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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมคื อองค์ประกอบสาคัญในการเรี ย นการสอนภาษาสเปนในฐานะต่างประเทศ ความรู ้
เกี่ ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และความรู ้ สึกนึ กคิดในประเทศผูพ้ ูดภาษาสเปนต่าง ๆ จะทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจมิติ
หลากหลายของภาษาและสามารถสื่ อสารได้ดียงิ่ ขึ้น ผลงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเสนอแนวทางการ
สอนเนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2 ด้วยการใช้เกมซึ่ งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู ้ให้กบั นักศึกษา
กรณี ศึ ก ษาในงานวิจยั นี้ คื อชั้นเรี ย นภาษาสเปนในหลักสู ตรศิ ล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษา
ตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่ องจากผูว้ ิจยั
เห็ น ว่า เนื้ อหาวัฒนธรรมซึ่ ง ควรเป็ นส่ วนส าคัญของการเรี ย นการสอนภาษาตั้ง แต่ ระดับ พื้ นฐานยัง ไม่ มี
บทบาทมากนักในชั้นเรี ยนระดับ A1-A2 ของหลักสู ตรฯ โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยน
ภาษาสเปนระดับ A1-A2 ในหลักสู ตรนี้ ศึ กษาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องอย่างทฤษฎี สมรรถนะทางการสื่ อสาร
(Competencia comunicativa) ทฤษฎี การสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎี
เกมการสอน จากนั้นจึงสร้างตัวอย่างเกมจากหัวข้อต่าง ๆ ในแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส
(Plan curricular del Instituto Cervantes หรื อ PCIC) และได้นาไปทดลองใช้จริ งกับนักศึกษาในหลักสู ตรเพื่อ
วัดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของเกมดังกล่าว
คำสำคัญ: การสอนวัฒนธรรม, เกมการสอน, การสอนภาษาสเปนระดับ A1-A2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract
Culture is an indispensable component of Teaching Spanish as a Foreign Language. Knowledge
of ways of life, traditions and mentality in Spanish-speaking countries will enable the learners to
understand various dimensions of the language and will enhance their communication skills. The objective
of this research is to propose guidelines for teaching cultural contents in Spanish classes for A1-A2 levels
by using games, a strategy that will increase the students’ learning motivation.
Motivated by lack of cultural contents in beginners’ classes in the Bachelor of Arts Program in
Spanish, Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen
University, this research is a case study of teaching cultural contents in A1-level and A2-level classes. The
researchers have analyzed cultural contents in Spanish classes for A1-A2 levels in this program, studied
related theories, namely Communicative Competence, Teaching culture in foreign language classes and
Teaching games, created games with topics selected from the Curricular Plan of the Instituto Cervantes
(PCIC) and tested their effectiveness with students in this program.
Keywords : teaching culture, didactic games, cultural competence, teaching of Spanish for A1-A2 levels,
Khon Kaen University
บทนำ
ในปั จจุ บ ัน เนื้ อ หาวัฒ นธรรมเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ในการเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ
กล่าวคือผูเ้ รี ยนภาษาไม่เพียงต้องรู ้จกั คาศัพท์หรื อหลักไวยากรณ์ แต่ควรรู ้วา่ ต้องใช้ประโยคอย่างไร เมื่อใด
และในสถานการณ์อย่างไร ดังนั้น การเรี ยนรู ้แนวความคิด การแสดงออกและความเชื่อของเจ้าของภาษาจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ของภาษาสเปนซึ่ งมีประเทศผูใ้ ช้ภาษานี้ เป็ นภาษาราชการมากกว่า
400 ล้านคน ใน 21 ประเทศทัว่ โลก (Instituto Cervantes, 2019) ได้แก่ อาร์ เจนตินา โบลิเวีย ชิ ลี โคลอมเบีย
คอสตาริ กา คิวบา เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ สเปน กัวเตมาลา อิเควทอเรี ยล กินี ฮอนดูรัส เม็กซิ โก นิ การากัว
ปานามา ปารากวัย เปรู สาธารณรัฐโดมินิกนั อุรุกวัย เวเนซุ เอลา และปวยร์ โตริ โก ซึ่ งมีสถานะเป็ นรัฐใน
อารักขาของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยแต่ละประเทศก็ลว้ นมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตน
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการเรี ยนการสอนเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมควรเริ่ มต้นตั้งแต่ช้ นั เรี ยนในระดับ A1 และ A2
ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Marco Común Europeo de Referencia หรื อ MCER) เพราะ
การเรี ยนเนื้ อหาวัฒนธรรมสามารถเป็ นสื่ อกลางในการทาความเข้าใจภาษาได้ต้ งั แต่ระดับเริ่ มต้น อี กทั้ง
วัฒนธรรมที่หลากหลายน่าตื่นตาตื่นใจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกสนุ กสนาน
เพิ่มจุดมุ่งหมายในการเรี ยนภาษาได้อีกทางหนึ่ ง ในขณะเดียวกัน การใช้เกมในสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมก็เป็ น
กลยุท ธ์ ที่น่าสนใจเพราะจะทาให้เกิ ดบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย เกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยนรู ้ และจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
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งานวิ จ ัย นี้ มี ก รณี ศึ ก ษาคื อ ห้ อ งเรี ย นภาษาสเปนระดับ A1-A2 ในหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ ง
เป็ นหลักสู ตรเอกภาษาสเปนเพียงหลักสู ตรเดียวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หลักสู ตรนี้ มุ่งเน้นการเรี ยนการ
สอนไวยากรณ์ และทักษะทางภาษาเป็ นหลัก ทาให้เนื้ อหาวัฒนธรรมยังไม่มีบทบาทมากนัก ผูว้ ิจยั หลักซึ่ ง
