ
เข้าใจและฝึก
ทดลองการใช้
กลวิธี
3. ขั้นประยุกต์ใช้
การใช้กลวิธีอย่าง
อิสระ

ขั้นที่ 1 ขั้ นกระตุ้น ความรู้
(Activating Prior
Learning: A) มี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสนใจในการเรียน
ตรวจสอบพื้นความรู้
โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 ตรวจสอบ
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
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ขั้นตอนการสอน รูปแบบการสอน
สามพีสองอี (3P
5E Model)
ประกอบด้วย
ขั้นตอน
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นการเตรียม
ความพร้อม
(Preparing) ครู
กระตุ้นความ

อุษา มะหะหมัด
(2557)

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
ขั้นตอนการสอน สนใจ โดยใช้
ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิม
ครูสอน คาศัพท์
สานวน และ
โครงสร้าง
ไวยากรณ์
ขั้นตอนที่ 2 ขั้น
การให้ความรู้และ
สอนทักษะ

(Providing and
Teaching)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้น
การฝึกหัด
(Practicing)

อุษา มะหะหมัด
(2557)
เช่น เกม เพลง คาถาม
สั้น ๆ ครูนาเสนอ
ภาระงานผ่านการอ่าน
ภาษาอังกฤษและแจ้ง
ตัวชี้วัดในการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ
ภาระงาน (Doing
Task: D)

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ภาษา
(Analyzing
Language: A)
นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ภาษาที่

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
1. กาหนด
วัตถุประสงค์
การอ่าน
2. กระตุ้นความรู้
เดิมและ3.วาง
แผนการอ่าน
ขั้นที่ 2 สนับสนุน
ขณะปฏิบัติงาน
(Encouraging in
Doing Task: E)

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝน
หลังปฏิบัติงาน
(Training for
Post-task: T)
เป็นการสรุป

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

วางแผน แก้ไข
และปรับปรุง
ขั้นที่ 3 ขั้นความรู้
ความจา
(Noteworthy
Knowledge: N)
ทบทวน
ปรับความรู้
ขั้นที่ 4 ขั้น
ผลผลิต
(Outcome)
ชิ้นงาน ทดสอบ
ย่อย บันทึก
การอ่าน

วางแผนการอ่าน
ดาเนินการอ่าน
ควบคุมการอ่าน
ประเมินและ
ตรวจสอบการอ่าน
สรุปและให้
รายละเอียดใน
บทอ่าน

4. ขั้นสรุปผล สรุป
ความเข้าใจจากการ
อ่านและสรุป
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลวิธี

ผู้วิจัยสังเคราะห์

1.2 ขยายขอบเขตความรู้
เกี่ยวกับกลวิธีที่ช่วยให้
การอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้
กลวิธีและตรวจสอบ
ความเข้าใจ (Applying
Strategies and
Checking for
Comprehension: A) มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกอ่านบทอ่านด้วย
ตนเองพร้อมกับการใช้
กลวิธีการอ่าน
โดยมี ขั้ น ตอนย่ อ ยดั ง นี้
2.1 ผู้สอนอธิบาย
ความหมายของค าศั พ ท์
วลีหรือประโยคที่สาคัญ
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
ขั้นตอนการสอน นักเรียนทางาน
กลุ่มฝึกอ่านตาม
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้น
การปฏิบัติจริง
(Executing)
นักเรียนทางาน
กลุ่ม อ่านบทอ่าน
ใหม่ตามขั้นตอน
PesDice
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนการ
ประเมินผล
(Evaluating) ครู
และนักเรียน
พูดคุยเกี่ยวกับ
คาตอบใน
ขั้นตอนที่ 4

อุษา มะหะหมัด
(2557)
สอดแทรกอยู่ใน
ภาระงานเพื่อสะท้อน
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ขั้นที่ 4 ประเมินผล
ภาระงาน (Assessing
Task: A) ภาระงานที่
สะท้อนความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและทักษะการ
คิดวิเคราะห์

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

2.2 ผู้เรียนฝึกอ่านบทอ่าน
ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
คอยชี้แนะ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
ภาระงาน (Acting on the
Task: A) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ความเข้าใจในการอ่าน
ของผู้เรียนเองด้วยการ
ปฏิบัติภาระงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้เรียนวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติ
ภาระงาน
3.3 ผู้เรียนนาเสนองาน
ขั้นที4่ ประเมินชิ้นงาน
จากบทอ่าน (Assessing
the Task: A)
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วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
โครงสร้างและ
รูปแบบทางภาษา
และกลวิธีที่ใช้
เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
ความจาระยะยาว
โดยการสรุปย่อ
ความ การ
ตรวจสอบความ
เข้าใจหรือการ
แก้ไขความเข้าใจ
ที่ผิด
ขั้นที่ 4
ประเมินผล
(Assessing the
outcome: A) เพื่อ
ตรวจสอบความ
เข้าใจหลังการ
อ่าน ผู้เรียนได้
ประเมิน
ความก้าวหน้า

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)

งานวิจัย
ขั้นตอนการสอน จากนั้นให้
นักเรียนประเมิน
ความสามารถใน
การอานอย่างมี
วิจารณญาณของ
ตนเอง

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบทดสอบ
ความสามารถการ
อ่านอย่างมี
วิจารณญาณ
2. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ

1. แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ
2. แบบประเมินทักษะ
การคิดวิเคราะห์
3. แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อรูปแบบ

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
ของตนเอง มีการ
สะท้อนกลับจาก
งานปฏิบัติ โดย
ตัดสิน
วัตถุประสงค์ การ
สะท้อนกลับหรือ
การประยุกต์ใช้

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

1. แบบสารวจ
กลวิธีการอ่าน
2. แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่าน
3. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

1. แบบทดสอบ
ความเข้าใจการ
อ่าน
2. แบบทดสอบ
ย่อยระหว่างการ
ทดลอง2ชุด
3. แบบบันทึกการ
เรียนการสอน
ประจาบท

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

1. แบบทดสอบ
ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ
2. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อ
การอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบ
เพิ่มขยายเป็น

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

1. แบบวัด
ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่าน
3. แบบประเมินการ
ทางานกลุ่ม

ผู้วิจัยสังเคราะห์

ตรวจสอบภาษาประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและ
ความสามารถในการ
สร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
โดยเป็นขัน้ วิเคราะห์
(Analysis) ผู้สอน
ตรวจสอบรูปแบบทาง
ภาษา ทบทวน แก้ไข
เพิ่มเติม
1. แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
2. แบบประเมินความ
เข้าใจจากบทอ่าน
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่านภาษาจีน
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1. แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2. แบบวัด
คุณลักษณะด้านการ
เรียนด้วยตนเอง
3. แบบสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม
ผู้เรียน

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)

งานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้

แบบแผน
การวิจัย

การวิจัยและพัฒนา
(Research and
Development)
ระเบียบวิธีการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี
(Mixed Method
Research) แบบรองรับ
ภายใน (Embedded
Design)
แบบแผน

การวิจัยและ
พัฒนา(Research
and
Development)
ระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี
(Mixed Method
Research) แบบ
รองรับภายใน

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
4. แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหา
การจาอักษรจีน
และการอ่าน
5. แบบ สอบ ถาม
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
ระหว่างทดลอง
6. แบบสัมภาษณ์
หลังทดลอง
การวิจัยและ
พัฒนา(Research
and
Development)
Experimeantal
Design แบบ
1 กลุ่ม
One Group Pretest Post-test

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

3. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระ
4. แบบสนทนา
กลุ่มเพื่อใช้ในการ
สอบถามข้อมูล
เชิงลึก
การวิจัยและ
พัฒนา(Research
and
Development)
Experimeantal
Design แบบ
1 กลุ่ม
One Group PreTest Post-test

การวิจัยและพัฒนา
(Research and
Development)
งานวิจัยเชิงทดลอง
Experimeantal
Design แบบ
1 กลุ่ม
Single Group
Pre-Test Post-test

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

4. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบ
5. แบบบันทึก
สภาพการจัดการ
เรียนการสอน
6. แบบสังเกตการ
ทางานร่วมกัน

4. แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบที่พัฒนาขึน้
5. แบบสะท้อนคิด
นักศึกษาต่อรูปแบบ

การวิจัยและพัฒนา
(Research and
Development)
Experimeantal
Design แบบ1กลุ่ม
One Group Pre-test
Post-test

การวิจัยและพัฒนา
(Research and
Development)
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed
Method Research)
แบบรองรับภายใน
(Embedded Design)
แบบแผน
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การวิจัยและ
พัฒนา (Research
and
Development)
งานวิจัยเชิง
ทดลอง
Experimeantal
Design แบบ
1 กลุ่ม
-

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
4. แบบบันทึกการ
บอกความคิดใน
การอ่านออกมา
ดัง ๆ

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
แบบแผน
One Group
การวิจัย
Pre test Post-test

อุษา มะหะหมัด
(2557)
1. เปรียบเทียบ
ความสามารถการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
One Group Pre-test
Post-test
2. พัฒนาการทักษะ
การคิดวิเคราะห์
Time Series เก็บข้อมูล
คาบที่ 4/8/12/16
3. ความคิดเห็นของ
ผู้เรียน One Shot Case
Study

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
(Embedded
Design)
Experimeantal
Design แบบ
1 กลุ่ม
One Group Pretest Post-test

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

1. เปรียบเทียบ
ความสามารถการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
One Group Pre-test
Post-test ทดสอบก่อน
และหลังใช้รูปแบบ
2. ความสามารถในการ
สร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
Time Series เก็บข้อมูล
คาบที่ 2/4/6/8
3. พฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่าน One
Group Pre-test
Post-test ประเมินก่อน
และหลังใช้รูปแบบ
4. ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
One Shot Case Study
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

1. รูปแบบการสอน เอ
ดีเอเอ (ADAA Model)
มี5องค์ประกอบ ได้แก่
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. กระบวนการ
ประกอบด้วย4ขั้นตอน
ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้น
ความรู้เดิม(Activating
Background
Knowledge: A)
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ
ภาระงาน (Doing
Task: D)
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ภาษา
(Analyzing Language:
A)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
1) รูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ประเมินว่าดีมาก
องค์ประกอบที่ถกู
ประเมินคือ
หลักการ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
กระบวนการเรียน
การสอนและการ
วัดประเมินผล
รูปแบบเรียกว่า
META Model มี
4 ขั้นคือ M:
จัดการก่อน
ปฏิบัติงาน E:
สนับสนุนขณะ
ปฏิบัติงาน T:
ฝึกฝนหลัง

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
รูปแบบการสอน
ประกอบด้วย3
ขั้นตอน ได้แก่
ประกอบด้วย
กิจกรรม3ขั้นตอน
ได้แก่
ขั้นที1่ ขั้นอักษร
เชื่อมโยง
ขั้นที่ 2 อักษรใน
บริบท
ขั้นที่ 3 ขั้นการ
ป้อนกลับและ
สะท้อนกลับ
ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบพบว่า
ค่าเฉลี่ยของ
ความสามารถใน
การอ่านหลังการ
ทดลองสูงกว่า

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

1) รูปแบบมี
ประสิทธิภาพ อยู่
ในระดับดี
2) คะแนนความ
เข้าใจในการอ่าน
ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมี
นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
โดยมีขนาดผล
เท่ากับ 3.17
หมายถึงระดับ
ใหญ่มาก
3) ความพึงพอใจ
ต่อการอ่านแบบ
เพิ่ม ขยายอยู่ใน
ระดับมาก

รูปแบบที่พัฒนาขึน้
ประกอบด้วย
หลักการ
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา
กระบวนการเรียน
การสอนและการวัด
ประเมินผล เรียกว่า
SPPSE Model มี
5 ขั้นตอน คือ
1) การสารวจ
พฤติกรรมการ อ่าน
(S) 2) การเตรียม
ผู้เรียน (P) 3) การ
วางแผน (P) 4) การ
อ่านด้วยตนเอง (S)
และ5) การประเมิน
การ อ่าน (E)
1) คะแนนเฉลีย่
ความสามารถใน
การอ่าน

1. รูปแบบการสอน
กลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการเรียนรู้
แบบร่วมงานเป็น
รูปแบบที่เน้นการ
สอนกลวิธีการอ่าน
5 กลวิธี ได้แก่ การ
เชื่อมโยงความรู้
การทานายความ
การทาความเข้าใจ
ให้กระจ่าง การตั้ง
คาถาม และการ
สรุปย่อ
กระบวนการเรียน
การสอนของ
รูปแบบมี 4
ขั้นตอน คือ
ขั้นกระตุ้นเป็นการ
สร้างความสนใจ

ผู้วิจัยสังเคราะห์
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งานวิจัย
ผลการทดลอง 1) การพัฒนา
รูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ
ตามแนวการอ่าน
แบบปฏิสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ
สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มีชื่อว่า
รูปแบบ
สามพีสองอี
(3P 2E Model)
จากการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบการเรียน
การสอนมีความ
เหมาะสมและ

อุษา มะหะหมัด
(2557)

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
ผลการทดลอง สอดคล้อง
กันทุก
องค์ประกอบ

ขั้นที่ 4 ประเมินผล
ภาระงาน(Assessing
Task:A)
4.ประเมินผลภาระงาน

5. เงื่อนไขสาคัญ
ประกอบด้วย ผู้เรียน
ต้องมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน ภาระ
งานเป็นเครือ่ งมือใน
การเรียนรู้ การทางาน
กลุ่มต้องประกอบไป
ด้วยผู้เรียนที่มีความ
หลาหลาย พบว่า
รูปแบบการสอนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ
78.29/81.30

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )
ปฏิบัติงานและ A:
ประเมินผลลัพธ์
ส่วนแผนการ
เรียนรู้ภายใต้
รูปแบบมี
ประสิทธิภาพ
นามาใช้ได้
2) คะแนนเฉลีย่
ความเข้าใจการ
อ่านโดยใช้กลวิธี
อภิปัญญาของ
ผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีผู้เรียน
อ่านตีความและ
สรุปความดีขึ้น
3) คะแนนเฉลีย่
การใช้กลวิธี

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)
ก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ .05 โดย
ครอบคลุม
ความสามารถใน
การอ่านเสียงอ่าน
ของอักษรจีน
ความสามารถใน
การเดา
ความหมายของ
อักษรจีน
ความสามารถใน
การเข้าใจบทอ่าน
วัดจากการระบุ
อักษรของคาศัพท์
ในบทอ่าน และ
ความสามารถใน
การเข้าใจบทอ่าน
วัดจากการเลือก

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

4) คะแนนหลัง
เรียนและสอบซ้า
แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ .05
หมายถึงนักเรียน
มีความคงทนใน
การเรียน
5) ความคิดเห็น
ต่อรูปแบบเป็น
ด้านบวก

ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง
หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2) คะแนนเฉลีย่
คุณลักษณะด้านการ
เรียนด้วยตนเองของ
ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างไม่
มี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
และ3) ผู้เรียนมี
พัฒนาการในการ
อ่านภาษาอังกฤษดี
ขึ้นจากการ
เปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉลีย่ ของ

เกี่ยวกับกลวิธี
ขั้นสร้างความ
เข้าใจเป็นการให้
ผู้เรียนทา
ความคุ้นเคยกับ
กลวิธี
ขั้นประยุกต์ใช้เป็น
การให้ผู้เรียนฝึกใช้
กลวิธีการอ่านด้วย
ตนเอง และขั้นสรุป
เป็นการสรุปความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่อ่านและ
เกี่ยวกับกลวิธีการ
อ่าน ตลอดการ
เรียนการสอน
ผู้เรียนทางานเป็น
กลุ่มย่อย มีการ
แลกเปลีย่ นความรู้
ความคิดเกี่ยวกับ
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รูปแบบการเรียน
การสอนมี
องค์ประกอบ 3
ส่วน คือ
องค์ประกอบเชิง
หลักการและ
วัตถุประสงค์
องค์ประกอบเชิง
กระบวนการและ
องค์ประกอบเชิง
เงื่อนไขของการ
ใช้รูปแบบ
กระบวนการเรียน
การสอนมี

อุษา มะหะหมัด
(2557)

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

เกศริน ทองงาม
(2557)

งานวิจัย
ผลการทดลอง 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การเตรียม
ความพร้อม
(Preparing)
ขั้นที่ 2 การให้
ความรู้และสอน
ทักษะ (Providing
and Teaching)
ขั้นที่ 3 การฝึกหัด
(Practicing) ขั้นที่
4 การปฏิบัติจริง
(Executing)และ
ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล
(Evaluating)

อุษา มะหะหมัด
(2557)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

ความเข้าใจในการ
อ่าน แต่ละครั้งที่
สูงขึ้นและสูงกว่า
การอ่านครั้งแรก
อย่าง มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
จากข้อมูลการ
สนทนากลุ่มผู้เรียน
หลังเรียนพบว่า
รูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านได้ด้วย
ตนเองมี
ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษดีขึ้น

บทอ่านและกลวิธีที่
ใช้ในการอ่าน
ผู้สอนทาหน้าที่เป็น
ผู้อานวยความ
สะดวกและคอยให้
ความช่วยเหลือ
2. เมื่อนารูปแบบ
การสอนกลวิธีการ
อ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้หลักการ
เรียนรู้แบบร่วมงาน
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่มพบว่า
รูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ผู้เรียนสามารถอ่าน
ได้ด้วยตนเอง
2.1 นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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2. ประสิทธิภาพของ
รูปแบบพบว่า
2.1 หลังเรียนตาม
รูปแบบนักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ.05
2) นักเรียนที่เรียนตาม
รูปแบบมีพัฒนาการ
ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้นจาก
ปานกลางเป็นระดับ
มาก
3) หลังเรียนตาม
รูปแบบนักเรียนมี
ความเห็นต่อกิจกรรม
การเรียนรูอ้ ยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด

วิภาดา
นรินทชัย
พูลศักดิ์วรสาร
ฮะภูรวิ ัฒน์
(5222 )
(2555)
อภิปัญญาหลัง
คาตอบเกี่ยวกับ
เรียนสูงกว่าก่อน บทอ่านได้ถกู ต้อง
เรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และมี
ผลให้ใช้กลวิธี
ถามคาถามและ
กาหนด
วัตถุประสงค์
เพิ่มขึ้น
4) ผู้เรียนพอใจ
มากหลังเรียน
และมีผลทาให้
ผู้เรียนสนุกกับ
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ
งานวิจัย
ผลการทดลอง

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)
4) ผลการขยาย
รูปแบบพบว่านักเรียน
ที่เรียนตามรูปแบบมี
ความสามารถในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ที่.05 มีพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงขั้นจาก
ระดับปานกลางเป็น
ระดับมาก
มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบเห็นด้วย
มากที่สุด

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)
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นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยของ
ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2.2 นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยของ
ความสามารถใน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจหลังการ
ทดลองสูงกว่านิสิต
คณะมนุษยศาสตร
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ
งานวิจัย
ผลการทดลอง

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)
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อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่
ระดับ .01
2.3 นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์และ
นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการ
ใช้กลวิธีการอ่าน
หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2.4 นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่านหลัง
การทดลองไม่
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ตารางที่ 14 สรุปรูปแบบการสอนอ่าน จากงานวิจัยภายในประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ
งานวิจัย
ผลการทดลอง

เกศริน ทองงาม
(2557)

อุษา มะหะหมัด
(2557)

วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร
(5222 )

นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์
(2555)

พนอ สงวนแก้ว
(2553)

ฉลวย ม่วงพรวน
(2553)

อารีรักษ์ มีแจ้ง
(2547)

156

แตกต่างจากนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์
อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่
ระดับ .01
2.5 นิสิตคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์มีพฤติกรรม
การทางานร่วมกัน
แตกต่างกันใน
ประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการภายใน
กลุ่ม และ
บรรยากาศในการ
ทางาน แต่นิสิต
ทั้งสองกลุ่มใช้
โครงสร้างของ
พฤติกรรมทางวาจา
ที่คล้ายคลึงกัน
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ผลการสังเคราะห์รูปแบบการสอนอ่านจากงานวิจัยต่างประเทศ
จากการศึ กษางานวิ จั ยต่ างประเทศเกี่ ย วกั บการพั ฒนารู ปแบบการสอนอ่ าน ได้ แ ก่
งานวิจัยของ 1) Cromley,Jennifer G; Azevedo Roger (2007: 311-325) DIME รูปแบบของการอ่าน
จับใจความ (Cromley and Azevedo, 5007) 1.1) การสร้างสมมติฐานเฉพาะความรู้ก่อ นหัวข้ อ
อนุมาน 1.5) การใช้กลวิธีการอ่านคาศัพท์ 1.3) ความคล่องแคล่วในการอ่านคา 4) ความเข้าใจใน
การอ่านในกลุ่มเล็ก ๆ ในห้องปฏิบัติการ 2) Jennifer G. Cromley and Lindsey E. Snyder (2010: 687700) วิจัยเกี่ยวกับความสาคัญของการอ่านจับ ใจความที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาทั่วไปรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 3) Charles A. Perfetti and
Ying Liu (2005: 43-59) ทาการวิจัยเรื่อง ตรวจสอบผลกระทบเกี่ยวกับการวิจัยในชาวจีนสาหรับ
ทฤษฎีของการอ่านและนาเสนอรูปแบบคาศัพท์สาหรับการอ่านการเขียนคา คาจะถูกกาหนดโดย
3 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน (การสะกดคา เสียง และความหมาย) 4) Helen H. Shen and Xin Jiang
(2013: 1-25) ทาการวิจัยเรื่อง ความคล่องแคล่วในการอ่านอักษรจัน ความแม่นยาในการแบ่งคา และ
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ 5) เจเนต สวาฟฟาร์ (2004) การอ่านเชิงพุทธพิสัยผู้วิจัยได้ทาการ
สังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศได้ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ
หัวข้อ

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
งานวิจัย
(2007: 311-325)
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3จานวนทั้งสิ้น 175 คน
ประเทศอเมริกา

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)
นักศึกษาจานวน 737 คน
ซึ่งเป็นนักศึกษา
MidAtlantic ที่ได้ผ่านวิชา
เคมีในภาคการศึกษาแรก
และหลักสูตรคณิตศาสตร์
และลงทะเบียนวิชาเคมี
และหลักสูตรคณิตศาสตร์
ในภาคการศึกษาที่ 2

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

Jennet Swaffar
(2004)
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Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น
ได้ดาเนินการส่วนใหญ่กับ
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปี 6 (grade 12) มุ่งเน้นไปที่
การตั้งค่าการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน L2 สาหรับผู้ใหญ่
ผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้
ได้รับคัดเลือกจากสองฝั่ง
ฝั่งแรกเป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอเมริกันในมิด
เวสต์นาเสนอ
สภาพแวดล้อมที่พูด
ภาษาอังกฤษ จานวน
44 แห่ง ที่เพิ่งเสร็จสิ้น
ปีแรกของการศึกษา
ภาษาจีนฝั่งที่ 2
เป็นมหาวิทยาลัยจีนใน
กรุ งปั กกิ่ งประเทศจี นเป็ น
เป้าหมายที่สภาพแวดล้อ

ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
งานวิจัย
(2007: 311-325)
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จานวนทั้งสิ้น
175 คน ประเทศอเมริกา

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)
นักศึกษาจานวน 737 คน
ซึ่งเป็นนักศึกษา
MidAtlantic ที่ได้ผ่านวิชา
เคมีในภาคการศึกษาแรก
และหลักสูตรคณิตศาสตร์
และลงทะเบียนวิชาเคมี
และหลักสูตรคณิตศาสตร์
ในภาคการศึกษาที่ 2

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

Jennet Swaffar
(2004)

ผู้วิจัยสังเคราะห์
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Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)
มีการพูดภาษาจีนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียน
ต่างชาติจากประเทศที่
แตกต่างกันที่ได้
ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรปีแรกของจีนเก็บ
รวบรวมข้อมูลในตอนท้าย
ของปีแรกของการศึกษา
ภาษาจีนการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้นได้ดาเนินการ
ส่วนใหญ่กับนักเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี 6 (grade 12)
มุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน L2
สาหรับผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วม
การศึกษาครั้งนี้ได้รับ
คัดเลือกจากสองฝั่งฝั่งแรก
เป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอเมริกัน

ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ
งานวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
(2007: 311-325)

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)
ในมิดเวสต์นาเสนอ
สภาพแวดล้อมที่พูด
ภาษาอังกฤษจานวน44
แห่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นปีแรก
ของการศึกษาภาษาจีนฝั่ง
ที่2เป็นมหาวิทยาลัยจีนใน
กรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็น
เป้าหมายที่สภาพแวดล้อม
มีการพูดภาษาจีนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียน
ต่างชาติจากประเทศที่
แตกต่างกันที่ได้
ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรปีแรกของจีนเก็บ
รวบรวมข้อมูลในตอนท้าย
ของปีแรกของการศึกษา
ภาษาจีน

Jennet Swaffar
(2004)

ผู้วิจัยสังเคราะห์
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ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
งานวิจัย
(2007: 311-325)
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จานวนทั้งสิ้น
175 คน ประเทศอเมริกา

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)
นักศึกษาจานวน 737 คน
ซึ่งเป็นนักศึกษา
MidAtlantic ที่ได้ผ่านวิชา
เคมีในภาคการศึกษาแรก
และหลักสู ตรคณิตศาสตร์
และลงทะเบี ย นวิ ช าเคมี
และหลักสู ตรคณิตศาสตร์
ในภาคการศึกษาที่ 2

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

Jennet Swaffar
(2004)

ผู้วิจัยสังเคราะห์
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Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น
ได้ดาเนินการส่วนใหญ่กับ
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปี 6 (grade 12) มุ่งเน้นไปที่
การตั้งค่าการเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียนL2 สาหรับผู้ใหญ่
ผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้
ได้รับคัดเลือกจากสองฝั่ง
ฝั่งแรกเป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอเมริกันใน
มิดเวสต์นาเสนอ
สภาพแวดล้อมที่พูด
ภาษาอังกฤษจานวน
44 แห่ง ที่เพิ่งเสร็จสิ้น
ปีแรกของการศึกษา
ภาษาจีนฝั่งที่ 2 เป็น
มหาวิทยาลัยจีนในกรุง
ปักกิ่งประเทศจีนเป็น
เป้าหมายที่สภาพแวดล้อ

ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ
งานวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนการสอน

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
(2007: 311-325)

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)

DIME รูปแบบของการ
อ่านจับใจความ (Cromley
and Azevedo, 2007)
1. การสร้างสมมติฐาน
เฉพาะความรู้ก่อนหัวข้อ
อนุมาน
2. การใช้กลวิธีการอ่าน
คาศัพท์
3. ความคล่องแคล่วในการ
อ่านคา

DIME รูปแบบของการ
อ่านจับใจความ (Cromley
and Azevedo, 2007)
1. การสร้างสมมติฐาน
เฉพาะความรู้ก่อนหัวข้อ
อนุมาน
2. การใช้กลวิธีการอ่าน
คาศัพท์
3. ความคล่องแคล่วในการ
อ่านคา

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)
มีการพูดภาษาจีนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียน
ต่างชาติจากประเทศที่
แตกต่างกันที่ได้
ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรปีแรกของจีน
เก็บรวบรวมข้อมูลใน
ตอนท้ายของปีแรกของ
การศึกษาภาษาจีน

Jennet Swaffar
(2004)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

1. ขั้นตอนก่อนการอ่าน
การเตรียมตัวก่อนการอ่าน
เป็นขั้นตอนของการรับรู้
และทาความเข้าใจลักษณะ
ของเนื้อหาซึ่งประกอบไป
ด้วย การพูด การอ่าน และ
การฟัง
2.ขั้นตอนการอ่านเบื้องต้น
การอ่านเบือ้ งต้นนาผู้อ่านสู่
เนื้อหาและกระตุ้นแหล่ง
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ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
งานวิจัย
(2007: 311-325)
ขั้นตอนการสอน
4. ความเข้าใจในการอ่าน
ในกลุ่มเล็ก ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ

สรุปผล

ความรู้ดั้งเดิม
(Background Knowledge)
การอนุมาน (Inferences)
กลยุทธการอ่านจับใจความ
(Reading Comprehension
Strategies) คาศัพท์
(Vocabulary) และการอ่าน
คา (Word Reading) มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)
4. ความเข้าใจในการอ่าน
ในกลุ่มเล็ก ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

ความรู้ ความเข้าใจที่มีมา
ก่อนของนักศึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของเนือ้ หาที่จะ
เรียนส่งผลต่อการอ่านเพือ่
ความเข้าใจในรายวิชาเคมี
และการเรียนการสอน
(Pre teaching) ก่อนที่จะ
สร้างความรู้หัวข้อ เรา
จาเป็นที่จะต้องหารือ
เกี่ยวกับการศึกษาทดลอง
ในอนาคตเพื่อยืนยันกลวิธี

การวิเคราะห์รูปแบบคาจะ
เป็นประโยชน์ทั้งสาหรับ
ส่วนขยายของรูปแบบการ
ด้านอื่น ๆ ของการอ่าน
ภาษาจีนและการการระบุ
คาในระบบการเขียน
ตัวอักษรโดยทั่วไป

Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)

สามองค์ประกอบที่มีส่วน
ร่วมในการอ่านจับใจความ
ร่วมซึ่งการบอกชื่อ
ตัวอักษรได้ถูกต้องถูกระบุ
ว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่
แข็งแกร่งสาหรับการอ่าน
จับใจความ; ตามมาด้วย
ความเร็วในการบอกชื่อ
ตัวอักษรนอกจากนี้การ
บอกชื่อตัวอักษรที่อ่าน
ถูกต้องยังถูกระบุว่าเป็น

Jennet Swaffar
(2004)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

ความรู้ที่เชื่องโยงกับความ
คาดหวังของผู้เรียนเอง
3. ขั้นตอนการอ่านซ้้า
ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้มีส่วน
ร่วมใน Active L2
Production ซึ่งต้องใช้การ
คิดวิเคราะห์และความรู้
ทั่วไปที่ทีผสมผสานกัน
กระตุ้นความคาดหวัง
แนวราบของผู้เรียน
(ความรู้ภูมิหลัง
แหล่งความรู้ทางด้าน
ประโยค และความหมาย
กลวิธีด้านกระบวนการ
การรับรู)้
ควบคุมการเรียนรู้ของ
ตนเอง ความอดทนที่จะทา
ความเข้าใจความกากวม
ของคาและข้อความ เมื่อ

133

ตารางที่ 15 การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ (ต่อ)
หัวข้อ
งานวิจัย

Jennifer G. Comrey,
Azevedo Roger
(2007: 311-325)

Jennifer G. Cromley and
Lindsey E. Snyder-Hogan
(2010: 687-700)
การอ่านคาศัพท์ที่เชื่อม
แนวคิดทฤษฎีและกลยุทธ์
ที่ใช้

Perfetti A. Charles and
Ying Liu
(2005: 43-59)

Helen H. Shen and Xin
Jiang
(2013: 1-25)
ปัจจัยบ่งชี้ที่สาคัญสาหรับ
การตัดคา

Jennet Swaffar
(2004)

