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ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และ
แนวคิด RT ที่มีต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมายร่วมกัน (CMM) และแนวคิดการอ่านบทละคร (RT) ที่มีต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น (共話
หรือ Kyouwa) ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนรู้
ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ จ�ำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมการ
เรียนรู้ และ 2) แบบวัดความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นร่วมกับเกณฑ์รูบริคส์ที่พัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ Wilcoxon signed - rank test ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลความสามารถ
ในการสนทนาแบบญี่ปุ่นหลังจากเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ .01 (z = 2.956, p-value = 0.003)
ซึ่งความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นในบทบาทผู้พูดอย่างมีนัยส�ำคัญที่ .01 โดยพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่
1) การพูดไม่จบประโยคเพือ่ แสดงความเกรงใจ 2) การถามคูส่ นทนาเพือ่ สลับบทบาทเป็นผูฟ้ งั ตามล�ำดับความสามารถ
ในการสนทนาแบบญี่ปุ่นในบทบาทผู้ฟังมีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ .01 โดยพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่
1) การตอบรับแสดงความรู้สึกร่วม 2) การตอบรับเสริมการสนทนาด้วยเสียงสั้นๆ หรือท่าทาง ตามล�ำดับ
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Effects of Learning Activity Based on CMM and
RT on Japanese Conversation Style
Abstract
This research aimed to study the effects of the learning activity based on Coordinated
Management of Meaning (CMM) and Reader’s Theatre (RT) on Japanese Conversation Style
(共話 or Kyouwa). The sample of this study was 11 students who were eleventh-grade students
majoring in Japanese from a secondary school in Bangkok. The research instruments were
1) a learning activity based on CMM and RT 2) an evaluation form to analyze students’ Japanese
conversation style with rubrics scores. Descriptive statistics and Wilcoxon signed - rank test
were used to compare the data. The findings revealed that the students’ Japanese conversation
style of the post-test were significantly higher than the pre-test at .01 level (z = 2.956, p-value
= 0.003). Japanese Conversation Style in Speaker Role's were significantly higher at.01 level in
which 1) indirect disagreement and 2) turn-taking were higher respectively. Listener role’s data
were significantly higher at .01 which 1) reaction phrase and 2) backchannels signals were higher
respectively.