เป็ นศิษย์เก่าของหลักสู ตรนี้ พบว่าทางสาขาวิชาภาษาสเปนได้พฒั นาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง จึงเล็งเห็นความ
เป็ นไปได้ที่จะนาเสนอแนวทางการสร้างเกมมาบูรณาการกับเนื้ อหาวัฒนธรรมเพื่อสอดแทรกไว้ในชั้นเรี ยน
ของวิชาไวยากรณ์ในระดับ A1-A2 ของหลักสู ตรฯ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎีสมรรถนะทางการสื่ อสาร
(Competencia comunicativa) ทฤษฎีการสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีเกม
การสอน และได้คดั เลื อกหัวข้อด้า นวัฒนธรรมจากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส (Plan
curricular del Instituto Cervantes หรื อ PCIC) ซึ่ งเป็ นแหล่งอ้างอิงที่เป็ นสากลและครอบคลุมที่สุดสาหรับ
การสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Enseñanza de español como Lengua Extranjera หรื อ ELE)
เพื่อนามาสร้ างเกมที่จะใช้สอนเนื้ อหาทางวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนของวิชาไวยากรณ์ ระดับ A1-A2 สาหรับ
หลักสู ตรดังกล่าว โดยผูว้ ิจยั ได้นาตัวอย่างเกมส่ วนหนึ่ งไปทดลองใช้จริ งกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (ระดับ A1)
และนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 (ระดับ A2) เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 เพื่อวัดประสิ ทธิ ผลและนามาปรับปรุ งพัฒนา
เกมเหล่านี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
ในการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาและเลื อกสรรเนื้ อหาวัฒนธรรมในผูเ้ รี ยนระดับ A1-A2 จากแผนการเรี ยนการสอนของ
สถาบันเซร์บนั เตส (PCIC)
2. พัฒนาเกมเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในการสอนของชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2
3. ตรวจสอบและพิจารณาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของเกม รวมถึ งแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
เนื้อหาวัฒนธรรม
ขอบเขตกำรศึกษำ
งานวิจยั นี้มุ่งสารวจเอกสารประกอบการสอนภาษาสเปนในระดับ A1-A2 ของหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก เอกวิชาภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเลือกสรรเนื้ อหาวัฒนธรรมสาหรับผูเ้ รี ยนระดับ A1-A2 จากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส
(PCIC) เพื่อนามาสร้างเกมเสริ มเนื้อหาด้านวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนดังกล่าว
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วิ ธี ก ำรศึ ก ษำ
1. ศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน พ.ศ. 2560 คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาด้า นวัฒ นธรรมใน
หนัง สื อ แบบเรี ย นภาษาสเปนระดับ A1-A2
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน พ.ศ. 2560 เป็ นหลักสู ตร
ปรับปรุ งจากการควบรวมหลักสู ตรของ 3 สาขาวิชาภาษาตะวันตก ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน และ
ภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาในหลักสู ตรจึงต้องเรี ยนทั้งกลุ่มวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาภาษาตะวันตกและกลุ่ม
วิชาเอกภาษาสเปน
รายวิ ช าด้า นวัฒ นธรรมในกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานของสาขาวิ ช าภาษาตะวัน ตก ได้แ ก่ ภาษาและ
ประวัติศาสตร์ ชนชาติตะวันตก (Western Languages and History) วัฒนธรรมชนชาติตะวันตก (Cultural of
Western Nations) และวรรณกรรมยุโรป (European Literature) ทุกรายวิชาจะครอบคลุมเนื้ อหาของเฉพาะ
ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศสและสเปน โดยสองรายวิชาแรกเป็ นรายวิชาพื้นฐานที่ นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ทั้ง 3
สาขาวิชาต้องเรี ยนร่ วมกัน ส่ วนรายวิชาที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จะแยกกันเรี ยนตามเอก
ในกลุ่มวิชาเอกภาษาสเปน วิชาบังคับทั้งหมดจะเป็ นหลักไวยากรณ์และการฝึ กทักษะการฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยอาจมี เนื้ อหาวัฒนธรรมแทรกอยู่เล็กน้อยตามแบบฝึ กหัด ได้แก่ รายวิชาภาษา
สเปน 1-6 การฟั งและการพูดภาษาสเปน 1-4 การอ่านภาษาสเปน 1-2 การเขียนภาษาสเปน 1-2 ภาษาสเปน
เพื่อการอภิปรายและการโต้วาที และภาษาศาสตร์ และภาษาสเปนขั้นแนะนา ส่ วนวิชาเลือกที่มีเนื้ อหาด้าน
วัฒนธรรมมี 2 รายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้แก่ วรรณกรรมสเปนยุคทอง (Spanish Literature in the
Golden Age) และอารยธรรมสเปนและลาตินอเมริ ก า (Hispanic Civilization) โดยเนื้ อหาทั้ง 2 รายวิชาเน้น
เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
ด้วยรายวิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
ที่เน้นไวยากรณ์และทักษะการใช้ภาษาสเปน อีกทั้ง รายวิชาเนื้ อหาวัฒนธรรมทั้งหมดเป็ นการเน้นองค์รวม
ของยุโรป ส่ งผลให้นกั ศึกษาอาจไม่ได้เรี ยนรู ้ เนื้ อหาของประเทศอื่น ๆ นอกทวีปยุโรปที่ใช้ภาษาสเปนเป็ น
ภาษาราชการเช่นเดียวกัน
ในส่ วนของการสารวจเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมในหนังสื อแบบเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2 นั้น
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากรายวิชาบังคับในระดับ A1-A2 ของวิชาเอกภาษาสเปน ได้แก่วิชาภาษาสเปน 1-3 โดย
นาเนื้ อหาที่ปรากฏในแต่ละรายวิชาไปเปรี ยบเทียบกับหัวข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรม (Referentes Culturales)
จากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส (PCIC) ซึ่ งได้แบ่งหัวข้อทางวัฒนธรรมไว้ 3 ระดับ ตาม
ระดับภาษาของกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (MCER) ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ระดับเนื้อหาวัฒนธรรมของ PCIC และระดับภาษาของ MCER
ระดับเนือ้ หำวัฒนธรรมของ PCIC
ระยะเรี ยนรู้ (Fase de aproximación)
ระยะลงลึก (Fase de profundización)
ระยะเสถียร (Fase de consolidación)