ผู้วิจัยสังเคราะห์

ขั้นตอนของกลวิธีวิธถี ูก
นาไปใช้ซ้าๆในการสอน
หนึ่งภาคการศึกษาหรือ
หนึ่งปี ผู้เรียนไม่เพียงแต่มี
แนวโน้มในการพัฒนา
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135
หลักกำร แนวคิดเกีย่ วกับควำมสำมำรถในกำรสร้ำงชิ้นงำนจำกบทอ่ำน
ทฤษฎีกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน (Constructionism)
Seymour Papert จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตพัฒนาทฤษฎีของการเรียนรู้ ที่มี
พื้นฐาน Constructivism ของ Piaget ระบุว่า Papert ทางานร่วมกับ Piaget ในเจนีวาในช่วงปลาย
ทศวรรศ 1950 และต้นทศวรรษ 1960 ในคาพูดของเขาว่า: “Constructionism-ร่วมกับ Contructivism
ของการเรียนรู้ที่เป็นการสร้างโครงสร้างความรู้ ” ผ่านกระบวนการภายใน จากนั้นก็ เพิ่มความคิด
ที่ว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในปริบทสาธารณะไม่ว่าจะเป็นปราสาททราย
บนชายหาดหรือทฤษฎีของจักรวาล (Papert 1991: 1)
ในมุมของ Papert การแสดงออกมาจากความรู้สึกภายในและความคิดของเราเป็น
กุญแจสาคัญที่นาไปสู่การเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นทาให้ความคิดเห็นนั้นมีตัวตนและสามารถ
แบ่งปันได้ซึ่งในที่สุดความคิดเหล่านี้ก็จะกลายเป็นรูปเป็นร่างและคมชัดขึ้นและช่วยให้เราสื่อสาร
กับคนอื่น ๆ ผ่านการแสดงออกของเรา วงจรของการเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเองนี้ เป็นกระบวนการซ้า
โดยผู้เรียนคิดค้นเครื่องมือและสื่อกลางที่ดีที่สุดสาหรับตัวเองเพื่อรองรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของสิ่งที่พวกเขาส่วนใหญ่กาลังเรียนรู้อ ยู่ ผู้เรียนเด็กและผู้ใหญ่เป็น “ผู้สร้างคา (Wordmakers)” ใน
มุมมองของ Nelson Goodman
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายาม
จะนาพลังแห่งความรู้ความคิดความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับเกี่ยวกับเหตุการณ์มาสร้างเป็น
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการนาไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน
มัลติมีเดียที่อาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย ผู้ เ รี ย นสร้ า งความหมายโดยใช้ ก ระบวนการทางปั ญ ญา
(Cognitive Apparatus) ของตนเองที่เรียนรู้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการสะสมพลังความรู้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดจากครูไปสู่ ผู้เรียนได้แต่จะถูกสร้างขึ้นในสมองของผู้เรียนเองจากความสัม พันธ์ระหว่าง
ประสาทสัมผัสของผู้เรียนกับโลกภายนอกโครงสร้างทางปัญญาหรือความรู้ที่ผู้เรียนมีและผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เช่น โปรแกรม
3D Max, Photoshop และโปรแกรมเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ชั่ น นี ส ซึ่ ม มี เ ทคนิ ค ในการพั ฒ นาการสอน สาระส าคั ญ ว่ า การ
พัฒนาการเรียน มัลติมีเดียตามแนวนี้เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ความพยายามทางความคิด (Mental
Effort) อย่างมีวิจารณญาณ หรือการคิดตามกฎเกณฑ์การเรียนรู้พัฒนาตามสภาพความเป็นจริงเป็น
การเรียนรู้ที่ได้รับความร่วมมือกันการใฝ่รู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ หลากหลายมิติและ
หลากหลายทิศทางซึ่งนาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่แตกต่างกันไปสตรัคชั่นนีสซึ่มมีเอกลักษณ์
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ในการสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ท าง คอมพิ ว เตอร์ ก ารสร้ า งชิ้ น งานโดยอาศั ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์
ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึมมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ว่าผู้เรียน
แต่ละคนสร้ างแบบจาลองทางจิตเพื่อ ให้ เข้าใจโลกรอบตัวพวกเขา Constructivism สนั บสนุ น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การค้นพบที่นักเรียนใช้ข้อมูลที่พวกเขารู้อ ยู่แล้วว่าจะได้รับความรู้
มากขึ้น (Alesandrini, K., and Larson, L., 2002: 119-121) นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้โครงการตามที่พวกเขาทาให้การเชื่อมต่อ ระหว่างความคิดที่แตกต่างกันและพื้นที่ของ
ความรู้อานวยความสะดวกโดยครูผ่านการฝึกฝนมากกว่าใช้ การบรรยายหรือ คาแนะนาขั้นตอน
(Alesandrini, K., and Larson, L., 2002: 119-121) นอกจากนี้การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ที่สามารถ
เกิดขึ้นได้อ ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่ อ เมื่อ มีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ ในการทาวัตถุ ที่
จับต้องได้ในโลกแห่งความจริง ในแง่นี้การสร้างสรรค์การเชื่อมต่อกับการเรียนรู้และสร้าง เป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีญาณวิทยาของเพียเจต์ของ Constructivism
(Cakir, M., 2008: 193-206) โดย Seymour Papert ได้ให้ข้อเสนอถึงมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เกี่นยวกับทฤษฎี Constructionism นี้ โอกาสใหม่สาหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาดังนี้
จากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสของจิตวิทยาที่เน้นมุมมองของการเรียนรู้มากกว่าการส่งถ่าย
ข้อมูลจากความรู้ จากนั้นเราสามารถขยายความคิดออกมาเป็นวัสดุ ได้แนวนความคิดว่าการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อได้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่อาศัยประสบการณ์ของในการ
สร้างชิ้นงานที่มีความหมาย (Sabelli, 2008:193-206.)
นักวิชาการบางคนได้พยายามที่จะอธิบายการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็น “การเรียนรู้โดย
การทา” แต่ Seymour Papert และ Idit Harel กล่าวว่าควรพิจารณาจากจุดเริ่มต้นของคอนสตรัคชั่น
นิสซึมควรพิจารณาให้มากยิ่งขึ้นและหลายแง่มุมมากขึ้นและมากลึกลงไปและผลกระทบที่อ าจ
เกิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าว Papert, S., and Harel, I. (1991: 193-206)
แนวคิดคอนสตรัคชั่นนิส เป็นการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อ งกับการ ตีความ ข้อ สรุป การที่
นักเรียนวาดภาพของตัวเอง ผ่านการทดลอง ความคิดสร้างสรรค์และ การสร้าง วัตถุทางสังคม และ
ครูตีความ เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือ ในการทาความเข้าใจ (Papert,
S., and Harel, I., 1991: 193-206) บทบาทของครูไม่ได้ที่จะเป็นอาจารย์ แต่ อานวยความสะดวกที่
นักเรียนโค้ชที่จะ บรรลุ ของตัวเอง เป้าหมาย (Alesandrini, K., and Larson, L. (2002: 119-121)
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ห้ากลวิธีการเรียนการสอนทาให้การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนั้นควรเป็นภาระงานที่มีขนาดใหญ่ งานที่มีขนาดใหญ่เป็นสิ่งสาคัญเพราะ
จะช่ ว ยให้ นั กเรี ย นเห็ น ว่ ากิ จ กรรมที่ สามารถน าไปใช้ ใ นหลาย ๆ ด้า นของชี วิ ต และเป็น ผลให้
นักเรียนมีแนวโน้มที่จะได้พบกับกิจกรรมที่พวกเขากาลังว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
5. ผู้เ รี ย นจะต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ จ ะรู้สึ ก ว่ า พวกเขาจะเริ่ ม มี ก รรมสิ ท ธิ์ ข อง
ภาระงานนั้น
3. เป็นงานที่แท้ จริง ควรจะได้รับการออกแบบสาหรับผู้เรียน ซึ่งหมายความว่างาน
องค์ความรู้และความสามารถของผู้เรียนที่มีให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะทาให้การเรียนรู้ที่มีคุณค่า
4. สะท้ อ นเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาที่ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถคิ ด ผ่ า น
กระบวนการในสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้
2. อนุญาตและส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จะทดสอบความคิดกับมุมมองที่แตกต่างกันใน
บริบทที่แตกต่างกัน (Wilson, B. (Ed.)
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึมไม่เพียงแต่จะสามารถนาไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์
เท่านั้นแต่ในทางสังคมศาสตร์ก็สามารถนาแนวคิดนี้ไ ปประยุกต์ไ ด้เล่นกัน ตัวอย่างเช่นแทนที่
นักเรียนจะต้องจดจาข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ ครูก็สามารถให้นักเรียน วาดแผนที่
แสดงสัญลักษณ์ลงบนกระดาษที่ว่างเปล่า ไม่มีป้ายกากับ แม่น้า ทะเลสาบและ ภูเขา แล้วขอให้
นักเรียนถอดรหัส โดยที่อาจจะอาศัยอยู่ โดยความช่วยเหลือจากหนังสือหรือแผนที่ (Biehler, R.,
Snowman, J., D’Amico, M., and Schmid, R. (1999: 387-403)
หลักกำรของทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม
ซีมัวร์พาร์เพิร์ท (SeymourPapert) ได้ให้ความเห็นว่า หลักการการศึกษาการเรียนรู้ที่มี
พื้นฐานอยู่บน กระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน
1. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเองไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหล
เข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้นโดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่
ได้รับ สังเกตว่าในขณะที่เรา สนใจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่อ ย่างตั้งใจเราจะไม่ลดละความพยายาม
เราจะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นจนได้
2. กระบวนการการเรี ย นรู้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด หากกระบวนการนั้ น
มีความหมายกับ ผู้เรียนคนนั้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือ
ทาด้วยตนเอง (Learning by ฏoing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มีความหมายกับตนเองทาให้ผู้เรียน
สามารถเชื่ อ มโยงผสมผสาน ความรู้ ร ะหว่ า งความรู้ ใ หม่ กั บ ความรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และสร้ า งเป็ น
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องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาการลงมือทาด้วยตนเองโดยการได้ทาสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจซึ่งในขณะที่
ทาสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้ จากกระบวนการที่ทาไปพร้อมๆกัน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การเรี ย นการสอนแนวสตรั ค ชั่ น นี ส ซึ่ ม เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาทฤษฎี นี้ แ ละ
นามาใช้ย่อมเข้าใจว่าการเรียนรู้ของเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันมีองค์ประกอบหลา ย ๆ ด้าน
ที่มารวมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจะเห็นว่าการนาทฤษฎี
แนวสตรัคชั่นนีสซึ่มมาสอนโดยการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับการนาเสนอบทเรียนเพื่อ
สร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่งยังสามารถใช้ได้กับหลาย ๆ วิชา ที่ผู้สอนนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียนดังมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การสอนที่ค้นหาความรู้เดิมจากผู้เรียนให้ออกมาในรูปของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเสนอปัญหาต่าง ๆ ของตนเองหรือกล่าวคือ ผู้เรียนต้องพยายามดึง
ความรู้เดิมที่มีอยู่ ออกมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้มีโอกาสในการรับรู้โดยอาจนามาเสนอในรูปแบบของ
นิทานเพลง ประกอบภาพ เป็นการนาเสนอแนวคิดของผู้เรียนออกมาในรูปของชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้น
โดยอาศัย องค์ประกอบรวมของหลาย ๆ โปรแกรมในการนาเสนอเช่น ผู้เรียนอาจนาโปรแกรม
Photoshop มาใช้เพื่อการวาดภาพ ตัดตกแต่ง เป็นต้น
2. เมื่อผู้เรียนนาเสนอถ่ายทอดชิ้นงานของตนเองออกมาในรูปแบบมัลติมีเดียแล้วยังมี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในห้อ งเพื่อ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นหรือ
แม้กระทั่งตัวผู้สอนเองก็ยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนทาให้ผู้สอนเกิดเทคนิคการ
สอนที่สนุกและน่าสนใจในบทเรียนที่เรียน และยังก่อ ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อ ให้
ผู้สอนนาเทคนิคที่ได้จากผู้เรียนห้อ งหนึ่งไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนอีกห้องหนึ่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การนาแนวทฤษฏีสตรัคชั่นนีสซึ่มผู้สอนสามารถ ช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยผู้สอนสร้างเสริมโครงสร้ า ง ความรู้ผ่านกระบวนการทางแบบฝึ ก
ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสในการสารวจตนเองการทาแบบ ฝึกซ้าๆ หรือการจิตนาการในตัวละคร
เพื่อ สร้างตั วละครมีก ารใช้ศิลปะในการสร้ างสรรค์ชิ้ นงานเน้ น การกระทา เพื่อ เป็ น การกระตุ้ น
ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางปั ญ ญาให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งทางปั ญ ญาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากแบบฝึกที่ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการปรับเปลี่ยนทาให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการ
สร้างความรู้ใหม่ของตนเอง
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4. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสารวจตนเองเพื่อการพั ฒนาโดยให้ - ทักษะการ
แสวงหาความรู้- ทักษะการศึกษาด้วยตนเองการฝึกปฏิบัติ - ทักษะการคิดและจิตนาการสร้ างสรรค์
ชิ้นงาน – ทักษะด้านการจัดการและการทางานเป็นทีม
5. ประเมินผล และให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนแนว
คอนสตัคชั่นนิสซึ่มเป็นการพัฒนาการจัดองค์ความรู้ตามแนวกา รสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนทัศนะใหม่ทางปัญญามีความ คงทนในการเรียนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ในการศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
บทบำทผู้สอน
1. ผู้ ส อนเป็ น แรงผลั ก ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความยากในการเรี ย นรู้ ค รู ช่ ว ยเสริ ม แรงโดย
นาเสนอแบบฝึกใบงานตามองค์ประกอบของบทเรียน โดยครูเป็นผู้กาหนดชุดฝึกอบรมหรือ ฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทาชิ้นงานตามกาหนด
2. ผู้ ส อนกระตุ้ น ผู้ เ รี ย นโดยการแบ่ ง กลุ่ ม น าเสนอชิ้ น งานโดยให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ คิ ด
เค้าโครงของเรื่อง
3. ผู้สอนสนองความต้องการของผู้เรียนโดยนาเสนอโปรแกรมการใช้งานในรูปแบบ
ต่าง ๆ กัน
4. ผู้สอนเป็นผู้ สร้ างแบบฝึก ให้ผู้ เรี ยนเป็น ผู้ปฏิ บัติ และครู แบ่ งกลุ่ มปฏิบัติ หรื อ ให้
ผู้เรียนปฏิบัติเดี่ยวโดยครูให้ชิ้นงานโดยให้ผู้เรียนได้เลือกสร้างชิ้นงานเองตามความถนัด เช่น นิทาน
ในจินตนาการ การวาดการ์ตูนการสร้างภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีคอนสตัคชั่นนิสซึ่ม หรือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน มี เอกลักษณ์ในตัวทฤษฎีการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี ใช้ทรัพยากรรวม
เป็นทฤษฏีที่อาศัยองค์ความรู้ด้วยตนเองมาพัฒนาเป็นสาระสาคัญ ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของ
ครูเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการนา โครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนเองมาสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) มี 3 กระบวนการด้วยกัน กล่าวคือกระบวนที่ผู้เรียน
สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง กระบวนการที่สอง คือ ผู้สอนเปิด โอกาสและให้โอกาสสร้างสรรค์
ชิ้นงานแก่ผู้เรียน กระบวนการสุดท้าย คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุดเกิดการ
ถ่าย ทอดที่ อาศัย กระบวนการใหม่ ในการนาเสนอชิ้ นงาน คือ การจั ดการเรีย นรู้ โดยให้ ผู้ส ร้า ง
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่โดยอาศัยความรู้ ข้อมูลเป็นพื้นฐาน สนับสนุนผู้เรียนใช้สื่อใน
การผลิตผลงาน หรือการวาดภาพประกอบจากเนื้อ หาในรายวิชา โดยสร้างเป็นผลงานใหม่ของ
ตนเอง เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทา อาศัยประสบการณ์เดิมในการสร้างงานนั้น ๆ
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งานวิจัยเรื่องผลของการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติงานต่อความสามารถทางการ
พูดและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวต่างชาติในอิสราเอล Tareq (2009) ได้
ทางการศึกษาแล้วพบว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นและทัศนคติใน
การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาของ Hakki (2009) และ
Dembovskaya (2009) ยังพบว่าวิธีการนี้ยังช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนแบบร่วมมือ สร้าง
แรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถทางการพูดที่สูงขึ้น อีกทั้งงานวิจัยของ Golda
(2008) Yang (2008) Waer (2009) และ Aliakbari and Jamalvandi (2010) ยังระบุว่าการสอนภาษา
ที่เ น้น การปฏิ บัติ งานสามารถนาไปใช้ กับ วิธี การสอน เทคนิค และกิ จกรรมอื่น ๆมากมาย เช่ น
Grammar-Translation, Computer-Assisted, Jigsaw, Role Play, Authenticity ซึ่งล้วนแสดงผลการ
ทดลองไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มทดลองจะมีความสามารถทางการฟัง พูดภาษอังกฤษที่
สูงขั้น นอกจากนี้หลี่ (李, 2010) ได้ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงาน
และพบว่ากิจกรรมในขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) มีความสาคัญต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก และ Leila and Seyed (2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการ
สอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานกับการสอนภาษาที่เน้นโครงสร้าง ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ความสามารถทางการฟังของนักศึ กษาชาวอิหร่าน หลังการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานสูงกว่า
การสอนภาษาที่เน้นโครงสร้าง ทั้งนี้ Nejad (2008) ได้ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการนี้ เช่น
เพศของผู้ร่วมทดลอง แต่พบว่าเพศที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลใด ๆ ต่อความสามารถทางการพูด
แต่อย่างใด
หม่า เจียน เฟย (马箭飞, 5001) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารที่เน้นภาระงานกับ
การสอนภาษาจี นระยะสั้ น เป็ นการสร้ างคุณู ปการทางด้า นการศึก ษาค้น คว้ าเกี่ย วกั บการสอน
ภาษาจีนด้วยภาระงานให้กับวงการการสอนภาษาจีนเป็นอย่างมาก เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นการเรี ย นภาษาจี น ระยะสั้ น เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านการสื่ อ สาร ได้ ก ล่ า วถึ ง
ลักษณะเฉพาะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่เน้นภาระงาน การกาหนดแผนการสอนที่เน้น
ภาระงานเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรสาหรับการสอนภาษาจีนในระยะสั้นและแผนการจัดการเรียนรู้
รายหน่วย รวมไปถึงวิสั ยทัศน์เกี่ ยวกับการเสริ มสร้างการสอนภาษาจีน ที่เน้นภาระงานเพื่อ การ
สื่อสารในระยะสั้น ในขณะเดียวกัน เขายังได้ทาการวิจัยให้กับฮั่นป้านของประเทศจีน เรื่อง 《高等
学校外国留学生汉语教学大纲（短期强化）》ภาคผนวกเรื่ อ ง 《汉语交际任务项目
表》
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เว่ย หย่ง หง (2003) มหาวิทยาลัยราชภัฏฮว๋าตง ประเทศจีน ได้ทาวิจัยในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต เกี่ยวกับการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นภาระงานคือ TBLT หรือการสอนภาษาที่เน้น
ภาระงาน หมายถึงวิธีการที่เป็นหน่วยหลักของการวางแผนองค์กร การดาเนินการเรียนการสอน
ภาษาที่สอง นั่นคือ “ภารกิจ” ที่ผู้เรียนต้องใช้ภาษาเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาในการสื่ อสาร การเรียน
การสอนที่เน้นภาระงาน โดยมี ระดับการออกแบบว่าเงื่อนไขสาคัญส่ง เสริมการเรียนรู้ภาษาที่สอง
คือ ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ภาษาตามธรรมชาติ การป้อ นข้อ มูลภาษาเป้าหมายที่
หลากหลายและฝึกภาษาระหว่างนักศึกษา การปฏิสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ เรียนมีที่
ความหมาย ซึ่งผู้เรียนภาษาเป้าหมายจะได้รับประสบการณ์ที่อุดมไปด้วยระบบการสร้างความ
เข้าใจภาษาเป้าหมายด้วยตนเอง ที่สาคัญกว่า “ภารกิจ” เพื่อให้การเรียนการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งจะเน้นความสาคัญของหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบทาง
ภาษา เพราะความสาคัญของ “ภารกิจ” คือ เพื่อการสื่อสารและการนาไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งเป็นเอื้อ
ต่อการเพาะปลูกการสื่อสารของผู้เรียน โดยการวิจัยของเว่ย หย่ง หง (2003) แบ่งเป็น6 บท ได้แก่
บทแรก “การพัฒนาของ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในช่วงศตวรรษที่ 50” ทบทวนการ
พัฒนาของศตวรรษที่ 50 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สรุปลักษณะของการพัฒนา บทที่ 2
ได้แก่ “ความเฟื่องฟู ของการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน” บทที่ 3 “TBLT พื้นฐานทฤษฎี ” จาก
ภาษาศาสตร์ ทฤษฎี การเรียนรู้ การเรียนการสอน สารวจทฤษฎีพื้นฐาน ของทั้งสามด้านของการ
เรียนการสอนที่เน้นภาระงาน บทที่ 4 “การเรียนการสอนที่เน้นภาระงานและการวิจัย การเรียนรู้
ภาษาที่สอง” บทที่ 2 “การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นภาระงาน” และบทที่ 6 “การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นภาระงาน” เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้คือ เพื่อสารวจ กระบวนการของการเรียนการสอนตามขั้นตอน
การสอนที่เน้ นภาระงาน การดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ว่ า ขั้นตอนเหล่ านั้นรวบรวม
แนวคิดของการเรียนการสอนที่เน้นภาระงานและให้ กรอบการทางาน ที่สามารถทางานได้ กับการ
จัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
อู๋ จง เหว่ย（吴中伟, 2009）ได้วิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาด้วยภาระงาน โดย
กล่าวถึง นิยามความหมาย จุดมุ่งหมาย ตัวป้อน กระบวนการและผลลัพธ์ วิธีการสอนด้วยภาระงาน
และสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการสอนหลังปี 5002 เป็นต้นมา มีนักการศึกษาในวงการการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศให้ความสนใจกับแนวคิดการสอนด้วยภาระงานเพิ่มมากขึ้น มีการจัด
งานวิ จั ยระดับ ชาติ ห ลายครั้ ง โดยเน้น การน าเสนองานวิจั ย ที่เ กี่ ยวกั บการสอนที่ เน้ น ภาระงาน
นาเสนอผ่านมุมมองของนักการศึกษาในมุมต่าง ๆ กัน เช่น เฉิน ตง ตง (陈东东,5002) ตัวแทน
จากอเมริกา นาเสนองานวิจัยเรื่อง การสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงานสาหรับนักเรียนชาวอเมริกัน
อู๋ หย่ง อี้ (吴勇毅, 5002) นาเสนอเรื่องการสะท้อนแนวคิดจากการเรียบเรียงแบบเรียนการสอน
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ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศด้วยการสอนที่เน้นภาระงาน อู๋ จง เหว่ย (吴中伟, 5002) นาเสนอ
เรื่อง จากรูปแบบการสอน 3P สู่การสอนที่เน้นภาระงาน ม่อ ฮว๋าและหลิวฮุ่ยหลิง (莫华、刘
慧玲, 5004) ได้ ทาการศึ กษาค้นคว้า เกี่ยวกับ ปั ญหาและผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนรายวิชาการ
ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นภาษาจี น สมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น ภาระงาน โดยเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง
ไช่ หย่ง เฉียง (蔡永强, 5006) ทาการศึกษาลงลึกเกี่ยวกับ มุมมองทฤษฎีการสอนที่เน้น
ภาระงาน: กลวิธีและแนวทางการปฏิบัติ และข้อจากัดของการสอนที่เน้นภาระงาน เป็นต้น
งานวิจัยของ Golda (2008) Yang (2008) Waer (2009) และ Aliakbari and Jamalvandi
(2010) ยังระบุว่าการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานสามารถนาไปใช้กับวิธีการสอน เทคนิค และ
กิจกรรมอื่น ๆ มากมาย เช่น Grammar-Translation, Computer-Assisted, Jigsaw, Role Play,
Authenticity ซึ่ ง ล้ ว นแสดงผลการทดลองไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ กลุ่ ม ทดลองจะมี
ความสามารถทางการฟัง พูดภาษอังกฤษที่สูงขั้น
นอกจากนี้Li (2010) ได้ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงาน
และ พบว่ากิจกรรมในขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) มีความสาคัญต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษเป็นอย่ างมาก และ Leila and Seyed (2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
การสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานกับการสอนภาษาที่เน้นโครงสร้าง ซึ่งผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่า ความสามารถทางการฟังของนักศึกษาชาวอิหร่าน หลังการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงาน
สูงกว่าการสอนภาษาที่เน้นโครงสร้าง ทั้งนี้ Nejad (2008) ได้ศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับวิธีการนี้
เช่น เพศของผู้ร่วมทดลอง แต่พบวาเพศที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลใดๆต่อความสามารถทางการพูด
แต่อย่างใด
จากการนาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมที่เน้นภาระงาน
ดีขึ้นกว่าก่อนเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนต่อรู ปแบบเป็นด้านบวก และความสามารถในการ
สื่อสารดีขึ้นกว่าก่อนเรียน
จากหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ขั้ นพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ งานวิ จั ย การพัฒ นารู ปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับ
นักศึ กษาปริญ ญาตรี ในครั้ง นี้ ผู้ วิจัย ได้ สรุ ปผลการสัง เคราะห์ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี พื้น ฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการของรู ป แบบการสอนอ่ า นภาษาจี น ที่ เ น้ น ภาระงาน ในแต่ ล ะขั้ น
ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 สรุปผลการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
หลักการ แนวคิดทฤษฎี

ขั้นที1่ ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน
(Activating Prior Learning: A)

ขั้นที2่ ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธี
ขั้นที3่ ขั้นปฏิบัติภาระงาน
ขั้นประเมินผลผลิตชิ้นงาน
และตรวจสอบความเข้าใจ
(Acting on the Task: A )
(Assessing the Task: A)
(Applying Strategies and Checking for
Comprehension: A )
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ การสะสมความรู้และเก็บรวบรวมไว้อย่างมีระบบและการจะสามารถเข้าใจประสบการณ์ใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อประสบการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับความรู้เดิม
(Schema Theory)
ซึ่งมีการรองรับในสมองก่อนแล้ว
ทฤษฎีสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 The acquisition-learning Hypothesis
5 ประการของ Stephen
จากการเรียนรูอ้ ย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในห้องเรียน เป็นการเรียนรูไ้ วยากรณ์ง่าย ๆ การรับรู้เป็นความรู้ที่ผู้พูดสามารถใช้ได้ใน
Krashen
การสื่อสารจริง ๆ ซึ่งสนใจที่ความหมายไม่ใช่ที่รูปแบบของภาษา
สมมติฐานที่ 4 The Input Hypothesis
เรารับรู้ภาษาจากสิ่งที่ป้อนเข้าไปที่
สามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input)
โดยให้ความสาคัญกับเนื้อข้อความ
(Message) มากกว่ารูปแบบ (Form)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input)
สมมติฐานที่ 5 The Affective Filter Hypothesis ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาที่สองส่งผลต่อการเรียนภาษาในด้านเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ขอ้ มูลใหม่ๆ และประสบการณ์
ต่างๆ นอกจากนีย้ ังทาให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งที่ป้อนให้เร็วยิ่งขึ้น สิ่งที่เราต้องทาก็คือ การทาให้จิตใจสงบ (The Affective Filter is Down) เช่น ทาให้ห้องเรียนมีความผ่อนคลาย ไม่เกิด
ความ
วิตกกังวลแต่เนื่องจากแต่ละบุคคลมีกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 16 สรุปผลการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
หลักการ แนวคิดทฤษฎี

กลวิธีการอ่าน

ทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist)

ทฤษฎีการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน
(Constructionism)

ขั้นที1่ ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน
(Activating Prior Learning: A)

ขั้นที2่ ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธี
ขั้นที3่ ขั้นปฏิบัติภาระงาน
ขั้นประเมินผลผลิตชิ้นงาน
และตรวจสอบความเข้าใจ
(Acting on the Task: A )
(Assessing the Task: A)
(Applying Strategies and Checking for
Comprehension: A )
ความสามารถในการอ่านจะพัฒนาได้ดี
เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัตอิ ย่างตื่นตัว มีความ
ตระหนักถึงการใช้ยุทธศาสตร์และกลวิธี
ในการอ่าน และเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
การอ่าน (Grace and Grave 1994: 1-2)
1. ผู้เรียนได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมีทางเลือกที่มากขึ้นโดยการลงมือปฏิบัติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจและสร้างองค์ความรู้ขึ้ นมาเองโดยการผสมผสานระหว่าง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ตอ่ เมื่อได้รับ
ประสบการณ์ตรงหรือลงมือทาด้วยตนเอง
(Learning by Doing) ได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างที่มีความหมายกับตนเอง
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากการลงมือทาผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมีทางเลือกที่มากขึน้ โดยการลงมือปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานที่ตนเองสนใจ
และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองโดยการผสมผสานระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ คือ การเรียนรู้จากการปฎิบัติ ลงมือทา (Learning By Doing)
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ตารางที่ 16 สรุปผลการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
หลักการ แนวคิดทฤษฎี

การอ่านเน้นภาระงาน
(Task based Reading
Instruction)

ขั้นที1่ ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน
(Activating Prior Learning: A)

ขั้นที2่ ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธี
และตรวจสอบความเข้าใจ
(Applying Strategies and Checking for
Comprehension: A )

ขั้นที3่ ขั้นปฏิบัติภาระงาน
(Acting on the Task: A )

ขั้นประเมินผลผลิตชิ้นงาน
(Assessing the Task: A)

ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน
(Pre-Test)
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
(Encouragement)
กาหนดวัตถุประสงค์การอ่าน
(Setting Purpose)
วางแผนการอ่าน(Planning)
ผู้เรียนทางานเดี่ยว งานคู่หรืองานกลุ่มย่อย
โดยผู้สอนคอยเฝ้าดูการทางานของผู้เรียน
และให้ตัวอย่างชิ้นงาน (Demonstration)
วางแผนการปฏิบัติภาระงาน (Planning)
ผู้เรียนนาเสนอภาระงาน
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ตารางที่ 16 สรุปผลการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
หลักการ แนวคิดทฤษฎี

การอ่านเน้นภาระงาน
(Task based Reading
Instruction)

ขั้นที1่ ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน
(Activating Prior Learning: A)

ขั้นที2่ ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธี
และตรวจสอบความเข้าใจ
(Applying Strategies and Checking for
Comprehension: A )

ขั้นที3่ ขั้นปฏิบัติภาระงาน
(Acting on the Task: A )

ขั้นประเมินผลผลิตชิ้นงาน
(Assessing the Task: A)

ขั้นวิเคราะห์(Analysis) ผู้สอนตรวจสอบ
รูปแบบทางภาษา ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นฝึกฝนรูปแบบทางภาษา วลี คา
ประโยคจากการอภิปราย
ประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและความสามารถในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานจากบทอ่าน
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จากตารางที่ 16 สามารถสรุปได้ว่าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยนามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ทฤษฎีสมมติฐาน
5 ประการของ Stephen Krashen กลวิธีการอ่านทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist) ทฤษฎี
การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน (Constructionism) และการอ่ า นเน้ น ภาระงาน (Task based Reading
Instruction)ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอนตารมรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน
ที่เน้นภาระงานในขั้นต่าง ๆ ซึ่ง หลักการ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้ที่จะทาหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี เป็นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมวิธี
(Mixed Methods Research) โดยมี การเก็บข้อ มูลเชิงปริม าณ (Quantitative Research) และเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Embedded Design) และการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล
วิธีและขั้นตอนกำรวิจัย
โดยเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1): ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความ
ต้องการจาเป็น(Analysis)เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของผู้เรียนในการ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจและพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการอ่าน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1): ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Design
and Development) รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน ที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ( Research: R2): ทดลองใช้รูปแบบ (Implement)
1. การจัดกลุ่มทดลองและเลือกรายวิชาในการทดลอง
5. การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 การพั ฒนา (Development: D2): ประเมิน ผลและปรับ ปรุ งรู ป แบบ
(Evaluation) รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน เพื่อ
ความเข้าใจ สาหรับ นักศึกษาปริญญาตรี
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
1.2 แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน
1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
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2. เครื่องมือเก็บรวบรวมเชิงปริมาณ
แบบสะท้อนคิดผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
ดังภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย

ขั้นตอนที1่ วิจัย : Research :R1
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจาเป็น

ขั้นตอนที2่ พัฒนา : Development :D1
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ

ขั้นตอนที3่ การวิจัยและการนาไปใช้ : Research & Implement : R2
การนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้

แนวคิดทฤษฎีการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการสอนADDIE
Model ตามแนวคิดของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยฟรอริดา
Dick and Carey และเกอลาช แอนด์ เอลี (Gerlach and Ely Model)
2. แนวคิดการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
-ทฤษฎีโครงสร้างความรู(้ Schema Theory) Devine (1986:25) Obah
(1983:129) Johnson (1982:510) Barlett (1932) Rumelhart(1994:15)
Mayer(1975:11)
-ทฤษฎีการเรียรู้ภาษาที่สอง
สมมติฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen(Larsen-Freeman, D. and
Long, M. H. 1991, p. 241)
ทฤษฎีการสร้างความรู(้ Constructionism)โดย ชอง เปียเจีย์
( Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส
-ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน(Task based
learning)Crooks (1986) Wrigth (1987), Krahnke (1987), Breen (1987),
Prabhu (1980) , Candlin (1987), Nunan (1989), Richards et al
(1986)และWillis (1996)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนอ่านที่เน้นภาระงาน
รูปแบบการสอนอ่าน ผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนอ่าน รูปแบบการอ่าน ที่เป็นงานวิจัยในประเทศ รวม
ทั้งสิ้น7งานวิจัย (เกศริน ทองงาม(2557)อุษา มะหะหมัด (2557)วิภาดา
พูลศักดิ์วรสาร(5222 ) นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์(2555)พนอ สงวนแก้ว
(2553) ฉลวย ม่วงพรวน(2553) และอารีรักษ์ มีแจ้ง(2547)
การสอนกลวิธีการอ่านภาษาจีน Zhou Xiao Bin(2008.1:31)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)
Papert, S. & Harel, I. (1991,193-206)

1. สร้า งโครงร่ างรูป แบบการสอนภาษาจีน ที่เ น้ น
ภาระงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาจีน เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพั ฒ นารู ป แบบด้ า นการสอนภาษาจี น ฯ ด้ า น
หลักสูตร ด้านการสอนและด้านการประเมิน จานวน
9ท่าน ด้วยวิธีการ Connoisseurship เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ แผนการสอน และนาไปทดลอง
ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
3.ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
5. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน5คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ และน ารู ป แบบไปทดลอง(Tryout)กั บ
นักศึกษาที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้
6. ปรั บปรุ ง แก้ ไขรู ป แบบการเรีย นการสอนและ
เครื่ องมื อที่ ใ ช้เ ก็ บรวบรวมข้อ มู ลให้ สมบู รณ์ ก่ อ น
นาไปใช้จริงกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
7.ประเมิน ประสิทธิ ภาพของรูป แบบการสอนอ่า น
ภาษาจีนที่เน้นภาระงานกับนักศึกษาที่มีลักษณะไม่
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร E1/E2 และใช้
เกณฑ์ 80/80
8. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ

นารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่1 ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Learning : A)
1.1 ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ด้วยการถามตอบความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาที่
เรียน อาจใช้การสอบถาม สนทนาอภิปรายกับผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนระดมสมองเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนหรือให้ผู้เรียนดูสื่อ เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอข้อความหรือประโยคสั้นๆที่
เชื่อมโยงรายละเอียดในบทเรียน 1.2 ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับกลวิธีที่ช่วยในการ
อ่ า นผู้ ส อนให้ ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ให้ ผู้ เ รี ย นเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารที่ ผู้ เ รี ย นใช้
ประกอบการอ่านภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธีที่ผสู้ อนนาเสนอเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโน
ทัศน์ในการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้ นประยุ ก ต์ใ ช้ ก ลวิ ธี และตรวจสอบความเข้ า ใจ (Appling Strategies and
Checking for Understanding : A )
ขั้นที่3ขั้นปฏิบัติภาระงาน(Acting on the task : A
3.1 ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน 3.2 ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน 3.3 ผู้เรียนนาเสนอ
งาน
ขั้นที่4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน(Assessing the Task: A )ตรวจสอบภาษาประเมิน
ความ สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบท
อ่านโดยเป็นขั้นวิเคราะห์(Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษา ทบทวน แก้ไข
เพิ่มเติม
4. การวั ด และประเมิ นผล ด้ า นความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านและความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
5.เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานโดยใช้กลวิธีการอ่าน
และภาระงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และผู้สอนควรศึกษากลวิธีทั้ง 5ด้วยตนเองให้
เข้ า ใจก่ อนนารู ป แบบไปใช้บ ทอ่ า นที่ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ส าหรั บ นั ก ศึก ษาสาขาการสอน
ภาษาจี นระดั บปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ผู้ สอนจึ งควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกั บระดั บ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข

รูปแบบที่สมบูรณ์
ไม่ผ่าน
ปรับปรุงแก้ไข
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ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย

ขั้นตอนที4่ การพัฒนา :
Evaluation:D2
ประเมินผลพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบ
1. ศึกษาความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษา
2. ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจ
ในบทอ่านจากชิ้นงาน
3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่านภาษาจีน ของนักศึกษา
ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อ่านที่พัฒนาขึ้น
4. ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน
5. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
6. นารูปแบบการสอนที่
ปรับปรุงแล้วไปขยายผลเพื่อ
รับรองคุณภาพของรูปแบบ
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ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research: R1): ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน
เป็ นการศึก ษาข้อ มูล พื้น ฐานศึ กษาและวิเ คราะห์ข้ อ มู ลพื้ นฐาน เกี่ย วกั บสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของผู้สอนความต้องการในการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นในรายวิ ช าการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน โดยมีวัตถุประสงค์แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา วิธีดาเนินการ เครื่อ งมือและการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในขั้นที่ 1 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ กษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ สภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
รายวิชาการอ่านภาษาจีน
2. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนและ
วิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและ
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านของผู้เรียน
แหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล เอกสาร ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ป รากฏในบทความจากต ารา
วารสารทางวิชาการ และหนังสือพิมพ์ทั้งที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารและเป็นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ ยวข้อ งกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ พระราชบั ญญั ติก ารศึ กษา พุท ธศัก ราช 2545 ยุ ทธศาสตร์
การสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลักสูตร
การสอนภาษาจีนฯ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอน รูปแบบการสอนอ่าน แนวคิดทฤษฎีการเรียน
การสอนที่เน้นภาระงาน แนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านภาษาจีน
แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้สอนภาษาจีน เพื่อเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้สอนอ่าน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ ผู้ ส อนภาษาจี น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อาจารย์ ช าวต่ า งประเทศในระดั บ
อุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านภาษาต่างประเทศ
2. นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านการศึกษาในรายวิชาการ
อ่านภาษาจีนและนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันที่กาลังศึกษาอยู่
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา เกี่ยวกับการสอนอ่าน
ภาษาจีน
2. สภาพปั ญ หาของผู้ เรี ย นเกี่ ยวกั บการอ่ า นภาษาจี น และความต้ อ งการในการจั ด
การเรียนการสอน
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3. ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ได้จากการวิเคราะห์ผลการเรียน
ของผู้เรียนในปีที่ผ่านมา
4. พฤติ ก รรมการใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นของผู้ เ รี ย น ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น โดยใช้ แ บบ
ประเมินการที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารหลักสูตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 5222–5229) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 5225 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 5242 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 5223 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 2554 วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 21st
Century Skills เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเพื่อ เพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565)
1.2 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ แ บบ
วิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร และตารา เกี่ยวกับการออกแบบการสอน
(Kruse, 2007: 1; Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8 and Gerlach and Ely, 1971) แนวคิดการสอน
อ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน (Devine, 1986: 25, Obah, 1983: 129, Johnson, 1982: 51, Barlett
1932, Rumelhart, 1994:15, Mayer1975:11, Larsen-Freeman, D. and Long, M. H. 1991: 241,
Piaget, 1972: 1-12, Crooks, 1986, Wrigth, 1987, Krahnke, 1987, Breen, 1987, Prabhu, 1980,
Candlin, 1987, Nunan, 1989, Richards and others, 1986, Willis, 1996, เกศริน ทองงาม (2557) อุษา
มะหะหมัด (2557) วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (5222 ) นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (2555) พนอ สงวนแก้ว
(2553) และฉลวย ม่วงพรวน (2553) แนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการสอนอ่าน Zhou Xiao Bin, 2008.1: 31
และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานของ Papert, S., and Harel,
I. (1991: 193-206)
1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
1.3.1 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน จานวน 5 ท่าน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
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1.3.2 การสะท้ อ นคิ ด ของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการเรี ย นรายวิ ช าการอ่ า นภาษาจี น
มาแล้ว และนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
2. วิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ
ความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานและพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีน
2.1 วิเคราะห์ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบทดสอบการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2.2 วิเคราะห์ความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2.3 วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่1
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
1.3 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและนาไปปรับปรุง
แก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน จานวน 2 คน
นักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2 คน และนักการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล
จานวน1คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
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2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.40 หมายความว่า มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้ คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไ ขก่อนนาไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ , 2555: 179) ซึ่งผลการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าทุก
รายการมีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่
= 3.75, S.D. = 0.65 ถึง = 4.50, S.D. = 0.35 ซึ่งแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ผู้วิจัยพัมนาขึ้น
มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อยู่ในระดับมาก สามารถนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนที่มีต่อสภาพการจัดการเรี ยน
การสอนในรายวิช าการอ่านภาษาจี นในระดับ อุด มศึก ษา เป็ นแบบสั มภาษณ์แบบมี โครงสร้า ง
(Structured Interview) มีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Questions) โดยมีประเด็น
ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อวิธีการสอน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ มีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
2.1 กาหนดรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานที่ทางาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้อ คาถามแบบปลายเปิด (Open-end Form) และมี
สาระครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
2.3 ตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์
ในการใช้ภาษา ความสอดคล้องด้านประเด็นสัมภาษณ์ เกี่ยวกับวิธีสอนการอ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงาน ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน จานวน 2 คน นักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน จานวน
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2 คน และนักการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล จานวน1คนโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมิน ค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบวิเคราะห์เอกสาร
ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ
พบว่าทุกรายการมีค่าความสอดคล้อ งอยู่ ในระดับมากที่ สุด โดยมีค่า เฉลี่ยและค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ = 4.50, S.D. = 0.45 ถึง = 4.85, S.D. = 0.15 ซึ่งแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่
ผู้วิจัยพัมนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อยู่ในระดับมาก สามารถ
นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ รายละเอียดของขั้นตอนที่ 1 ปรากฏในตารางที่ 17 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 17 ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research: R1): ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์
บัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนฯ
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการ
สอนในประเทศไทย
ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ
การสอน
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน
ภาษาจีนที่เน้นภาระงานและการ
สอนกลวิธี
การอ่าน
4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
5. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผล

วิธีดาเนินการ
ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรศึกษาศาสตร์
บัณฑิตสาขาการสอน
ภาษาจีนฯ พ.ศ. 2556

ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการอ่านทั้งใน
และต่างประเทศ
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการสอนอ่านที่
เน้นภาระงานและการ
สอนกลวิธีการอ่านทั้ง
ในและต่างประเทศ
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการสอนผู้ใหญ่
ทั้งในและต่างประเทศ

ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้
ข้อมูลและแนวทางการสอน
ภาษาจีน การสอนอ่าน
ภาษาจีน

ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่านภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนอ่านที่เน้นภาระ
งานและการสอนกลวิธี
การอ่าน
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เอกสารและงานวิจัยที่ ข้อมูลแบบทดสอบ
เกี่ยวกับการประเมินผล แบบประเมิน
แบบสอบถาม
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและบุคคล

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและบุคคล
ประกอบด้วย
ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานจากแหล่ ง ข้ อ มู ล เอกสารหลั ก สู ต ร แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 5222–5229)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 5245 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 5242 และ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 5223 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บ
ปริ ญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์แ ละสาขาศึ กษาศาสตร์ (หลั กสู ตรห้า ปี )
2554 วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 21st Century Skills เพื่ อให้ทราบถึ ง
เป้ า หมายในการพั ฒนาผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ ง นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (2549-2553) กรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565)

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งบุคคล

วิเคราะห์ผู้เรียน
1. วิเคราะห์ความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
ใช้แบบทดสอบการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ
2.ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจใน
บทอ่านจากชิ้นงาน โดยใช้แบบ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านจาก
ชิ้นงาน
3. ศึกษาพฤติกรรมในการใช้กลวิธี
การอ่านของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้แบบประเมินพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

1. อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา อาจารย์ชาวต่างประเทศใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านภาษาต่างประเทศ
2. นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านการศึกษาใน
รายวิชาการอ่านภาษาจีน และนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันที่กาลังศึกษาอยู่

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
วิเคราะห์ผู้เรียน ศึกษาความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการวิจัยที่ 1 (Research: R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำ (Development: D1): ออกแบบและพัฒนำรูปแบบ (Design and Development)
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ทาให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้
การออกแบบและพัฒนา รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้า ใจ สาหรั บนักศึกษาปริญญาตรี เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัย ได้พัฒนาหา
คุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีน เพื่อ ความเข้ าใจ ส าหรับ นัก ศึก ษาปริญ ญาตรี โดยน าข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จากขั้น ตอนที่ 1
มาพัฒนาเป็นรูปแบบ และให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน9คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน จานวน
9 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ แล้ วนไปทดลองใช้ (Tryout) กั บนัก ศึกษาที่มีลัก ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตั วอย่า งเพื่ อ
ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ก่ อ นน าไปทดลองใช้ จ ริ ง (Implement) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยมี
วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา วิธีดาเนินการ เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
ขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพัฒนาเครื่องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการนารูปแบบไปใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมิน
ความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
2. คู่มือการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
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5. เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน ประกอบด้ ว ย
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าในการอ่าน
จากชิ้นงาน แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
แหล่งข้อมูลบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน ประกอบด้ว ย อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน จ านวน 5 ท่า น
นักวิชาการนักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2 ท่าน นักการศึกษาด้านการวัดผล
จานวน 2 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบ คู่มือการนา
รูปแบบไปใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อรับรองรูปแบบก่อนนาไปใช้จริงในขั้นตอนที่ 3การวิจัย
(Research: R2) ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจาก
บทอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ได้แก่
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
2. คู่มือการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้
3. แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
4. แบบประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
5. แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
6. แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
7. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
8. แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนอ่านที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการ
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยรูปแบบที่พัฒนา
มีชื่อว่า 4A Model และการพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงาน คู่มือการนารูปแบบไปใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่1เพือ่ นามา
กาหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
1.2 ร่ า งรู ป แบบการสอนอ่ า นภาษาจี น ที่ เ น้ น ภาระงาน จากการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยมีองค์ประกอบด้านหลักการ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเงื่ อนไขการนารูปแบบไปใช้ องค์ประกอบของ
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คู่มือ ซึ่งประกอบด้วย คานา แนวทางในการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้ ข้อควรปฏิบัติ
ก่อ นใช้ รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการสอน ความเป็ น มาและ
ความสาคัญของรูปแบบ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูป แบบ (หลักการ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ) ตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้ และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานในรายวิชาการอ่านภาษาจีน เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน ซึ่งผู้วิจัยเลือก
บทอ่านภาษาจีนมาเป็นเนื้อหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จานวน 4 แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลา
เรี ย น6คาบเรี ย น คาบเรี ย นละ50 นาที แต่ ล ะแผนประกอบด้ ว ย หั ว เรื่ อ ง ก าหนดเวลาเรี ย น
จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล แบ่งออกเป็น
4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Learning: A) มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสนใจในการเรียน ตรวจสอบพื้นความรู้ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
ตรวจสอบพื้ นฐานความรู้ ของผู้ เ รี ย น ด้ ว ยการถามตอบ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน อาจใช้การสอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนระดมสมอง
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน หรือให้ผู้เรียนดูสื่อ เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ ข้อ ความหรือประโยคสั้น ๆ ที่
เชื่อมโยงรายละเอียดในบทเรียน
ขยายขอบเขตความรู้ เ กี่ ย วกั บ กลวิ ธี ที่ ช่ ว ยในการอ่ า น ผู้ ส อนให้
รายละเอีย ดเพิ่มเติม หรือให้ผู้เ รียนเปรีย บเทียบวิธีก ารที่ผู้เรีย นใช้ประกอบการอ่านภาษาจีนใน
ปัจจุบันกับกลวิธีที่ผู้สอนนาเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies
and Checking for Comprehension: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง
พร้อ มกับ การใช้ กลวิ ธีก ารอ่ านโดย ผู้เ รียนฝึก อ่านบทอ่ านด้วยตนเอง โดยผู้ส อนคอยชี้แนะให้
คาแนะนาช่วยเหลือ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน
ผู้เรียนนาเสนองาน
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ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A) ตรวจสอบภาษา
ประเมินความ สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
โดยเป็นขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษา ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบใน
การนาไปใช้และพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ ความถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้เ ชี่ย วชาญประเมิน คู่มื อการใช้รู ปแบบ แผนการจั ดการเรีย นรู้ โดยใช้แ บบประเมิ นความ
สอดคล้อง โดยวิธีการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก) โดย
ใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5ระดับของ Likert (Likert
Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบและคู่มือการใช้รู ปแบบ โดยการใช้
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนที่ เน้นภาระงาน คู่มือ
การใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ความสอดคล้องของรูปแบบการสอนใน
แต่ละประเด็นคาถามมีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ = 3.88, S.D. = 0.78 ถึง = 4.44, S.D. = 0.52 ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นคาถาม
กั บ องค์ ป ระกอบของคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการสอนพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น ค าถามมี ค่ า ความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ = 3.66, S.D. = 0.50
ถึง = 4.44, S.D. = 0.72 ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นคาถามกับองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนสอนพบว่า พบว่า ในแต่ละประเด็นคาถามมีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ = 4.60, S.D. = 0.54 ถึง = 4.00, S.D. =
0.00 ซึง่ แสดงว่าเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน คู่มือการใช้รูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงาน และแผนการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา
(Content Validity) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถนาไปใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจได้
1.6 ปรับปรุง แก้ไขรูป แบบ คู่ มือ การใช้รูปแบบ และแผนการจั ดการเรี ยนรู้ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนารูปแบบไปใช้ (Tryout) กับนักศึกษาที่มีลักษณะไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ซึ่งจากผลการประเมินค่าความสอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญได้
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข มีรายละเอียดโดยสรุปดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ภายหลังการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ร่างรูปแบบการสอน 4A Model
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ: ผู้เรียนฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่านด้วย
การสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้ของตนเองและปฏิบัติ
ภาระงานในการเรี ย นรู้ โ ดยการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ภาษาเป้าหมายในการสื่อสารสื่อความหมายมากกว่า
เน้นรูปแบบทางภาษาตามหัว ข้อ หรือ สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ โดยการใช้สื่อ การอ่านที่มีเ หมาะสมกั บ
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

วัตถุประสงค์:
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน รวมทั้งความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่าใส่รายละเอียดหลักการให้
มากกว่านี้ และเพิ่มเติมกลวิธีการอ่านที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนโมเดล
แก้ไขเพิ่มเติม:
ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน โดย ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่านด้วยการสร้างชิ้นงาน
จากองค์ความรู้ของตนเองและปฏิบัติภาระงานในการ
เรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาเป้าหมายในการ
สื่อสารสื่อความหมายมากกว่าเน้นรูปแบบทางภาษา
ตามหัวข้ อหรือ สถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยการใช้
สื่ อ การอ่า นที่ มีเ หมาะสมกั บความสนใจและความ
ต้อ งการของผู้เ รียนผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานจาก
ความเข้าใจในบทอ่านได้
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ตารางที่ 18 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ภายหลังการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ร่างรูปแบบการสอน 4A Model
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ: ผู้เรียนฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่านด้วย
การสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้ของตนเองและปฏิบัติ
ภาระงานในการเรี ย นรู้ โ ดยการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ภาษาเป้าหมายในการสื่อสารสื่อความหมายมากกว่า
เน้นรูปแบบทางภาษาตามหัว ข้อ หรือ สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ โดยการใช้สื่อ การอ่านที่มีเ หมาะสมกั บ
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่าใส่รายละเอียดหลักการให้
มากกว่านี้ และเพิ่มเติมกลวิธีการอ่านที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนโมเดล
แก้ไขเพิ่มเติม :
ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน โดย ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่านด้วยการสร้างชิ้นงาน
จากองค์ความรู้ของตนเองและปฏิบัติภาระงานในการ
เรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับภาษาเป้าหมายในการ
สื่อสารสื่อความหมายมากกว่าเน้นรูปแบบทางภาษา
ตามหัวข้ อหรือ สถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยการใช้
สื่ อ การอ่า นที่ มีเ หมาะสมกั บความสนใจและความ
ต้อ งการของผู้เ รียนผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานจาก
ความเข้าใจในบทอ่านได้
วัตถุประสงค์:
(ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข)
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน และความเข้าใจใน
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎี สามารถใช้เป็นกรอบใน
บทอ่านจากชิ้นงานของผู้เรียนรวมทั้งความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอนได้
ของ
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ตารางที่ 18 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ภายหลังการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ร่างรูปแบบการสอน 4A Model
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้:
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยใช้กลวิธีการ
อ่านและภาระงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกระตุ้นความรู้ (Activating)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความสนใจในการเรี ย น
ตรวจสอบพื้นความรู้ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ด้วยการถาม
ตอบความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเนื้ อ หาที่เ รียน อาจใช้ ก าร
สอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เรียนหรือให้ผู้เรียน
ระดมสมองเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน หรือให้ผู้เรียนดูสื่อ
เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ที่
เชื่อมโยงรายละเอียดในบทเรียน

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ใส่รายละเอียดให้มากกว่านี้
สาหรับผู้สอนท่านอื่นที่จะนารูปแบบการสอนไปใช้
ว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างและด้านบริบท
ผู้เรียน
แก้ไขเพิ่มเติม:
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานโดยใช้กลวิธีการ
อ่านและภาระงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
ผู้สอนควรศึกษากลวิธีทั้ง5ด้วยตนเองให้เข้าใจก่อนนา
รูปแบบไปใช้บทอ่านที่ใช้ในงานวิจัยสาหรับนักศึกษา
สาขาการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่2
ผู้สอนจึงควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

164
ตารางที่ 18 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ภายหลังการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ร่างรูปแบบการสอน 4A Model
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
1.2 ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับกลวิธีที่ช่วยในการ
อ่านผู้สอนให้รายละเอียดเพิ่มเติม หรือให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบวิธีการที่ผู้เรียนใช้ประกอบการอ่าน
ภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธีที่ผู้สอนนาเสนอ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความเข้าใจและฝึกใช้กลวิธีการอ่าน
(Building and Understanding to Familiar and Apply
Strategies: B)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกใช้กลวิธี
โดยผู้สอนสอนการใช้กลวิธกี ารอ่าน ผู้เรียนฝึกอ่าน
พร้อมกับใช้กลวิธีไปพร้อม ๆ กัน
2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการนากลวิธีไปใช้
2.2 ฝึกใช้กลวิธีในการอ่าน ผู้สอนคอยชี้แนะให้ข้อมูล
ป้อนกลับ และให้ผู้เรียนฝึกด้วยตนเอง

ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธี (Applied Strategies: A)
เพื่อให้ผู้เรียนนากลวิธีการอ่านที่ได้ฝึกฝนไปแล้วไป
ประยุกต์ใช้ในบทอ่านกับบทอ่านใหม่ที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการเลือกบทอ่านตาม
ความสนใจของผู้เรียน

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้แก้ไขชื่อในภาษาอังกฤษ
แก้ไขเพิ่มเติม:
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกระตุ้นความรู้ (ActivatingPrior
Learning: A)
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้แก้ไขชื่อในภาษาอังกฤษใน
ขั้นที่ 2 และ3 และปรับขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ให้เป็น
ขั้นเดียวกัน
แก้ไขเพิ่มเติม:
ขั้นที่2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ
(Applying Strategies and Checking for
Comprehension : A )มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเองพร้อมกับการใช้กลวิธีการ
อ่านโดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
2.1 ผู้สอนอธิบายความหมายของคาศัพท์ วลีหรือ
ประโยคที่สาคัญ
2.2 ผู้เรียนฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเองโดยผู้สอน
คอยชี้แนะให้คาแนะนาช่วยเหลือ
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ตารางที่ 18 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ภายหลังการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ร่างรูปแบบการสอน 4A Model
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบความเข้าใจ (Checking for
Understanding) โดยผู้เรียนทางานคู่หรือกลุ่มย่อย
ในการสร้างชิ้นงานหรือปฏิบัติภาระงานจากบทอ่าน
โดยการแปลงข้อมูลจากบทอ่านเป็นการนาเสนองาน
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับบทอ่านที่ผ็สอน
มอบหมายให้

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the
Task: A) ตรวจสอบภาษาประเมินความสามารถใน
การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจและความสามารถในการ
สร้ า งชิ้ น งานจากบทอ่ า น โดยเป็ น ขั้ น วิ เ คราะห์
(Analysis) ผู้ ส อนตรวจสอบรู ป แบบทางภาษา
ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้แก้ไขชื่อในภาษาอังกฤษ และ
ปรับขั้นให้สอดคล้องกับการสอนด้วยภาระงาน
แก้ไขเพิ่มเติม:
ขั้นที่3ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting for the Task: A)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจใน
การอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน
3.3 ผู้เรียนนาเสนองาน
ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ปรับขั้นที่5 เป็นขั้นที่4 ซึ่งเป็นขั้น
สุดท้ายของการสอน
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the
Task: A) ตรวจสอบภาษาประเมินความสามารถใน
การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจและความสามารถในการ
สร้ า งชิ้ น งานจากบทอ่ า น โดยเป็ น ขั้ น วิ เ คราะห์
(Analysis) ผู้ ส อนตรวจสอบรู ป แบบทางภาษา
ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน เห็นว่าในด้านการเขียนบรรยายความเป็นมาของการ
พัฒนารูปแบบการสอนนั้น ควรเพื่อ มเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเข้าไป และเพิ่มเติมแนวคิดที่
นามาใช้ ปรับรูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรจีน จุดเน้นรูปแบบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ผู้วิจัยควรเขียน
ความเป็นมาให้เห็นถึงความสาคัญ ตลอดจนความจาเป็นที่ต้องพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาจี นเพื่อ ความเข้าใจ ในส่ วนหลัก การของรูปแบบการสอน ให้เพิ่ มเติม รายละเอียดที่ทาให้
รูปแบบขับเคลื่อนไปได้ เน้นให้เห็นภาระงานทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติ เพิ่มเติมเงื่อนไขการ
นารูปแบบไปใช้ให้ชัดเจนขึ้น และควรนาขั้นการสอนที่เน้นภาระงานแทรกเข้าไปในรูปแบบการ
สอนด้วย สาหรับการกาหนดองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันส่งเสริมกันดีแล้ว แต่ให้ลาดับการวาง
หัวข้อของหลักการ วัตุประสงค์ ขั้นตอนและเงื่อนไขให้ชัเจน
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขคู่มือกการใช้รูปแบบการสอนที่
เน้นภาระงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้า ใจ สาหรั บนักศึกษา
ปริญญาตรี
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน เห็นว่าสาระสาคัญมีความครบถ้วน สอดคล้องกับรูปแบบ
เสนอให้เพิ่มเติมแนวคิดพื้นฐานในการเลือกบทอ่านได้มาอย่างไร โดยนาคารายละเอียดของอธิบาย
รายวิชาและพื้นฐานของผู้เรียนมาอ้างอิงประกอบ และเสนอให้เพิ่มเฉลยในใบงานด้วย ผู้วิจัยได้
กล่าวถึงสิ่งจาเป็นในการจัดการเรียนการสอน คือศึกษาและจัดเตรียมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ที่ใช้ในก่อน ระหว่างและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ได้แก่ ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบ
ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจาก
ชิ้นงาน แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน แบบสอบถามความพึงใจที่มีต่อรูปแบบและ
แบบสะท้อนคิดต่อรูปแบบ โดยผู้ที่นารูป แบบไปใช้สามารถพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ได้โดยปรับให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่สอนและพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีนของผู้เรียน และศึกษากลวิธีการ
อ่านที่นามาใช้ในการสอนอย่างละเอียด ผู้วิจัยจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานเป็นหลักและใช้เนื้อหา
บทอ่ านเกี่ย วกับ ประเพณี วัฒ นธรรม ความเชื่อ ของคนจี น ทั้ ง นี้ผู้ ส อนที่ นารู ปแบบไปปรั บ ใช้
สามารถเลือกบทอ่านประเภทอื่น ๆ ได้แต่ต้องมีการสร้างภาระงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนให้ปรับรูปแบบการพิมพ์และเสนอให้ปรับแบบฝึกหัด
ประจาแผนให้เหมือนกันทุกแบบฝึกหัด สร้างเกณฑ์เดียวกันจะทาให้วัดผลง่าย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะเพิ่มเติมว่าให้ปรับขั้นของรูปแบบให้สอดคล้องกันทั้งหมด ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมรายละเอียด
การออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกระบวนการของรูปแบบแต่ละขั้น
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่ อความเข้าใจ แบบประเมิน
ความเข้า ใจในบทอ่า นจากชิ้น งาน แบบประเมิ นพฤติก รรมการใช้ ก ลวิ ธี แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรูปแบบและแบบสะท้อนคิดต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
2.1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจเป็ น การประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนอ่ า นภาษาจี น ที่ เ น้ น ภาระงาน เป็ น แบบทดทดสอบปรนั ย
4ตัวเลือก ตอบผิดได้0 ตอบถูกได้1คะแนน โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
5.1.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
5.1.5 ศึก ษาหลั ก สู ตร ศึ ก ษาหลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่ามีจุดประสงค์เพื่อ ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีการอ่า น
ภาษาจีน ฝึกอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ โดยอ่านทาความเข้าใจบทความขนาดสั้นและขนาดยาว
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาจีนทุกทักษะในระดับที่นาไปใช้งานได้ สามารถอ่านกราฟใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปและการนาเสนอข้อ มูล รวมทั้งฝึกการอ่านบทความเกี่ยวกั บ
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของประเทศจีน ค่านิยมความเชื่อ คติสอนใจ
5.1.3 ศึกษาตาราและแบบทดสอบ ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษา (Chinese for Speakers of Other Language) และการใช้ภาษาในชีวิตจริง เช่น
การเข้ า ใจเครื่ อ งหายสั ญ ลั ก ษณ์ ประกาศ โฆษณา บั น ทึ ก ประจ าวั น บทอ่ า นจากนิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต ดังนี้ แบบทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ตาราการอ่านภาษาจีน
ระดับกลาง (Pre-Intermediate) คู่มือครูตาราการสอนการอ่านภาษาจีนสาหรับนักเรียนชาวต่างชาติ
Developing Chinese Basic Reading Course(Beijing Language And Culture University Press)
5.1.4 การกาหนดเนื้อ หา มีเนื้อหาทั้งหมด หรือบางส่วนมาจากหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต ตารา แผ่นพับ ใบปลิว และนิตยสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นจริงในชีวิตประจาวัน มีหัวข้อ
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เช่น งานอดิเรก บันเทิง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สุขภาพ การศึกษา สถานที่ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น
5.1.2 น้าหนักของข้อสอบ มีจานวน 30 ข้อ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่
ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตามแนวคิดของ Lapp and Flood (1986: 136) แบ่งความเข้าใจในการอ่านเป็น
3 ระดับ คือ ระดับตามตัวอักษร ระดับตีความ และระดับวิจารณ์ ซึ่งข้อ สอบฉบับนี้จะครอบคลุม
2 ระดับแรก คือ
ระดั บ ตามตั ว อั ก ษร (Literal Comprehension) คื อ ให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจ
ข้ อ ความในเรื่ อ งที่ อ่ า นอย่ า งตรงไปตรงมา ประกอบด้ ว ย Understanding Words, Finding
Information, Identifying the Main Idea, Sequencing
ระดับตีความ (Inferential Comprehension) คือ ผู้อ่านเข้าใจข้อความใน
เรื่อ งที่อ่านและสามารถนาข้ อมูลจากการอ่านมาพิจ ารณาตัดสิน ข้อ ความที่แ สดงโดยนัย ได้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย Main idea, Topic Sentence, Inference และ Reference
5.1.6 นาแบบทดสอบที่ สร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบจานวน 5คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5ระดับ โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( )
และค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งเนื้อ หา (Content Validity)
มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบวิเคราะห์
เอกสาร แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจมีค่าคะแนนความสอดคล้อง
ตั้งแต่ = 3.90, S.D.= 0.46 ถึง = 4.60, S.D.= 0.54 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แสดงว่า
แบบทดสอบความสามารถในการอ่า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ าใจที่พั ฒ นาขึ้ นมี ค วามสอดคล้ อ ง
สามารถนาไปใช้ได้
5.1.7 หาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจี นเพื่อ ความ
เข้ า ใจ โดยน าแบบทดสอบที่ไ ด้ ไ ปใช้ กับ นั ก ศึก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 20 คน วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบในด้า นความยากง่า ย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก
(Discrimination) พบว่ ามี ค่ าระหว่ า ง 0.55-0.70 ตามล าดับ วิเ คราะห์คุ ณ ภาพด้ านความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.89
แสดงว่าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ มีคุณภาพทั้งความยากง่าย
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(Difficulty) และอานาจจาแนก (Discrimination) และความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถนาไปใช้
เก็บข้อมูลได้
5.1.8 จัดพิมพ์ข้อสอบเพื่อนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2 แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเพื่อตรวจสอบความความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานของผู้เรียน โดยจะใช้แบบประเมินความ
เข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน ตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubics)ในการพัฒนาแบบประเมิน
ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
5.1.1 วิ เ คราะห์ บ ทความ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน
ร่างแบบประเมินความเข้ าใจในการอ่านจากชิ้นงานตามนิยามและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring
Rubics) และกาหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน ดังนี้
ตารางที่ 19 เกณฑ์คะแนนความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน
หัวข้อ
รูปแบบ

การใช้ภาษา

ระดับคะแนน
2

4

3

5

1

รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
กาหนด
มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหา และ
ตรงประเด็น มี
ความแปลกใหม่
น่าสนใจ
มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง ประโยค
สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับ
เนื้อหา
เว้นวรรคถูกต้อง
มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์

รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
กาหนด
มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหา และ
ตรงประเด็น

รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
กาหนด
มีความสัมพันธ์
กับเนื้อหา

รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
กาหนด
ไม่สัมพันธ์กับ
เนื้อหา

รูปแบบชิ้นงาน
ไม่เป็นไปตาม
กาหนด
ไม่สัมพันธ์กับ
เนื้อหา

มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง
ประโยค
สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับ
เนื้อหา เว้น
วรรคถูกต้อง

มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง
ประโยค
ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา เว้น
วรรคไม่ถูกต้อง

มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง
ประโยค
ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา เว้น
วรรคไม่ถูกต้อง

มีการใช้ภาษา
ไม่ถูกต้อง
ประโยค
ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา เว้น
วรรคไม่ถูกต้อง
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ตารางที่ 19 เกณฑ์คะแนนความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน(ต่อ)
ระดับคะแนน

หัวข้อ
การนาเสนอ

2

4

3

5

1

การนาเสนอเป็น
ขั้นตอนมีเนื้อหา
สาระครบถ้วน
ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ในการ
นาเสนอที่
น่าสนใจ มีความ
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่ในการ
นาเสนอ

การนาเสนอ
เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนใช้สื่อ
และอุปกรณ์ใน
การนาเสนอ

การนาเสนอ
เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน
ไม่ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ในการ
นาเสนอ

การนาเสนอ
เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ไม่ครบถ้วน
ไม่ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ในการ
นาเสนอ

การนาเสนอ
ไม่เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ไม่ครบถ้วน
และ
ประเด็นที่ไม่
น่าสนใจไม่ใช้
สื่อและอุปกรณ์
ในการนาเสนอ

สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงาน
ในระดับดีมาก
3.50-4.40 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงาน
ในระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงาน
ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงาน
ในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงาน
ในระดับน้อยที่สุด
ในการประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน ประเมินจากการสร้าง
ชิ้นงานของผู้เรียน ในระหว่างการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน ผู้วิจัยใช้แบบ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานฉบับนี้ในการศึกษาพัฒนาการด้านความเข้าใจในการอ่าน
ของผู้เ รีย นตามรูป แบบการสอนอ่ านภาษาจีน ที่เ น้น ภาระงาน มีร ะยะเวลาในการประเมิน เป็ น
4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 หลังคาบเรียนที่ 6 ระยะที่ 2 หลังคาบเรียนที่ 12 ระยะที่ 3 หลังคาบเรียน
ที่ 18 และระยะที่ 4 หลังคาบเรียนที่ 24

171

2.2.2 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน พิจารณาความสอดคล้อ งของส่วนประกอบของความ
เข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubics) โดยนาแบบประเมินให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน5คน พิ จ ารณาความสอดคล้ อ ง โดยการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา (Content Validity) แบบ
ประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานมีค่าคะแนนความสอดคล้องตั้งแต่ = 3.88 , S.D.= 0.74
ถึง = 4.11, S.D.= 0.78 อยู่ในระดับมาก แสดงว่าแบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
5.5.3 ปรั บปรุง แก้ ไ ขแบบประเมิ นความเข้ าใจในการอ่า นจากชิ้น งานตาม
คาแนะนาผู้เชี่ยวชาญ
5.5.4 น าแบบประเมิ น ความเข้ า ใจในการอ่ า นจากชิ้ น งาน ที่ แ ก้ ไ ขปละ
ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 20 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยการประเมินชิ้นงานจานวน 4 ชิ้นงาน
2.2.5 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbachมีค่าเท่ากับ 0.80 แสดงว่าแบบประเมินความเข้าใจใน
บทอ่านจากชิ้นงาน มีคุณภาพทั้งความยากง่าย (Difficulty) และอานาจจาแนก (Discrimination) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
5.5.6 จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น แบบประเมิ น ความเข้ า ใจในการอ่ า นจากชิ้ น งาน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อสารวจพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านของผู้เรียน เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับของ Likert
(Likert Five Rating Scales) โดยจะใช้แบบประเมินผู้เรียนก่อนและหลังการทดลอง ในการพัฒนา
แบบประเมินผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
5.3.1 วิ เ ค รา ะ ห์ บ ท ค ว า ม ง า น วิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ ก ล วิ ธี ก า รส อ น อ่ า น
ภาษาต่างประเทศ กลวิธีการสอนจีนอ่านภาษาจีน และคัดเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่จัดอยู่ในกลวิธีที่ผ็
วิจัยต้องการศึกษา ได้แก่ 1) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过语素猜词) 2) กลวิธี
การอ่านคาย่อและการตความ (简称的识别与理解) 3) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปลความหมาย
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ซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค
(通过上下文线索猜词)
5.3.5 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบ
ประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน พิจารณาความสอดคล้องของส่วนประกอบของพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการอ่าน โดยนาแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้อ ง
โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านมีค่าคะแนน
ความสอดคล้องตั้งแต่ = 3.77, S.D.= 0.83 ถึง = 5.00, S.D.= 0.00 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
แสดงว่าแบบแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องสามารถ
นาไปใช้ได้
5.3.3 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นตาม
คาแนะนาผู้เชี่ยวชาญสร้างแบบประเมินการใช้กลวิธีการอ่าน ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึง
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับ ที่มีค่าตั้งแต่ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด
4 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อย
3 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย
1 หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.40 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด
2.3.4 นาแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่แก้ไ ขปละปรับปรุง
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 20 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยการประเมินชิ้นงาน จานวน 4 ชิ้นงาน
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5.3.2 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่าแบบประเมินพฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่าน มีความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
5.36 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
แบบสอบถามนี้ใช้สาหรับสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนภายหลังเสร็จสิ้น
การทดลอง โดยประเด็นของข้อคาถามจะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ประโยชน์ที่ได้รับและขอเสนอแนะ โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
5.4.1 นาแนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดมุ่ง หมาย ลาดับขั้นกิ จกรรมการเรีย น
การสอนและการวัดประเมินผลตามนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาเป็นกรอบในการกาหนดประเด็นการ
สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านรูปแบบ กระบวนการและประโยชน์ที่ได้รับ โดยแบบสอบ
เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
5.4.5 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ พิจารณาความสอดคล้อ งของส่วนประกอบของข้อ คาถามเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอน โดยนาแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน9คน พิจารณาความสอดคล้อง โดยการ
ใช้ก ารวิเ คราะห์ค่ าเฉลี่ ย ( ) และค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ ยงตรง
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) แบบสอบถามความพึง พอใจมีค่าคะแนนความสอดคล้อ งตั้งแต่
= 3.40, S.D.= 0.54 ถึง = 5.00, S.D.= 0.00 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แสดงว่าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึง
ความพึงพอใจ ความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบการสอน สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 2 คือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์
ดังนี้ คือ
5 หมายถึง มีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือมีความพอใจมาก
4 หมายถึง มีความเห็นด้วย หรือมีความพึงพอใจ
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ หรือไม่สามารถตัดสินคาตอบได้
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือไม่พอใจ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก หรือไม่พอใจมาก
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สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความเห็นด้วยหรือมีความพึงพอใจ
มาก
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.40 หมายความว่า มีความเห็นด้วยหรือมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยปานกลางหรือ
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยน้อยหรือ
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยน้อยมากหรือ
มีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก
5.4.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา หาค่าคุณภาพของแบบสอบถาม
ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 20 คน นาผลมาวิเคราะห์
หาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่า
เท่ากับ 0.92 แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจ ความเชื่อ มั่น (Reliability) สามารถนาไปใช้
เก็บข้อมูลได้
5.4.4 ปรับปรุงแก้ไ ขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิทาให้ไ ด้
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริงต่อไป
2.5 แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
แบบสะท้ อ นความคิ ด ฉบั บ นี้ ใช้ ส าหรั บ สอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย น
ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง โดยประเด็นของข้อ คาถามจะเกี่ ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียนต่ อ
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ และ
ข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
5.2.1 นาแนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดมุ่ง หมาย ลาดับขั้นกิ จกรรมการเรีย น
การสอนและการวัดประเมินผลตามนรูปแบบที่พัฒนาขึ้ นมาเป็ นกรอบในการกาหนดประเด็ น
การสร้างแบบสะท้อนคิด
5.2.5 สร้ า งแบบสะท้ อ นคิ ด จากนั้ น น าแบบสะท้ อ นคิ ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาและความเหมาะสมในการใช้ ภ าษาน าแบบ
วิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ วตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเสนอต่อ
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ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี
ลักษษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบสะท้อนคิดมีค่า
คะแนนความสอดคล้องตั้งแต่ = 3.88, S.D.= 0.78 ถึง = 4.44, S.D.= 0.52 อยู่ในระดับมาก
แสดงว่าแบบสะท้อนคิดที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
5.2.3 นาแบบสะท้อ นคิดที่สร้างขึ้นไปให้อ าจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา หาค่าคุณภาพของแบบ
สะท้อนคิดด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 20 คน นาผล
มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเชื่อ มั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
Cronbachมีค่าเท่ากับ 0.90 แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถ
นาไปใช้เก็บข้อมูลได้
5.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสะท้อนคิดตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิทาให้ได้
แบบสะท้อนคิดฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จริงต่อไป
3. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ก่อนนาไปทดลองใช้จริง โดยผู้วิจัยนารูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจไปทดลองใช้
(Tryout) กับนักศึกษา สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1/5229 จานวน20คน ซึ่งเป็นห้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 4 แผน รวม 8 คาบเรียน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ในการสอนจริง นา
คะแนนที่ได้ระหว่า งทากิจกรรมมาวิเ คราะห์ค่า ประสิท ธิภาพ E1 จากนั้นนาคะแนนจากการท า
แบบทดสอบการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจมาวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพได้ค่า E2 และนาค่า E1
กับ E2 มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยมีค่าเท่ากับ 81.20/88.16
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
ผู้วิจัยนาเสนอขั้นตอนไว้ในภาพที่ 10
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
(Design and Development: D, D)

1. พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน โดย
1.1 ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานในขั้นตอนที่1
1.2 ร่างรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การสอน โดยมีองค์ประกอบด้านหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
1.3 พัฒนาคู่มือการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้
1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานในรายวิชาการอ่านภาษาจีน

2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน ประกอบด้วย
1) รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน 2) คู่มือการใช้รูปแบบ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 4) เครื่องมือประเมินประสิทธิผล
การใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นและแบบสะท้อนคิดของ
นักศึกษาต่อรูปแบบ
วิธีกำรตรวจสอบคุณภำพของรูปแบบ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน ด้วยวิธีการConnoiseueship ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน จานวน 5 คน นักวิชาการนักการ
ศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2 คน นักการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล จานวน2ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบ ความถูกต้องและเหมาะสม วิธีการตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าอานาจจาแนก
ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่นและวิเคราะห์เนื้อหา

3. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน โดยนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีลักษณะไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน หาประสิทธิภาพของรูปแบบ E1/E2 กาหนดเกณฑ์เท่ากับ 80/80

รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับร่าง)

ภาพที่ 10 ขั้นตอนที่2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
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จากการศึก ษาแนวคิด กระบวนการในการพัฒ นารูป แบบการสอนที่ เน้ นภาระงาน
ประกอบด้วยทฤษฎีโครงสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนภาษาที่สองขอว Stephen Krashen ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการสอนอ่านรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผล
การวิเคราะห์ผู้เ รียน ผู้ วิจัย นามาใช้ เป็น แนวทางในการพัฒนารูป แบบการสอนที่เ น้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้
ชื่อ รูปแบบว่า “4A Model” หรือ “รูปแบบโฟร์เอ” โดยผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพรูปแบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้รูปแบบกับนักศึกษา จานวน 20 คน
ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุงและแก้ไ ข
หลังจากตรวจสอบหคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบก่อนนาไปใช้จริง โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบ

ภาพที่ 11 รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับร่าง)
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จากภาพที่ 11 รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับร่าง) มีองค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความรู้ (Activating Prior Learning: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสนใจในการเรียน ตรวจสอบพื้นความรู้ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1. ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ด้วยการถามตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่เรียน อาจใช้การสอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนระดมสมองเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่ เ รี ย น หรื อ ให้ ผู้ เ รี ย นดู สื่ อ เช่ น รู ป ภาพ คลิ ป วี ดี โ อ ข้ อ ความหรื อ ประโยคสั้ น ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยง
รายละเอียดในบทเรียน
5. ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับกลวิธีที่ช่วยในการอ่าน ผู้สอนให้รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือให้ผู้เรียนเปรียบเทียบวิธีการที่ผู้เรียนใช้ประกอบการอ่านภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธีที่ผู้สอน
นาเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and
Checking for Comprehension: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง พร้อม
กับการใช้กลวิธีการอ่านโดยผู้เรียนฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง โดยผู้สอนคอยชี้แนะให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
ตรวจ สอบความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
5. ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน
3. ผู้เรียนนาเสนองาน
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A) ตรวจสอบภาษาประเมิน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน โดยเป็น
ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษา ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบ สามารถ
สรุปรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 สรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบ (Design and Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ แหล่งข้อมูล/ เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
การวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ในการทาวิจัย
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้
1. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
สอนที่เน้น
ภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริมความ
สามารถในการ
อ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ
สาหรับ
นักศึกษา
ปริญญาตรี
1.1 สังเคราะห์ วิเคราะห์
รูปแบบฯ
เอกสาร

1.2 ตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อ
ยืนยันความ
เหมาะสมของ
รุปแบบ
การสอน

ตรวจสอบ
ความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct
Validity)และ
ความตรง
ตามเนื้อหา
(Content
Validity)

เอกสารข้อมูล
พื้นฐานที่ได้จาก
การวิเคราะห์
ข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตร ด้าน
วัดและ
ประเมินผลและ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอน
ภาษาจีนรวม
ทั้งหมด จานวน
9 คน

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

ผลที่ได้รับ

การวิเคราะห์
โครงร่าง
เนื้อหา (Content รูปแบบการ
Analysis)
สอนอ่าน
ภาษาจีนที่เน้น
ภาระงานฯ
แบบประเมิน
หาค่าเฉลี่ยโดย รูปแบบการ
ความเหมาะสม ใช้เกณฑ์
สอนที่เน้น
สอดคล้องเชิง ค่าเฉลี่ย 3.50
ภาระงานฯ
โครงสร้าง ซึ่งมี ขึ้นไปแ ละค่า (โครงร่างผ่าน
ลักษณะเป็นมา เบี่ยงเบน
การตรวจสอบ
ตราส่วน
มาตรฐาน
จาก
ประมาณค่า
ไม่เกิน 1.00
ผู้เชี่ยวชาญ)
5 ระดับ (Rating ข้อเสนอแนะ
Scale)
นามาวิเคราะห์
เนื้อหา
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ตารางที่ 20 สรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบ (Design and Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ แหล่งข้อมูล/ เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
การวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ในการทาวิจัย
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้
2. เพื่อพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษา
วิเคราะห์
เอกสาร ตารา เอกสาร
เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ
ในการวัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ

2.2 พัฒนา
เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เอกสาร ตารา
แบบวิเคราะห์
เกี่ยวกับแนวคิด เอกสาร
ทฤษฎี หลักการ
ในการวัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ

สร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ผลที่ได้รับ

การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหา (Content แนวคิดทฤษฎี
Analysis)
หลักการที่
เกี่ยวข้อง
ลักษณะ
ประเภท
เครื่องมือใน
การวัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
เพื่อความ
เข้าใจ
แบบวิเคราะห์ แบบทดสอบ
เนื้อหา
ความสามารถ
ในการอ่าน
เพื่อความ
เข้าใจ
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ใช้กลวิธีการ
อ่านแบบ
ประเมิน
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ตารางที่ 20 สรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบ (Design and Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ แหล่งข้อมูล/ เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
การวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ในการทาวิจัย
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

2.3 ตรวจสอบ
ความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct
Validity)และ
ความตรงตาม
เนื้อหา
(Content
Validity)

ตรวจสอบ
ความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct
Validity)และ
ความตรงตาม
เนื้อหา
(Content
Validity)
ทดลองใช้
(Tryout)

ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 9 ท่าน

แบบประเมิน
ความเหมาะสม
สอดคล้องเชิง
โครงสร้าง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นมา
ตราส่วน
ประมาณค่า
5ระดับ (Rating
Scale)

หาค่าเฉลี่ยโดย
ใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 3.50
ขึ้นไปและ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00
ข้อเสนอแนะ
นามาวิเคราะห์
เนื้อหา

ผลที่ได้รับ

ความเข้าใจใน
การอ่านจาก
ชิ้นงาน
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการ
สอนและ แบบ
สะท้อนคิด
ของผู้เรียนต่อ
รูปแบบ
การสอน
เครื่องมือที่
ผ่านการ
ตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 20 สรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบ (Design and Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ แหล่งข้อมูล/ เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์
การวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ในการทาวิจัย
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้
2.4 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ของแบบ
ทดสอบวัด
ความสามารถ
ในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ

2.5 ตรวจสอบ ทดลองใช้
ประสิทธิภาพ (Tryout)
ของแบบประเมิน
พฤติกรรม
การใช้กลวิธี
การอ่าน แบบ
ประเมินความ
เข้าใจในการ
อ่านจากชิ้นงาน
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการ
สอนและแบบ
สะท้อนคิดของ
ผู้เรียนต่อ
รูปแบบ
การสอน

นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขา
การสอน
ภาษาจีนฯ ที่ลง
เรียนรายวิชา
การอ่าภาษาจีน
จานวน 20 คน
ที่มิใช่
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขา
การสอน
ภาษาจีนฯ
ที่ลงเรียน
รายวิชาการอ่าน
ภาษาจีน
จานวน 20 คน
ที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง

ผลที่ได้รับ

แบบทดสอบวัด ค่าความเชื่อมั่น
ความสามารถ
ในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ

เครื่องมือ
ผ่านการ
ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ

แบบประเมิน
ค่าความเชื่อมั่น
พฤติกรรม
การใช้กลวิธี
การอ่าน แบบ
ประเมินความ
เข้าใจในการ
อ่านจากชิ้นงาน
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการ
สอนและ แบบ
สะท้อนคิดของ
ผู้เรียนต่อ
รูปแบบ
การสอน

เครื่องมือ
ผ่านการ
ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research: R2) เป็นกำรนำไปใช้ (Implementation: I): กำรนำรูปแบบกำร
เรียนกำรสอนไปใช้
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน
แหล่งข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี ชั้ นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย ศิ ลปากร จัง หวัด นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 476231 การอ่านภาษาจีน 1 รวมทั้งสิ้น 57 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ ในการศึ กษาวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็น นั กศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ นปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
30 คน (Purposive sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
5. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
2.2 พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.3 พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เครื่องมือที่ใช้
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.2 แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
2.5 แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนอ่านที่พัฒนาขึ้น
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
ผู้วิจั ยเตรี ยมการทดลองใช้รู ปแบบฯ โดยการเตรีย มกลุ่ม ตัว อย่ าง ซึ่ง เป็ นนั กศึ กษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจานวน 20 คน จานวน 1 ห้องเรียน
ดังนี้
1. การกาหนดประชาการ
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัยกาหนดให้
ประชากรเป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต่ า งประเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา
จานวน 57 คน จานวน 2 ห้องเรียน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ใ ช้ ใ นการทดลองครั้ งนี้ เป็ นนั ก ศึ กษาชั้ น ปีที่ 2 สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจานวน 57 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Simpling) ใช้กลุ่มเรียนเป็นหน่วยการเลือก กล่าวคือ จากนักศึกษาจานวน 57 คน มีการแบ่งเป็น 2
กลุ่มเรียน กลุ่มที่ 1 นักศึกษาจานวน 20 คน กลุ่มที่ 2 นักศึกษาจานวน 37 คน ผู้วิจัยได้เลือกได้เลือก
กลุ่มเรียนที่ 1 มีนักศึกษาจานวน 20 คน ในการทดลองใช้รูปแบบฯ และนักศึกษากลุ่มเรียนที่ 2 เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 เลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา
จานวน 57 คนเป็นกลุ่มสาหรับการนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขั้นไปทดลองใช้ ทั้งนี้เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ เนื่องจากมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 476 231 การอ่านภาษาจีน 1 มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีน และทางคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และ 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาซึ่งผู้วิจัยสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเพื่อให้เกิด
ความเที่ยงตรงภายในสูงสุด
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2.2 พิจารณารายวิชาที่จะนารูปแบบการสอนไปใช้ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อกาหนดรายวิชาที่จะนารูปแบบการสอนไปใช้ ให้เหมาะสม พิจารณาเป็นรายวิชาอ่านภาษาจีน
ซึ่งจะเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2.3 จัดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ภาระงานที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นกับนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นการจัดแบบคละความสามารถ (สูง ปานกลาง ต่า) และคละเพศของ
นักศึกษา
3. การชี้แจงข้อปฏิบัติในการสอนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
3.1 ชี้แจงให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ ในการจัด การสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2 ชี้แจงลักษณะการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน บทบาทของนักศึกษา และ
บทบาทของครูผู้สอน
3.3 แนะนานักศึ กษาในการใช้แหล่ง ทรั พยากรทั้ง ทางด้า นกายภาพ และข้ อ มู ล
สารสนเทศ ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แนะน าการใช้ เ ครื่ อ งมื อ (Tools) การจั ด หาเครื่ อ งมื อ
(Equipment) และวัสดุต่าง ๆ
3.4 ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ ความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน พฤติกรรม
การใช้กลวิธีการอ่าน และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
3.5 ในขณะจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ผู้ วิ จั ย ให้ ค าแนะน าและสนั บ สนุ น
นักศึกษาให้ประสบความสาเร็จในการเรียนที่เน้นภาระงาน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ นักศึกษา
และบันทึกความก้าวหน้าของนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน
หลังจากการเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสอน โดยการชี้แจงและแนะนา
ข้อ มู ลกั บ กลุ่ ม ตัว อย่า งแล้ ว ผู้ วิ จัย น าหน่ วยและแผนการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาการอ่ า น
ภาษาจี น 1 ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง โดยจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง สิ้ น 8 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 24 คาบเรียน โดยมีการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์การทดลอง คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ ประเมิน
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่ อ ความเข้ า ใจ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยศึ ก ษาในรายวิ ช าการอ่ า นภาษาจี น
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
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1.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบ
1.2 เพื่อศึ กษาพัฒนาการด้านความเข้า ใจในบทอ่านจากชิ้ นงานของนักศึ กษาที่
เรียนรู้ตามรูปแบบ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 หลังคาบเรียนที่ 6 ระยะที่ 2 หลังคาบเรียนที่ 12 ระยะที่ 3
หลังคาบเรียนที่ 18 และระยะที่ 4 หลังคาบเรียนที่ 24
1.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
1.4 เพื่อขยายผลรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. แบบแผนการทดลอง การพัฒ นารูปแบบการสอนที่เ น้น ภาระงานเพื่อ ส่งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการกาหนด
แบบแผนการทดลองตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แบบแผนการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์การทดลอง

แบบแผนการทดลอง

1. เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษาก่อนและหลังใช้
รูปแบบ

The One Group
Pretest-Posttest Design
O1 X O2
(Cambell and Stanley, 1963: 7)
เมื่อ X คือ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เมื่อ O1 และ O2 คือ ผลการทดสอบก่อนและหลังใช้
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
The One Group
Pretest-Posttest Design
O1 X O2
(Cambell and Stanley, 1963 : 7)
เมื่อ X คือ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เมื่อ O1 และ O2 คือ ผลการประเมินพฤติกรรมก่อน
และหลังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

2. ประเมินพฤติกรรมการใช้
กลวิธกี ารอ่าน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
t-test dependent

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไป
เทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนด
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ตารางที่ 21 แบบแผนการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัย (ต่อ)
วัตถุประสงค์การทดลอง

แบบแผนการทดลอง

3. ศึกษาพัฒนาการด้านความ
Time Series
เข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานที่
Pretest-Posttest Design
นักศึกษาเรียนตามรูปแบบ ได้แก่
X O1 X O2 X O3 X O4
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และ (Cambell and Stanley, 1963 : 7)
ระยะที่ 4
เมื่อ X คือ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เมื่อ O1 O2 O3 และ O4 คือ พัฒนาการความเข้าใจ
ในบทอ่านจากชิ้นงาน

4. ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน
ที่พัฒนาขึ้น

The One-Shot Case Study
X O
(Cambell and Stanley, 1963 : 7)
เมื่อ X คือ รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เมื่อ O คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
พิจารณาแนวโน้ม
ของการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นบน
กราฟเพื่อดู
พัฒนาการของ
ความเข้าใจในบท
อ่านจากชิ้นงาน
โดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
แล้วนาไปเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนด
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไป
เทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนด

3. การรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้สอนรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นนักศึกษากลุ่มที่ 2 จานวน 37 คน
และเลื อ กเก็ บ ข้ อ มูล กั บ นั ก ศึก ษาจ านวน 30 คนโดยเนื้ อ หาที่ ใ ช้ เป็ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวจีน
3.2 ท าการทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ภายในระยะเวลา
8 สัปดาห์ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเริ่มจากการชี้แจงและทาความเข้าใจนักศึกษา
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล บทบาทของ
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นักศึกษาและบทบาทของครูผู้ สอน ตามรายละเอี ยดในคู่ มือ การใช้รูปแบบการสอนอ่า นที่เน้ น
ภาระงาน โดยผู้วิจัยนารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ มีการดาเนินการดังนี้
3.2.1 ก่อนการใช้รูปแบบ ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ประเมิน
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านของผู้เรียนทั้ง 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหมวด
อักษรจีน(通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词) 3) กลวิธีการ
อ่านคาย่อและการตีค วาม ( 简称的识别与理解) 4) กลวิธีก ารเดาคาศัพ ท์ที่แ ปลความหมาย
ซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค
(通过上下文线索猜词)
3.2.2 ระหว่างการใช้รูปแบบ ตรวจสอบตามสภาพจริงของความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษาใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากภาระงาน (Task) ของนักศึกษา โดยใช้เครื่องมือ ที่
หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินความเข้า ใจในบทอ่านจาก
ชิ้นงาน ใบงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนาผลการประเมินไปหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
ของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของกลุ่มทดลอง รวมทั้งนาผลไปศึกษาพัฒนาการด้านความเข้าใจ
ในบทอ่านจากชิ้นงาน
3.2.3 หลังการใช้รูปแบบ ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ แบบประเมิน
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบ
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนเน้น
ภาระงานที่พัฒนาขึ้นมี 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Learning: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความสนใจในการเรียน ตรวจสอบพื้นความรู้ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1. ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ด้วยการถามตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน อาจใช้การสอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เ รียน หรือให้ผู้เรียนระดมสมองเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรี ย น หรื อ ให้ ผู้ เ รี ย นดู สื่ อ เช่ น รู ป ภาพ คลิ ป วี ดี โ อ ข้ อ ความหรื อ ประโยคสั้ น ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยง
รายละเอียดในบทเรียน
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5. ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับกลวิธีที่ช่วยในการอ่าน ผู้สอนให้รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือให้ผู้เรียนเปรียบเทียบวิธีการที่ผู้เรียนใช้ประกอบการอ่านภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธีที่ผู้สอน
นาเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and
Checking for Comprehension: A) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ให้ผู้เ รียนได้ฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง
พร้อ มกับ การใช้ กลวิ ธีก ารอ่ านโดย ผู้เ รียนฝึก อ่านบทอ่ านด้วยตนเอง โดยผู้ส อนคอยชี้แนะให้
คาแนะนาช่วยเหลือ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
5. ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน
3. ผู้เรียนนาเสนองาน
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A) ตรวจสอบภาษาประเมิน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน โดยเป็น
ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษา ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลในประเด็นความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ ความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สาหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดระดับนัยสาคัญ .05 ดังรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นารู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังใช้
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
2.2 ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.3 ศึกษาพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
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3. เพื่อ นารูป แบบการสอนที่เ น้นภาระงาน เพื่ อ ส่ งเสริ มความสามารถในการอ่า น
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีไปขยายผล
จากขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Implementation: I) ผู้วิจัยได้นาเสนอขั้นตอนการดาเนินการดังภาพที่ 12
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)
ทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Implementation: I)

ขั้นที่ 1 การเตรียมก่อน
การทดลองใช้รูปแบบ
1. การกาหนดประชากร
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. การชี้แจงนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง

ขั้นที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ
1. วัตถุประสงค์การทดลอง คือ
นารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เน้นภาระงานเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาชั้น
ประถมศึกษาไปทดลองใช้ตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ
4 ขั้น
2. แบบแผนการทดลอง เป็นแบบ
กาหนดกลุ่มทดลอง ทดลองก่อนกับ
หลังการใช้รูปแบบ ศึกษาพัฒนาการ
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมเรียนรู้ตามรูปแบบ
3. การรวบรวมข้อมูล ทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระหว่าง 4 ระยะ
และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 3 การประเมินผลการทดลอง
ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน
ประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
ก่อนและหลังเรียน พัฒนาการความเข้าใจ
ในบทอ่านจากชิ้นงาน4ระยะ

ระยะที่ 1
หลังการเรียนรู้คาบเรียนที่ 6
ระยะที่ 2
หลังการเรียนรู้คาบเรียนที่ 12
ระยะที่ 3
หลังการเรียนรู้คาบเรียนที่ 18
ระยะที่ 3
หลังการเรียนรู้คาบเรียนที่ 24

ภาพที่ 12 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) ทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
(Implementation: I)
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จากขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:
R5) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I) สามารถสรุปเป็นขั้นตอน ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 22 สรุปขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ( Research: R2 ) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I ): การทดลอง
รูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อทดลองใช้
รูปแบบการสอน
อ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่าน

1. ขอหนังสือจาก
บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรถึงคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการ
ทดลอง
2. ผู้วิจัยได้ชี้แจง
หลักการเหตุผลและ
ประโยชน์ของ
การวิจัยให้กับ
นักศึกษาพร้อม
ทั้งทาความ เข้าใจกับ
นักศึกษา
เกี่ยวกับแผนการจัด
ประสบการณ์วิธีการ
เรียนการสอนเพื่อให้
ผลการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน
อ่านภาษาจีน
ประโยชน์สูงสุด

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขา
การสอนภาษาจีนฯ
ชั้นปีที่ 2 จานวน
30 คน ภาคเรียน
ที่ 1/5229

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
รูปแบบการเรียน
การสอน
เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล/
การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้
ได้รูปแบบการ
เรียนการสอนอ่าน
ภาษาจีนที่เน้น
ภาระงาน เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่าน
ที่ผ่านการนา
ไปใช้จริง
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ตารางที่ 22 สรุปขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ( Research: R2 ) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I ): การทดลอง
รูปแบบการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ
3. นาแบบทดสอบ
ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอ่านภาษาจีน
จานวน 30 ข้อ
เวลา 50 นาที
เพื่อทดสอบก่อน
เรียนผู้เรียนทาแบบ
ประเมินพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการ
อ่านเพื่อศึกษาข้อมูล
พฤติกรรมการใช้
กลวิธกี ารอ่าน
3. นาแบบทดสอบ
ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอ่านภาษาจีน
ทดสอบก่อนเรียน
ผู้เรียนทาแบบ
ประเมินพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการ
อ่าน
4.ดาเนินการ
ทดลองด้วย
รูปแบบการเรียน
การสอน

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลที่ได้
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ตารางที่ 22 สรุปขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ( Research: R2 ) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I ): การทดลอง
รูปแบบการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลที่ได้

5.นาแบบทดสอบ
ความรู้
ความเข้าใจการอ่าน
ภาษาจีน
จานวน 30 ข้อ
เวลา 50 นาที
ทดสอบหลังเรียน
และแบบประเมิน
ความเข้าใจในการ
อ่านจากชิ้นงาน
และสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาการ
สอนภาษาจีนฯที่มี
ต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน
6. ประเมินความ
เข้าใจในการอ่านจาก
ชิ้นงานของผู้เรียน

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Evaluation: E) ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาผลการประเมิน ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจี นเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีการประเมินประสิทธิผลต่อไปนี้
1.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบ โดยใช้ t-test แบบ dependent

194
1.2 ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษาที่เรียนตาม
รูปแบบ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 หลังคาบเรียนที่ 6 ระยะที่ 2 หลังคาบเรียนที่ 12 ระยะที่ 3 หลังคาบ
เรีย นที่ 18 และระยะที่ 4 หลั งคาบเรียนที่ 24 โดยการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ย ( ) และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 ประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านของนักศึกษาก่อ นและหลังเรียนตาม
รูปแบบโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนด
1.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยการ
วิเ คราะห์ ค่า เฉลี่ ย ( ) และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ นของ
นักศึกษา แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
2. ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนาผลการ
ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน มาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
องค์ประกอบด้านกระบวนการของรูปแบบจากการนาไปจัดการเรียนการรู้ในขั้นตอนที่ 3 ของการ
วิจัยแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนามาปรับปรุงแก้ ไข จัดทาเป็น
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
3. รั บ รองรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน ด้ ว ยการน ารู ป แบบไปขยายผล
(Dissemination) เป็นขั้นตอนการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่ อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการทดลองใช้จริงและ
ปรับปรุง/แก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างกับ
กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ขยายผลการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การอ่านภาษาจีน 1 โดยนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้การขยายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ต้อ งการทราบว่ารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อนาไปใช้กับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนด
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วัตถุประสงค์ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ โดยพิจารณาจามการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
กลุ่มขยายผลก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบ
3.2 ประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
3.3 ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
3.4 ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ขยายผล ที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนตามรู ป แบบน ารู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
กระบวนการวิ จั ยและพัฒ นา (Research and Development: R&D) ไปขยายผล ด าเนิน การ
เช่นเดียวกับการนารูปแบบไปทดลองใช้จริงในขั้นตอนที่ 3 และประเมินประสิทธิผลในขั้นตอนที่ 4
ของการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนที่นารูปแบบ
ไปใช้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการขยายผลครั้งนี้
จากขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Evaluation: E) ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนการดาเนินการ ดังภาพที่ 13
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนที่ภาระ
งานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1. ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรียนตามรูปแบบ
2. ผลประเมินพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการอ่าน
3. พัฒนาการความเข้าใจใน
บทอ่านจากชิ้นงาน
4. ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มี
รูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น

ตรวจสอบปรับปรุง/แก้ไข
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา

ได้รูปแบบการสอนทีเ่ น้นภาระงาน
ฉบับสมบรูณ์

ขยายผลรูปแบบ (Dissemination)
ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ และวิธกี ารใช้รูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงาน รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบให้แก่
อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยในครั้งนี้
โดยผู้วิจัยและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันดาเนินการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ ดังนี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษากลุ่มขยายผลก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงาน
2. ประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านของนักศึกษากลุ่มขยายผล
ที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
3. พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานโดยเทียบกับเกณฑ์
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มขยายผลที่มีต่อตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน

ภาพที่ 13 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
ที่เน้นภาระงาน (Evaluation: E)
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การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4 สามารถสรุปรายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 21
ตารางที่ 23 สรุปการดาเนินงานขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล
(Evaluation: E): การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เปรียบเทียบ
ความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ

1. ทดสอบ
ก่อน/หลังใช้
รูปแบบ

ประเมิน
ประเมินก่อน
พฤติกรรมการ และหลังใช้
ใช้กลวิธีการ รูปแบบ
อ่านของกลุ่ม
ตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

นักศึกษากลุ่ม 1. แบบ
ทดลอง
ทดสอบวัด
จานวน 30 คน ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
อ่านภาษาจีน

นักศึกษากลุ่ม
ทดลอง
จานวน30 คน

ศึกษา
พัฒนาการ
ความเข้าใจใน
บทอ่านจาก
ชิ้นงาน

ประเมิน
หลังจากทา
การปฏิบัติ
ภาระงานทุก
แผนการเรียน

ประเมินความ
พึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถาม นักศึกษากลุ่ม
ความพึงพอใจ ทดลอง
จานวน30 คน
แบบสะท้อน
คิดหลังใช้
รูปแบบ

แบบประเมิน
พฤติกรรมใน
การใช่กลวิธี
การอ่าน
ภาษาจีนของ
กลุ่มตัวอย่าง
แบบประเมิน
ความเข้าใจใน
การอ่าน
ภาษาจีนจาก
ชิ้นงาน

การวิเคราะห์
ข้อมูล
1. เปรียบเทียบ
คะแนน
ก่อนหลังใช้
รูปแบบ ใช้ค่า
t-test และการ
ประมาณค่า
แปล
ความหมาย
ตามแนวคิด
Likert/เชิง
คุณภาพ

เปรียบเทียบ
คะแนนระยะที่
1คาบเรียนที่ 6
ระยะที่ 2
คาบเรียนที่ 12
ระยะที่ 3 คาบ
เรียนที่ 18 และ
ระยะที่ 4คาบ
เรียนที่ 24
แบบประเมิน ค่าเฉลี่ยและ
ความพึงพอใจ ส่วนเบี่ยงเบน
ต่อรูปแบบฯ มาตรฐาน
แปล
ความหมาย
ตามแนวคิด

ผลที่ได้
ผลเปรียบเทียบ
คะแนนความเข้าใจ
ในการอ่านก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบฯ

ผลของพฤติกรรม
ในการใช้กลวิธีการ
อ่านภาษาจีนของ
กลุ่มตัวอย่าง

พัฒนาการความ
เข้าใจในบทอ่านจาก
ชิ้นงาน

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อรูปแบบ
การสอนอ่าน
ภาษาจีนฯ
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ตารางที่ 23 สรุปการดาเนินงานขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล
(Evaluation: E): การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

ปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ผล
รูปแบบ
การประเมิน
ทั้งหมด

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

นักศึกษากลุ่ม
ทดลอง
จานวน30 คน

การวิเคราะห์
ผลที่ได้
ข้อมูล
Likert/เชิง
คุณภาพ
ตรวจสอบสาม รูปแบบที่ปรับปรุง
เส้าด้านข้อมูล ใหม่พร้อมนาไป
(triangulation) ขยายผล

จากการนารูปแบบการที่เน้นภาระงานเพื่อส่ง เสริมความสา มา รถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A M o d e l ) ไปขยายผล สรุปได้ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 สรุปนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) ไปขยายผล
วัตถุประสงค์
การวิจัย
เพื่อขยายผล
การใช้
รูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระ
งานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
(4A Model)

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้
ในการทาวิจัย

นารูปแบบการ
สอนที่
ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้กับ
นักศึกษาสาขา
ภาษาจีน
ชั้นปีที่ 2 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครปฐม ที่ลง
เรียนรายวิชา
การอ่าน

นักศึกษาสาขา
ภาษาจีน
ชั้นปีที่ 2 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครปฐม ที่ลง
เรียนรายวิชา
การอ่าน
ภาษาจีน 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา
2559 จานวน

1.แบบ
ทดสอบ
ความสามารถ
ในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ
2. แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การใช้กลวิธี
การอ่าน
3. แบบ
ประเมินความ
เข้าใจบทอ่าน
จากชิ้นงาน

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้
ค่าเฉลี่ย x )
และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
t-test
dependent
การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
ประสิทธิผลของการ
นารูปแบบการสอน
อ่ า นภาษาจี น ที่ เน้ น
ภาระงานเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่าน
สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
(4A Model)
ไปขยายผลเป็นการ
ยืนยันการนาไปใช้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล
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ตารางที่ 24 สรุปนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) ไปขยายผล (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีดาเนินการ
ภาษาจีน 1 ใน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา
2559 จานวน
30 คนโดยให้
อาจารย์ประจา
สาขาการสอน
ภาษาจีน ของ
คณะคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครปฐม
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาการ
อ่านภาษาจีน
เป็นผู้นา
รูปแบบไปใช้
โดย
1. ดาเนินการ
ติดต่อ
สอบถาม
อาจารย์ประจา
สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครปฐม

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้
ในการทาวิจัย

30 คน ผู้นา
รูปแบบไปใช้
ได้แก่อาจาราย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาการ
อ่านภาษาจีน
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครปฐม

4. แบบ
สอบถามความ
พึงพอใจที่มี
ต่อรูปแบบ
5. แบบ
สะท้อนคิดต่อ
รูปแบบ

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

ผลที่ได้รับ
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ตารางที่ 24 สรุปนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) ไปขยายผล (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาการ
อ่านภาษาจีน
2. ขอให้ทาง
บัณฑิต
วิทยาลัยออก
หนังสือนาใน
การขอขยาย
ผลการวิจัยไป
2. ขอให้ทาง
บัณฑิต
วิทยาลัยออก
หนังสือนาใน
การขอขยาย
ผลการวิจัยไป
ยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ดังกล่าว
3. ชี้แจง
ทาความเข้าใจ
กับอาจารย์
ผู้สอนเกี่ยวกับ
การนารูปแบบ
การสอนไปใช้
กั บ กลุ่ ม ขยาย
ผลการทดลอง
เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้
ในการทาวิจัย

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

ผลที่ได้รับ
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ตารางที่ 24 สรุปนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) ไปขยายผล (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีดาเนินการ
ทั้งหมดของ
รูปแบบ
การสอน
แผนการ
สอน การวัด
และ
ประเมินผล
เพื่อให้ผลการ
สอนตาม
รูปแบบเกิด
ประโยชน์
มากที่สุด
4. ทดสอบ
ก่อนการใช้
รูปแบบการ
สอน ผู้เรียน
ประเมิน
พฤติกรรมการ
ใช้กลวิธีการ
อ่านของ
ตนเอง
5. ทดลองใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
แผนการ
จัดการเรียน
การสอนที่ 3
เรื่องหน้ากาก
งิ้วจีน

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้
ในการทาวิจัย

การวิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

ผลที่ได้รับ

202
ตารางที่ 24 สรุปนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) ไปขยายผล (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิจัย

วิธีดาเนินการ

6. ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
ประจาบท
7. ผู้สอนบันทึกการ
ทางาน การทากิจกรรม
ของผู้เรียนและประเมิน
ความเข้าใจบทอ่านจาก
ชิ้นงาน
8. ทดสอบหลังเรียนและ
ผู้เรียนประเมินพฤติกรรม
การใช้กลวิธีการอ่านของ
ตนเอง
9. ผู้เรียนทาแบบทด
สอบถามความพึงพอ ใจ
ต่อรูปแบบและสะท้อน
คิด
10. วิเคราะห์ข้อมูลหลัง
การใช้รูปแบบ การเก็บ
ข้อมูลเสร็จสิ้น

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่
ใช้ในการทา
วิจัย

การ
วิเคราะห์
ข้อมูล/
สถิติที่ใช้

ผลที่ได้รับ
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี เป็นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมวิธี
(Mixed Methods Research)โดยมีก ารเก็บข้ อ มูล เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) และเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Embedded Design) ( Creswell and Plano Clark, 2007: 67) และการตรวจสอบแบบสาม
เส้าด้ านข้อ มูล ผู้วิจัย ได้ด าเนิน ตามขั้ นตอนการวิจัย และพั ฒนา ( Research and Development)
4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research: R1): ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความ
ต้องการจาเป็น (Analysis) ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
(Design and Development) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่าน ขั้นตอนที่ 3 วิจัย
(Research: R2): ทดลองใช้รูปแบบ (Implement) และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development: D2):
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ( Evaluation) ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
(4A Model)
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ตอนที่ 3 ผลการนารูปแบบการสอนอ่านที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) ไปใช้ในการขยายผล
การทดลอง
ตอนที่ 1

ผลกำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำนเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
(4A Model)
ในขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
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รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
ในการออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาข้อ มูลที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อ มูล
พื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา ได้ผลดังนี้
1.1 ผลการออกแบบรู ป แบบการสอนที่ เน้ น ภาระงาน มีผ ลการสั งเคราะห์แ ละ
พัฒนาตามองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้
1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอนที่
เน้นภาระงาน และผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
ประกอบด้ว ยแนวคิด ทฤษฎีก ารสอนที่เน้ นภาระงาน (Task-Based Learning) ทฤษฎีการสร้า ง
ความรู้ (Constructionism) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สอง
สมมติฐาน 5 ประการของ Stephen Krashen แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนอ่าน การสอนกลวิธี
การอ่าน และแนวคิดการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่มีความสัมพันธ์กันดังภาพที่ 14-15
1.1.2 ผลการพัฒนาหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน ดังภาพที่ 16-18
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แนวคิด ทฤษฎี
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้และทฤษฎีการสร้าง
ความรู้
1. มนุษย์มีการสอนสะสมความรู้และรวบรวมได้
อย่างเป็นระบบ
2. การสามารถเข้าใจประสบการณ์ใหม่ ก็ต่อเมื่อ
ประสบการณ์เหล่านั้น สอดคล้องกับความรู้เดิม
ซึ่งมีการรับรองในสมองก่อนแล้ว
3. คาว่าความรู้เดิมในทักษะกระบวนการการอ่าน
ก็มีความหมายสอดคล้องกัน
ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองของ Stephen
Krashen (1978) วิธีการเรียนรู้ภาษาที่ (L2) ใช้ใน
การรับรู้ภาษาประกอบด้วย
1. สมมติฐานการรับรู้และการเรียนรู้
2. สมมติฐานการตรวจสอบ
3. สมมติฐานการรับข้อมูล
4. สมมติฐานปัจจัยนาเข้า
5. สมมติฐานตัวกรองจิตวิสัย
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
1. การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ใน
ตนเอง
2. นาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน
อาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทาให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน

ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
1. ข้อมูลสภาพปัญหาการสอนวิชาการอ่านภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาจากอาจารย์ผู้สอนละนักศึกษา
2. ผลวิเคราะห์ผู้เรี ยนเกี่ยวกับ ความสามารถในการอ่ านภาษาจี น
เพื่อความเข้าใจและการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีน

ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงาน
1. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างพื้นฐานของการพูดการสื่อสารที่ถูกต้อง
การอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดทาแฟ้ม
ผลงานส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกัน
การสื่อสารและทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
(Trilling and Fadel, 2009: 54)
2. จากปัญหาการอ่านภาษาจีนของผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาจีน ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้
ขาดทักษะ กลวิธีในการเดาความหมาย การจัดการเรียน
การสอนอาจารย์เน้นบรรยายและแปลความหมายเพียง
อย่างเดียว จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ให้สามารถอ่านออกสื่อสารได้ โดยผู้สอนออกแบบการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยใช้การสอนที่เน้นภาระ
งาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ
3. การอ่านภาษาจีนให้เข้าใจนั้นผู้เรียนต้องมีคลังคาศัพท์
มีกลวิธีที่ช่วยในการอ่านศัพท์ประโยค สามารถถ่ายทอด
เรื่องที่อ่านสื่อสารบอกต่อได้ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการอ่าน
ดังนั้นการทาผู้เ รียนมีค วามสามารถในอ่านภาษาจี นเพื่อ
ความเข้าใจและสามารถฝึกใช้กลวิธีการอ่านได้ จึงต้องใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ภาพที่ 14 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

Constructionism
Theory

ข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน

Schema Theory
Task – Based Learning

4AModel

แนวคิดการสอนอ่านเน้นภาระงาน

Reading Comprenension

ความเป็นมาและความสาคัญของการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

Chinese Reading
Strategies
Second Language Acquisition

ภาพที่ 15 ผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
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หลักการของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

แนวคิดการสอนกลวิธีการอ่านภาษาจีน

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน
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ภาพที่ 16 ผลการพัฒนาหลักการของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

1. การเข้ า ใจประสบการณ์ ใ หม่ คื อ การที่ ป ระสบการณ์ นั้ น
สอดคล้องกับความรู้เดิม และสามารถนาความรู้นั้นไปสร้างเป็น
ชิ้นงานของตนเองได้
2. ขั้นตอนก่อนปฏิบัติงาน ผู้สอนชี้แจงภาระงานกระตุ้นความรู้
เดิ ม ของผู้ เ รี ย น ควบคมการท าแบบฝึ ก หั ด ของผู้ เ รี ย น ขั้ น
ปฏิบัติง านผู้สอนชี้แนะให้ตัว อย่าง เมื่อ ผู้ เรียนปฏิบัติภาระงาน
เสร็จเตรียมนาเสนอ โดยผู้สอนเป็นผู้ป้อนข้อมูลกลับ แก้ไขข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ ง ขั้ น หลั ง ปฏิ บั ติ ง าน ผู้ เ รี ย นทบทวนความรู้ ผู้ ส อน
ทบทวนภาษาและนาไปใช้ที่ถูกต้อง
3. การใช้ ภ าระงานในการแสวงหาความรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีน เพื่อความเข้าใจ ไปพร้อมๆกับ
การฝึ ก ใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นภาษาจี น โดยสั ง เคราะห์ ก ารพั ฒ นา
ความสามารถในอ่า นภาษาจีน เพื่ อ ความเข้ าใจ ที่เหมาะสมกั บ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

หลักการของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามรถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ

2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนได้
เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
1. เพื่อส่งเสริมความสามรถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
2. เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
3. ศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการ ความเข้าใจในบทอ่านจาก
ชิ้นงานที่สูงขึ้น
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ภาพที่ 17 ผลการพัฒนาวัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

กาหนดแนวทางในการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของเนื้อหาใช้ภาระงาน
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมในการเรียนรู้ และ
กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ โดยการทบทวนความรู้เดิม การทดสอบ
การใช้รูปแบบ วีดีโอ เพลง ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่
2. อาจารย์ผู้สอนนาเสนอกลวิธรการอ่านแก่ผู้เรียน เพื่อฝึกใช้ในการอ่าน
ภาษาจี นเพื่ อความเข้ า ใจ แจ้ งจุ ด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ผู้ เ รีย นฝึ ก อ่า น และ
ปฏิบัติภาระงานจากบทอ่าน ผู้เรียนฝึกอ่านพร้อมกัน ตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นสร้ า งชิ้ น งานจากบทอ่ า น โดยสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น
ความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจได้ โดยสามารถน า
เทคโนโลยีอื่นๆมาประยุกต์ใช้ได้
4. อาจารย์ผู้สอนประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน วิเคราะห์การใช้
ภาษาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

ขั้นที่ 1 กระตุ้นก่อนการเรียน
(Activating Prior Learning: A)
ขั้นที่ 2 ประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบ
ความเข้าใจ(Appling Strategies and Check
in for Understanding: A)
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติภาระงาน (Acting on The
Task: A)
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน
(Assessing The Task: A)
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ภาพที่ 18 ผลการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงาน
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จากแผนภาพที่ 18 พบว่ารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านหลักการ องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ องค์ประกอบด้าน
การวัดและประเมินผลและองค์ประกอบด้านเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
องค์ประกอบเชิงหลักการ ประกอบด้วย
หลักการ: ผู้เรียนฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่านด้วยการสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้
ของตนเองและปฏิบัติภาระงานในการเรียนรู้โดยการมีปฎิสัมพันธ์กับภาษาเป้าหมายในการสื่อสาร
สื่อความหมายมากกว่าเน้นรูปแบบทางภาษาตามหัวข้อหรือสถานการณ์ที่กาหนดให้ โดยการใช้สื่อ
การอ่านที่มีเหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานจาก
ความเข้าใจในบทอ่านได้
องค์ประกอบเชิงวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่าน และความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของผู้เรียนรวมทั้งความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการสอน
องค์ประกอบด้านกระบวนการประกอบด้วย การดาเนินการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจในการเรียน ตรวจสอบพื้นความรู้ โดยมีขั้นตอน
ย่อยดังนี้
1. ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Learning: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสนใจในการเรียนตรวจสอบพื้นความรู้ แจ้งจุดประสงค์การเรียน ชี้แนวทางการจัดการสอน
การวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ข องผู้ เรียน ด้ว ยการถามตอบความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
เนื้อหาที่เรียน อาจใช้การสอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เรียนหรือให้ผู้เรียนระดมสมองเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน หรือให้ผู้เรียนดูสื่อ เช่นรูปภาพ คลิปวีดีโอ ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ที่เชื่อมโยง
รายละเอียดในบทเรียน
1.2 ขยายขอบเขตความรู้เ กี่ ยวกับ กลวิธี ที่ช่ วยในการอ่า นผู้ สอนให้ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมหรือให้ผู้เรียนเปรียบเทียบวิธีการที่ผู้เรียนใช้ประกอบการอ่านภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธี
ที่ผู้สอนนาเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน
2. ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and Checking
for Comprehension: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเองพร้อมกับการใช้
กลวิธีการอ่านทฤษฎีการเรียนภาษาที่สอง Stephen Krashen (1978) หรือสมมติฐาน 5 ประการของ
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เครซเชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ที่เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ในการรับรู้ภาษา ประกอบด้วย
1) The Acquisition Learning Hypothesis สมมติฐานการรับรู้และการเรียนรู้ 2) The Natural Order
Hypothesis สมมติฐานการตรวจสอบ 3) The Monitor Hypothesis สมมติฐานการป้อนข้อมูล 4) The
Input Hypothesis สมมติฐานปัจจัยนาเข้า และ 5) The Affective Filter Hypothesis สมมติฐาน
ตัวกรองจิตวิสัย (Larsen-Freeman, D. and Long, M.H., 1991: 241) Long (1985), Swain (1998),
Anderson (1999) และ Krashen (2007) โดยผู้เรียนฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง โดยผู้สอนคอยชี้แนะ
ให้คาแนะนาช่วยเหลือโดยประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนทั้ง 5 (周小宾, 2008) ได้แก่ 1) กลวิธี
การเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过
语素猜词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดา
คาศัพท์ที่แปลความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์
จากบริบทของประโยค (通过上下文线索猜词)
3. ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting for the Task: A) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ให้ผู้เรีย น
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงาน โดยประยุกต์แนวคิดการ
จัดการสอนที่เน้นภาระงานของ Crooks (1986), Wrigth (1987), Krahnke (1987), Breen (1987),
Prabhu (1980), Candlin (1987), Nunan (1989), Richards and others (1986) และ Willis (1996)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) การเรียนรู้ที่ดีเกิด
จากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียนหากผู้เรียนได้มีโอกาสได้สร้างความคิด
และนาความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงาน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทาให้เห็น
ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Constructionism เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมากจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และPapert& Harel(1991) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivist)เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมากจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) โดย ชอง
เปียเจีย์ (Jean Piaget)
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติภาระงาน
3.3 ผู้เรียนนาเสนองาน
4. ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A) ตรวจสอบภาษาประเมินความ
สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านโดยเป็นขั้น
วิเคราะห์ (Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษาทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม
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องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
2. พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
3. พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ
องค์ประกอบด้านเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย
เงือ่ นไขการนารูปแบบไปใช้:ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยใช้กลวิธีการอ่าน
และภาระงานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และผู้สอนควรศึกษากลวิธีทั้ง5ด้วยตนเองให้เข้าใจก่อนนา
รูปแบบไปใช้บทอ่านที่ใ ช้ในงานวิจัยสาหรับนั กศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 ผู้สอนจึงควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ปัจจัยสนับสนุน การเตรียมความพร้อมก่อนนารูปแบบไปใช้
1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด
2. ศึก ษาและจั ดเตรี ยมสื่อ การสอนที่ เสนอไว้ ในแผนการจั ดการเรี ยนการสอนให้
เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
3. ศึกษาและจัดเตรียมเครื่อ งมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่างและ
หลังการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานได้แก่ ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน แบบประเมิน
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสะท้อนคิดผู้เรียนเกี่ยวกับ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
1.5 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่อ งมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงาน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนการสอน โดยสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ กาหนดรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน (ภาคผนวก ค)
1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน คู่มือ การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน หน่วยการเรียนรู้
แผนการจั ด การเรี ย นการสอนและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ ได้ แ ก่
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่าน แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน แบบสอบถามความพึง พอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบและแบบสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อรูปแบบ ตรวจสอบด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน (รายละเอียดในบทที่ 3 และภาคผนวก ง)
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2. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจี นเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ก่อนนาไปทดลอง
ใช้จริง โดยนาแผนการจัดการเรียนการสอน จานวน 4 แผน ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษษปริญญาตรี
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มที่ 1
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกลุ่มเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นระยะเวลา
24 คาบ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ สภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวม
ข้อ มูลโดยผู้วิจัยดาเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนจานวน
20 คน จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้จากการทากิจกรรม
ระหว่ า งเรี ย นแต่ ล ะแผนการจั ด การเรี ย นการสอน และหาค่ า E2 จากคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท า
แบบทดสอบความสามารถในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจ ได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
81.2/88.16
ตอนที่ 2

ผลกำรประเมินประสิทธิผลกำรนำรูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำนเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
(4A Model)
1. ผลการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มที่ 2
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน โดย
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ โดยผู้วิจัยทาหน้
ที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบทั้ง 4 ขั้น ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์และนักศึกษามีบทบาทที่สาคัญในการร่วมกันเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา ดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 25 สรุปขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

1. ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน เพื่อสร้างความ
(Activating Prior Learning: สนใจในการเรียน
A)
ตรวจสอบพื้น
ความรู้ แจ้ง
จุดประสงค์การ
เรียน ชี้แนวทาง
การจัดการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ขยายขอบเขต
กลวิธีการอ่าน
2. ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและ นาเสนอความรู้
ตรวจสอบความเข้าใจ
ใหม่และเพื่อให้
(Applying Strategies and
ผู้เรียนฝึกอ่าน
Checking for
บทอ่านภาษาจีน
Comprehension: A)
ด้วยตนเองพร้อม
ทั้งฝึกใช้กลวิธีการ
อ่านควบคู่กันไป
พร้อมเตรียม
ปฏิบัติภาระงาน
บทอ่านเสริมซึ่ง
เป็นบทอ่าน
สาหรับการปฏิบัติ
ภาระงาน และ
เตรียมความพร้อม
ก่อนนาเสนองาน
จริง ผู้สอนให้
ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอ
ดูตัวอย่างชิ้นงาน

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

บทบาท
ผู้เรียน

บทบาทผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนใช้
การตั้งคาถาม
รูปภาพ คลิป
วีดีโอ ฯลฯ เพื่อ
เป็นการกระตุ้น
ความรู้ เ ดิ ม ก่ อ น
การเรียน

แสดงความรู้
เดิมผ่าน
กิจกรรมที่
เตรียมไว้ เช่น
ตอบคาถาม
บอกคาศัพท์
เล่าเรื่องจาก
สิ่งที่เห็นหรือ
สิ่งที่เคยเรียน
มาแล้ว

กระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงความ
คิดเห็น บอกเล่า
ประสบการณ์
ความรู้เดิม

อาจารย์ผู้สอนให้
ผู้เรียนฝึกอ่าน
บทอ่านที่เตรียม
ไว้ ผู้เรียนและ
ผู้สอนตรวจสอบ
ความเข้าใจ
ความถูกต้องจาก
บทอ่านด้วยกัน
จากนั้นผู้สอนให้

ฝึกอ่านบทอ่าน
ที่ผู้สอนเตรียม
ไว้ให้ สรุป
ความรู้ความ
เข้าใจของ
ตนเอง และอ่าน
บทอ่านเสริม
เพื่อเตรียม
นาเสนองานใน
ครั้งต่อไป

ตรวจสอบความ
เข้าใจในบทอ่าน
ร่วมกันกับผู้เรียน
ให้ตัวอย่างการ
นาเสนองานแก่
ผู้เรียน
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ตารางที่ 25 สรุปขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ต่อ)
ขั้นตอนการสอน

3. ขั้นปฏิบัติภาระงาน
(Acting for the Task: A)

4. ประเมินชิ้นงานจา
บทอ่าน (Assessing the
Task: A)

วัตถุประสงค์
วิธีการนาเสนอ
งาน ซึ่งนาเสนอ
เป็นงานเดี่ยว
เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจในการ
อ่านของผู้เรียน
ด้วยการปฏิบัติ
ภาระงาน

ตรวจสอบภาษา
ประเมินความ
สามารถในการ
อ่านเพื่อความ
เข้าใจและ
ความสามารถใน
การสร้างชิ้นงาน
จากบทอ่านโดย
เป็นขั้นวิเคราะห์
(Analysis) ผู้สอน
ตรวจสอบรูปแบบ
ทางภาษาทบทวน
แก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

บทบาท
ผู้เรียน

บทบาทผู้สอน

1. ผู้เรียนวาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู้เรียนปฏิบัติ
ภาระงานโดย
การนาเสนอ และ
สามารถใช้
เทคโนโลยีอื่น ๆ
เสริมได้ เช่นการ
อัดวีดีโอ
3. ผู้เรียน
นาเสนองาน
ผู้เรียนนาเสนอ
ชิ้นงานหน้า
ชั้นเรียน หรือ
คลิปวีดีโอ

วิเคราะห์
หลักเกณฑ์การ
ใช้ภาษาในการ
นาเสนอ
รูปแบบของ
ชิ้นงานและ
รูปแบบของการ
นาเสนอ

ตรวจสอบ
วิเคราะห์การใช้
ภาษาผ่านการ
นาเสนอชิ้นงาน
วิเคราะห์ชิ้นงาน
บันทึกข้อมูล

3.2 ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติภาระงา
บันทึกผลการ ช่วยเหลือให้
ปรับปรุงแก้ไข คาแนะนา
ความถูกต้อง
ประเมินผลงาน
ทางภาษา
ของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกัน
สรุป ทบทวน
สิ่งที่ได้รับจาก
การปฏิบัติ
ภาระงานร่วมกัน
อีกครั้ง

3.3 ผู้เรียน
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หลังจากที่นารูปแบบการสอนไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แล้ว
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานพบว่า รูปแบบ
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.76/98.00 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 มีรายละเอียดของ
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน ในภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีขั้นการนาไปใช้
(Implememt)
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จากภาพที่ 19 รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีน เพื่ อความเข้ าใจ สาหรั บนั กศึก ษาปริ ญญาตรี มีชื่อ ว่า “4A Model ” “โฟร์ เอ” มี
รายละเอียดขององค์ประกอบดังนี้
1.1 หลักการ
ผู้เรี ยนฝึก ปฏิ บัติ ภาระงานจากบทอ่ าน ด้ วยการสร้างสรรค์ ชิ้น งานจากองค์
ความรู้ของตนเอง และร่วมมือกันในการเรียนรู้
1.5 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ พฤติกรรมการใช้กลวิธีการ
อ่าน และความเข้า ใจในบทอ่านจากชิ้ นงานของผู้เรียน รวมทั้งความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ อ
รูปแบบการสอน
1.3 ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งตามรูปแบบการสอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Lerning: A)
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies
and Checking for Comprehension: A)
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting for the Task: A)
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the Task: A)
1.4 การวัดและการประเมินผล
การวัดและการประเมินผลตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจี นที่เน้นภาระงาน
เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีการวัดและประเมินผู้เรียน
2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
1.5 เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
ผู้เรี ยนมี ความรู้แ ละทั กษะพื้น ฐาน โดยใช้ กลวิ ธีก ารอ่ านและภาระงานเป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้และผู้สอนควรศึกษากลวิธีทั้ง 5ด้วยตนเองให้เข้าใจก่อ นนารูปแบบไปใช้
บทอ่านที่ใช้ในงานวิจัยสาหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ผู้สอน
จึงควรเลือก บทอ่านให้เหมาะสมกับระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและตามคาอธิบายวิชาเป็น
สาคัญ
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2. ผลการประเมินประสิทธิผล
2.1 ผลการเปรีย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาจีน เพื่อ ความเข้า ใจของ
นักศึกษา ก่อนและหลัง เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน วิเ คราะห์ข้อ มูลโดยใช้ t-test
dependent มีผลการทอสอบดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนและ
หลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานของกลุ่มตัวอย่าง
ความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ

กลุ่มตัวอย่าง

( )

S.D.

t

P

ก่อนเรียน
หลังเรียน

30
30

14.90
29.40

3.66
1.03

-22.55

.00

* P< .05

จากตารางที่ 26 พบว่านักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียน ( = 29.40, S.D.= 1.03) ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานสูงกว่าก่อนเรียน
(
= 14.90, S.D.= 3.66) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษาที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน มี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะที่ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 โดย
มีค่าคะแนนเต็มความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานละ 5 คะแนน หลังจากนั้นนามาพิจารณาค่าเฉลี่ย
( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย มีผลการศึกษาดังตารางที่ 27

220
ตารางที่ 27 พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน ในภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน
เกณฑ์รายด้าน
1. รูปแบบชิ้นงาน

2. การใช้ภาษา

3. การนาเสนอ

สรุปภาพรวม

ช่วงเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

ระดับคะแนนความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
3.49
3.85
4.26
4.65
3.65
4.40
4.41
4.80
4.45
4.43
4.70
4.73
3.86
4.22
4.46
4.72

S.D.

ความหมาย

0.47
0.23
0.36
0.39
0.41
0.44
0.43
0.24
0.49
0.44
0.33
0.34
0.62
0.46
0.41
0.33

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 27 พบว่าความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานในภาพรวมของนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจ มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับมากเป็นระดับมากที่สุดซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
โดยระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 อยู่ในระดับมาก ระยะที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้โดย
ภาพรวมนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ของความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานเพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 ถึง 4
( = 3.86, S.D.= 0.62, = 4.22, S.D.= 0.46, = 4.46, S.D.= 0.41, = 4.72, S.D.= 0.33) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจมีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับ
มากที่สุดในระยะที่1ถึงระยะที่4ตามลาดับในแต่ละด้าน ทั้งนี้ด้านรูปแบบชิ้นงาน ( = 3.49, S.D.=
0.47, = 3.85, S.D.= 0.23, = 4.26, S.D.= 0.36, = 4.65, S.D.= 0.39) ด้านการใช้ภาษา
( = 3.65, S.D.= 0.41, = 4.40, S.D.= 0.44, = 4.41, S.D.= 0.43, = 4.48, S.D.= 0.43) ด้านการ
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นาเสนอ( = 4.45, S.D.= 0.49, = 4.43, S.D.= 0.44, = 4.70, S.D.= 0.33, = 4.73, S.D.= 0.34)
ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ มีพัฒนาการด้านความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้นทั้ งในภาพรวม
และจาแนกรายด้าน
ผู้วิจัยได้นาเสนอกราฟแสดงพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานในภาพรวม
และจาแนกเป็นรายด้าน ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 แสดงพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานในภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน
2.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงานของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 28 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอน
ที่เน้นภาระงานในภาพรวม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
** P< .05

กลุ่มตัวอย่าง
30
30

( )
3.13
3.90

S.D.
0.99
0.76
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จากตารางที่ 28 พบว่าหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังเรียน ( = 3.90, S.D.= 0.76) สูงกว่าก่อนเรียน
( = 3.11, S.D.= 0.99)
ผู้วิ จัย ได้น าเสนอผลการประเมิ น พฤติ กรรมการใช้ก ลวิธี ก ารอ่ านในภาพรวมและ
แยกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 29 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน จาแนกเป็น 5 กลวิธี
กลวิธีการอ่าน

( )

S.D.

ระดับ

อันดับที่

1. การเดาคาศัพท์จากหมวดอักษร
ก่อนเรียน
หลังเรียน
(通过偏旁猜词)
2. การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา
ก่อนเรียน
หลังเรียน
( 通过语素猜词)
3. กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
(简称的识别与理解)
4. กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปลความหมาย
ก่อนเรียน
ซึ่งกันและกัน (通过互释的词语 หลังเรียน
猜词)
5. การเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค
ก่อนเรียน
หลังเรียน
(通过上下文线索猜词)
ก่อนเรียน
รวม
หลังเรียน

3.21
4.13
3.06
3.98
3.55
3.68
3.20
3.91

0.86
0.70
1.18
0.97
0.74
0.94
0.81
0.74

ปานกลาง
บ่อย
ปานกลาง
บ่อย
บ่อย
บ่อย
ปานกลาง
บ่อย

2
2
4
3
5
5
3
4

3.61
4.26
3.13
3.90

0.86
0.66
0.99
0.76

บ่อย
บ่อย
ปานกลาง
บ่อย

1
1

จากตารางที่ 29 พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนในภาพรวมของนักศึษาที่เรียน
ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่ านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ( = 3.90, S.D.= 0.76, =
3.11, S.D.= 0.99) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
คะแนนรายด้านก่อนเรียนและหลังเรียนดังนี้ จัดเรียงตามลาดับดังนี้ 1) การเดาคาศัพท์จากหมวด
อักษร (通过偏旁猜词) ( = 3.21, S.D.= 0.86, = 4.13, S.D.= 0.70) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่านจากระดับปานกลางจนถึงระดับบ่อย 2) การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา ( 通过语素猜词)
( = 3.06, S.D.= 1.18, = 3.98, S.D.= 0.97) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านจากระดับปานกลาง

223
จนถึงระดับบ่อย 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) ( = 3.55, S.D.=
0.74, = 3.68, S.D.= 0.94) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่ระดับบ่อย 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่
แปลความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านจาก
ระดับปานกลางจนถึงระดับบ่อย ( = 3.20, S.D.= 0.81, = 3.91, S.D.= 0.74) และ 5) การเดา
คาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过上下文线索猜词) ( = 3.61, S.D.= 0.86, = 4.26, S.D.=
0.66) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่ระดับบ่อย
2.3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การสอนที่เน้นภาระงานในภาพรวม
และจาแนกรายด้าน โดยการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
ด้านกลวิธีที่นามาใช้
1. การนากลวิธีการอ่านมาใช้เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อ
การอ่านของตนเอง
2. กลวิธีการอ่านที่นามาฝึกเป็นกลวิธีที่สาคัญและมี
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา
2.1 กลวิธีการเดาความหมายจากหมวดอักษร
(通过偏旁猜词)
2.2 กลวิธีการเดาความหมายจากหน่วยคา
(通过语素猜词)
2.3 กลวิธีการเดาความหมายจากคาย่อ
(通过简称的识别与理解)
2.4 กลวิธีการเดาความหมายจากคาที่ให้ความหมายซึ่ง
กันและกัน (通过互释的词语猜词)
2.5 กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทของประโยค
(通过上下文猜词)

S.D.

ความหมาย

ลาดับ

4.60

0.49

มากที่สุด

1

4.33

0.54

มาก

3
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ตารางที่ 30 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การสอนที่เน้นภาระงานในภาพรวม
และจาแนกรายด้าน โดยการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน

S.D.

ความหมาย

ลาดับ

3. การฝึกกลวิธีการอ่านโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะในตอนต้น
ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะมากขึ้น
4. นั ก ศึ ก ษาสามารถน ากลวิ ธี ไ ปปรั บ ใช้ กั บ การอ่ า น
ภาษาจีนในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย
รวมด้านกลวิธีการอ่านที่นามาใช้

4.56

0.62

มากที่สุด

2

4.26

0.69

มาก

4

4.43

0.16

มาก

○1

ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน
5. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจจากบทอ่านเพิ่มมากขึ้น
6. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
กลุ่มเพื่อน
7. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
ทาให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น
8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
9. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน

4.06

0.73

มาก

9

4.03

0.76

มาก

8

4.33

0.80

มากที่สุด

4

4.70

0.46

มากที่สุด

1

4.60

0.67

มาก

2

10. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานทาให้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มขึ้น
11. รูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยพัฒนา
ทักษะทางภาษาจีนของนักศึกษาให้สูงกว่าเดิม
12. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยให้
นักศึกษาอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานกระตุ้น
ให้นักศึกษาต้องการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบอื่นๆอีก
14. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์และสมควรทาต่อไป

4.30

0.79

มาก

5

3.20

0.66

มาก

10

4.20

0.80

มาก

7

4.06

0.73

มาก

8

4.23

0.85

มาก

6

225
ตารางที่ 30 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การสอนที่เน้นภาระงานในภาพรวม
และจาแนกรายด้าน โดยการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
15. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น
รวมด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน
รวามทุกด้าน

S.D.

ความหมาย

ลาดับ

4.40

0.67

มาก

3

4.19

0.39

มาก

○2

4.32

0.71

มาก

จากตารางที่ 30 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D.= 0.71) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 และเมื่อ
พิจ ารณาความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาเป็ นรายด้า นพบว่ า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจอยู่ ใ นระดั บ
พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านกลวิธีที่นามาใช้ ( = 4.43, S.D.=
0.16) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน ( = 4.19, S.D.= 0.39) และเมื่อแยก
ประเด็นพบว่าด้านกลวิธีที่นามาใช้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การนากลวิธีการอ่านมาใช้เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการอ่าน
ของตนเอง ( = 4.60, S.D.= 0.49) การฝึกกลวิธีการอ่านโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะในตอนต้นทาให้
นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะมากขึ้น ( = 4.56, S.D.= 0.62) กลวิธีการอ่านที่นามาฝึกเป็น
กลวิธีที่สาคัญและมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ( = 4.33, S.D.= 0.54) และนักศึกษาสามารถนา
กลวิธีไปปรับใช้กับการอ่านภาษาจีนในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย ( = 4.26, S.D.= 0.69) สาหรับด้าน
การจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดโดย
มีค่ าเฉลี่ย เรี ย งจากมากไปน้ อย ได้ แ ก่ นัก ศึ กษามี ค วามพึง พอใจต่ อ กิ จ กรรมการเรีย นการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน ( = 4.70, S.D.= 0.46) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียน
การสอน ( = 4.60, S.D.= 0.67) ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น ( = 4.40, S.D.= 0.67) การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ( = 4.33, S.D.= 0.80) รูปแบบ
การสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานทาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มขึ้น ( =
4.30, S.D.= 0.79) รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสมควรทา
ต่อไป ( = 4.23, S.D.= 0.85) รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยให้นักศึกษาอ่านได้
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อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( = 4.20, S.D.= 0.80) รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
กระตุ้นให้นักศึกษาต้องการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบอื่น ๆ อีก ( = 4.06, S.D.= 0.73) การปฏิบัติ
ภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้นักศึกษามีความเข้าใจจากบทอ่านเพิ่มมากขึ้น ( =
4.06, S.D.= 0.73) การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน ( = 4.03, S.D.= 0.76) รูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้น
ภาระงานช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาจีนของนักศึกษาให้สูงกว่าเดิม ( = 3.20, S.D.= 0.66)
สรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
โดยภาพรวมทั้งด้านรูปแบบของกิจกรรมเน้นภาระงานด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานด้านความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมเน้นภาระงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของลิเคอร์ท (Likert, quoted in Best
and Kahn, 1986: 181) มีค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 ขึ้นไป หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในทางบวกหรือระดับ
ที่ดี
นอกจากนี้นักศึกษายังได้ให้ข้อมูลสะท้อนคิดเพิ่มเติมเดี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ดังนี้
“มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี ได้ ฝึกอ่านและมีชิ้นงานให้ปฏิบัติ ทาให้สามารถ
อ่านได้คล่องแคล่วขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ยังได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในบทอ่าน เป้นณุปแบบที่
ส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี”
“การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการจาและการอ่านได้ดี เพราะมีคาศัพท์ที่ไม่รู้ก็
สามารถนากลวิธีการอ่านมาช่วยได้ ต้องมีการขวนขวายเพิ่มเติม ได้เรียนรู้คาศัพท์มากขึ้น มีความ
พึงพอใจกับการสอนแบบนี้ เพราะชอบทางานประดิษฐ์และนาเสนอในรูปแบบภาษาจีน เพราะได้
ฝึกการพูดออกเสียงด้วย”
“การสอนที่เน้นภาระงานทาให้ต้องกลับไปทบทวนบทเรียนเพื่อทาชิ้นงาน ส่งเสริ ม
ให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ต้อ งฝึกอ่านมาก ๆ ก่อ นปฏิบัติชิ้นงาน ผู้สอนนาเสนอ
เนื้อหาเข้าใจง่าย ทาให้มีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น”
“รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน ทาให้ได้ฝึกการอ่านหลากหลายรูปแบบวิธีการ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ ไม่น่า เบื่อ มีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้”
“ภาระงานช่วยทาให้ความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพการอ่านของ
ตนเอง ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี การอ่านอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจ แต่ภาระงานเป็นสื่อที่ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น”
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“สามารถพัฒนาด้านการอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับการสื่อสารภาษาจีน
ได้ฝึกใช้ภาษาพร้อมกับทากิจกรรมในทุกชั่วโมงการเรียน ไม่น่าเบื่อและมีภาระงานที่ฝึกความคิด
สร้างสรรค์”
“เรียนแล้วไม่รู้สึกเบื่อ มีกิจกรรมสนุกให้ทา เนื้อหามีความหลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนในหลาย ๆ แบบ เนื้อหาน่าสนใจ ทาให้รู้เรื่องราว ๆ ต่าง ๆ จากการทา
ชิ้นงาน เพราะการลงมือทาสาคัญกว่าการเรียน เขียน ๆ อ่าน ๆ เพียงอย่างเดียว”
(ข้อคิดเห็นของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง ให้ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559)
ตอนที่ 3

ผลกำรนำรูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี (4A Model) ไปใช้ในกำรขยำย
ผลกำรทดลอง (Discrimination)
นารูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปขยายผลการใช้ โดยให้นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 ห้องเรียน นักศึกษาจานวน 20 คน โดยขยายผลในช่วงเดือ น
พฤศจิกายน 2559 ใช้เวลาในการขยายผล 12 คาบ คาบละ 50 นาที
คาถามที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่ อ
ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มขยายผลการวิจัย มีประสิทธิผลเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษากลุ่มขยายผล
รูปแบบ ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
กลุ่มขยายผลรูปแบบก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษากลุ่มขยายผล
รูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 หลังการเรียนคาบเรียนที่ 6
ระยะที่ 2 หลังการเรียนคาบเรียนที่ 12
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
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สมมติฐานการวิจัย
ในการขยายผลรูปแบบครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้
1. นักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานหลังเรียน
มีความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานหลังเรียน
มีพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้น
3. นักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
1. ผลการเปรีย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาจีน เพื่อ ความเข้ าใจ ส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบ ที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานก่อน
และหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนและ
หลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานของกลุ่มขยายผลรูปแบบ
ความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ

กลุ่ม
ขยายผล

( )

S.D.

t

P

ก่อนเรียน
หลังเรียน

20
20

11.00
25.80

3.56
2.23

-21.20

.00

*P = < .05

จากตารางที่ 31 พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
นักศึกษากลุ่มขยายผลมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียน ( = 25.80, S.D.= 2.23)
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานสูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.00, S.D.= 3.56) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
2. ผลการศึกษาพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษากลุ่มขยายผล
รูปแบบที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 หลังการเรียนคาบเรียน
ที่ 6 ระยะที่ 2 หลังการเรียนคาบเรียนที่ 12 โดยมีค่าคะแนนเต็มความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานละ
5 คะแนน หลังจากนั้นนามาพิจารณาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษา
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พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบการสอนที่เน้ น
ภาระงาน ทั้งในภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของนักศึกษากลุ่มขยายผลรูปแบบที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เกณฑ์รายด้าน
1. รูปแบบชิ้นงาน
2. การใช้ภาษา
3. การนาเสนอ
สรุปภาพรวม

ช่วงเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2

ระดับคะแนนความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.92
3.60
3.02
3.52
3.00
3.50
3.01
3.54

S.D.

ความหมาย

0.43
0.41
0.34
0.47
0.36
0.36
0.34
0.41

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 32 พบว่าความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานในภาพรวมของนักศึกษากลุ่ม
ขยายผลการทดลองรู ป แบบที่ เ รี ย นโดยใช้ รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ มีพัฒนาการสู งขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับ
มากซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 โดยระยะที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง ระยะที่ 2 อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้โดยภาพรวมนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานเพิ่มขึ้นจาก
ระยะที่ 1 ถึง 2 ( = 3.01, S.D.= 0.34, = 3.54, S.D.= 0.41 ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจมีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมากในระยะที่ 1 ถึง
ระยะที่ 2 ตามลาดั บในแต่ละด้าน ทั้งนี้ด้านรูปแบบชิ้นงานจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก
( = 2.92, S.D.= 0.43, = 3.60, S.D.= 0.41) ด้านการใช้ภาษาจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก
( = 3.02, S.D.= 0.34, = 3.45, S.D.= 0.42) ด้านการนาเสนอจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก
( = 3.00, S.D.= 0.36, = 3.50, S.D.= 0.36) ดังนั้นนักศึกษากลุ่มขยายผลการสดลองรูปแบบที่
เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ มีพัฒนาการด้านความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้นทั้งในภาพรวมและจาแนกรายด้าน
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ผู้วิจัยได้นาเสนอกราฟแสดงพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานในภาพรวม
และจาแนกเป็นรายด้าน ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 พัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานในภาพรวมและจาแนกรายด้านของ
นักศึกษากลุ่มขยายผลการทอลองรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
3. ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน ก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างขยายผลการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างขยายผลการทดลอง
ระดับพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน

กลวิธีการอ่าน
1. การเดาคาศัพท์จากหมวด
อักษร (通过偏旁猜词)
2. การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา
( 通过语素猜词)

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

( )
3.52
4.47
2.32
3.42

S.D.

ความหมาย

อันดับที่

0.50
0.50
0.47
0.50

บ่อย
บ่อย
น้อย
ปานกลาง

2
1
5
4
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างขยายผลการทดลอง (ต่อ)
ระดับพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน

กลวิธีการอ่าน
3. กลวิธีการอ่านคาย่อและการ
ตีความ (简称的识别与
理解)
4. กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปล
ความหมายซึ่งกันและกัน(通过
互释的词语猜词)
5. การเดาคาศัพท์จากบริบทของ
ประโยค (通过上下文线
索猜词)
รวม

S.D.

ความหมาย

อันดับที่

ก่อนเรียน
หลังเรียน

( )
2.42
3.30

0.50
0.46

น้อย
ปานกลาง

4
5

ก่อนเรียน
หลังเรียน

2.65
3.75

0.62
0.49

ปานกลาง
บ่อย

3
3

ก่อนเรียน
หลังเรียน

3.55
4.45

0.50
0.50

บ่อย
บ่อย

1
2

ก่อนเรียน
หลังเรียน

2.89
3.88

0.74
0.69

ปานกลาง
บ่อย

จากตารางที่ 33 พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนในภาพรวมของนักศึกษากลุ่ม
ขยายผลการทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
( = 2.89, S.D.= 0.74, = 3.88, S.D.= 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีคะแนน
รายด้านก่อนเรียนและหลังเรียนดังนี้ จัดเรียงตามลาดับดังนี้ 1) การเดาคาศัพท์จากหมวดอักษร
(通过偏旁猜词) ( = 3.52, S.D.= 0.50, = 4.47, S.D.= 0.50) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
ระดับบ่อย 2) การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา ( 通过语素猜词) ( = 2.32, S.D.= 0.47, = 3.42,
S.D.= 0.50 ) มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านจากระดับน้อยจนถึงระดับปานกลาง 3) กลวิธีการ
อ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) ( = 2.42, S.D.= 0.50, = 3.30, S.D.= 0.46)
มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่ระดับน้อยถึงระดับปานกลาง 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปล
ความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) ( = 2.65, S.D.= 0.62, = 3.75, S.D.= 0.49)
มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านจากระดับปานกลางจนถึ งระดับบ่อย และ 5) การเดาคาศัพท์จาก
บริบทของประโยค(通过上下文线索猜词) ( = 3.55, S.D.= 0.50, = 4.45, S.D.= 0.50)
มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่ระดับบ่อย
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มขยายผลการทดลองที่มีต่อรูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 34
ตารางที่ 34 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ขยายผลการทดลองที่มีตอ่ การสอนที่เน้นภาระงาน
ในภาพรวมและจาแนกรายด้าน โดยการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
ด้านกลวิธีที่นามาใช้
1. การนากลวิธีการอ่านมาใช้เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อ
การอ่านของตนเอง
2. กลวิธีการอ่านที่นามาฝึกเป็นกลวิธีที่สาคัญและมีประโยชน์
ต่อตัวนักศึกษา
2.1 กลวิธีการเดาความหมายจากหมวดอักษร
(通过偏旁猜词)
2.2 กลวิธีการเดาความหมายจากหน่วยคา
(通过语素猜词)
2.3 กลวิธีการเดาความหมายจากคาย่อ
(通过简称的识别与理解)
2.4 กลวิธีการเดาความหมายจากคาที่ให้ความหมายซึ่งกัน
และกัน (通过互释的词语猜词)
2.5 กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทของประโยค
(通过上下文猜词)
3. การฝึกกลวิธีการอ่านโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะในตอนต้น
ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะมากขึ้น
4. นักศึกษาสามารถนากลวิธีไปปรับใช้กับการอ่านภาษาจีน
ในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย
รวมด้านกลวิธีการอ่านที่นามาใช้

S.D.