Key words

Japanese as a Foreign Language, Japanese Conversation Style, Coordinated
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1. บทน�ำ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ดังที่ Markova (2011) กล่าวว่า วัฒนธรรมญี่ปุ่น
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะค่านิยมเรื่องความสามัคคี ความปรองดอง ความใส่ใจ และความเกรงใจผู้อื่น ซึ่ง
จากวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการสนทนาและการใช้ภาษาญี่ปุ่น (จันทร์เพ็ญ ศักดิ์ชัยเจริญกุล, 2018)
นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Iwasaki & Horie (1998) และ Aoki (2010) พบว่า ชาวญี่ปุ่นให้คุณค่าความส�ำคัญ
กับความเป็นกลุ่ม (Group Oriented Culture) ส่งผลให้รูปแบบการสนทนามีลักษณะเด่นคือ ผู้พูดและผู้ฟัง
จะสร้างบทสนทนาร่วมกัน ซึ่งตรงกับลักษณะการสนทนาที่ 水谷 (1980) เรียกว่า共話 (kyouwa) โดย水谷 (1993)
และ 田所 (2015) ให้นิยามไว้ว่า เป็นการสนทนาที่ผู้พูดและผู้ฟังต่างฝ่ายต่างร่วมกันสร้างขึ้น มีลักษณะการใช้ภาษา
เช่น ผู้พูดจะพูดไม่จบประโยคเพื่อให้ผู้ฟังมีโอกาสได้พูดต่อให้การสนทนาสมบูรณ์ ผู้ฟังเติมเต็มการสนทนาโดย
การใช้คำ� ตอบรับทีม่ คี วามถีส่ งู หรือใช้คำ� ทีแ่ สดงความรูส้ กึ ทีม่ รี ว่ มกับผูพ้ ดู ตลอดการสนทนา เพือ่ ให้การสนทนาด�ำเนิน
ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส�ำเร็จตามแบบญี่ปุ่น
จากการศึกษาและวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยต่างๆ ของ 伊藤・矢野 (1998) 笹川 (2007) 劉 (2009) ผู้วิจัย
สรุปได้ว่า 共話 (kyouwa) หรือ การสนทนาแบบญี่ปุ่น หมายถึง รูปแบบการสนทนาที่มีความเป็นเอกภาพ มีความ
ใส่ใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้สนทนา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทของผู้พูดแบบญี่ปุ่น
หมายถึงการที่ผู้พูดเชื่อมต่อการสนทนากับผู้ฟัง โดยใช้ประโยค ค�ำ น�้ำเสียงที่แสดงถึงความรู้สึกที่มีร่วมกันในเรื่อง
ที่สนทนา มีการสลับบทบาทเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเป็นผู้พูดและเป็นผู้ยกหัวเรื่องในการสนทนา และ 2) บทบาทของ
ผูฟ้ งั แบบญีป่ นุ่ หมายถึง การทีผ่ ฟู้ งั แสดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ รี ว่ มกับผูพ้ ดู โดยการใช้คำ� ตอบรับ และพูดเสริมการสนทนา
ในระยะเวลาการพูดที่ใกล้เคียงกับผู้พูด
อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยพบว่า การสนทนาแบบไทยมีลักษณะที่แตกต่างจากการสนทนาแบบ
ญี่ปุ่น โดย Iwasaki & Horie (1998) และ Aoki (2010) พบว่า ชาวไทยให้คุณค่าความส�ำคัญกับความเป็นตัวของ
ตัวเอง ความเป็นอิสระ (Self-oriented Culture) ส่งผลให้รูปแบบการสนทนามีลักษณะเด่นคือ ผู้พูดและผู้ฟังจะ
สนทนาอย่างเป็นอิสระต่อกัน เช่น ผู้พูดจะมีบทบาทในการพูดยาว ผู้ฟังจะไม่ใช้ค�ำตอบรับขัดจังหวะระหว่างการฟัง
ผู้พูดและผู้ฟังเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาอย่างรวดเร็ว บางครั้งมีการพูดซ้อนทับกัน เป็นต้น ซึ่งตรงกับลักษณะ
การสนทนาที่ 水谷 (1980) เรียกว่า対話 (taiwa) โดย 伊藤・矢野 (1998) ให้นิยามไว้ว่า เป็นการสนทนาที่มีผู้พูด
จะพูดสิ่งที่ตนเองต้องการเป็นหลักโดยไม่ยึดติดกับการพูดของคู่สนทนาและไม่ยึดติดกับบริบทรอบด้าน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นส่งผลต่อการใช้ภาษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551) จึงก�ำหนด
สาระส�ำคัญและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น โดยระบุให้มีการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ได้เหมาะสม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาสื่อสารสนทนาอย่างเข้าใจวัฒนธรรม
ภาษาญีป่ นุ่ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ดังที่ ทัศนีย์ เมธาพิสฐิ (2004) กล่าวว่า กุญแจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สอื่ สารกับชาวญีป่ นุ่ ได้อย่าง
ราบรืน่ นัน้ จะต้องเกิดจากความเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดของชาวญีป่ นุ่ และรูปแบบทางวัฒนธรรมหรือแนวคิดทีซ่ อ่ นอยู่
ในภาษาญี่ปุ่นทั้งนี้การให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมภายใต้ภาษานั้นควรเริ่มตั้งแต่ในระดับต้น ดังที่ ไพลิน
เจริญผล (2555) เสนอไว้ว่า ผู้สอนควรอธิบายและชี้จุดการใช้ภาษาญี่ปุ่นในบริบทต่างๆ ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับต้น
หรือมัธยมศึกษา เพื่อป้องกันมิให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่ผิดติดตัวไปในระดับสูงและสามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่าง
ราบรืน่ ในอนาคต กระนัน้ จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า มีงานวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
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ความสามารถภาษาญีป่ นุ่ ของผูเ้ รียนระดับต้น เช่น กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน (ดวงใจ จงธนากร, 2557) การสอน
แบบห้องเรียนกลับทาง (นะโอะโกะ โยะฌิดะ และ ทนพร ตรีรัตนสกุลชัย, 2016) แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT (สุมาลี วังทรายทอง, 2560) เป็นต้น แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสนทนาแบบญี่ปุ่น
ได้ราบรื่นโดยเริ่มจากการท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้างต้น พบว่า ทฤษฎี
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความหมายร่วมกัน (Coordinated management of meaning หรือ CMM) ของ
Pearce & Cronen (1980) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่ากระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีเบื้องหลังทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันเกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกันได้ และการทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันได้ดตี อ้ งเริม่ จากการวิเคราะห์ความหมายจากการสนทนา
5 มิติ (A Hierarchy Model of Actor’s Meanings) ได้แก่ 1) ค�ำพูด 2) ลักษณะการพูด 3) ความสัมพันธ์กบั คูส่ นทนา
4) สถานการณ์ 5) เบื้องหลังทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดการอ่านบทละคร (Reader’s
Theatre หรือ RT) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
เป็นธรรมชาติ โดย Sloyer (1982) และ Adams (2003) กล่าวถึงหลักการของแนวคิดว่า เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสภาษา
ทีม่ กี ารใช้จริง ฝึกพูดออกเสียงซ�ำ้ ๆ และได้พดู ตามบทละครอย่างสมบทบาท ผ่านกระบวนการกลุม่ ช่วยกันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และสะท้อนคิดการเรียนรู้ร่วมกัน จะท�ำให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้อนิเมชั่นและมังงะญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้เป็นบทละครเป็นสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้
เพราะอนิเมชัน่ และมังงะญีป่ นุ่ เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนในยุคปัจจุบนั ชืน่ ชอบ สามารถเข้าถึงสือ่ ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง และ
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความคิดค่านิยมของชาวญีป่ นุ่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังงานวิจยั ของ สุรรี ตั น์ เรืองประยูร และ
ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์ (2017) ที่กล่าวว่า อนิเมชั่นและมังงะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้เข้าถึงตัวตนของชาวญี่ปุ่น
ได้ง่ายและเหมาะกับพฤติกรรมของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบสื่อด้านอืน่ ๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์
หรือ เกมจากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงน�ำทฤษฎีและแนวคิดในข้างต้นมาใช้ร่วมกันเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นของผู้เรียนระดับต้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และแนวคิด
RT ที่ส่งผลต่อความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นของผู้เรียนระดับต้น