ระดับภำษำของ MCER
ระดับ A1-A2
ระดับ B1-B2
ระดับ C1-C2

จากข้อมูลในตารางนี้ ผูเ้ รี ยนภาษาสเปนในระดับ A1-A2 จึงควรได้เรี ยนเนื้ อหาวัฒนธรรมในระยะ
เรี ยนรู้ (Fase de aproximación) ผูว้ ิจยั จึงใช้หวั ข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรมของระยะดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้ อหา
วัฒนธรรมจากแบบเรี ยนทั้ง 3 รายวิชาและได้แจกแจงผลออกมาเป็ นตารางโดยสรุ ป ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบเนื้อหาวัฒนธรรมในแบบเรี ยนภาษาสเปน 1-3 และหัวข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรม
ของ PCIC
หัวข้ ออ้ำงอิงทำงวัฒนธรรม: ระยะเรียนรู้

ภำษำสเปน 1 ภำษำสเปน 2 ภำษำสเปน 3

ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญ



ประชากรชนพื้นเมือง



รัฐบาลและระบอบการปกครอง



อาหารขึ้นชื่อ





เทศกาลสาคัญ
เมืองหลวงและเมืองสาคัญ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุ ขภาพ












การศึกษา
สื่ อ
ระบบขนส่ ง


ศาสนา
นโยบายด้านภาษา



เหตุการณ์และบุคคลสาคัญ
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หัวข้ ออ้ำงอิงทำงวัฒนธรรม: ระยะเรียนรู้

ภำษำสเปน 1 ภำษำสเปน 2

วรรณกรรม



เพลง ภาพยนตร์และการเต้นรา









ภำษำสเปน 3

สถาปัตยกรรม
ศิลปะ

จากข้อมูลในตาราง จะเห็ นว่าในเอกสารแบบเรี ยนมีการแทรกเนื้ อหาที่ค่อนข้างครอบคลุ มหัวข้อ
ของ PCIC โดยในรายวิชาภาษาสเปน 1 มีเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมมากกว่าในรายวิชาภาษาสเปน 2 และวิชา
ภาษาสเปน 3 เนื้ อ หาวัฒ นธรรมส่ ว นใหญ่ ม าจากหัว ข้อ ประเทศ สั ญ ชาติ สถานที่ ส าคัญ บุ ค คลส าคัญ
ตามลาดับ ซึ่ งข้อดีที่ได้จากการเรี ยนเนื้อหาเหล่านี้บ่อยครั้งจะทาให้นกั ศึกษาจดจาได้แม่นยาขึ้น แต่ขอ้ เสี ยคือ
จะได้เรี ยนเนื้ อหาหัวข้อเหล่านี้ มากกว่าหัวข้ออื่นซึ่ งมีความสาคัญเช่ นเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม เนื้ อหาแต่ละ
หัวข้อที่แทรกอยู่มกั เป็ นเพียงเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยที่นามาเป็ นประโยคตัวอย่างของการใช้หลักไวยากรณ์ และ
ในแบบฝึ กหัด โดยไม่ มี ก ารอธิ บ ายขยายความหรื อเจาะลึ ก รายละเอี ย ด และแบบฝึ กหัดที่ ป รากฏอยู่ใ น
แบบเรี ยนมักเป็ นลักษณะการเติมคา คาถามปรนัย การโยงคาตอบและการเรี ยงลาดับ ซึ่ งเป็ นลักษณะของ
กิจกรรมท่องจาที่ขาดองค์ประกอบของการสื่ อสาร และลดพลวัตในชั้นเรี ยนลง
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจานวน 3 กลุ่ม เพื่ออธิ บายความสาคัญของการสอนเนื้ อหา
วัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษา และคุณประโยชน์ของการใช้เกมในการสอนเนื้อหาดังกล่าว
2.1 ทฤษฎีสมรรถนะทางการสื่ อสาร (Competencia comunicativa)
“สมรรถนะทางการสื่ อสาร” หมายถึ งทักษะความสามารถของบุคคลในการสื่ อสาร ซึ่ งไม่ใช่
เพี ย งแค่ ก ารสร้ า งประโยคโดยใช้หลัก ไวยากรณ์ หรื อ ค าศัพ ท์ใ ห้ถู ก ต้อ งเท่ า นั้น แต่ จาเป็ นต้องมี ค วามรู ้
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริ บท (Rincón
Castellanos, 2004, p.100) โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสมรรถนะทางการสื่ อสารตามมาตรฐานกรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (MCER) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้
2.1.1 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ (Las competencias lingüísticas) เป็ นความสามารถในการ
ใช้ไวยากรณ์รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาษา เช่น คาศัพท์ การสะกด การออกเสี ยง ได้อย่างถูกต้อง
2.1.2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิ งสังคม (Las competencias sociolingüísticas) เป็ น
ความสามารถทางการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมซึ่ งสมาชิกในสังคมเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านทางการใช้ภาษา
เช่น มารยาทในการเข้าสังคม มารยาทในการสนทนา หรื อการใช้สานวนต่าง ๆ
2.1.3 สมรรถนะทางวจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Las competencias pragmáticas) คือความสามารถที่
จะเข้าใจความหมายโดยตรงตามคาศัพท์และนัยยะที่แท้จริ งของประโยค ทั้งจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของผูพ้ ูด
และแรงจูงใจในการพูดอีกด้วย
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ดังนั้น สมรรถนะทางการสื่ อสารจึงเป็ นความเข้าใจภาษาในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ น
ความสามารถที่ผเู ้ รี ยนภาษาต่างประเทศพึงมี เพราะจะเป็ นตัวกลางในการทาความเข้าใจภาษาปลายทาง ช่วย
พัฒนาทัก ษะการสื่ อสารให้ดีข้ ึ น จึงสามารถสร้ า งประโยคที่ เหมาะสมและสามารถเข้า ใจสิ่ งที่ คู่สนทนา
ต้องการสื่ อสารได้ดียงิ่ ขึ้น (Ohno, 2011, p. 26; Trujillo, 2006, pp. 125-126)
2.2 ทฤษฎีการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ
คาว่า “วัฒนธรรม” สามารถตีความได้จากหลากหลายมุมมองโดยล้วนสอดคล้องกับการ
ใช้ภาษา ในบริ บทการนาไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น วัฒนธรรมคือรู ปแบบ
ของการใช้ชีวิต จารี ตประเพณี แนวคิด ไปจนถึ งวิธีการแสดงออกตามแบบแผนของสังคม โดยสมาชิ กที่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ได้เรี ยนรู ้สืบต่อกันมาผ่านภาษา (Miquel & Sans, 1992, p. 3; Luis Sierra, 2008, p. 17)
ดังนั้น เนื้ อหาด้านวัฒนธรรมจึงควรมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ ภาษาตั้งแต่ระดับเริ่ มต้น เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ภาษาได้ทาความเข้าใจความสาคัญของวัฒนธรรมคงบคู่ไปกับการแสดงออกทางภาษา
Lourdes Miquel and Neus Sans (1992, p. 4) ได้แบ่งประเภทวัฒนธรรมเอาไว้ 3 ประเภท โดยได้รับ
ความสนใจในแวดวงวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ง ผู ้ส อนภาษาสเปนจ านวนมากก็ ไ ด้น าทฤษฎี น้ ี มา
ประยุกต์ใช้
2.2.1 “วัฒนธรรม” แบบตัวอักษร C ใหญ่ (Cultura con C mayúscula) คือวัฒนธรรมที่เป็ น
รู ปธรรม สามารถมองเห็ นหรื อจับต้องได้ โดยมักเกี่ ยวข้องกับศิ ลปะ ดนตรี สถาปั ตยกรรม วรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ ประเพณี สาคัญที่สะท้อนลักษณะความเชื่อ
2.2.2 “วัฒนธรรม” แบบตัวอักษร c เล็ก (cultura con c minúscula)
คือวัฒนธรรมที่ไม่สามารถมองเห็ นหรื อจับต้องได้ และเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผเู ้ รี ยนภาษาควรเรี ยนรู ้ และ
ทาความเข้าใจเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสื่ อสาร (competencia comunicativa) ได้แก่ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการคิด การแสดงออก ความเชื่ อ รวมไปถึงแบบแผน จารี ตประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ซึ่ ง
เจ้าของภาษาทุกคนรู ้จกั และคุน้ เคยเป็ นอย่างดี
2.2.3 “วัฒนธรรม” แบบตัวอักษร K (La Kultura con K)
คือวัฒนธรรมของบางกลุ่มคนในสังคมเท่านั้น เช่ น ภาษาวัยรุ่ นที่ สามารถเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย
ภาษาถิ่ นหรื อค าศัพท์ที่ใ ช้เฉพาะในพื้นที่ ใ ดพื้ นที่ หนึ่ ง รวมไปถึ งส าเนี ย งและวิธี การพูดที่ มีอยู่ใ นเฉพาะ
บางกลุ่มสังคม
2.3 ทฤษฎีเกมการสอน
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาความหมาย ชนิ ดของเกม ขั้นตอนในการสร้างเกม เพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
สร้างเกมการสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
Conchita Sanuy (as cited in Chacón, 2008, p.1) ได้กล่าวไว้วา่ “La palabra ‘juego’, proviene del término
inglés ‘game’ que viene de la raíz indo-europea ‘ghem’ que significa saltar de alegría... en el mismo se
debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan muchas