ความหมาย ลาดับ

4.20

0.69

มาก

1

3.40

0.53

ปานกลาง

4

3.65

0.48

ปานกลาง

2

3.60

0.50

ปานกลาง

3

3.71

0.34

มำก

○2
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ตารางที่ 34 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ขยายผลการทดลองที่มีตอ่ การสอนที่เน้นภาระงาน
ในภาพรวมและจาแนกรายด้าน โดยการวัดความคิดเห็น 5 ระดับ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน
5. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษามีความเข้าใจจากบทอ่านเพิ่มมากขึ้น
6. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน
7. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
9. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน
10. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานทาให้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มขึ้น
11. รูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยพัฒนาทักษะ
ทางภาษาจีนของนักศึกษาให้สูงกว่าเดิม
12. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยให้
นักศึกษาอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานกระตุ้นให้
นักศึกษาต้องการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบอื่นๆอีก
14. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์และสมควรทาต่อไป
15. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน
ที่พัฒนาขึ้น
รวมด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน
รวมทุกด้าน

S.D.

ความหมาย ลาดับ

4.50

0.51

มากที่สุด

1

3.50

0.51

ปานกลาง

6

4.50

0.51

มากที่สุด

1

3.45

0.51

ปานกลาง

7

3.60
4.05

0.50
0.82

ปานกลาง
มาก

5
2

3.85

0.74

มาก

4

3.35

0.48

ปานกลาง

9

3.40

0.50

ปานกลาง

8

3.60

0.86

มาก

5

3.90

0.71

มาก

3

3.79

0.41

มาก

○1

3.77

0.68

มาก

จากตารางที่ 34 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มขยายผลต่อรูปแบบการสอนที่
เน้นภาระงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเป็ นรายด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

234
ระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระงาน ( = 3.79, S.D.= 0.41)
รองลงมาคือด้านกลวิธีที่นามาใช้ ( = 3.71, S.D.= 0.34) และเมื่อแยกประเด็น พบว่าด้านกลวิธีที่
นามาใช้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อ ย
ได้แก่ การนากลวิธีการอ่านมาใช้เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการอ่านของตนเอง ( = 4.20, S.D.=
0.69) การฝึกกลวิธีการอ่านโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะในตอนต้ นทาให้นักศึกษามีความเข้าใจและมี
ทักษะมากขึ้น ( = 3.65, S.D.= 0.48) นักศึกษาสามารถนากลวิธีไปปรับใช้กับการอ่านภาษาจีนใน
รายวิชาอื่นได้อีกด้วย ( = 3.60, S.D.= 0.50) และกลวิธีการอ่านที่นามาฝึกเป็นกลวิธีที่สาคัญและมี
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ( = 3.40, S.D.= 0.53) สาหรับด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยภาระ
งาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อ ย
ได้แก่ การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้นักศึกษามีความเข้าใจจากบทอ่าน
เพิ่มมากขึ้น ( = 4.50, S.D.= 0.51) การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ( = 4.50, S.D.= 0.51) รูปแบบการ
สอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานทาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มขึ้ น ( =
4.05, S.D.= 0.82) ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ( = 3.90,
S.D.= 0.71) รูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาจีนของนักศึกษาให้
สูงกว่าเดิม ( = 3.85, S.D.= 0.74) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน ( = 3.60,
S.D.= 0.50) รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสมควรทา
ต่อไป ( = 3.60, S.D.= 0.86) การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน ( = 3.50, S.D.= 0.51) นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนบรรยากาศการเรียนการสอน ( = 3.45, S.D.= 0.51)
รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานกระตุ้นให้นักศึกษาต้องการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบ
อื่น ๆ อีก ( = 3.40, S.D.= 0.50) รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยให้นักศึกษา
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( = 3.35, S.D.= 0.48)
สรุ ป ได้ ว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึก ษากลุ่ ม ขยายผลการทดลองต่ อ รู ป แบบ
กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานโดยภาพรวมทั้งด้านรูปแบบของกิจกรรมเน้นภาระงานด้านเนื้อหา
กิจกรรมเน้นภาระงานด้านความพึงพอใจในการทากิจกรรมเน้นภาระงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ
ลิเคอร์ท (Likert, quoted in Best and Kahn, 1986: 181) มีค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 ขึ้นไปหมายถึงความ
คิดเห็นอยู่ในทางบวกหรือระดับที่ดี ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
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นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มขยายผลการทดลองยังได้ให้ข้อมูลสะท้อนคิดเพิ่มเติมเดี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ ดังนี้
“ รูปแบบการสอนสามารถช่วยในการพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนได้แต่คงต้อง
อาศัยระยะเวลาในการเรียนมากกว่านี้ ในการปฏิบัติภาระงานถึงแม้จะเป็นการเพิ่มภาระแต่ก็ช่วยใน
การบังคับตนเองให้ต้องอ่านซ้าหลาย ๆ รอบ”
“ กลวิธีที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีความยากและง่าย ควรจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษามากกว่านี้”
“ เนื้อที่นามาใช้จัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ หลากหลาย เนื้อหามีความ
กระชับ ไม่ยืดเยื้อ แต่มีคาศัพท์ที่ยากต่อการตีความเอง”
“ ได้ทาภาระงานที่ไม่เคยทามาก่อน ได้เรียนแปลกใหม่นอกเหนือจากบทอ่านที่เคย
เรียนมา ในขั้นการปฏิบัติภาระงานทาให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น”
“เนื้อหาน่าสนใจทาให้เกิการกระตุ้นการเรียนรู้ นอกจากได้เรียนทฤษฎีการอ่านแล้ว
ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง”
“การสอนที่กระตุ้นการอ่านได้ดี การปฏิบัติจริ งทาให้ไ ด้ฝึกพูด ในการนาเสนอ
ชิ้นงาน เนื้อหาไม่ยากเกินไป”
“เกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ สามารถช่ว ยให้จดจาคาศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นและจา
ได้นาน เนื้อหาหลากหลายไม่น่าเบื่อ การสอนมีความสนุกไม่เครียด”
(สรุปข้อคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มขยายผล จานวน 20 คน ให้ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจของ
นักศึกษาก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน ศึกษาพัฒนาการความเข้าในบทอ่านจาก
ชิ้นงานของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจในช่วงเวลาระหว่างเรียน 4 ระยะ เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้กลวิธี
การอ่านก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
และ 3) ขยายผล รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิช าการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่า งประเทศ คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 476231
การอ่านภาษาจีน 1 ประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจั ยและพัฒนา (Research and Development:
R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบ
แผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ
(Quantitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงคุรภาพ (Qualitative Methods) และใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน–หลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผลและมีข้อสเนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
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สรุปผลกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1. รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานที่พัฒนาขึ้น (4A MODEL) มีองค์ประกอบหลัก คือ
1) หลักการ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่าน ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากองค์ความรู้ของ
ตนเอง และร่วมมือกันในการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ 3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) ขั้นกระตุ้นก่อนการเรียน (Activating Prior Lerning: A) 2) ขั้นประยุกต์ใช้
กลวิธีและตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and Checking for Comprehension: A)
3) ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Acting for the Task: A ) 4) ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน(Assessing the
Task: A) การวัดและประเมินผลด้า นความสามารถในการอ่า นภาษาจี นเพื่ อ ความเข้าใจ และ
5) เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยใช้กลวิธีการ
อ่านและภาระงานเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้และผู้สอนควรศึกษากลวิ ธีทั้ง 5 ด้วยตนเองให้เข้าใจ
ก่ อ นน ารู ป แบบไปใช้ บ ทอ่ า นที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาการสอนภาษาจี น ระดั บ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ผู้สอนจึงควรเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและ
ตามคาอธิบายวิชาเป็นสาคัญ ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานตาม
เกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงานเท่ากับ 86.76/98.00 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีผลสรุปดังนี้
2.1 หลัง เรีย นโดยใช้ รูปแบบการสอนที่เน้ นภาระงาน (4A Model) นั กศึก ษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาจีน เพื่อ ความเข้าใจสูง กว่าก่ อ นเรียนอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
2.2 นักศึ ก ษามีพั ฒนาการด้ านความเข้า ใจในบทอ่ านจากชิ้นงาน สู งขึ้น ในช่ว ง
ระหว่างเรียนจากระดับมากเป็นระดับมากที่สุด โดยที่ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 อยู่ในระดับ
มาก ระยะที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
2.3 หลัง เรีย นโดยใช้ รูปแบบการสอนที่เน้ นภาระงาน (4A Model) นั กศึก ษามี
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4
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2.4 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน (4A Model) หลังเรียน
พบว่า นัก ศึ กษามีค วามพึ งพอใจต่ อ รู ป แบบการสอนที่ เ น้ นภาระงานอยู่ใ นระดั บพึ ง พอใจมาก
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5
3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่านักศึกษากลุ่มขยายผลการทดลองที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานหลั งเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใ
จสูงกว่าก่อนเรียน มีพัฒนาการด้านความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานสูงขึ้น มีพฤติกรรมการใช้
กลวิธีการอ่านสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานในภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6
อภิปรำยผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญภาคผนวก ก) แล้วพบว่า
รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานมีคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามความ
ต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และพฤติกรรม
การใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และรู ป แบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กั บ
86.76/98 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนทีเน้น
ภาระงานมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวคิดของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil,
2000: 9) ที่ว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพแบบแผนของการสอนหรือกิจกรรมต้องแสดงความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและ
กันโดยองค์ประกอบไม่ว่าหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนการวัดและการ
ประเมินผล รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและด้วย
เหตุผลดังกล่าวรูปแบบการอ่านภาษาจีนเน้นภาระงานจึงมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวคิ ด ในการพั ฒ นารู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน พบว่ า รู ป แบบการสอน (Instructional
Models) มีมากมายหลากหลายรูปแบบ ควรมีการเลือ กใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อที่นามาใช้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้รูปแบบการ
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สอนที่ เ น้ น การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาตามกระบวนการสอนที่ เ น้ น ภาระงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ พบว่า มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการเรียนภาษาที่สองสมมติฐาน
5 ประการ และทฤษฎี การสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเองโดยการสร้า งสรรค์ชิ้ น งาน ส าหรั บ ทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ (Schema Theory) สามารถสรุปได้ว่า 1) มนุษย์มีการสอนสะสมความรู้และ
รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 2) การสามารถเข้าใจประสบการณ์ใหม่ ก็ต่อเมื่ อประสบการณ์เหล่านั้น
สอดคล้องกับความรู้เดิม ซึ่งมีการรับรองในสมองก่อนแล้ว และ 3) คาว่าความรู้เดิมในทักษะ
กระบวนการการอ่านก็มีความหมายสอดคล้องกัน จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ ผู้วิจัยนามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ โดยเน้นการเชื่ อ มโยงประสบการณ์
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ของผู้เรียนเข้าด้วยกัน ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory)
เน้นการบวนการเรียนรู้ที่ 1) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ 2) ใช้กระบวนการทางปัญญา
จัดการกับความรู้ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับอย่างมีความหมาย เน้นการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนรับผิดชอบตนเอง มีการวิเคราะห์ภานะงาน ลงมือปฏิบัติจริง และมีการตรวจสอบภาระงาน
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนนาเสนอภาระงานด้วยตนเอง โดยผู้สอนทาหน้าที่ เป็นผู้อานวยความสะดวก
(Facilitator) กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ คอยให้คาปรึกษา ชี้แนะ ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
อิสระทางความคิด การสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง ผู้เรียนพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน
2. จากผลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนเน้นภาระงานพบว่า
2.1 หลั ง เรี ย นตามรู ป แบบการอ่ า นภาษาจี น เน้ น ภาระงาน โดยภาพรวมพบว่ า
นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อ นเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน
ที่เน้นภาระงานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่ า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษา โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง
4 รูปแบบ มีการนาบทอ่านที่นักศึกษามีความสนใจ เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมและความนิยม
ในปัจจุบัน มีกิจกรรม สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภาระงาน
ทาให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาทาให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองและ
มีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจจากระดั บดีไปจนถึงระดับดีมาก
ขั้น ปฏิ บั ติภ าระงานจึง เป็น การให้ นั กศึ กษาลงมื อ ปฏิบั ติ จริ ง โดยทุ กภาระงานจะเป็น งานเดี่ ย ว
ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้รับคาแนะนาจากผู้สอน จึงทาให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติภาระงาน
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มากยิ้งขึ้น เมื่อถึงขั้นตอนของการนาเสนอภาระงานนักศึกษาจึงมีการนาเสนอได้เป็นอย่างดี ในขั้น
วิเคราะห์ภาษานักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ห ลักภาษา และสามารถใช้คาศัพท์หรือ
รูปประโยคที่นอกเหนือจากกาหนดไว้ และสามารถนาเสนอภาระงานได้ถูกต้อ งตามรูปแบบของ
ชิ้นงาน รูปแบบของภาษาและมีการนาเสนอถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจและ มีการเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันและมีการหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) ที่เชื่อ ว่ามนุษย์สามารถสร้างความรู้
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆที่ อ ยู่ ร อบตั ว ได้ ด้ ว ยตนเองเพราะมนุ ษ ย์ มี ศั ก ยภาพในการสร้ า งความรู้ จ าก
ประสบการณ์ที่เป็นจริง (Richardson, 1994: 1) และสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้าง
พลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียนได้มีโอกาสได้สร้างความคิดและนา
ความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงาน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทาให้เห็นความคิด
นั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Constructionism เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมากจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) Papert,S., and Harel (1991)
2.2 นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน มีพัฒนาการความเข้าใจ
ในบทอ่านจากชิ้นงานจากระดับมากเป็นระดับมากที่สุด ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนได้มีการปฏิบัติภาระงาน กล่าวคือ
ในขั้น กระตุ้ นก่ นการเรี ยนเป็ น การตรวจสอบความรู้ เ ดิม ของผู้เ รี ยน ขั้น ประยุก ต์ ใช้ กลวิ ธีแ ละ
ตรวจสอบความเข้ า ใจเป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก น าเอากลวิ ธี ม าใช้ ป ระกอบการอ่ า นด้ ว ยตนเอง
ขั้นปฏิบัติภาระงาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้อ งทบทวนบทอ่านให้เข้าใจอย่างถ่อ งแท้ทุกขั้นตอนก่อ น
นาเสนอชิ้นงานด้วยตนเอง ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับคาชี้แนะจากผู้สอน ผู้เรียนต้องฝึ กวิเคราะห์ภาษา
วางแผนการนาเสนอ และต้องแสวงหาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับกฎการ
ฝึกหัดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike (Thorndike’s Theory) กล่าวคือการเรียนรู้เกิดจากการ
ปฏิบัติสิ่งใดซ้าๆ หลายครั้ง จึงทาให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
2.3 หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนเน้นภาระงาน พบว่านักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านสูงกว่าก่อ นเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานข้อ 4 ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่ากลวิธีที่นักศึกษาใช้ในการอ่านภาษาจีนมากที่สุด ได้แก่
กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทของประโยค และกลวิธีที่นักศึกษาใช้ประกอบการอ่านภาษาจีน
น้อยที่สุดคือ กลวิธีการเดาความหมายจากคาย่อ ทั้งนี้กลวิธีทั้ง 5ที่นามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
เพียงกลวิธีหนึ่งในกลวิธีอีกหลาย ๆ วิธีแต่กลวิธีที่นิยมมากที่สุด โดยอ้างอิงจากการวิจัยของ Zhou
Xiao Bin (2008.1: 32) กลวิธีทั้ง 5 ประกอบด้วย 1) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过
偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและ
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การความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปลความหมายซึ่งกันและกัน (通过
互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过上下文线索猜
词) การนากลวิธีมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อ งกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่า นได้เสนอแนะว่ า
ควรนากลวิธีการอ่านมาใช้ในการสอนอ่าน โดยเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่านได้และ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์ในการอ่าน (Strategic Reader) กลวิธีการอ่านจึงเป็นสิ่งที่
ครูสามารถนามาฝึกฝนให้กับผู้เรียนได้ และในการสอนนั้นสิ่งที่สาคัญคือ จะต้องให้ผู้เรียนตระหนัก
ในความสาคัญของกลวิธีการอ่าน เข้าใจหลักการ และรู้ว่าจะใช้กลวิธีการอ่านเมื่อ ไรและที่ไ หน
ขณะเดียวกันก็ควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักประเมินความสาเร็จในการใช้กลวิธีของตนเองด้วย (Carell,
1989) นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่านจะต้องมีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้กลวิธีการ
อ่านได้อย่างอิสระ เมื่อต้องทาความเข้าใจกับบทอ่านใหม่ ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้เกี่ยวกับกลวิธี
มาใช้ และตัดสินใจได้ว่าจะใช้กลวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับบทอ่านนั้น (Swanson and De La Paz,
1998) ความสามารถในการอ่านจะพัฒนาได้ดีเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติอย่างตื่นตัวมีความตระหนักถึง
การใช้ยุทธศาสตร์และกลวิธีในการอ่านและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการอ่าน (Grace and Grave
1994: 1-2, อ้างถึงใน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์, 2555: 5)
2.3 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อ 5 ทั้งนี้ในเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้งด้านรูปแบบการสอน ด้านเนื้อหา
มีคสามพึงพอใจมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานได้มีการนากลวิธี
กานอ่ า นภาษาจี น มาให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ใช้ ท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ศั ก ยภาพของตนที่ มี อ ยู่ กั บ ความรู้ เ ดิ ม
ผสมผสานเข้ากับความรู้ใหม่ ในการถ่ายทอด สื่อสารออกมาเป็นผลงานของตนเอง สอดคล้องกับ
Taylor (1984: 134-135) Brumfit (1984: 65) Pica and others (1993: 18) Ellis (1984: 32) Bygate
(1999) Richards and others (1986: 373) ระบุว่ากิจกรรมที่เน้นภาระงานเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย
ในการเรียนกว้างขวาง ครอบคลุมถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิต (Life Skills) เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันเพื่อสื่อความหมายให้ตรงกัน
(Negotiation) ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาที่สมจริงทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่
เน้นภาระงานยั งพัฒนาแนวคิดมาจากแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ เ น้ น และให้ ค วามส าคั ญ ของการเข้ า ถึ ง ความเข้ า ใจที่ มี ม าก่ อ น
(ประสบการณ์เดิม) รวมถึงการถ่ ายโยงการเรียนรู้ (Eisenkraft, 2003: 56-59) ซึงหมายถึงการที่
นักศึกษาสามารถนาข้อค้นพบที่ได้จากการปฏิบัติภาระงานไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการของ
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รูปแบบการสอนในขั้ นที่ 3 การปฏิ บัติภ าระงาน ในการสร้ างภาระงานของตนเองจนประสบ
ความส าเร็จ ซึ่ง อั นเป็น ผลมาจากการตั้ ง ใจในการอ่า นเพื่ อ ให้ เข้ า ใจรู ปแบบของภาษาและการ
นาไปใช้ จึงพบว่าหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนอยู่ในระดับมาก
3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้ าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่านักศึกษากลุ่มขยายผลที่เรียน
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานหลังเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สูงกว่าก่อนเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่า นภาษาจีนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) โดยเริ่มต้นจากข้อ มูลการวิเคราะห์ข้อ มูลพื้นฐาน
(Analysis: R1) จึงทาให้ทราบปัญหาพื้นฐานและความต้องการจาเป็นอย่างแท้จริง โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีอย่างครอบคลุม เพื่อ ให้ได้หลักการไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของรูป แบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานได้
อ่านเหมาะสมและความคิดเห็นของนักศึกษา ทั้งนี้การวอเคราะห์เอกสารเบื้อต้นยังทาให้สามารถ
ทราบถึงทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต การทางาน การใชแทคโนโลยีต่างๆในการเรียนรู้ จากการ
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
HigherEducation: TQF: HEd) ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วิชาเอกภาษาต่างประเทศโดยระบุว่า ผู้เรียน
ต้องมีทักษะทางภาษาต่างประเทศ มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบและ
สามารถสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารมีดุลยพินิจใน
การเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อ ย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่างบูรณาการ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ , 2554: 23-24) ช่ ว ยสะท้ อ นถึ ง สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาระงานที่มอบหมายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษา
นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
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ของนักศึกษาในรายวิชาภาษาจีน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และนามาหาแนวทางในการ
พั ฒ นาต่ อ ไป รู ป แบบการสอนนี้ ยั ง ผ่ า นกระบวนการออกแบบและพั ฒ นา ( Design and
Development: D1) โดยการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยผู้เชี่ยวชาญจานวน
9 ท่าน และผู้วิจั ยนามาปรับปรุงแก้ไ ข แล้วนาไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานก่อนนารูปแบบไปใช้จริงในขั้นตอนนาไปใช้ (Implement: R2)
ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานทั้ง 4 ขั้น
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความรู้ (Activating Prior Learning: A) ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและ
ตรวจสอบความเข้าใจ (Applying Strategies and Checking for Comprehension: A) ขั้นที่ 3 ขั้น
ปฏิบัติภาระงาน (Acting on the Task: A) และขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงานจากบทอ่าน (Assessing the
Task: A) จากนั้นน าไปประเมินประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผลกั บกลุ่มตั วอย่าง การวิ จัยครั้ง นี้
(Assessment : D2) และมีการนาผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้น
ภาระงานไปขยายผลในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งพบว่ารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถ
นาไปใช้กับนักศึกษาสาขาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎนครปฐมที่ มีนัก ศึกษาซึ่งมีคุ ณลัก ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัว อย่างได้ เนื่อ งจากการจั ด
การเรียนการสอนในรายวิชาการอ่านภาษาจีนมีวัตถุประสงค์ เดียวกันคือการเรียนรู้ทฤษฎีการอ่าน
และฝึกอ่านบทอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาการอ่านภาษาจีน ของสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม เพื่อขอความร่วมมือในการขยายผลการวิจัยในครั้งนี้ และได้ชี้แจงวัตถุประสงใน
การขยายผลรูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงาน รวมทั้งแนะนาวิธีการนารูปแบบไปใช้ตาม
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยแนวทางในการนารูปแบบ
การสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานไปใช้ ข้อควรปฏิบัติการการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน
ที่เน้ นภาระงาน แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนอ่ านภาษาจี นที่ เน้ น
ภาระงาน ความเป็นมาและความสาคัญของการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
องค์ป ระกอบของรูปแบบการสอนอ่านภาษาจี นที่เ น้นภาระงาน ได้ แก่ หลักการ วั ตถุประสงค์
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน การวั ดและประเมิน ผล และเงื่อ นไขการนารูปแบบไปใช้ใ ห้
ประสบผลสาเร็จ รวมทั้งชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูล เครื่อ งมือและระยะเวลาที่ใช้อย่างละเอียดเพื่อให้
การดาเนินการวิจัยสอดคล้องกับการนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ดังนั้นในการขยายผล
การใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
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เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทาให้รูปแบบมีประสิทธิผลไปตามเกณฑ์ นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียน มีพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานใน
ระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจั ย พบว่ า หลัง การจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการสอนอ่ า น
ภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่า
ก่อ นเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 และมีพัฒนาการในการอ่านภาษาจีนจากชิ้นงานสูงขึ้น
ตามลาดั บ แสดงว่า รูป แบบการสอนอ่า นภาษาจีนที่ เน้น ภาระงานนี้ อาจารย์ผู้ สอนภาษาจี นใน
ระดับอุดมศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
2. จากผลการวิจัย พบว่าระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่า น
ภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อ ความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ทั้งหมด 4 ระยะ นักศึกษามีพัฒนาการของความสามารถในการอ่านภาษาจีน
จากชิ้นงานเพิ่มขึ้น จากระดับปานกลางจนถึงระดับมากที่สุด และมีคะแนนแบบทดสอบที่สูงขึ้น
ตามลาดับเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน ทาให้นักศึก ษา
ค่อย ๆ พัฒนาความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานเพิ่มขึ้น และอาจารย์
ผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
3. ก่อนนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานไปใช้ อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน
ต้ อ งศึ ก ษาท าความเข้ า ใจกั บ องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการสอนอ่ า นภาษาจี น ที่ เ น้ น ภาระงาน
โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานไปใช้ให้
ประสบผลสาเร็จ พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับนักศึกษาให้เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการสอน
อ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานและกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนควรมี
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ความรู้ เกี่ยวกับกลวิธีการอ่านภาษาจีนทั้ง 5 ให้ลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นกลวิธีที่ใหม่และมีรายละเอี ยด
ของแต่ละกลวิธีอยู่มาก มีทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
กับบทอ่านที่คัดเลือกมา สามารถวัดและประเมินผลภาระงานขิงนักศึกษา รวมทั้งสามารถสะท้อน
คิดการนาเสนอภาระงานของนักศึกษาตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานได้
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสามารถ
ทางการเรียนรู้ภาษาจีนที่แตกต่างกัน
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้นทักษะการฟัง การเขียน
และการสื่อสารภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อ สางเสริมความสามารถในการฟัง การเขียนและการ
สื่อสารภาษาจีน
3. ควรมีการวิ จัยเพื่อ พัฒนารู ปแบบการสอนภาษาจี นที่เ น้น ภาระงานเพื่อ ส่งเสริ ม
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 เช่ น การเข้ า ใจความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม ทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยี หรือการทางานเป็นทีม
4. ควรมีก ารวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นารู ปแบบการสอนภาษาจี นที่ เ น้น ภาระงานร่ว มกับ การ
สร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แปลกใหม่
5. ควรมีการวิ จัยเพื่อ พัฒนารู ปแบบการสอนภาษาจี นที่เ น้น ภาระงานเพื่อ ส่งเสริ ม
ความสามารถของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบรูปแบบกำรสอนและเครื่องมือประกอบรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
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1. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ์
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ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮวาตง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนภาษาจีน
สถานที่ทางาน:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2. อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล
วุฒิการศึกษา:
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
มหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนภาษาจีน
สถานที่ทางาน:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาจีนศึกษา
3. อาจารย์ ดร.วิภาวี อนุจาผัด
วุฒิการศึกษา:
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ
มหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนภาษาจีน
สถานที่ทางาน:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา
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ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ
นิยำม หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ
เข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ก่อนและหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) โดยใช้รูปแบบการ
สอน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และแบบประเมินความเข้าใจ
ในการอ่านจากชิ้นงาน ดังนี้
แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ก่อนและหลังเรียน (Pre-test/Post-test) ประกอบด้วย ข้อความบทอ่าน โดยมีข้อคาถาม
แบบเลือกตอบ4ตัวเลือก ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 รวม 30 คะแนน ประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพือ่ ควำมเข้ำใจ
คำชี้แจง
แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ลั ก ษณะของแบบทดสอบ แบบทดสอบฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อ สอบปรนั ย 4ตั ว เลื อ ก เลื อ ก
คาตอบ 1 คาตอบที่ถูกที่สุด จานวน 30 ข้อ
วิธีกำรทำแบบทดสอบ ให้ใช้ปากกาทาเครื่องหมาย X ลงบนตัวอักษร A B C D ใน
กระดาษคาถาม
เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ข้อ 1 -30 ข้อละ 1 คะแนน
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1-10 题，每个句子中都有一个划线的词语，ABCD 四个答案是对这一划
线的词语的不同的解释，请选择最接近该词语的一种解释（在考卷
上的字母上画一个 X ）

1. 这对热恋中的男女完全不听别人的劝告。
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

A. 热烈的恋爱
B. 怀恋思念
C. 批评
D. 鸳鸯
她看到妹妹比自己漂亮那么多，就嫉妒起来。
A. 笑
B. 不高兴 C. 哭
D. 跳
他在那个饭店可以赊账。
A. 在饭店里唱歌
B. 暂时不付钱，以后再付
C. 在饭店里呆很长时间
D. 把朋友介绍给老板认识
那个小女孩很馋。
A. 聪明
B. 可爱
C. 做事不认真
D. 爱吃东西
他发现自己的肺有点问题。
A. 想法
B. 身体的一个部分
C. 卫生间的电扇
D. 孩子的学习方法
种子在播种以前要先浸泡一天。
A. 看了一下
B. 扔掉
C. 放在有水的锅里加热
D. 割
龙舟比赛结束了，河上漂浮着许多观众们仍的垃圾。
A. 联合式合成词
B. 述宾式合成词
C. 主谓式合成词
D. 偏正式合成词
他始终没有告诉大家是怎么认识那个人的。
A. 联合式合成词
B. 述宾式合成词
C. 主谓式合成词
D. 偏正式合成词
他回家以后立刻把盆里的尿布洗了。
A. 联合式合成词
B. 述宾式合成词
C. 主谓式合成词
D. 偏正式合成词
我看透了他的鬼把戏。
A. 补充式合成词
B. 述宾式合成词
C. 主谓式合成词
D. 偏正式合成词
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11. 我一喝酒就头晕。
A. 补充式合成词
C. 主谓式合成词

B. 述宾式合成词
D. 偏正式合成词

12. 飞机降落的时候，噪音很大。

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

A. 补充式合成词
B. 述宾式合成词
C. 主谓式合成词
D. 联合式合成词
农业现代化、工业现代化、国防现代化、科学技术现代化——
A.农业、工业、国防、科学现代化
B. 四个现代化
C. 现代化
D. 四个计划
乱罚款、乱收费、乱摊派——
A. 三乱
B. 乱发、收、摊 C. 乱三
D. 三规则
华北 、东北、 西北防护林——
A.华东西防护林
B. 三北防护林
C. 防护林部
D. 华东西北防护林
联合国教育、科学、文化组织——
A. 教科文华 B. 教科文组织
C. 联合国组织
D. 三组织
北纬三十八度线——
A.北纬线
B. 北纬度线
C.三十八度
D. 三八线
股市
A. 股票市场 B. 股票场
C. 股市内 D. 股票机场
他很_________，常常送很贵的礼物给朋友。
A. 尴尬
B. 慷慨
C. 紧张
D. 骄傲
这家商店_____________，对面的商店却冷冷清清。
A.顾客盈门
B. 很贵
C. 周到
D. 青梅竹马
这个苹果表面很好，可里面全__________了。
A. 腐烂
B. 熟
C. 好吃
D. 糟糕
他发烧了，额头_________得烫手。
A.乱
B. 热
C. 凉
D. 冻
他狡猾得跟个___________________。
A. 老人一样
B. 穷人似的
C. 老狐狸似的
D. 老朋友似的
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24. 这儿闷得就像一个___________。
25.
26.

27.
28.

A.南北极
B. 胡萝卜
C. 下雨天 D. 大火炉
李刚想读中文系，又想读法律系，很犹豫。
A. 开心
B. 不能决定
C. 紧张
D. 没办法
朱慧长得很漂亮，可是奇怪的是她的妹妹却很丑。
A. 不好看
B. 味道不好
C. 闻到奇怪的味道
D. 不喜欢打扮
我的自行车被朋友________走了，今天只好走路上班了。
A. 卖
B. 借
C. 刮
D. 买
我尝了尝这里的农民吃的窝窝头，不甜又不咸，我不喜欢。
A. 一种药
B. 一种食品
C. 一种汤
D. 一种水果

29. 陈天来有漂亮的楼房，开“奔驰”高级小汽车，办大工厂，开大公
司，使这个地方的富豪。
A. 人名
B. 地名
C. 车牌
30. 你别喝那么多“茅台”，喝多了要醉的。
A. 一种酒
B. 一种水果
C. 一种菜

D. 笨重
D. 一种药
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แบบประเมินควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนจำกชิ้นงำน
คำชี้แจง
แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด พัฒนาการความ
เข้าใจในบทอ่านจากจากชิ้นงาน ในการทาความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารความสามารถ
ในการโอนถ่ายข้อมูล การเรียบเรียงภาษาจีนของตนเอง ด้วยวิธีการเขียนหรือการพูดจากภาษาจีน
ที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ซับซ้อ นให้เป็นภาษาจีนที่เข้าใจง่ายและถูกต้อ งตามหลักทางภาษา
ด้ว ยการเรี ยบเรี ยงใหม่ข องตนเอง โดยให้ ค วามหมายคงเดิ ม ด้ วยการสร้ า งสรรค์ชิ้ น งาน และ
ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมติ การสถานการณ์ การเล่าเรื่อ ง การวาด
ภาพประกอบ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยเกณฑ์
เดี ยวกัน โดยแบ่ง เป็ นด้ านรูป แบบชิ้ นงาน การใช้ภ าษา และการนาเสนอ โดยใช้ เกณฑ์ การให้
คะแนน (Scoring Rubrics) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยประเมิน 4ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คาบเรียนที่ 6 ระยะ
ที่ 2 คาบเรียนที่ 12 ระยะที่ 3 คาบเรียนที่ 18 และระยะที่ 4 คาบเรียนที่ 24
ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานฉบับนี้ในการศึกษาพัฒนาการ
ของนักศึกษาตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน มีระยะเวลาในการประเมิน 4 ระยะ
ได้แก่
ระยะที่ 1 หลังการเรียนการสอนคาบเรียนที่ 6
ระยะที่ 2 หลังการเรียนการสอนคาบเรียนที่ 12
ระยะที่ 3 หลังการเรียนการสอนคาบเรียนที่ 18
ระยะที่ 4 หลังการเรียนการสอนคาบเรียนที่ 24

263
เกณฑ์กำรประเมินควำมเข้ำใจในบทอ่ำนจำกชิ้นงำน
หัวข้อ
รูปแบบ

การใช้ภาษา

การนาเสนอ

5
รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
กาหนด
มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหา และ
ตรงประเด็น
มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ
มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง ประโยค
สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหา
เว้นวรรคถูกต้อง
มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์
การนาเสนอเป็น
ขั้นตอนมีเนื้อหา
สาระครบถ้วนใช้
สื่อและอุปกรณ์
ในการนาเสนอที่
น่าสนใจ
มีความสร้างสรรค์
แปลกใหม่ในการ
นาเสนอ

ระดับคะแนน
4
3
รูปแบบชิ้นงาน รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
กาหนด
กาหนด
มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับ กับเนื้อหา
เนื้อหา และ
ตรงประเด็น

มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง
ประโยค
สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับ
เนื้อหา
เว้นวรรค
ถูกต้อง
การนาเสนอ
เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนใช้สื่อ
และอุปกรณ์ใน
การนาเสนอ

2
รูปแบบชิ้นงาน
ถูกต้องตาม
กาหนด
ไม่สัมพันธ์กับ
เนื้อหา

1
รูปแบบชิ้นงาน
ไม่เป็นไปตาม
กาหนด
ไม่สัมพันธ์กับ
เนื้อหา

มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง
ประโยค
ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา
เว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง

มีการใช้ภาษา
ถูกต้อง
ประโยค
ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา
เว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง

มีการใช้ภาษา
ไม่ถูกต้อง
ประโยค
ไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา
เว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง

การนาเสนอ
เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน
ไม่ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ในการ
นาเสนอ

การนาเสนอ
เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ไม่ครบถ้วน
ไม่ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ในการ
นาเสนอ

การนาเสนอ
ไม่เป็นขั้นตอน
มีเนื้อหาสาระ
ไม่ครบถ้วน
และ
ประเด็นที่
ไม่น่าสนใจ
ไม่ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ในการ
นาเสนอ
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.40
4.50-5.00

ความหมายของระดับคะแนน
มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงานในระดับน้อยมาก
มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงานในระดับน้อย
มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงานในระดับปานกลาง
มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงานในระดับดี
มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างชิ้นงานในระดับดีมาก

แบบประเมินพฤติกรรมกำรใช้กลวิธีกำรอ่ำน
นิยำม
พฤติกรรมกำรใช้กลวิธีกำรอ่ำน หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในด้านความสนใจ
การกระทาอย่างสม่าเสมอในการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนทั้ง5กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการเดาคาศัพท์
จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา ( 通过语素猜词)
3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปล
ความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของ
ประโยค 通过上下文线索猜词) ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
คำชี้แจง

จงทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติในการอ่าน
โดยแต่ละช่องมีค่าของการปฏิบัติ ดังนี้
5 หมายถึง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด
4 หมายถึง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อย
3 หมายถึง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย
1 หมายถึง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด