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวิธีด�ำเนินการวิจัยใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มการเรียนรู้ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน 11 คน มี
ประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นประมาณ 200 ชั่วโมง นักเรียนมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นคละกัน การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นแบบการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
วัดความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นสถานการณ์จ�ำลอง ให้นักเรียนสนทนากันเป็นกลุ่ม 2-3 คน
ตามสถานการณ์ ก�ำหนดให้สนทนามากกว่า 1 นาที โดยมีผปู้ ระเมิน คือ ผูว้ จิ ยั และอาจารย์ชาวญีป่ นุ่ ทีม่ ปี ระสบการณ์
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ในการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในประเทศไทยมาระยะเวลา 10 ปี ซึง่ จากการทดสอบความสอดคล้องของผูต้ รวจ (Inter-Rater
Reliability) ได้ผลค่าความเชื่อมั่นในแบบวัดความสามารถฉบับก่อนการทดลองที่ 0.93 และฉบับหลังการทดลองที่
0.87 แสดงให้เห็นว่าการประเมินของผูป้ ระเมินทัง้ 2 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ทัง้ ฉบับก่อนและหลังการทดลอง
2.1 หัวข้อการประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่ ในบทบาทผูพ้ ดู ประเมินจาก 2 พฤติกรรม
ได้แก่ 1) การพูดไม่จบประโยคเพื่อแสดงความเกรงใจ 2) การถามคู่สนทนาเพื่อสลับบทบาทเป็นผู้ฟัง และบทบาท
ของผู้ฟังแบบญี่ปุ่นประเมินจาก 2 พฤติกรรม ได้แก่ 1) การตอบรับเสริมการสนทนาด้วยเสียงสั้นๆ หรือท่าทาง
2) การตอบรับแสดงความรู้สึกร่วม
2.2 เกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินมีลกั ษณะเป็นแบบรูบริคส์ แบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ (4-point rubric)
โดย 0 คะแนน หมายถึง ไม่พูด 1 คะแนน หมายถึง พูดแต่ไม่เหมาะสมเลย 2 คะแนน หมายถึง พูดแต่ขาดความ
เหมาะสมบางส่วน 3 คะแนน หมายถึง พูดอย่างเหมาะสมเกือบทั้งหมด
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ กิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย
ร่วมกัน (CMM) และแนวคิดการอ่านบทละคร (RT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนาแบญี่ปุ่นในบทบาทผู้พูดและ
ในบทบาทผู้ฟังได้ โดยมีพฤติกรรมคือ 1) พูดไม่จบประโยคเพื่อแสดงความเกรงใจได้ 2) พูดถามคู่สนทนาเพื่อสลับ
บทบาทเป็นผูฟ้ งั ได้ 3) พูดตอบรับเสริมการสนทนาด้วยเสียงสัน้ ๆ หรือท่าทางได้ 4) พูดตอบรับแสดงความรูส้ กึ ร่วมได้
3.2 การก�ำหนดเนื้อหาสาระส�ำคัญที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้มาจากเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตรงกับภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น A1 ตามเกณฑ์ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
JF Standard ซึ่งมีเงื่อนไขคือ นักเรียนสามารถพูดสนทนาเรื่องเกี่ยวกับตนเองและเรื่องรอบตัวในชีวิตประจ�ำวันได้
โดยใช้ค�ำศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน โดยในกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะการด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และแนวคิด RT
ขั้นเตรียมเข้าสู่
บทเรียน