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 21

habilidades.” ซึ่ งหมายความว่าคาว่า “เกม” มาจากคาว่า “ghem” ในภาษาอินโด-ยูโรเปี ยน แปลว่า กระโดด
โลดเต้นด้วยความสุ ข โดยเกมจะต้องมอบความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในขณะพัฒนาสมรรถภาพ
อีกหลายด้านไปพร้อมกัน4 สุ วทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2545, หน้า 90) ได้อธิ บายไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้เกม คือกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนได้เล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์กติกาไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทาให้เกิด
ความสนุ กสนาน ร่ าเริ ง พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สร้ างโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น ส่ วน José
Manuel Bautista-Vallejo และ Norma Raquel Lopéz (2002, p. 6) ได้กล่าวไว้วา่ เกมจะชักจูงให้ผเู ้ ล่นเกิด
ความตื่นเต้นและรู ้สึกมีอิสระเสรี เนื่องจากสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทาให้เกิดความสนใจต่อกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนมากขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการพัฒนาเกมเพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนในชั้นเรี ยนจากบทความ “El juego didáctico
como estrategia de enseñanza y aprendizaje ¿Cómo crearlo en el aula?” ของ Paula Chacón (2008, pp. 4-6)
และ “El juego en la enseñanza de ELE” ของ María José Labrador Piquer และ Pascuala Morote Magán
(2008, p. 80) ซึ่ งมีข้ นั ตอนหลักดังต่อไปนี้
(1) การคัดสรรเนื้อหาจากบทเรี ยนเพื่อนามาเป็ นสาระสาคัญของเกม
(2) การวางแผนและออกแบบเกม ประกอบไปด้วยการคัดเลื อกประเภทของเกมให้เข้ากับเนื้ อหา
ที่เลือกไว้ กาหนดกฏกติกา เวลาที่จะใช้ในการเล่น รวมถึงอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จาเป็ นในการเล่น
(3) การนาเกมไปใช้ในห้องเรี ยน ซึ่ งผูส้ อนต้องผันตัวจากการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ในชั้นเรี ยนมาเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวกในการเล่นเกมและผูเ้ รี ยนจะผันตัวมาเป็ นผูเ้ ล่น
ประเภทของเกมที่สามารถนามาใช้ในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนนั้นมีหลากหลายประเภท ผูว้ ิจยั
จึงเลือกศึกษาประเภทของเกมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้อย่างน่าสนใจ มีกติกาการ
เล่ น ที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นและเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาที่ น ามาประกอบการเล่ น เกม โดยผูว้ ิ จ ัย ได้ค ัด เลื อ กจาก
ข้อเสนอแนะของ Paula Lorente Fernández และ Mercedez Pizarro Carmona (2012, pp. 7-8) Labrador และ
Morete (2008, p. 77) รวมถึง Carmen Grace Salazar Salas (2000, pp. 167-168) โดยจาแนกไว้จานวน 3
ประเภทหลัก ได้แก่
(1) เกมที่จาแนกตามลักษณะการเล่น (Funcionamiento del juego) เช่น เกมเติมข้อมูลที่ต่างฝ่ ายต่างมี
ข้อมูล (Juego de vacío de información – recíproco) คือเกมที่ผเู ้ ล่น A มีขอ้ มูลซึ่ งผูเ้ ล่น B ต้องการ และผูเ้ ล่น
B เองก็มีขอ้ มูลที่ผเู ้ ล่น A ต้องการ เกมการแลกเปลี่ยน (Juego de intercambios) คือสมาชิ กในกลุ่มจะต้องนา
ข้อมูล ที่ตนมีไปแลกเปลี่ยนกับผูเ้ ล่นคนอื่น เกมการสื บค้น (Juego de búsqueda y averiguación) คือผูเ้ ล่นแต่
ละคนมีขอ้ มูลและเมื่อนาข้อมูลมารวมกันก็จะสามารถแก้ปริ ศนาของเกมได้
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(2) เกมที่จาแนกตามระยะเวลาที่ใช้เล่น (Juegos al momento de su utilización) เช่น เกมอุ่นเครื่ อง
(Juego de iniciación) คือเกมที่ใช้เล่นเพื่อเข้าสู่ เนื้ อหาบทเรี ยน เกมสาหรับสารวจระดับผูเ้ รี ยน (Juego de
exploratorios de nivel) คือเกมที่ใช้สาหรับวัดระดับความรู ้ความสามารถด้านเนื้อหาของผูเ้ รี ยน และเกมเสริ ม
บทเรี ยน (Juegos complementarios de la unidad didáctica) คือเกมที่ใช้เล่นเพื่อทบทวนเนื้ อหาหรื อเป็ นส่ วน
หนึ่งในบทเรี ยน
(3) เกมที่จาแนกตามลักษณะการจัดการ (Juegos organizados) เช่ น เกมเชิ งวิชาการ (Juegos
académicos) ที่นาเนื้ อหาในบทเรี ยนมาใส่ ไว้ในเกม เกมความร่ วมมือ (Juegos cooperativos) คือเกมที่ผเู ้ ล่น
ทุกคนร่ วมมือกันทาภารกิจให้สาเร็ จโดยไม่มีการแข่งกันระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกันเอง และเกมที่มีการเคลื่อนไหว
น้อย (Juegos Pasivos o poco movimiento) ซึ่ งเป็ นเกมที่ไม่เน้นการเคลื่ อนไหวของร่ างกายแต่เน้นไป
ทางด้านการใช้สมาธิ และความคิดที่วอ่ งไว
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดทั้งหมดนี้มาปรับใช้ในการประดิษฐ์เกมการสอนในลาดับต่อไป