265

ข้อความ
กำรเดำควำมหมำยจำกหมวดอักษร
（通过偏旁猜词）
1. ในการอ่านบทอ่าน เมื่อพบคาศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย
นักศึกษาจะคาดเดาความหมายจากหมวดนา
2. ในการอ่านบทอ่าน เมื่อพบคาศัพท์ที่ไม่รู้คาอ่าน นักศึกษา
จะคาดเดาความหมายจากโครงสร้างของอักษรจีนที่อยู่ถดั ไป
กำรเดำควำมหมำยจำกหน่วยคำ
（通过语素猜词）
3. ในการอ่านบทอ่าน เมื่อนักศึกษาพบคาศัพท์ที่ไม่รู้ นักศึกษา
จะเดาความหมายจากโครงสร้างของหน่วยคา โดยแยกแยะ
องค์ประกอบของคาว่าเป็นคาเดี่ยวหรือคาประสม
4. ในขณะอ่านบทอ่าน นักศึกษาจะ แยกแยะว่าคาใดคือ
ประธาน กริยา กรรม ส่วนเสริมและส่วนขยายของประโยค
ซึ่งทาให้เดาความหมายง่ายขึ้น
กำรเดำควำมหมำยจำกคำย่อ
（简称的识别与理解）
5. ในการอ่านบทอ่าน เมื่อนักศึกษาเจอคาย่อ นักศึกษาสามารถ
เดาได้ว่าคาย่อนั้นหมายถึงอะไรเมื่ออยู่ในบริบทที่ต่างกัน
ออกไป (เช่น 李林考上了人大。人大=人民
大学 ไม่ใช่ 全国人民代表大会)
6. เมื่อเจอคาย่อ นักศึกษาจะนาคาย่อเปลี่ยนกลับไปเป็นชื่อเต็ม
เพื่อให้ความเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น
กำรเดำควำมหมำยจำกคำศัพท์ที่ให้ควำมหมำยซึ่งกันและกัน
（通过互释的词语猜词）
7. ในการอ่านบทอ่าน นักศึกษาจะเดาความหมายจากคาศัพท์ที่
มีความหมายเหมือน/คล้ายกันหรือคาที่มีความหมายตรงกันข้าม
ซึ่งปรากฎอยู่ในประโยค เพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยค
มากขึ้น
8. นักศึกษาจะวิเคราะห์ความหมายของประโยคจากการสังเกต
ความสัมพันธ์ทางตรรกะ ทาให้เดาความหมายถูกต้องขึน้

ระดับการปฏิบัติ
5

4

3

2

1
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ระดับการปฏิบัติ

ข้อความ

5

4

กำรเดำควำมหมำยจำกบริบทของประโยค
（通过语素猜词）
9. ในการอ่านบทอ่าน เมื่อนักศึกษาพบคาศัพท์ที่ไม่รู้จะเดา
ความหมายจากบริบทโดยรอบของประโยค
10. ในการอ่านบทอ่าน นักศึกษาจะเดาความหมายจาก
โครงสร้างประโยคโดยการวิเคราะห์ แยกแยะ ประธาน กริยา
กรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งความหมายของคาศัพท์เป้าหมาย

เกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า
3.50-4.49 หมายความว่า
2.50-3.49 หมายความว่า
1.50-2.49 หมายความว่า
1.00-1.49 หมายความว่า

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อย
พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด

3

2

1

267
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบของนักศึกษำที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมรูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ
สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
............................
นิยำม
ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูป แบบหมายถึง ระดับความชอบ การยอมรับ ต่อ รูปแบบ
การสอนอ่านที่พัฒนาขึ้น โดยความพึงพอใจประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆในแต่ละขั้น รวมทั้ง
บรรยากาศในการทากิจกรรมและสิ่งแวดล้อ มในการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้มีการแบ่งความพึง
พอใจเป็นแบบการประเมินค่า5ระดับ (Likert Five Rating Scales)
วัตถุประสงค์
ต้องการทราบความรู้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนอ่ านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
การเรียนการสอนตามรูปแบบอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีการแบ่งความพึงพอใจเป็นแบบการประเมิน
ค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งไม่กระทบกระเทือ นต่อนักศึกษาแต่อย่างใด
โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกเพียงช่องเดียว
คำชี้แจง
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ข้อความ
นักศึกษาคิดว่า
1. การนากลวิธีการอ่านมาใช้เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อ
การอ่านของตนเอง
2. กลวิธีการอ่านที่นามาฝึกเป็นกลวิธีที่สาคัญและมีประโยชน์
ต่อตัวนักศึกษา
2.1 กลวิธีการเดาความหมายจากหมวดอักษร
(通过偏旁猜词)
2.2 กลวิธีการเดาความหมายจากหน่วยคา
(通过语素猜词)
2.3 กลวิธีการเดาความหมายจากคาย่อ
(通过简称的识别与理解)
2.4 กลวิธีการเดาความหมายจากคาที่ให้ความหมายซึ่งกันและ
กัน(通过互释的词语猜词)
2.5 กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทของประโยค
(通过上下文猜词)
3. การฝึกกลวิธีการอ่านโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะในตอนต้นทาให้
นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะมากขึ้น
4. นักศึกษาสามารถนากลวิธีไปปรับใช้กับการอ่านภาษาจีน
ในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย
5. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษามีความเข้าใจจากบทอ่านเพิ่มมากขึ้น
6. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน
7. การปฏิบัติภาระงานและการสร้างชิ้นงานจากบทอ่านทาให้
นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
8. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน
9. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1
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ข้อความ

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

นักศึกษาคิดว่า
10. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานทาให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มขึ้น
11. รูปแบบการสอนภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยพัฒนาทักษะ
ทางภาษาจีนของนักศึกษาให้สูงกว่าเดิม
12. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานช่วยให้
นักศึกษาอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานกระตุ้นให้
นักศึกษาต้องการเรียนรู้กลวิธีการอ่านแบบอื่น ๆ อีก
14. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์และสมควรทาต่อไป
15. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน
ที่พัฒนาขึ้น

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า มีความเห็นด้วยหรือมีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.40 หมายความว่า มีความเห็นด้วยหรือมีความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยปานกลางหรือมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยน้อยหรือมีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยน้อยมากหรือมีความพึงพอใจในระดับ
น้อยมาก
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แบบสะท้อนคิดควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อรูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำน
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพือ่ ควำมเข้ำใจ สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
..............................
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้อ งการทราบความรู้สึ ก และความคิ ด เห็น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการสอนอ่ า นภาษาจี น ที่ เ น้ น ภาระงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น
คำชี้แจง

ใช้ในการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลเสริม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล____________________________________________________________________
ชั้นปี_________________________ เกรด
เฉลี่ย_____________________________________________
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่ต้องกำร
1. ด้านกลวิธีการอ่านภาษาจีนที่นามาใช้
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน ภาษาจีน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ขอบพระคุณสาหรับการให้ข้อมูลในครั้งนี้
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ภำคผนวก ค
คู่มือกำรใช้รปู แบบกำรสอน
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คู่มือ
กำรใช้รูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำน
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีน
เพื่อควำมเข้ำใจ สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
THE DEVELOPMENT OF CHINESE
LANGUAGE INSTRUCTIONAL MODEL
BASED ON TASK-BASED LEARNING IN
ORDER TO ENHANCE READING
COMPREHENSION
ABILITY
UNDERGRADUATE STUDENT S
(4A MODEL)
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คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ
สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี (4A Model )
คำนำ
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่ง เสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน เพื่อความ
เข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีฉบับนี้ เป็นเอกสารที่อ ธิบายรายละเอียดของรูปแบบการสอนที่ไ ด้
จัดทาขึ้นสาหรับผู้ที่ต้องการนารูปแบบการสอนอ่านนี้ไ ปใช้ เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
รูปแบบการสอน ตลอดจนสิ่งที่ควรศึกษาและจัดเตรี ยม เพื่อให้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน ผู้ที่มีความประสงค์ในการนารูปแบบไปใช้ จึงควร
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านฉบับนี้ให้เข้าใจชัดเจนก่อน โดยคู่มือฉบับนี้
ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน
3. องค์ประกอบของรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.4 การวัดและประเมินผล
3.5 เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ
4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
5. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
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แนวทำงในกำรนำรูปแบบกำรสอนที่เน้นภำระงำนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจ
สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี (4A Model ) ไปใช้
การนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนนั้น
เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนนารูปแบบการสอนไปใช้จริง จึงมีความจาเป็นต้อ ง
ทราบถึงข้อมูล ข้อควรปฏิบัติและแนวทางในการดาเนินการก่อนนารูปแบบไปใช้ ดังนี้
ข้อควรปฏิบัติก่อนนำรูปแบบกำรสอนอ่ำนภำษำจีนที่เน้นภำระงำนไปใช้
ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ก่ อ นน ารู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงานไปใช้ เ พื่ อ เตรี ย มการที่ มี
ประสิทธิภาพ สรุปได้พอสังเขป ดังแผนภาพที่1
ศึกษำคู่มือกำรใช้
รูปแบบกำรสอนอ่ำน
ภำษำจีนที่เน้นภำระ
งำน

จัดเตรียมสิ่งที่
จำเป็นสำหรับกำร
สอน

1. ศึกษาแนวทางการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้
2. ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของการพัฒนารูปแบบการ
สอนที่เน้นภาระงาน แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่นามาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ
3. ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่1
เรื่อง 端午节( Dragon Boat Festival）----屈原的故事
ในรายวิชาการอ่านภาษาจีน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
2. จัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน
ให้เพียงพอกับผู้เรียน
3. ศึกษาและจัดเตรียมเครือ่ งมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้
ในระหว่างและหลังการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน ได้แก่
ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงาน
แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน แบบสอบถามความ
พึงพอใจและแบบสะท้อนคิดผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบ

ภาพที่ 21 ข้อควรปฏิบัติก่อนนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้
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รำยละเอียดของข้อควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน โดยมีวิธีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานไปใช้ เพื่อความเข้าใจ
และปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน
1.2 ศึ ก ษาความเป็ น มาและความส าคั ญ ของรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น ภาระงาน
แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลและเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อ ให้เห็น
ความสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในคาศัพท์เฉพาะที่ปรากฏในรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน
1.3 ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 端午节（Dragon
Boat Festival）----屈原的故事 โดยเน้น กิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการของรูปแบบการสอน
ที่เน้นภาระงาน ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองผ่านการทาภาระงาน 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนกำรเรียน (Activating Prior Learning: A) ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธี
และตรวจสอบควำมเข้ำใจ (Applying Strategies and Checking for Understanding: A) ขั้นที่ 3
ขั้นปฏิบัติภำระงำน (Acting on the Task: A) และขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงำนจำกบทอ่ำน (Assessing
the Task: A)
1.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีลักษณะสาเร็จรูปและยืดหยุ่นในตัว
ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จานวนเวลาที่ใช้สอน จุดประสงค์ของภาระงาน
ภาระงานที่สะท้อน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นภาระงาน สื่อการเรีย นการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใ น
แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนที่แน่นอน ให้อิสระผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกรณีที่ผู้สอน
ต้องการนาเนื้อหาอื่นมาใช้ที่มิได้อยู่ในแผนการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้ เมื่อศึกษาคู่มือเล่มนี้แล้ว
ก็ ส ามารถสร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการสอนนี้ ขึ้ น ใช้ เ องได้ ตามความ
เหมาะสม
1.3.5 แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนเน้นภาระงานที่สะท้อนความเข้าใจจาก
การอ่านของนักศึกษา โดยกาหนดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเชื่อ มโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
อันนาไปสู่การสร้ างความรู้ด้วยตนเอง ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน5ขั้นตอน เพื่อ ให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน และ
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน จัดเตรียมสิ่งที่
จาเป็นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ในคู่มือ ประกอบการจัดการเรียน การสอน
ครบถ้วนแล้ว ควรดาเนินการ ดังนี้
1.3.2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด
1.3.2.2 ศึกษาและจัดเตรียมสื่อ การสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการ
เรียนการสอนให้เพียงพอกับจานวนผู้เรียน
1.3.2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้
ในระหว่างและหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน ได้แ ก่ ใบงาน แบบฝึกหัด
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจในการอ่าน
จากชิ้นงาน แบบสอบถามการใช้กลวิธีก ารอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสะท้อนคิด
ผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบ
แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
บทบำทผู้ ส อน ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการสอนที่ เ น้ น
ภาระงาน ผู้สอนต้องคานึงถึงบทบาทต่อไปนี้
1. ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนดูแล ให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อ มทั้งที่เ ป็นเพื่อ นมนุษย์
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้ค้นคว้า ทดลองฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนค้นพบ
สาระสาคัญของบทเรียน ได้ฝึกสร้างสรรค์จินตนาการ และสามารถแสดงออกได้ชัดเจนมีเหตุผล
2. ผู้สอนคอยอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน ทางานร่วมกัน ให้คาปรึกษา
ชี้แนะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
3. ผู้สอนเป็น ผู้แนะนาการทากิจ กรรมในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ งเป็นผู้สาธิตการใช้
กลวิธีการอ่านให้ดูเป็นตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้กระบวนการคิดในการใช้
กลวิธีการอ่าน ดังนั้นผู้สอนต้องทาความเข้าใจกับวิธีสอนอย่างละเอียดและฝึกฝนตนเองจนเกิด
ความชานาญ
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่านและกลวิธีการอ่าน
ร่วมกัน
5. ผู้สอนทาหน้าที่สังเกตและประเมินผู้เรียน
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บทบำทผู้เรียน
1. ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม ทั้งนี้ผู้เรียนมีอิสระในการ
กาหนดบทบาทหน้าที่และวิธีการทางานของตนเองได้
2. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กลวิธี
การอ่านกับผู้อื่นและสามารถนาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้
3. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์อ ย่างกระตือ รือ ร้น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กัน การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่ม รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเรียนรู้จากกลุ่มและช่วยให้กลุ่ม
เกิดการเรียนรู้
กำรจัดสภำพกำรเรียนกำรสอน
1. การจัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและการใช้กลวิธีการอ่านในการทา
กิจกรรมกลุ่มย่อยซึ่งมีความสาคัญต่อการเรียนตามรูปแบบเป็นอย่างมาก ดังนั้นบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีความเป็นกันเอง ให้อิสระผู้เรียนในการทากิจกรรม ปราศจากการแข่งขัน
กัน จึงจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
2. จัด กิจ กรรมให้ผู้ เรี ย นแสดงกระบวนการคิด ในการใช้ กลวิธี ก ารอ่า นได้ ผู้ เรี ย น
สามารถที่ จ ะใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารร่ ว มด้ ว ยได้ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการแสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อ งที่อ่านและกลวิธีการอ่านที่ใช้ ถ้าจากัดให้ใช้ภาษาจีนในการ
สื่อ สารในชั้นเรียนเท่า นั้น อาจจะทาให้ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาจีนที่จ ากัดจะทาให้การสื่ อ
ความหมายไม่บรรลุตามความประสงค์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ผู้สอนควรสอนให้ไ ด้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ การศึกษาทาความ
เข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอน การจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้การสอนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น
2. แผนการสอนที่จัดทาไว้ มีเจตนาให้ผู้สอนนาไปใช้ในการสอนการอ่านภาษาจีนแก่
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งกาหนดให้เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ผู้สอน
อาจจะเพิ่มเวลาในการฝึกใช้กลวิธีให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชานาญ การสอนกลวิธีการอ่าน
เป็นเป็นการวางพื้นฐานที่ดีในการอ่านและเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนนาไปใช้ในการแสวงหาความรู้
ต่อไป
3. ในการสอนแต่ละกลวิธี ผู้สอนามารถปรับเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยต้อง
คานึงถึงพื้นความรู้ของผู้เรียนด้วย และสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความสนใจของผู้เรียนด้วย

279
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของรูปแบบ
ในศตวรรษที่ 21 การเรีย นรู้ภาษาเพื่อ ใช้เป็นเครื่อ งมื อ ในการติดต่อ สื่อ สารและเพื่ อ
เข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาต่าง ๆ ของ
โลกจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก จากข้อ มูลของ CIA World Factbook(Central Intelligence Agency,
2008) ได้สรุปข้อมูลภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลกปัจจุบัน นี้ คือ ภาษาจีนแมนดาริน(13.22%) ภาษา
สเปน (4.88%) ภาษาอังกฤษ (4.68%) และภาษาอารบิค (3.12%) ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มีความจาเป็นต้องพัฒนาในเรื่องการสื่อ สารภาษาต่างประเทศ และสร้างความตระหนักถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และในขณะที่ การศึกษาในศตวรรษที่21ควรมีการเสริมสร้างพื้นฐานของ
การพูด การสื่อสารที่ถูกต้อง การอ่านได้อ ย่างคล่องแคล่ว และการใช้เครื่อ งมือ ทางเทคโนโลยีที่
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดทาแฟ้มผลงานส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกัน
การสื่อสารและ ทักษะในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน (Trilling and Fadel, 2009: 54) การ
อ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สาคัญรูปแบบหนึ่งจะเห็นได้ว่าข่าวสารต่าง ๆ เมื่อ มีการนาเสนอ
ด้วยการพูดหรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อแล้วส่วนใหญ่จะมีการเก็บบันทึกไว้ในรูปของสิ่งตีพิมพ์หรือเป็น
หลักฐานอ้างอิงต่อไปองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ใช้
ความสามารถในการรู้หนังสือของประชากรประเทศต่างๆมาเป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของ
ประเทศนั้น ๆ ดังที่ เทรลลิ่ง และฟาเดล (Tralling and Fadel, 2009: 176)ได้กล่าวไว้ในทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ การอ่าน การเขียนและความสามารถในการคานวณ ซึ่งการ
อ่านเป็นหนึ่งในสี่ของทักษะทางภาษาที่จาเป็นต้องฝึกฝนอยู่สม่าเสมอและสามารถฝึกฝนได้เรื่อย ๆ
ตามวัยและประสบการณ์ไม่มีวันสิ้ นสุดเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความคิดความรู้และ
ความบันเทิงมีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น สอดคล้องกับโจว เสี่ยว ปิน
(Zhou Xiao Bin, Zhang Shi Tao, Gan Hong Mei, 2008: 1) ได้กล่าวว่าการอ่านเป็นพฤติกรรมการ
คิดขั้นสูงที่ควรได้รับการพัฒนาของมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารต่างๆเมื่อมีการนาเสนอด้วยการพูดหรืออ่านให้
ฟังผ่านสื่อแล้วส่วนใหญ่จะมีการเก็บบันทึกไว้ในรูปของสิ่งตีพิมพ์หรือเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
และในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลก โดยมีคา
ขวัญว่า “การอ่าน คือการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน ” หรือ “Read for Life” (กรุงเทพมหานครฯสืบค้นเมื่อ
3 กันยายน 2558 from http://www.bangkokreadforlife.com)
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สอง ประเด็นหนึ่งที่นักการศึกษาให้
ความสนใจนับตั้ งแต่ปลายปี ค.ศ. 1970 เป็น ต้น มา คือ การน ากลวิธี การอ่า นของผู้ ที่ประสบ
ความสาเร็จในการอ่านมาใช้ในการสอน กลวิธีการอ่านในที่นี้หมายถึง การกระทาหรือกระบวนการ
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ใด ๆ ที่ผู้อ่านกระทาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน การกระทาเหล่านี้อาจใช้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
ก็ได้ ผู้อ่านแต่ละคนจะมีความแตกต่างในเรื่องของแบบการอ่านและกลวิธีที่ใช้ในการทาความเข้าใจ
บทอ่าน (Kern, 1989; Barnett, 1989 and Anderson, 1991) นักการศึกษาเชื่อ ว่าความสามารถในการ
อ่านภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในตัวภาษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน ผู้อ่าน
ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาที่สองจากัด สามารถใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการทาความเข้าใจ
บทอ่านได้ (Auerbach and Paxton, 1997) นอกจากนี้แล้วกลวิธีการอ่านยังช่วยให้ผู้อ่านมีความเป็น
อิสระสามารถควบคุ มกระบวนการอ่านของตนได้ (Dowhower, 1999) เกรดแมน (1991: 39)
กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านไว้ว่าโดยทั่วไปวิธีการสอนในชั้นเรียนครูมักสอนโดยใช้บทอ่านสั้น ๆ และ
ตามด้วยการวิเคราะห์ภาษาในเรื่อ งดังกล่าวซึ่งเป็นการมุ่งการสอนที่ส่วนย่อ ยของการอ่านหรือ
รูปแบบของภาษามิใช่มุ่งที่ความหมายซึ่งวิธีดังกล่าวมีส่วนในการส่งผลให้ผู้เรียนไม่ชอบอ่าน
ในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาจีนนอกจากต้องจาอักษรจีนเป็นความรู้พื้นฐานแล้ว
ยังต้องให้ความสาคัญแก่แนวทางการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านด้วยจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสามารถในการอ่านพบว่าความสามารถในการอ่าน
จะพัฒนาได้ดีเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติอย่างตื่นตัวมีความตระหนักถึงการใช้ยุทธศาสตร์และกลวิธีใน
การอ่านและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการอ่าน (Grace and Grave, 1994: 1-2, อ้างถึงใน นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์ , 2555: 5) ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านคือแรงจูงใจในการอ่านและ
กิจกรรมการอ่านที่มีความหมาย (O’Donnal and Wood, 2004: 149-157, อ้างถึงใน นรินทชัย
ฮะภูริวัฒน์ , 2555: 5) นอกจากนี้การใช้กิจกรรมปฏิสัม พันธ์ระหว่างที่อ่านก็เป็นกระบวนการที่
ส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ (Aebersold and Field, 2002: 15, อ้างถึงใน นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์,
2555: 5) แนวคิดทฤษฎีมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (เน้นภาระงาน) (Task Based Learning) สอดคล้องกับ Ellis (2003: 1) ที่ได้กล่าวว่าใน
ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาที่สองและการวิจัยการเรียนการสอนภาษาที่สองนั้นภาระงานถือเป็นหัวใจ
สาคัญ
ในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านครั้งนี้ไ ด้มีการศึกษาค้นคว้าการวิจัยทางด้านการ
อ่านภาษาจีน ได้เสนอว่ากลวิธีการอ่านโดยการเดาคาศัพท์นั้น สาหรับบางคนก็เป็นสิ่งที่มีติดตัวมา
แต่กาเนิด หรือการใช้ประสบการณ์เดิมที่มีติดตัวมาเป็นต้น แต่บางกลวิธีก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกฝนจึงจะเกิดความชานาญ เนื่องจากลักษณะพิเศษของระบบตัวอักษรจีน ผู้ที่เรียนภาษาจีนเป็น
ภาษาที่สองนั้น การฝึกฝนเทคนิคการเดาคาศัพท์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ทั้งนี้เทคนิคการเดาคาศัพท์ทั้ง
5 ประเภท ที่ใช้ในการฝึกฝนการอ่านภาษาจีน ( Zhou Xiao Bin, 2008.1: 32) ได้แก่ 1) กลวิธีการเดา
คาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜
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词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ( 简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่แปล

ความหมายซึ่งกันและกัน( 通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบทของ
ประโยค (通过上下文线索猜词) โดยปกติแล้วเราจะเรียกการนาศัพท์ใหม่ที่ผู้อ่านต้องการที่จะ
เดาความหมายของคาศัพท์นั้นว่า คาศัพท์เป้าหมายเฉียน ซู่จิง (5002)ได้มีการศึกษาวิธีการเดาคาศัพท์
ที่มีต่อคาศัพท์เป้าหมายจากผู้เรียนชาวญี่ปุ่นที่มีระดับทางด้านภาษาจีนสูงคนหนึ่งซึ่งได้แสดงให้เห็น
ถึงการใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ในระบบภาษา(ความรู้ด้านโครงสร้างประโยค
ความรู้ด้านโครงสร้างคาศัพท์ และความรู้ด้านคาศัพท์) ความรู้การสืบค้นข้ามภาษา(ความรู้ในภาษา
ที่1และภาษาที่5) ความรู้ด้านอภิภาษา(ความรู้ที่นอกเหนือ จากภาษา)และกลวิธีการสอนอ่านทั้ง
5 กลวิธี ข้างต้น เป็นกลวิธีที่ผู้วิจัยนามาใช้ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านในครั้งนี้ด้วย
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐำน
รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีรายละเอียดของแนวคิดพอสังเขป ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรสอนตำม ADDIE Model กำรออกแบบ
กำรสอนตำมแนวคิดของ Dick and Carey และรูปแบบกำรสอนของ Gerlach and Ely Model ให้
ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิด
เป็นทาเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ ผู้วิจัยจึงนาวิธีการเชิงระบบ(System Approach) ซึ่งพัฒนามาจากสามรูปแบบดังกล่าวมา
ใช้ใ นการออกแบบการสอนในครั้ง นี้รูป แบบทั้งสาม ได้แ ก่ 1) ADDIE Model-Florida State
University’s Center for Educational Technology (1970), 2) Dick and CareyModel (1996) และ
3) Gerlach and Ely Model (1980)
2. แนวคิดกำรสอนอ่ำนภำษำจีนที่เน้นภำระงำน
2.1 ทฤษฎีโครงสร้ำงควำมรู้ (Schema Theory) มีความเชื่อว่าความรู้ของคนเราจะ
มีการรวบรวมเป็ นหน่ วยๆเรีย กว่า โครงสร้ างความรู้( Schema) ซึ่ งเป็ นหน่ วยความรู้ ที่ไ ด้รับ การ
เรียบเรียงขึ้นจากความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับผู้คน สิ่งของ สถานที่ หรือว่าเหตุการณ์ กระบวนการ มโนมติ
และสิ่ ง ต่ า งที่ เ ป็ น พื้ น ฐานให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ (Rumelthart, 1984) และมนุ ษ ย์ จ ะสามารถเข้ า ใจ
ประสบการณ์ใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาก็ต่อเมื่อประสบการณ์เหล่านั้ นสอดคล้องกับความรู้เดิม ซึ่งมีการ
รองรั บ ในสมองก่ อ นแล้ ว ต่ อ มามี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายค าว่ า ความรู้ เ ดิ ม ในกระบวนการอ่ า นที่ มี
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ความหมายสอดคล้องกัน เช่น Devine (1986: 25), Obah (1983: 129), Johnson (1982: 510) Barlett
(1932) และ Mayer (1975: 11)
2.2 ทฤษฎี ก ำรเรี ย นภำษำที่ ส องStephen Krashen (1978) หรื อ สมมติ ฐ าน
5 ประการของเครซเชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ที่เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ในการรับรู้ภาษา
ประกอบด้วย 1) The Acquisition –Learning Hypothesis สมมติฐานการรับรู้และการเรียนรู้ 2) The
Natural Order Hypothesis สมมติฐานการตรวจสอบ 3) The Monitor Hypothesis สมมติฐานการ
ป้อ นข้ อมู ล 4) The Input Hypothesis สมมติฐ านปัจ จัย นาเข้ า และ 5) The Affective Filter
Hypothesis สมมติฐานตัวกรองจิตวิสัย (Larsen-Freeman, D., and Long, M.H., 1991; 241) Long
(1985) Swain (1998) Anderson (1999) และ Krashen (2007)
2.3 ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาก
จากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge) โดย ชอง เปียเจีย์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส
ผู้มีชื่อเสียงนอกจากนี้ เปียเจย์ยังอธิบายว่าพัฒนาการเกี่ยวกับความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นเกิด
จากการที่บุคคลพยายามจะปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลย์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อ มการ
ปรับตัวนี้บุคคลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือกระบวนการที่ เปียเจีย์ เรียกว่าการดูดซึมหรือ การ
กลมกลืน (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Acommodation) การดูดซึม (Assimilation)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในสมองตนเอง
บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเข้าไปไว้เป็นความรู้ใหม่ของตน
2.4 ท ฤ ษ ฎี ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง โ ด ย ก ำ ร ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ชิ้ น ง ำ น
(Constructionism) การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน
หากผู้เรียนได้มีโอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทาให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Constructionism เป็นทฤษฎีที่
มีพื้นฐานมากจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และ Papert and Harel (1991)
2.5 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นภำระงำน (Task- Based Learning) หมายถึง
กิจกรรมที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในสถานการณ์จาลองนอกชั้นเรียนและในชั้นเรียนโดยอาศัย
กระบวนการทางความคิดในการแก้ปัญหาตัดสินใจที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ Crooks (1986) Wrigth (1987) Krahnke (1987) Breen (1987) Prabhu (1980) Candlin
(1987) Nunan (1989) Richards and others (1986) และ Willis (1996)
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องค์ประกอบของรูปแบบกำรสอน
รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี สร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกั น ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน โดยอาศัยกระบวนการสร้ างรูปแบบอย่างเป็น ระบบ โดย
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้ชื่อรูปแบบว่า “AAAA Model” หรือรูปแบบ “เอเอเอเอ”
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นควำมรู้ (Activating Prior Learning: A)
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบควำมเข้ำใจ (Applying Strategies and
Checking for Understanding: A)
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภำระงำน (Actingon the Task: A)
ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงำนจำกบทอ่ำน (Assessing the Task: A)
4. การวัดและประเมินผล
5. เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ
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ภาพที่ 22 รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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จากภาพที่ 22 รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีชื่อว่า “4A ” มีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้
1. หลักกำร
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติภาระงานจากบทอ่าน ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากองค์ความรู้
ของตนเอง และร่วมมือกันในการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ พฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
และความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานของผู้เรียน รวมทั้ง ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การสอน
3. ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งตามรูปแบบการสอนสามารถแบ่งออกได้เป็น5ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นก่อนกำรเรียน (Activating Prior Lerning: A) มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสนใจในการเรียน ตรวจสอบพื้นความรู้ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 ตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ด้วยการถามตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน อาจใช้การสอบถาม สนทนา อภิปรายกับผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนระดมสมองเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียน หรือให้ผู้เรียนดูสื่อ เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ที่เชื่อมโยง
รายละเอียดในบทเรียน
1.5 ขยายขอบเขตความรู้เกี่ย วกับกลวิธีที่ ช่วยในการอ่ าน ผู้ สอนให้ รายละเอีย ด
เพิ่มเติม หรือให้ผู้เรียนเปรียบเทียบวิธีการที่ผู้เรียนใช้ประกอบการอ่านภาษาจีนในปัจจุบันกับกลวิธี
ที่ผู้สอนนาเสนอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในการอ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบควำมเข้ำใจ (Applying Strategies and
Checking for Comprehension: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านบทอ่านด้วยตนเอง
พร้ อมกั บการใช้ก ลวิธี การอ่า นโดยผู้ เ รีย นฝึ ก อ่า นบทอ่า นด้ว ยตนเอง โดยผู้ สอนคอยชี้ แ นะให้
คาแนะนาช่วยเหลือ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภำระงำน (Acting for the Task: A) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนเองด้วยการปฏิบัติภาระงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เรียนร่วมกับปฏิบัติภาระงาน
3.3 ผู้เรียนนาเสนองาน
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ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงำนจำกบทอ่ำน (Assessing the Task: A) ตรวจสอบภาษา
ประเมินความ สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการสร้างชิ้นงานจากบทอ่าน
โดยเป็นขั้นวิเคราะห์(Analysis) ผู้สอนตรวจสอบรูปแบบทางภาษาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม
4. กำรวัดและกำรประเมินผล
การวัดและการประเมินผลตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีการวัดและประเมินผู้เรียน 2 ด้าน
ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำจีนเพื่อควำมเข้ำใจหมายถึงระดับความสามารถของ
ผู้อ่านในการทาความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
4.1 แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ ำ นภำษำจี น เพื่ อ ควำมเข้ ำ ใจ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังเรียน (Pre-test/Post-test) ประกอบด้วย ข้อความบทอ่าน
โดยมีข้อคาถามแบบเลือกตอบ ถูกให้ 1 ผิดให้ 0 รวม 30 คะแนน ประเมินความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
4.2 แบบประเมินควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนจำกชิ้นงำน หมายถึง ความสามารถของ
ผู้อ่านในการทาความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูล การ
เรียบเรียงภาษาจีนของตนเอง ด้วยวิธีการเขียนหรือการพูดจากภาษาจีนที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์
ซับซ้อนให้เป็นภาษาจีนที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลักทางภาษา ด้วยการเรียบเรียงใหม่ของตนเอง
โดยให้ความหมายคงเดิม ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของการแสดง
บทบาทสมมติ การสถานการณ์ การเล่ า เรื่ อ ง การวาดภาพประกอบ โดยใช้ แ บบประเมิ น
ความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็ นด้านรูปแบบชิ้นงาน ภาษา
เนื้อ หาและการนาเสนอ โดยใช้เ กณฑ์ การให้ คะแนน (Scoring Rubrics) ที่ ผู้วิจั ยสร้ างขึ้น โดย
ประเมิน4ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คาบเรียนที่ 2 ระยะที่ 2 คาบเรียนที่ 4 ระยะที่ 3 คาบเรียนที่ 6 และ
ระยะที่ 4 คาบเรียนที่ 8
พฤติกรรมกำรใช้กลวิธีกำรอ่ำน หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในด้านความ
สนใจ การกระทาอย่างสม่าเสมอในการใช้กลวิธีการอ่านภาษาจีนทั้ง 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการเดา
คาศัพท์จากหมวดอักษรจีน (通过偏旁猜词) 2) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素
猜词) 3) กลวิธีการอ่านคาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) 4) กลวิธีการเดาคาศัพท์ที่
แปลความหมายซึ่งกันและกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลวิธีการเดาคาศัพท์จากบริบท
ของประโยค (通过上下文线索猜词) ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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5. เงื่อนไขกำรนำรูปแบบไปใช้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยใช้กลวิธีการอ่านและภาระงานเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้และผู้สอนควรศึกษากลวิธีทั้ง5ด้วยตนเองให้เข้าใจก่อนนารูปแบบไปใช้บทอ่านที่ใช้
ในงานวิจัยสาหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่2 ผู้สอนจึงควรเลือกบท
อ่านให้เหมาะสมกับระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและตามคาอธิบายวิชาเป็นสาคัญ
กำรจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. ศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียด
2. จัด เตรี ย มสื่ อ วั สดุ อุป กรณ์ที่ จ ะใช้ ใ นการสอนแต่ ล ะครั้ ง ให้ พ ร้อ มและเพีย งพอ
สาหรับผู้เรียน ซึ่งสื่อการสอนหลักที่ใช้มีดังนี้
2.1 สื่อที่เป็นบทอ่านสาหรับใช้ในการสอนกลวิธี ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ประวัติเกี่ยวกับสถานที่สาคัญของประเทศจีน มีลักษณะความยากง่าย
มีการเขียนรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้กลวิธี อาจใช้วิธีการถ่ายเอกสาร อัดสาเนาตาม
ความเหมาะสม
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น คลิปวีดีโอ PPT.ในการนาเสนอเนื้อหา รูปภาพ
สื่อหรืออุปกรณ์จริงที่สามารถนามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
เพื่อให้เข้าใจการวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน ตามที่ได้กล่าวถึง
ในเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนและในเอกสารแผนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน สรุปได้
ดังนี้
3.1 ก่อนกำรเรียนกำรสอน
3.1.1 ทดสอบความสามารถในการอ่า นภาษาจี น เพื่ อ ความเข้ าใจ เป็ นการ
ทดสอบความเข้าใจด้านการอ่านภาษาจีน ด้วยแบบทดสอบ4ตัวเลือก นาข้อ สอบมาตรวจคาตอบ
และบันทึกคะแนนไว้
3.1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ของการปฏิบัติในการใช้กลวิธีการอ่าน 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน
(通过偏旁 猜词) 2) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词) 3) กลยุทธ์การอ่าน
คาย่อและการตีความ( 简称的识别与理解) 4) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์ที่แปลความหมายซึ่งกัน
และกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过
上下文线索猜词) ด้วย
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แบบวัดแบบประมาณค่า5ระดับ นาคะแนนมาคานวณหาค่าเฉลี่ยของระดับการ
ปฏิบัติในการใช้กลวิธี แล้วนามาประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้
4.50-5.00 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยที่สุด
3.50-4.40 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อย
2.50-3.49 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด
3.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน
แบบประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ในการอ่ า นของผู้ เ รี ย นอี ก ครั้ ง ด้ ว ยการสร้ า งชิ้ น งาน โดยชิ้ น งานนั้ น ต้ อ งครอบคลุ ม เนื้ อ หา
รายละเอียดของบทอ่านโดยจะใช้แบบประเมินความเข้า ใจในการอ่านจากชิ้นงาน มีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
4.50 -5.00 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างสรรค์
ชิ้นงานในระดับดีมาก
3.50-4.40 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างสรรค์
ชิ้นงานในระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างสรรค์
ชิ้นงานในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างสรรค์
ชิ้นงานในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีความเข้าใจในการอ่านจากการสร้างสรรค์
ชิ้นงานในระดับน้อยที่สุด
3.3 หลังกำรเรียนกำรสอน
3.3.1 ทดสอบความสามารถในการอ่ านภาษาจีน เพื่ อ ความเข้ าใจ เป็ นการ
ทดสอบความเข้าใจด้านการอ่านภาษาจีน ด้วยแบบทดสอบ4ตัวเลือก ซึ่งอาจใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกับที่ใช้ในการสอบก่อนเรียนหรืออาจเป็นแบบทดสอบคนละชุด แต่มีโครงสร้างของข้อสอบ
ค่าระดับความยากและค่าอานาจจาแนกในระดับเดียวกัน นาข้อ สอบมาตรวจคาตอบและบันทึก
คะแนนไว้
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3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่าน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ของการปฏิบัติในการใช้กลวิธีการอ่าน 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์จากหมวดอักษรจีน
(通过偏 旁猜词) 2) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์จากหน่วยคา (通过语素猜词) 3) กลยุทธ์การอ่าน
คาย่อและการตีความ (简称的识别与理解) 4) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์ที่แปลความหมายซึ่งกัน
และกัน (通过互释的词语猜词) และ 5) กลยุทธ์การเดาคาศัพท์จากบริบทของประโยค (通过
上下文线索猜词) ด้ วยแบบวั ด แบบประมาณค่ า 5ระดั บ น าคะแนนมาค านวณหาค่ า เฉลี่ ยของ
ระดับการปฏิบัติในการใช้กลวิธีแล้วนามาประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
เมื่อทาการทดสอบทุกอย่างตามที่กาหนดไว้แล้ว จึงนาข้อมูลมาดาเนินการดังนี้
1. ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและ
หลั งเรีย นมาคิ ดคะแนนหาค่า เฉลี่ย แล้ว จึง พิจ ารณาคะแนนเป็ นรายบุค คลว่า คะแนนหลัง เรี ย น
พัฒนาขึ้นหรือไม่ พิจารณาคะแนนหลังเรียนเป็นรายบุคคลถ้าผู้เรียนมีคะแนนความสามารถสูงกว่า
ร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์
5. นาผลการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านก่อ นเรียนและหลังเรียนมาคิด
คะแนนหาค่าเฉลี่ย แล้วพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าคะแนนหลังเรียนพัฒนาขึ้นหรือไม่ ถ้าพัฒนาขึ้น
แสดงว่ า ผู้ เรี ย นมี พั ฒ นาการในการใช้ ก ลวิธี ก ารอ่ า นพิ จ ารณาคะแนนหลั งเรี ย นเป็ นรายบุ ค คล
ถ้าผู้เรียนมีคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านสูงกว่า 3.50ขึ้นไป ถือ ว่าผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
3. พิจารณาค่าเฉลี่ยของความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงาน พิจารณาเป็นรายบุคคล
ถ้าผู้เรียนมีคะแนนจากการประเมินความเข้าใจในการอ่านจากชิ้นงานสูงกว่า 3.50 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
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ตัวอย่ำงแผนกำรสอน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เทศกำลของจีน : เทศกำลไหว้บ๊ะจ่ำง
บทอ่ำนเรื่อง 端午节（Dragon Boat Festival）
——屈原的故事
นักศึกษำ: ระดับชั้นปีท2ี่
เวลำ:
300นำที (6 คำบ คำบละ 50 นำที)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้:
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้
บ๊ะจ่าง
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถลาดับเหตุการณ์ของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติภาระงาน “ถุงหอม” พร้อมทั้งเขียนอธิบายและบอก
วิธีการทาถุงหอมอันเป็นเอกลักษณ์ประจาเทศกาลได้อย่างถูกต้อง
สื่อ/อุปกรณ์:
1. PPT. เกี่ยวกับเทศกาล 端午节（Dragon Boat Festival）——屈原的故事
2. บทอ่านเรื่อง 端午节（Dragon Boat Festival）——屈原的故事
3. ใบงานที่ 1 เรียงประโยคให้ถูกต้อง
4. ใบงานที่ 2 เติมคาเชื่อมให้ถูกต้อง
5. ใบงานที่ 3 เติมคาศัพท์ให้ถูกต้อง
6. ใบงานที่ 4 ขั้นตอนการทาถุงหอม
7. ผ้าสักหลาด เข็ม ด้าย กรรไกร เชือก
8. แบบประเมินความเข้าใจบทอ่านจากชิ้นงาน
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นควำมรู้ (Activating Prior Learning: A) (20นำที)
1. ผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับกลวิธีที่ผู้เรียนใช้ในการอ่านภาษาจีนว่าผู้เรียนใช้กลวิธีใด
เป็นประจาในการอ่านบทอ่าน
2. ผู้เรียนฝึกทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับกลวิธีการอ่านทั้ง 5 ประเภท
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ขั้นที่ 2 ขั้นประยุกต์ใช้กลวิธีและตรวจสอบควำมเข้ำใจ (Applying Strategies and
Checking for Understanding: A) (30 นำที)
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดู PPT.เกี่ยวกับการประวัติความเป็นมา 端午节（Dragon Boat
Festival）——屈原的故事