ครูคัดเลือกบทละครจากแหล่งต่างๆ เช่น การสนทนาภาษาญี่ปุ่นบางฉากในอนิเมะหรือคลิปขนาดสั้น
บทสนทนาจากมังงะภาษาญี่ปุ่นหรือการ์ตูนจากหนังสือแบบเรียน เป็นต้น

ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน

ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนด้วยอนิเมะหรือมังงะฉากสั้นๆ ให้นักเรียนฟังหรือดู และใช้ค�ำถามกระตุ้นให้นักเรียน
เดาเหตุการณ์ หรือ ยกประสบการณ์ตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

ขั้นสอน

1. ครูให้นกั เรียนวิเคราะห์บทสนทนาต่างๆ จากบทละครในอนิเมะหรือมังงะในขัน้ น�ำ 5 มิติ ได้แก่ 1) ค�ำพูด
2) ลักษณะการพูด 3) ความสัมพันธ์กับคู่สนทนา 4) สถานการณ์ 5) เบื้องหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยไม่ต้องเรียงล�ำดับ และให้นักเรียนหาความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในบทละคร
2. ครูให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ งิ่ ทีน่ กั เรียนวิเคราะห์ได้จากบทละคร โดยใช้กจิ กรรมหลากหลายกระตุน้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น Think-pair-share หรือ Brainstorming เป็นต้น
3. ครูสอดแทรกเนื้อหาค�ำศัพท์ รูปประโยคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทละครที่นักเรียนวิเคราะห์
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงบทสนทนา หรือพากษ์เสียงตามบทละครที่ได้ยิน และให้นักเรียน
ลองคิดแต่งเติมบทสนทนาเพิม่ เติมจากบทละครเดิม และให้นกั เรียนช่วยกันอ่านบทละครทีแ่ ต่งเติมขึน้
โดยท�ำเสียงอย่างสมจริง ใส่อารมณ์ได้สมบทบาท น�ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ขั้นสรุป