3. สร้างเกมการสอน
ผูว้ ิจยั เริ่ มสร้างเกมโดยวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นตารางเปรี ยบเทียบเนื้ อหาวัฒนธรรมใน
แบบเรี ยนรายวิชาภาษาสเปน 1-3 และหัวข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรมของ PCIC และพิจารณาเลือกหัวข้อที่
น่าจะสามารถกระตุน้ ความสนใจของนักศึกษาในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปนได้ดี โดย
นาทฤษฎีขา้ งต้นมาปรับใช้ โดยคานึงถึงสมรรถนะทางการสื่ อสารที่ผเู ้ ล่นจะได้ฝึกฝน เนื้ อหาวัฒนธรรมที่จะ
ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปน ขั้นตอนการประดิษฐ์เกม ไปจนถึงการเลือก
ประเภทเกม ในที่น้ ีจะขอยกตัวอย่างทั้งหมด 3 เกมแบ่งตามระดับ A 1 และ A 2 ได้แก่
ระดับ A 1: เทศกาลสาคัญ และ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ระดับ A 2: อาหารจานเด่น
โดยผูว้ ิจยั ได้นาเกมทั้งหมดไปทดลองใช้กบั นักศึกษาสาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปี ที่ 1 จานวน 34 คน และชั้นปี ที่ 3 จานวน 36 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 เทศกาลสาคัญ (¡Viva la fiesta!)
จากการศึกษาเอกสารแบบเรี ยนของหลักสู ตรฯ ไม่พบว่ามีเนื้อหาหัวข้อเทศกาลหรื อประเพณี ซึ่ ง
จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา ชุ ดความคิด และความเชื่ อของคนในสังคม รวมถึงเป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึ ง
ความเป็ นอัตลักษณ์ของประเทศหรื อภูมิภาคอีกด้วย เกมนี้ จึงสร้างขึ้นเป็ นกิ จกรรมเสริ มเพื่อให้ผเู ้ ล่นที่กาลัง
เรี ยนรู้ ภาษาสเปนระดับต้นได้ทาความรู ้ จกั กับเทศกาลอันบ่ งบอกถึ ง ความเชื่ อและความศรั ท ธาในกลุ่ ม
ประเทศผู้ใ ช้ภ าษาสเปน ควบคู่ ไ ปการฝึ กทัก ษะการพู ด (Expresión oral) และการอ่ า นภาษาสเปน
(Comprensión lectora) เกมนี้ ควรมีจานวนผูเ้ ล่นอย่างน้อย 2 คนและใช้เวลา 20 นาทีในการเล่น เทศกาลที่
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกมาสร้างเกมมีท้ งั หมด 6 เทศกาล คือ Día de los Muertos ของประเทศเม็กซิ โก La tomatina
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ของประเทศสเปน Inti Raymi ของประเทศเปรู El Carnaval de Barranquilla ของประเทศโคลอมเบีย La
Fiesta Nacional de la Vendimia ของประเทศอาร์เจนตินา และ La Navidad ของทุกประเทศ
เนื่ องจากการทาความเข้าใจข้อมูลที่ผูเ้ รี ยนไม่คุน้ เคยเป็ นครั้งแรกมักจะมาจากการอ่านข้อมูลเป็ น
หลัก ผูว้ ิจยั จึ งค านึ งถึ ง ประเภทเกมที่ ท าให้ผูเ้ ล่ นเกิ ดความสนใจและอยากท าความเข้าใจข้อมูล เหล่ า นั้น
จึ ง เลื อกใช้ป ระเภทเกมที่ ท าให้ ผูเ้ ล่ น มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร่ ว มกัน สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ง่ า ยและเน้นการใช้
ไหวพริ บ กล่าวคือ เกมเติมข้อมูลที่ต่างฝ่ ายต่างมีขอ้ มูล (Juego de vacío de información – recíproco) เกมการ
สื บค้น (Juego de búsqueda y averiguación) และเกมที่ มีการเคลื่อนไหวน้อย (Juegos Pasivos o poco
movimiento) รวมถึงสามารถเป็ นเกมสาหรับสารวจระดับผูเ้ รี ยน (Juego de exploratorios de nivel) เกมเสริ ม
บทเรี ยน (Juegos complementarios de la unidad didáctica) และเกมสาหรับการประเมินผล (Juegos de
evaluación)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นได้แก่ ลูกเต๋ าคาถาม (แต่ละด้านของลูกมีสรรพนามเพื่อใช้ในการตั้งคาถาม
ได้แก่ Quién, Qué, Cómo, Por qué, Dónde, cuándo) และแผ่นข้อมูลเทศกาลสาคัญ โดยแบ่งเป็ นของเซต A
คือบัตรสาหรับใช้ต้ งั คาถาม และเซต B คือบัตรสาหรับตอบคาถาม
วิธีการเล่นคือแบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นคู่ โดยผูเ้ ล่นแต่ละคนจะได้ท้ งั บัตรเซต A และเซต B ในบัตรแต่ละ
ใบเป็ นข้อมูลของเทศกาลที่สมบูรณ์อยูแ่ ล้ว จากนั้น ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะต้องผลัดกันทอยลูกเต๋ าคาถาม เมื่อทอย
ได้สรรพนามเพื่อใช้ในการตั้งคาถามแล้ว จะต้องดูที่บตั รเซต A ของตนว่าเป็ นเทศกาลอะไรและต้องคิดเอง
ว่าจะตั้งคาถามอย่างไร ส่ วนคาตอบจะหาได้จากบัตรเซต B ของเทศกาลนั้น ๆ
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมไปทดลองเล่ นกับ นัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 1 (ระดับ A1) ที่ ผ่า นการเรี ย นเรื่ อ งการสร้ า ง
ประโยคคาถามมาแล้วจานวน 34 คน แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คน 2 กลุ่ม ผลจาก
การสังเกตการณ์ คือ ผูเ้ ล่นมี แรงกระตุ น้ เกิ ดความตื่ นเต้นสนุ กสนานจากการทอยลูกเต๋ าที่ ผูเ้ ล่นคาดการณ์
ไม่ได้วา่ จะออกมาเป็ นสรรพนามคาถามอะไรและคาถามจะมาจากเทศกาลอะไร ทุกคนในกลุ่มจึงตั้งใจที่จะมี
ส่ วนร่ วมในเกม อุปสรรคของการเล่นเกมนี้คือผูเ้ ล่นยังรู ้ภาษาสเปนในระดับพื้นฐาน จึงต้องใช้เวลาในการทา