2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่าน โดยฝึกอ่านบทอ่านเรื่อง 端午节（Dragon Boat
Festival）——屈原的故事 โดยนากลวิธีการอ่านมาประยุกต์ใช้ ตรวจสอบความเข้าใจในการ
อ่านโดยให้ผู้เรียนสรุปเรื่องที่อ่าน
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติภำระงำน (Acting on the Task: A ) (150 นำที)
1. ผู้เรียนทบทวนบทอ่านเรื่อง 端午节（Dragon Boat Festival）——屈原的故
事 อีกครั้ง โดยการทากิจกรรมจากใบงานที่ 1 ได้แก่ เรียงประโยคให้ถูกต้องใบงานที่ 2 เติมคาเชื่อม
ให้ถูกต้องใบงานที่ 3เติมคาศัพท์ให้ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5 คนเพื่อช่วยกันทา
กิจกรรม โดยผู้สอนเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมดังนี้
ใบงำนที่ 1 เรียงประโยคให้ถูกต้อง
บทบาทผู้สอน: ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5คน จากนั้นผู้สอนแจกเนื้อ หา
จากบทอ่านให้ผู้เรียนอีกครั้ง แต่เนื้อหาทั้งหมดจะสลับตาแหน่งกันอยู่
บทบาทผู้เรียน: ผู้เรียนช่วยกันเรียงลาดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านให้ถูกต้อง
ใบงำนที่ 2 เติมคำเชื่อมให้ถูกต้อง
บทบาทผู้สอน: ผู้สอนแจกใบงานที่ 2 ให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นเนื้อหาบทอ่านที่เว้นช่องว่าง
ให้ผู้เรียนนาคาเชื่อมมาเติมให้ถูกต้องตามเนื้อหาในบทอ่าน โดยไม่มีตัวเลือกให้
บทบาทผู้เรีย : ผู้เรียนช่วยกันเติมคาเชื่อมในช่องว่างจากเรื่องที่อ่านให้ถูกต้อง
ใบงำนที่ 3 เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง
บทบาทผู้สอน: ผู้สอนแจกใบงานที่ 3 ให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นเนื้อหาบทอ่านที่เว้นช่องว่าง
ให้ผู้เรียนนาคาศัพท์ที่ขาดหายไปมาเติมให้ถูกต้องตามเนื้อหาในบทอ่าน โดยมีตัวเลือกให้
บทบาทผู้เรียน: ผู้เรียนช่วยกันเติมคาศัพท์ลงในช่องว่างจากเรื่องที่อ่านให้ถูกต้อง
ใบงำนที่ 4 ขั้นตอนการทาถุงหอม
บทบาทผู้สอน: ผู้สอนแจกใบความรู้ที่ 4 ขั้นตอนการทาถุงหอมให้ผู้เรียน ผู้สอน
อธิบายคาศัพท์และขั้นตอนการทาอย่างละเอียดให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทบาทผู้เรียน: ผู้เรียนวางแผนการนาเสนอการสาธิตการทาถุงหอม โดยนาเสนอ
ทีละคน ผู้เรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ระบุในใบงาน วางแผนรูปการนาเสนอ ออกแบบถุงหอมของ
ตนเอง พร้อมทั้งอัดวีดีโอนาเสนอการทาถุงหอมของตนเอง
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ขั้นที่ 4 ประเมินชิ้นงำนจำกบทอ่ำน (Assessing the Task: A) (50 นำที)
1. ผู้สอนตรวจสอบภาษาจากการที่ผู้เรียนนาเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์ถุงหอมใน
วีดีโอรายบุคคล ทั้ง นี้ผู้เสนอต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปแบบของชิ้ นงาน ข้อ ผิด พลาดที่
เกิดขึ้นระหว่างการนาเสนอ เช่ น การออกเสีย งคาศัพท์ การเว้ นวรรคประโยค และรูปแบบการ
นาเสนอชิ้นงาน ว่ าผู้เรียนสามารถนาเสนองานได้เป็นไปตามขั้นตอนหรือ ไม่ โดยประเมินตาม
รายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบของชิ้นงาน 2. การใช้ภาษา 3. การนาเสนอ
ตัวอย่ำงเนื้อหำทีใ่ ช้ประกอบแผนกำรสอนที่ 1
แบบฝึกหัด ประจาบทที่ 1
偏旁分析
请选择下面这段华说的是哪个词
1. 把东西放在水的锅里烧。
A. 洗
B.煮
C. 拌
D.画
2. 人从肩膀到手以上的部分。
A. 胳膊
B. 把手
C. 打手
D. 扛
3. 用手把软东西弄成一定的形状。
A. 汰
B. 研
C. 捏
D. 调
4. 用来烧火的树枝，杂草等等。
A. 复杂
B. 柴火
C. 繁杂
D. 皮革
5. 因为自己有缺点，做错了事情而感到不安。
A. 残酷
B. 回避
C. 减少
D. 惭愧
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通过语素猜词

1. 墙壁
A. 联合式合成词
C. 述宾式合成词
2. 书架
A. 联合式合成词
C.述宾式合成词
3. 黑暗
A. 联合式合成词
C.述宾式合成词
4. 招生
A. 联合式合成词
C.述宾式合成词
5. 推翻
A. 联合式合成词
C.述宾式合成词

B.偏正式合成词
D. 主谓式合成词
B.偏正式合成词
D. 主谓式合成词
B.偏正式合成词
D. 补充式合成词
B.偏正式合成词
D. 补充式合成词
B.偏正式合成词
D. 补充式合成词

简称

1. 科学技术
A. 科学

B. 科技

C. 技术

D. 科术

B. 归华

C. 华侨

D. 国华

2. 归国华侨
A. 归侨

3. 身体检查
A. 身查
B. 身检
C. 体查
4. 身体好、思想好、学习好
A. 三好
B. 三想
C. 三从
5. 一手抓经济建设、一手抓思想道德建设
A. 两建设
B. 两手抓
C. 两个思想

D. 体检
D. 三德
D. 双手
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词语互释
1. 她对人很________，没点儿热情。
A.冷淡
B.认真
C.凄惨
D.害怕
2. 她每天都去学校，从来不__________。
A. 病倒 B. 旷课
C. 补课
D. 上课
3. 她刚来的时候瘦得皮包骨，现在______________。
A. 减肥了
B. 苗条
C. 胖得不得了 D. 运动了
4. 弟弟很谦虚，而哥哥却很____________。
A.酷
B.帅
C.认真
D.自大
5. 嫉妒也就是____________。
A. 吃醋
B. 吃素
C. 吃香
D. 吃亏
上下文猜词
1. 听到这个喜讯，妈妈高兴极了，满脸都是笑。
A.坏消息
B.好消息
C.一般的消息 D.奇怪的事
2. 花园里种的玫瑰又红又大，很漂亮。
A.花
B.虫子
C.工人
D.颜色
3. 李平在房间里抽大红鹰，他的同屋很不高兴。
A.车的名字 B.酒的名字
C.颜色的名字 D.烟的名字
4. 很多球星嚼着口香打球。
A.手的动作 B.眼睛的动作 C.嘴的动作
D.脚的动作
5. 明明发烧，大夫给他开了银翘解毒丸。
A.一种菜
B.一种药
C.一种人
D.一种书
เฉลย
偏旁分析 :
1. B 2. A 3. C 4. B 5. D
通过语素猜词:
1. A 2. B 3. A 4. C 5. D
简称：
1. B 2. A 3. D 4. A 5. B
词语互释:
1. A 2. B 3. C 4. D 5. A
上下文猜词：
1. B 2. A 3. D 4. C 5. B
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บทอ่ำนเรื่อง

端午节（Dragon Boat Festival）
——屈原的故事

从前，有一位名叫屈原，他非常爱国，国王很尊敬
他。
后来，有一些人很嫉妒屈原，常常在国王面前说屈
原的坏话，楚怀王相信了，把屈原流放到很远的地方。
因为不能再为国家做事，所以屈原非常难过。在农
历五月五日这一年，屈原绑了一块大石头，跳进河里了。
那时，有许多人划着船去找屈原，但没找到。后
来，有些人用叶子包米饭投入河里，希望鱼和虾不要吃屈
原的身体。
从那以后，每年五月五日这一天，人们都吃粽子、
举办划龙舟比赛来纪念屈原。
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生词：
屈原
Qū yuán
ชวีหยวน (屈原) แซ่ชวี (屈) ชื่อผิง (平) ชื่อรองว่าหยวน (原)
เป็นคนเมืองฉู่ มีชีวิตอยู่ในช่วงกลางค่อนปลายในยุคจ้านกว๋อ
尊敬 zū njìng เคารพ นับถือ
嫉妒 jìdù อิจฉาริษยา
流放 liúfàng ถูกเนรเทศ
农历 nónglì ปฏิทินทางจันทรคติ
绑
bang มัด ผูก
块
kuài ก้อน (ลักษณะนาม)
跳进 tiàojìn กระโดดลงไป
划（着）船 huá(zhe)chuán พายเรือ
投入 tóurù ใส่ลงไป
粽子 zòngzi บ๊ะจ่าง
举办
jŭ bàn จัด(งาน กิจกรรม)
划龙舟 huálóngzhō u เรือมังกร
比赛 bǐ sài การแข่งขัน แข่งขัน
纪念 jìniàn ระลึกถึง
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ใบงำนที่ 1
一、重组（排出顺序）
从前，有一位名叫屈原，他非常爱国，国王很尊敬
他。
因为不能再为国家做事，所以屈原非常难过。在农
历五月五日这一年，屈原绑了一块大石头，跳进河里了。
从那以后，每年五月五日这一天，人们都吃粽子、
举办划龙舟比赛来纪念屈原。
那时，有许多人划着船去找屈原，但没找到。后
来，有些人用叶子包米饭投入河里，希望鱼和虾不要吃屈
原的身体。
后来，有一些人很嫉妒屈原，常常在国王面前说屈
原的坏话，楚怀王相信了，把屈原流放到很远的地方。
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ใบงำนที่ 2
二、填上时序功能的篇章关联词练系
（），有一位名叫屈原，他非常爱国，国王很尊敬
他。
（），有一些人很嫉妒屈原，常常在国王面前说屈
原的坏话，楚怀王相信了，把屈原流放到很远的地方。
（）不能再为国家做事，所以屈原非常难过。在农
历五月五日这一年，屈原绑了一块大石头，跳进河里了。
那时，有许多人划着船去找屈原，但没找到。
（），有些人用叶子包米饭投入河里，希望鱼和虾不要吃
屈原的身体。
（），每年五月五日这一天，人们都吃粽子、举办划龙舟
比赛来纪念屈原。
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ใบงำนที่ 3
三、填上功能词
提示：用但是因为所以在可是到
从前，有一位名叫屈原，他非常爱国，国王很尊敬他。
后来，有一些人很嫉妒屈原，常常____国王面前说屈
原的坏
话，楚怀王相信了，把屈原流放_____很远的地方。
_____不能再为国家做事，_____屈原非常难过。_____农历
五月五日这一年，屈原绑了一块大石头，跳进河里了。
那时，有许多人划着船去找屈原，_______没找到。
后来，有些人____叶子包米饭投入河里，希望鱼和虾不要吃
屈原的身体。
从那以后，每年五月五日这一天，人们都吃粽子、举办划
龙舟比赛来纪念屈原。
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ใบงำนที่ 4
香包制作

做香包的材料
线/绳子一条

布两片

细针一根

棉花一团

茶叶一些

1. 先把绳子打结

绳子要穿过针

301

其中一部分先不要缝

2. 把两片布连在一起

3.把茶叶（棉花）放进去

4.最后将香包全部缝起来
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ภำคผนวก ง
ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องของเครือ่ งมือ
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ตารางที่ 35 ความสอดคล้องของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1 5 3 4 2 6 7 8 9
1. กำรกำหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน(ภำพรวม)
1.1 การกาหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุม
ความต้องการจาเป็นของการส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ
1.2 องค์ประกอบของรูปแบบแต่
ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน
2. องค์ประกอบของรูปแบบกำร
เรียนกำรสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักกำรและ
วัตถุประสงค์
2.1.1 หลักการของรูปแบบมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถ
ใช้เป็นกรอบในการกาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน แสดงให้เห็น
จุดเน้นในการเรียนการสอน
2.1.2 วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึง
สิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดในตัวผู้เรียน
2.1.3 หลักการและ
วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4.11

0.33

มาก

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.00

0.00

มาก

5

4

4

4

4

4

4

4

5

4.22

0.44

มาก

5

4

4

4

5

4

4

4

4.33

0.50

มาก

5

4

4

4

5

4

4

5

4.44

0.52

มาก

5
5

305
ตารางที่ 35 ความสอดคล้องของรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
2.2 องค์ประกอบเชิง
กระบวนกำร
2.2.1 กระบวนการเรียน
การสอน มีขั้นตอนครบถ้วน
เหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน
2.2.2 ขั้นตอนการเรียน
การสอน มีความเหมาะสม
สามารถทาให้การเรียนการสอน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
2.2.3 ขั้นตอนการเรียน
การสอน มีความสอดคล้องกับ
หลักการและวัตถุประสงค์
2.3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไข
กำรนำ รูปแบบไปใช้
2.3.1 ปัจจัยที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์
2.3.2 ปัจจัยสนับสนุน
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอน
รวม

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2 6 7 8 9

4

5

4

4

4

4

4

4

5

4.22

0.44

มาก

5

4

3

4

4

4

4

4

5

4.11

0.60

มาก

5

5

4

4

4

4

4

4

5

4.33

0.50

มาก

5

5

3

3

4

4

4

4

4

4.00

0.70

มาก

5

5

3

3

4

3

4

4

4

3.88

0.78

มาก

4.16 0.46 มาก
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ตารางที่ 36 ความสอดคล้องของคูม่ ือการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1. สำระสำคัญในคู่มือ
1.1 แนวทางในการนารูปแบบ
การสอนไปใช้
1.2 ความเป็นมาและ
ความสาคัญของรูปการสอน
1.3 แนวคิด หลักการและทฤษฎี
ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
1.4 องค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน (แต่ละ
องค์ประกอบ)
1.5 ตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ
1.6 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผล
2. รายละเอียดในคู่มือมีความ
ชัดเจนเพียงพอที่จะทาให้ผู้ที่
ต้องการนารูปแบบการสอนนี้
ไปใช้ เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ
ของรูปแบบการสอน ทราบถึง
สิ่งที่ต้องศึกษา จัดเตรียมและ
ใช้รูปแบบการสอนนี้ในการ
ดาเนินการสอนอย่างราบรืน่ และ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ
การสอน
3. แนวทางในการนารูปแบบการ
สอนไปใช้มีความชัดเจนเพียงพอ
สาหรับการนารูปแบบการสอนไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน
รวม

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4 2 6 7 8 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.00

0.00

มาก

5

4

5

3

5

4

5

4

5

4.44

0.72

มาก

4

5

4

4

4

4

4

4

5

4.22

0.44

มาก

4

4

4

5

4

4

5

4

5

4.33

0.50

มาก

4

4

4

4

5

4

4

4

5

4.22

0.44

มาก

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3.66

0.50

มาก

3

3

4

4

4

4

4

3

4

3.66

0.50

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3.88

0.33

4.05 0.42
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ตารางที่ 37 ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1. สำระสำคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์
กำรเรียนรู้และเนื้อหำ
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 สอดคล้องกับเนือ้ หา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล
3. เนื้อหำสอดคล้องกับจุดประสงค์กำร
เรียนรู้
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการสอน
4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.3 สอดคล้องกับเนือ้ หา
5. สื่อกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
6. กำรประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการสอน
รวม

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2

5

5

4

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

5
5
4
4

5
4
4
5

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
5

4.40
4.20
4.00
4.40

0.54
0.44
0.00
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

5
5
4
4

4
5
5
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4.20
4.4.0
4.20
4.00

0.44
0.54
0.44
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก

5

4

4

4

5

4.4.0

0.54

มาก

5

4
4.32

4
0.16

4
มาก

5

4.4.0

0.54

มาก
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1. 这对热恋中的男女完
全不听别人的劝告。
A. 热烈的恋爱
B.怀恋思念
C.批评
D.鸳鸯
2. 她看到妹妹比自己漂
亮那么多，就嫉妒起
来。
A. 笑
B.不高兴
C.哭 D.跳
3. 他在那个饭店可以赊
账。
A. 在饭店里唱歌
B.暂时不付钱，以后再
付
C.在饭店里呆很长时间
D.把朋友介绍给老板认
识
4. 那个小女孩很馋。
A. 聪明
B.可爱
C.做事不认真 D.爱吃东西
5. 他发现自己的肺有点
问题。
A. 想法
B.身体的一个部分
C.卫生间的电扇 D.孩子的
学习方法

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2

4

4

4

4

5

4.20

0.44

มาก

5

5

5

4

4

4.60

0.54

มากที่สุด

5

5

5

4

4

4.60

0.54

มากที่สุด

5

5

4

4

4

4.40

0.54

มาก

4

4

5

5

4

4.40

0.54

มาก
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
6. 种子在播种以前要先
浸泡一天。
A. 看了一下 B.扔掉
C.放在有水的锅里加热
D.割
7. 龙舟比赛结束了，河
上漂浮着许多观众们仍
的垃圾。
A. 联合式合成词
B.述宾式合成词
C.主谓式合成词
D.偏正式合成词
8. 他始终没有告诉大家
是怎么认识那个人的。
A. 联合式合成词
B.述宾式合成词
C.主谓式合成词
D.偏正式合成词
9. 他回家以后立刻把盆
里的尿布洗了。
A. 联合式合成词
B.述宾式合成词
C.主谓式合成词
D.偏正式合成词
10. 我看透了他的鬼把
戏。
A. 补充式合成词
B.述宾式合成词
C.主谓式合成词
D.偏正式合成词

S.D.

ความ
สอดคล้อง

0.70

มาก

1

5

3

4

2

3

4

4

4

5

4.00

4

5

3

4

5

4.20

3

3

3

4

4

3.40

0.54

ปานกลาง

4

4

3

4

3

3.60

0.54

มาก

5

5

5

4

5

4.80

0.44

มากที่สุด

0.83

มาก
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
11. 我一喝酒就头晕。
A. 补充式合成词
B.述宾式合成词
C.主谓式合成词
D.偏正式合成词
12. 飞机降落的时候，
噪音很大。
A. 补充式合成词
B.述宾式合成词
C.主谓式合成词
D.联合式合成词
13. 农业现代化、工业现
代化、国防现代化、科
学技术现代化——
A.农业、工业、国防、
科学现代化
B.四个现代化
C.现代化 D.四个计划
14. 乱罚款、乱收费、乱
摊派——
A. 三乱
B.乱发、收、摊 C.乱三
D.三规则
15. 华北、东北、西北防
护林——
A.华东西防护林
B.三北防护林
C.防护林部
D.华东西北防护林

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2

4

3

3

4

3

3.40

0.54

ปานกลาง

3

3

4

3

3

3.20

0.44

ปานกลาง

3

3

3

3

4

3.20

0.44

ปานกลาง

4

4

3

4

4

3.80

0.44

มาก

3

3

4

3

3

3.20

0.44

ปานกลาง
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ความ
S.D. สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
16. 联合国教育、科
学、文化组织
A. 教科文华
B.教科文组织
C.联合国组织 D.三组织
17. 北纬三十八度线——
A.北纬线 B.北纬度线
C.三十八度 D.三八线
18. 股市
A.股票市场 B.股票场
C.股市内 D.股票机场
19. 他很_________，常常
送很贵的礼物给朋
友。
A. 尴尬
B.慷慨 C. 紧
张 D.骄傲
20. 这家商店
_____________，对面的商
店却冷冷清清。
A.顾客盈门 B.很贵
C. 周到
D.青梅竹马
21. 这个苹果表面很
好，可里面全__________
了。
A. 腐烂
B.熟 C. 好
吃
D.糟糕
22. 他发烧了，额头
_________得烫手。
A.乱
B.热
C. 凉
D.冻

1

5

3

4

2

3

3

3

3

3

3.00

0.00

ปานกลาง

3

3

2

2

3

2.60

0.54

ปานกลาง

4

5

5

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

3

4

4

3

4

3.60

0.54

มาก

5

5

4

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

5

5

4

5

4

4.60

0.54

มากที่สุด

4

4

4

4

4.00

0.00

มาก

4
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่

ความ
S.D. สอดคล้อง

ประเด็นการประเมิน
23. 他狡猾得跟个
___________________。
A. 老人一样
B.穷人似的
C. 老狐狸似的
D.老朋友似的
24. 这儿闷得就像一个
___________。
A.南北极 B.胡萝卜
C. 下雨天 D.大火炉
25. 李刚想读中文系，
又想读法律系，很犹
豫。
A. 开心
B.不能决
定
C. 紧张
D.没办法
26. 朱慧长得很漂亮，
可是奇怪的是她的妹
妹却很丑。
A. 不好看 B.味道不好
C. 闻到奇怪的味道 D.
不喜欢打扮
27. 我的自行车被朋友
________走了，今天只
好走路上班了。
A. 卖
B.借
C. 刮
D.买

1

5

3

4

2

3

4

5

4

3

3.80

0.83

มาก

3

4

4

4

4

3.80

0.44

มาก

4

4

3

3

4

3.60

0.54

มาก

4

3

4

3

3

3.40

0.54

มาก

3

4

4

4

3

3.60

0.54

มาก

313
ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ตามรูปแบบการสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
28. 我尝了尝这里的农民
吃的窝窝头，不甜又不
咸，我不喜欢。
A. 一种药 B.一种食品
C. 一种汤 D.一种水果
29. 陈天来又漂亮的楼
房，开“奔驰”高级小汽
车，办大工厂，开大公
司，使这个地方的富
豪。
A. 人名
B.地名
C. 车牌
D.笨重
30. 你别和那么多“茅
台”，喝多了要醉的。
A. 一种酒
B.一种水果
C. 一种菜
D.一种药
รวม

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2

5

4

5

5

4

4.60

0.54

มากที่สุด
มาก

4

3

4

4

4

3.80

0.44

มาก

4

4

4

3

3

3.60

0.54

มาก

3.90

0.46

มาก
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ตารางที่ 39 ความสอดคล้องของแบบประเมินความเข้าใจในบทอ่านจากชิ้นงานตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1
1. ด้านรูปแบบของชิ้นงาน
2. ด้านการใช้ภาษา
3. ด้านการนาเสนอ
รวม

4
3
4

5

3

4

S.D.

ความ
สอดคล้อง

0.78
0.78
0.50

มาก
มาก
มาก

2 6 7 8 9

4
5
3 4
4
4
3 5
4
3
4 4
4.00 0.67 มาก

4
5
5

5
4
4

5
4
4

3
3
4

4.11
3.88
4.00
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ตารางที่ 40 ความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านตามรูปแบบการสอน
ที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน

S.D.
1

กำรเดำควำมหมำยจำกหมวดอักษร
（通过偏旁猜词）
1.ในการอ่านบทอ่าน เมื่อพบคาศัพท์ที่
ไม่รู้ความหมาย นักศึกษาจะคาดเดา
ความหมายจากหมวดนา
2. ในการอ่านบทอ่าน เมือ่ พบคาศัพท์ที่
ไม่รู้คาอ่าน นักศึกษาจะคาดเดา
ความหมายจากโครงสร้างของอักษรจีน
ที่อยู่ถัดไป
กำรเดำควำมหมำยจำกหน่วยคำ
（通过语素猜词）
3. ในการอ่านบทอ่าน เมือ่ นักศึกษาพบ
คาศัพท์ที่ไม่รู้ นักศึกษาจะเดา
ความหมายจากโครงสร้างของหน่วยคา
โดยแยกแยะองค์ประกอบของคาว่าเป็น
คาเดี่ยวหรือคาประสม
4. ในขณะอ่านบทอ่าน นักศึกษาจะ
แยกแยะว่าคาใดคือ ประธาน กริยา
กรรม ส่วนเสริมและส่วนขยายของ
ประโยคซึ่งทาให้เดาความหมายง่ายขึ้น
กำรเดำควำมหมำยจำกคำย่อ
（简称的识别与理解）
5. ในการอ่านบทอ่าน เมือ่ นักศึกษาเจอ
คาย่อ นักศึกษาสามารถเดาได้ว่าคาย่อ
นั้นหมายถึงอะไรเมื่ออยู่ในบริบทที่
ต่างกันออกไป เช่น)李林考上了
人大。人大=人民大学
ไม่ใช่ 全国人民代表大会

5

3

4

ความ
สอดคล้อง

2

5

5

5

5

4

4.80

0.44

มากที่สุด

4

4

4

5

4

4.20

0.44

มาก

5

5

5

4

5

4.80

0.44

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

4

4

5

4.80

0.44

มากที่สุด
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ตารางที่ 40 ความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านตามรูปแบบการสอน
ที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
6. เมื่อเจอคาย่อ นักศึกษาจะนาคาย่อ
เปลี่ยนกลับไปเป็นชื่อเต็ม เพือ่ ให้ความ
เข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น
กำรเดำควำมหมำยจำกคำศัพท์ที่ให้
ควำมหมำยซึ่งกันและกัน
（通过互释的词语猜
词）
7. ในการอ่านบทอ่าน นักศึกษาจะเดา
ความหมายจากคาศัพท์ที่มีความหมาย
เหมือน/คล้ายกันหรือคาที่มีความหมาย
ตรงกันข้าม ซึ่งปรากฎอยู่ในประโยค
เพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยค
มากขึ้น
8. นักศึกษาจะวิเคราะห์ความหมายของ
ประโยคจากการสังเกตความสัมพันธ์
ทางตรรกะ ทาให้เดาความหมายถูกต้อง
ขึ้น
กำรเดำควำมหมำยจำกบริบทของ
ประโยค
（通过语素猜词）
9. ในการอ่านบทอ่าน เมือ่ นักศึกษาพบ
คาศัพท์ที่ไม่รู้จะเดาความหมายจาก
บริบทโดยรอบของประโยค
10. ในการอ่านบทอ่าน นักศึกษาจะเดา
ความหมายจากโครงสร้างประโยคโดย
การวิเคราะห์ แยกแยะ ประธาน กริยา
กรรม เพือ่ ให้ได้มาซึ่งความหมายของ
คาศัพท์เป้าหมาย
รวม

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2

3

4

3

4

3

3.40

0.54

4

4

5

5

5

4.60

0.54

มากที่สุด

ปานกลาง

3

4

3

4

5

4.80

0.83

มากที่สุด

5

5

4

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

5

5

5

5

4

4.80

0.44

มากที่สุด

4.58

0.46

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 41 ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ ตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1. การน ากลวิ ธีการอ่ านมาใช้เป็ น
สิ่งที่สาคั ญและจาเป็นต่อ การอ่า น
ของตนเอง
2. กลวิ ธี ก ารอ่ า นที่ น ามาฝึ ก เป็ น
กลวิธีที่สาคัญและมีประโยชน์ต่ อ
ตัวนักศึกษา
2.1 กลวิธีการเดาความหมายจาก
หมวดอักษร
通过偏旁猜词
2.2 กลวิธีการเดาความหมายจาก
หน่วยคา
通过语素猜词
2.3 กลวิธีการเดาความหมายจาก
คาย่อ
通过简称的识别与
理解
2.4 กลวิธีการเดาความหมายจาก
คาที่ให้ความหมายซึ่งกันและกัน
通过互释的词语猜
词
2.5 กลวิธีการเดาความหมายจาก
บริบทของประโยค
通过上下文猜词
3. การฝึ ก กลวิ ธี ก ารอ่ า นโดยมี
ผู้สอนคอยชี้แนะในตอนต้นทาให้
นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะ
มากขึ้น
4. นั ก ศึ ก ษาสามารถน ากลวิ ธี ไ ป
ปรั บ ใช้ กั บ การอ่ า นภาษาจี น ใน
รายวิชาอื่นได้อีกด้วย

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4 2 6 7 8 9

5

5

4

4

5

3

3

4

5

4.22

0.83

มาก

5

5

4

5

4

4

5

5

5

4.66

0.50

มากที่สุด

4

4

4

5

5

4

5

5

4

4.44

0.52

มาก

5

5

5

5

5

4

4

5

5

4.77

0.44

มากที่สุด
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ตารางที่ 41 ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ ตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
5. การปฏิ บั ติ ภ าระงานและการ
สร้ า งชิ้ น งานจากบทอ่ า นท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจจากบทอ่าน
เพิ่มมากขึ้น
6. การปฏิ บั ติ ภ าระงานและการ
สร้ า งชิ้ น งานจากบทอ่ า นท าให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน
7. การปฏิ บั ติ ภ าระงานและการ
สร้ า งชิ้ น งานจากบทอ่ า นท าให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามกล้ า แสดงออก
และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
8. นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
บรรยากาศการเรียนการสอน
9. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อ
การเรียนการสอน
10. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน
ที่ เ น้ น ภาระงานท าให้ มีค วามคิ ด
ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ แ ละจิ น ตนาการ
เพิ่มขึ้น
11. รู ป แบบการสอนภาษาจี น ที่
เน้นภาระงานช่วยพัฒนาทักษะทาง
ภาษาจีนของนักศึกษาให้
สูงกว่าเดิม
12. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน
ที่ เ น้ น ภาระงานช่ วยให้ นั ก ศึ ก ษา
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4 2 6 7 8 9

5

5

4

4

5

5

4

4

5

4.55

0.52

มากที่สุด

5

3

3

4

4

3

3

4

5

3.77

0.83

มาก

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4.88

0.33

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

4

4

5

5

4

4

5

5

4

4.44

0.52

มาก

5

4

4

5

5

5

5

4

4

4.55

0.52

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4.77

0.44

มากที่สุด
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ตารางที่ 41 ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ ตามรูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model) (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1

5

3

4

S.D.

ความ
สอดคล้อง

2 6 7 8 9

13. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน 4 4
5
5 5
ที่ เ น้ น ภ า ร ะ ง า น ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้
นักศึกษาต้องการเรียนรู้กลวิธีการ
อ่านแบบอื่นๆอีก
14. รูปแบบการสอนอ่านภาษาจีน 5 4
5
5 4
ที่ เ น้ น ภ า ร ะ ง า น เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์และสมควรทาต่อไป
15. ในภาพรวมนักศึกษามีความ 5 5
5
5 5
พึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น
รวม
4.60 0.57 มาก
ที่สุด

4

4

5

5

4.55

0.52

มากที่สุด

4

5

4

4

4.55

0.52

มากที่สุด

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 42 ความสอดคล้องของประเมินคุณภาพของแบบสะท้อนคิดของนักศึกษาที่มีตอ่ รูปแบบ
การสอนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (4A Model)
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านกลวิธีที่นามาใช้
2. ด้านการสอนที่เน้นภาระงาน
3. ด้านการจัดกิจกรรมการจัด
การเรียนการสอน
4. ด้านรูปแบบการสอน
รวม

S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

5

3

4

2 6 7 8 9

4
4
5

4
4
5

5
3
4

5
3
4

4
5
4

4
4
4

5
4
5

5
3
4

4
5
5

4.44
3.88
4.44

0.52
0.78
0.52

มาก
มาก
มาก

4
5
5 5
4.27 0.61 มาก

4

4

4

4

4.33

0.50

มาก

4
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ภำคผนวก จ
ตัวอย่ำงกำรปฏิบัติภำระงำน
ผลงำนของนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง

322
ผลงำนจำกกำรปฏิบัติภำระงำนที่1 香包

323

324
ผลงำนจำกกำรปฏิบัติภำระงำนที่ 3 中国脸谱

325
ภำพบรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

326

327
กำรนำรูปแบบไปขยำยผลกำรทดลอง

328

329

330

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ที่ทำงำน

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2556
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2548

นางศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์
214/16 หมู่ 1 หมู่บ้านธารทิพย์ ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
ภาคหลักสูตรและวิธีสอน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคา ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ
สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวรรณกรรมจีนร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยชิงต่าว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาต่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ล่ามแปลภาษาโรงงานทอผ้าลูกไม้ซาคาเอะเลซ มณฑลชานตง ชิงต่าว
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2549-2551
อาจารย์ประจาและเลขานุการภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