ความเข้าใจหรื อตีความจากบริ บท และแม้วา่ จะอนุญาตให้เปิ ดพจนานุ กรม แต่ก็ทาให้เสี ยเวลาในการเล่นเกม
ไปพอควร
3.2 บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Nuestra gente)
หัวข้อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นหัวข้อที่มีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากแต่ละประเทศมีบุคคลที่สร้าง
ชื่ อเสี ยงในด้านต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ จากการสารวจแบบเรี ยนในหลักสู ตรฯ พบหัวข้อนี้ ในแบบฝึ กหัด
เพียงไม่กี่ประโยคและมีบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในบางด้านเท่านั้น ผูเ้ รี ยนจึงควรได้รู้จกั กับบุคคลสาคัญในแวดวง
ต่าง ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกับฝึ กฝนการผันกริ ยาในรู ปปั จจุบนั กาล คาคุณศัพท์เพื่ออธิ บายลักษณะ
บุคคล รวมถึงทักษะการอ่าน (Comprensión lectora) และการพูด (Expresión oral) ไปในเวลาเดียวกัน เกมนี้
ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีและต้องมีจานวนผูเ้ ล่นอย่างน้อย 2 คนต่อ 1 กลุ่ม
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ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาทั้งหมด 10 คน คือ Simón Bolívar ผูน้ าในการประกาศเอกราช
ชาวเวเนซูเอลา Frida Kahlo จิตรกรหญิงชาวเม็กซิ กนั Gabriel García Márguez นักเขียนรางวัลโนเบลชาว
โคลอมเบีย Celia Cruz ราชินีเพลงซัลซา (Salsa) จากประเทศคิวบา Papa Francisco สมเด็จพระสันตปาปา
องค์ปัจจุบนั ซึ่ งเป็ นชาวอาเจนตินา Sofía Vergara นักแสดงหญิงชาวโคลอมเบีย Pedro Almodóvar ผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ รางวัลออสการ์ ชาวสเปน Guillermo del Toro ผูก้ ากับภาพยนตร์ รางวัลออสการ์ ชาวเม็กซิ กนั Che
Guevara นักปฏิวตั ิชาวอาร์เจนตินา และ Fernando Botero ศิลปิ นแนวร่ วมสมัยชาวโคลอมเบีย
เกมนี้ ประกอบไปด้วย เกมจับคู่ (Juego de emparejar) เหตุผลที่เลือกเกมประเภทนี้ เพราะเป็ นเกมที่
จะปรากฏรู ป ภาพของบุ ค คลส าคัญทั้ง ในแผ่น ข้อมู ล และบนกระดานเดิ นเกม ผูเ้ ล่ นต้องจับ คู่ บุ คคลบน
กระดานและในแผ่นข้อมูล ทาให้สามารถจดจาลักษณะและข้อมูลสาคัญของบุคคลเหล่านั้นได้ อีกทั้งยังเป็ น
เกมที่มีการเคลื่อนไหวน้อย (Juegos Pasivos o poco movimiento) เพราะเน้นการใช้ไหวพริ บ รวมถึงเป็ นเกม
สาหรั บ ส ารวจระดับ ผูเ้ รี ย น (Juego de exploratorios de nivel) และเกมเสริ มบทเรี ย น (Juegos
complementarios de la unidad didáctica)
อุปกรณ์ ที่ใช้ได้แก่ กระดานบันไดงูที่มีรูปของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ลูกเต๋ า หมากเดิน กระดาน และ
แผ่นข้อมูลบุคคลสาคัญ ซึ่ งประกอบไปด้วยรู ปภาพ สัญชาติ อาชีพ ผลงานสาคัญหรื อข้อมูลที่โดดเด่น
วิธีการเล่นคือ แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดานงู ลูกเต๋ า และแผ่นข้อมูลของบุคคลสาคัญ เริ่ มเล่นด้วยการ
ทอยลูกเต๋ าและเดิ นหมากตามจานวนที่ทอยได้ เมื่อหมากไปตกอยู่ที่ใดให้อธิ บายเรื่ องราวของบุคคลนั้น 1
ประโยค โดยสามารถบรรยายจากลักษณะที่เห็นในภาพหรื อดูขอ้ มูลได้จากแผ่นข้อมูลที่ได้รับ ภายในกลุ่มจะ
ช่ วยกันตรวจสอบว่า ผูเ้ ล่ นแต่ ล ะคนแต่ง ประโยคจากข้อมู ลที่ มี ไ ด้ถู ก ต้องหรื อไม่ หากยัง ไม่ถู ก ก็ จะต้อง
ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ผเู ้ ล่นคนนั้นผ่าน และผูเ้ ล่นคนใดถึงทางออกก่อนก็จะเป็ นผูช้ นะ
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมนี้ ไปทดลองเล่นกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (ระดับ A1) ที่ผา่ นการเรี ยนเรื่ องคาคุ ณศัพท์
บรรยายลักษณะบุคคลและการผันกริ ยาในรู ปปั จจุบนั มาแล้วจานวน 34 คน แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มละ 7
คนมี 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 8 คน มี 1 กลุ่ม จากการสังเกตการณ์พบว่าผูเ้ ล่นกระตือรื อร้นที่จะเล่นเกม เนื่ องจาก
เกิดความสงสัยว่าบุคคลเหล่านั้นเป็ นใครและมีความสาคัญอย่างไร และในขณะเดียวกัน ก็ได้ฝึกสังเกตและ
สร้างประโยคด้วยตนเอง โดยใช้คาคุณศัพท์เพื่อบรรยายลักษณะบุคคลควบคู่ไปกับการฝึ กผันกริ ยา อุปสรรค
ที่ เกิ ดขึ้ นคื อผูเ้ ล่ นยังไม่รู้จกั คาศัพท์บางส่ วน ทาให้ต้องเสี ยเวลาหาความหมายในพจนานุ กรม และผูเ้ ล่ น
บางส่ วนไม่ทราบว่าจะบรรยายลักษณะของบุคคลนั้นอย่างไร หากไม่มีคาคุณศัพท์ให้ในแผ่นข้อมูล
3.3 อาหารจานเด่น (Así se cocina)
อาหารสะท้อนเอกลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรมของแต่ ล ะพื้ นที่ แต่ เนื่ องจากหัวข้ออาหารที่ พ บใน
แบบเรี ยนเป็ นเพียงประโยคสั้น ๆ และไม่มีการอธิ บายเพิ่มเติ ม จึ งอาจไม่เพียงพอที่ จะทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึ ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านจานอาหารนั้น ๆ ในเกมนี้ผเู ้ ล่นจะได้เรี ยนรู ้อาหารจากประเทศผูพ้ ูดภาษาสเปน
เปรี ยบเที ยบกับอาหารไทยที่ทุกคนคุ น้ เคย โดยในศตวรรษที่ 16 และ 17 ทวีปอเมริ กา ยุโรปและเอเชี ยได้
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แลกเปลี่ ยนพืชพันธุ์ธัญญาหารระหว่างกันผ่านเจ้าอาณานิ คมอย่างสเปนและโปรตุเกส อีกทั้ง บางพื้นที่ใน
ลาติ นอเมริ กากับ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ก็มี สภาพภูมิ ประเทศและภู มิอากาศใกล้เคี ย งกัน จึ ง มี อาหารที่
คล้ายคลึ งกันไปด้วย ผูว้ ิจยั นาเกมนี้ มาประยุกต์เล่นกับความรู ้ทางไวยากรณ์ในระดับ A2 เรื่ องการผันกริ ยา
คาสั่ง (el imperativo) เพื่อช่วยเสริ มทักษะการอ่าน (Comprensión lectora) และทักษะการพูด (Expresión
oral) โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในการเล่นและต้องมีจานวนผูเ้ ล่นอย่างน้อย 3 คนต่อ 1 กลุ่ม
อาหารขึ้ นชื่ อที่ ผูว้ ิจยั เลื อกมาจับคู่ กบั อาหารไทย ได้แก่ ตามาลไก่ ใส่ ซ อสเขี ย วกับ ขนมข้าวโพด
(Tamales de pollo en salsa verde y dulce de maíz) เอ็มปานาดาเนื้ อกับกะหรี่ พฟั เนื้ อ (Empanada de carne y
Curry Puff de carne) ปาเอยาทะเลกับข้าวผัดผงกระหรี่ ทะเล (Paella de marisco y Arroz de curry con
marisco) เซบิเชของเปรู กบั ยาปลากะพง (Ceviche peruano y Ensalada picante de lubina) และข้าวผัดถัว่ ดา
กับข้าวเหนียวดาน้ ากะทิ (Arroz congrí y Arroz negro en leche de coco)
ความน่ าสนใจของเกมนี้ อยู่ที่วตั ถุ ดิบของอาหาร เพราะผูเ้ ล่นจะได้เรี ยนรู ้ วตั ถุ ดิบบางชนิ ดที่ลาติ น
อเมริ กาและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีร่วมกัน ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าหากนาเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาทาเป็ นเกมการ
แลกเปลี่ยน (Juego de intercambios) ร่ วมกับการจาลองสถานการณ์ (Simulaciones) จะทาให้ผเู ้ ล่นเกิดความ
เข้าใจจากการเห็นภาพด้วยตนเอง ส่ งผลให้ผเู ้ ล่นจดจาข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ตอ้ งท่องจาจากคาศัพท์ อีกทั้ง
เกมนี้ ยงั เป็ นเกมความร่ วมมื อ (Juegos cooperativos) ที่ ไ ม่จาเป็ นต้องมี ผูแ้ พ้หรื อชนะ แต่จะอาศัยความ
ร่ วมมื อกันของผูเ้ ล่ นเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของเกม นอกจากนี้ ยังสามารถเป็ นเกมที่ใช้เสริ มในบทเรี ยน
(Juego complementario de unidad didáctica) เพื่อฝึ กฝนการใช้ประโยคคาสั่งในภาษาสเปนได้อีกด้วย
อุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการเล่ นได้แก่ บัตรภาพพร้ อมคาศัพท์วตั ถุ ดิบในการประกอบอาหารชนิ ดต่าง ๆ
และแผ่นข้อมูลวิธีการประกอบอาหารของกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปนซึ่ งจะมีคากริ ยาที่ยงั ไม่ได้ผนั พร้อม
กับวัตถุดิบที่ตอ้ งใช้ประกอบในเมนู
วิธีการเล่นคื อผูเ้ ล่นแต่ละกลุ่มจะเลื อกทาอาหารขึ้ นชื่ อของลาติ นอเมริ กาพร้ อมกับอาหารไทยที่ มี
ลักษณะและวัตถุดิบคล้ายกัน จากนั้น จะได้รับแผ่นข้อมูลวิธีการประกอบอาหารพร้อมกับชื่ อวัตถุดิบที่ตอ้ ง
ใช้ในเมนูน้ นั และบัตรภาพพร้อมคาศัพท์ของวัตถุดิบ โดยที่บตั รภาพบางส่ วนจะไม่ใช่วตั ถุดิบของอาหารของ
กลุ่มตนเอง ผูเ้ ล่นในกลุ่มจึงต้องนาบัตรภาพวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องไปขอแลกกับบัตรภาพที่ถูกต้องจากกลุ่มอื่น
โดยใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร เนื่ องจากในขั้นตอนนี้ จะต้องดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วเพื่อไปเน้นการสื่ อสาร
ภาษาสเปนในขั้นตอนต่อไป เมื่อได้บตั รภาพพร้ อมคาศัพท์ของวัตถุ ดิบครบแล้ว สมาชิ กในกลุ่มจะจาลอง
สถานการณ์การประกอบอาหารโดยผลัดกันใช้ประโยคคาสั่งเพื่ออธิ บายวิธีการทาอาหารให้ผเู ้ ล่นคนถัดไป
จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ น
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมไปทดลองเล่นกับนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 (ระดับ A2) ที่ผ่านการเรี ยนรู ้ เรื่ องการสร้ าง
ประโยคคาสั่งมาแล้วจานวน 36 คน แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มตามจานวนอาหารที่ถูกจับคู่ไว้ จึงแบ่งเป็ นกลุ่มละ 7
คน 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 8 คน 1 กลุ่ม จากการสังเกตการณ์ พบว่าผูเ้ ล่นมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับอาหารสเปน
และลาตินอเมริ กาอยู่บา้ ง จึงให้ความสนใจอยากจะเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผูเ้ ล่นต้องออกไปค้นหา
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วัตถุ ดิบที่ตนต้องการจากกลุ่มอื่น ทาให้เกิ ดความสนุ กสนานมากขึ้น หลังจากการเล่นเกม ผูเ้ ล่นมีความพึง
พอใจเพราะได้ความรู ้ใหม่ ทั้งคาศัพท์วตั ถุดิบในการประกอบอาหาร รวมถึงกริ ยาที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ปั ญหาเดียวที่พบจากการทดลองใช้เกมนี้ คือระยะเวลาไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งมีการปรับเวลาจาก 25 นาทีเป็ น
30 นาที
ผลกำรศึกษำ
จากการสังเกตการณ์การทดลองเล่นเกมทั้ง 3 เกม สรุ ปได้วา่ ผูเ้ ล่นให้ความสนใจ มีท่าทีกระตือรื อร้น
และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมที่ผเู ้ ล่นคาดการณ์ไม่ได้อย่างเกมที่เล่นแบบเสี่ ยง
ดวง หรื อเกมที่ผเู ้ ล่นต้องไขปริ ศนา และหากนาเกมมาประยุกต์ใช้ในการสอนเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมที่ผเู ้ ล่น
ไม่ เ คยรู ้ ม าก่ อน ก็ จะยิ่ง ก่ อ ให้ เกิ ดความสงสั ย ใคร่ รู้และอยากค้นหาค าตอบด้ว ยตัวเอง ส่ วนปั ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิ ดขึ้นมักจะเกิ ดจากประเด็นทางไวยากรณ์ ทักษะการพูดและคลังคาศัพท์ของนักศึกษาทาให้
ผูเ้ ล่นบางส่ วนยังไม่สามารถเข้าร่ วมในเกมได้ทนั ที ทาให้ใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้ ในขณะเดียวกัน หาก
เป็ นเกมที่เล่นเป็ นกลุ่ม แต่สมาชิ กไม่ได้มีส่วนร่ วมตลอดการเล่นเกมทุกคน สมาชิ กที่ไม่ได้มีส่วนร่ วมก็จะ
สนใจกิจกรรมน้อยลง ผลทั้งหมดนี้ สรุ ปออกมาได้วา่ เกมนั้นมีประสิ ทธิ ผลเพราะบรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั หมด
แต่ผวู ้ จิ ยั ควรมีการปรับปรุ งเนื้ อหาและวิธีการเล่นบางส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรสารวจความสามารถทาง
ทักษะของผูเ้ รี ยนล่วงหน้าเพื่อนามาสร้างเกมให้เหมาะสมกับระดับภาษาของผูเ้ รี ยน
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
งานวิจยั นี้มุ่งนาเสนอการพัฒนาการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2 ผ่าน
เกม โดยอ้างอิงทฤษฎี สมรรถนะทางการสื่ อสาร (Competencia comunicativa) ทฤษฎี การสอนเนื้ อหา
วัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีเกมการสอน กรณี ศึกษาคือหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเนื้อหาวัฒนธรรมในหนังสื อเรี ยน นาเสนอเกมเพื่อเสริ มการเรี ยนการสอนที่ผวู้ ิจยั ได้เลือกสรร
หัวข้อจากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส (Plan curricular del Instituto Cervantes หรื อ PCIC)
และได้ตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของเกมดังกล่าวโดยได้นาไปทดลองใช้จริ งในห้องเรี ยนของหลักสู ตรดังกล่าว
ผลจากการสังเกตุ การณ์ พบว่าเกมที่ สร้ างขึ้ นทาให้เกิ ดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนที่ ผ่อนคลายและ
สนุกสนาน กระตุน้ ความสงสัยในตัวผูเ้ ล่น โดยเฉพาะเกมที่มีการเสี่ ยงดวง หรื อเกมที่ผเู ้ ล่นไม่เคยรู ้ขอ้ มูลมา
ก่อน ทาให้เกิ ดแรงจูงใจกระตือรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้ และค้นหาคาตอบด้วยตัวเอง รวมถึ งผูเ้ ล่นเองก็มีโอกาส
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ หม่ ๆ กับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปน ในขณะเดียวกัน ปั ญหาและอุปสรรคที่พบคือเรื่ อง
คลังคาศัพท์และทักษะทางไวยากรณ์ของผูเ้ ล่น ซึ่ งก็จะเป็ นข้อมูลสาคัญที่ผวู ้ ิจยั จะนาไปปรับปรุ งกิจกรรมให้
เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป
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กำรแก้ ไข ปรับปรุ ง และข้ อเสนอแนะ
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคข้า งต้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอเสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งเพื่ อ ให้ เ กมมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดย
1. แนบคลังคาศัพท์ในแผ่นข้อมูลเสมอเพื่อช่วยให้ผเู ้ ล่นเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
2. เปลี่ ยนวิธีการเล่นจากที่ ให้สมาชิ กเพียงบางคนในกลุ่มสนทนาตอบโต้กนั เป็ นการให้สมาชิ ก
ทุกคนแข่งกันตอบ
3. ช่วยชี้ ช่องทางให้ผเู ้ ล่นรู ้ วา่ เนื้ อหาส่ วนไหนที่สามารถนาไปตั้งเป็ นคาถามหรื อสร้ างประโยคได้
โดยการเว้นช่องว่างในเนื้อหาบางส่ วนและเพิ่มคาศัพท์ที่จาเป็ นสาหรับการเล่นเกมในแผ่นข้อมูล
4. สั งเกตการณ์ หรื อประเมิ นพื้ นฐานทักษะภาษาของผูเ้ รี ย นเฉพาะกลุ่ ม ก่ อนการเล่ นเกม และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นให้ยดื หยุน่ ตามกลุ่มผูเ้ ล่น
5. หากเป็ นไปได้ค วรมี ก ารใช้สื่ อ การสอนที่ ห ลากหลายเข้า มาร่ ว มด้ว ย เช่ น การเล่ น เกมใน
อินเตอร์เน็ต (online game) เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ ล่นมากขึ้น
6. ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในเกมจากตัวผูเ้ ล่นเพื่อให้การประเมินผลของเกมสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
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