ครูให้นักเรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้จากมุมมองตนเอง มุมมองจากเพื่อน และมุมมองจากผู้สอน โดยใช้
กิจกรรมให้นักเรียนโพสต์ข้อความออนไลน์ โดยไม่มีการลงชื่อเพื่อให้กล้าแสดงความเห็นต่างๆ เน้น
บรรยากาศการให้ก�ำลังใจ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา และเน้นการเชื่อมโยงการใช้ภาษาสู่บริบทการใช้จริง
ต่อไป
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3.3 การวางแผนการใช้กจิ กรรมการเรียนรูใ้ ช้ประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ 3 ต่อเนือ่ ง
8 สัปดาห์ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ จ�ำนวน 5 ท่าน น�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of item-objective congruence หรือ IOC) ปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ และทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน�ำมาปรับแก้ไขอีกครั้ง
ก่อนน�ำไปใช้ทดลองจริง ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มีค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.80-0.50 ในทุกองค์ประกอบ
แสดงว่ามีความเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ได้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผูว้ จิ ยั น�ำแบบวัดความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่ ฉบับก่อนการใช้กจิ กรรมการเรียนรู้ (Pre-test)
วัดความสามารถของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง
4.2 ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และ
แนวคิด RT ในช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
4.3 ผู้วิจัยน�ำแบบวัดความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นฉบับหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ (Posttest) ไปใช้วัดความสามารถของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างโดยเปรียบเทียบ
ผลคะแนนระหว่างก่อนทดลองและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ
Wilcoxon signed - rank test ที่ระดับนัยส�ำคัญ .01

4. ผลการวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่ ในภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และแนวคิด RT เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ
Wilcoxon signed - rank test พบว่า หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 39.09 สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 15.91 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (z = 2.956, p-value = 0.003) ดังในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่

n

คะแนนเต็ม Mean

SD

หลังการทดลอง

11

60

39.09

8.893

ก่อนการทดลอง

11

60

15.91

9.954

T

Z

p-value

66

2.956

0.003

*p <.01
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2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกเป็นราย
องค์ประกอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี CMM และแนวคิด RT ได้ผลการ
ทดลอง ดังนี้
2.1 บทบาทผู้พูดแบบญี่ปุ่น ผลการทดลองพบว่า เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon
signed - rank test พบว่า หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 21.36 สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 8.64 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (z = 2.971, p-value = 0.003) ดังในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น “บทบาทผู้พูด”
ก่อนและหลังการทดลองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ (n=11)
คะแนน หลังการทดลอง
เต็ม Mean SD
1) การพูดไม่จบประโยคเพือ่ แสดงความเกรงใจ
15 10.91 3.015
2) การถามคูส่ นทนาเพือ่ สลับบทบาทเป็นผูฟ้ งั
15 4.156 4.156
รวม
30 21.36 5.954
*p < .01
ความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่
บทบาทผูพ
้ ดู

ก่อนการทดลอง
Mean SD
3.64 3.931
3.873 3.873
8.64 7.103

T

Z

p-value

55
55
66

2.859
2.972
2.971

0.004*
0.003*
0.003*

2.2 บทบาทผู ้ ฟ ั ง แบบญี่ ปุ ่ น ผลการทดลองพบว่ า เมื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ติ
Wilcoxon signed- rank test พบว่า หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 17.73 สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 7.27 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (z = 2.971, p-value = 0.003) ดังในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่น “บทบาทผู้ฟัง”
ก่อนและหลังการทดลองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ (n=11)
คะแนน หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง
เต็ม Mean SD Mean SD
1) การตอบรับเสริมการสนทนาด้วยเสียงสั้นๆ 15
6.82 3.371 0.00 0.000
หรือท่าทาง เช่น「はい」(hai)「うん」(un) หรือ
การพยักหน้า
2) การตอบรับแสดงความรูส้ กึ ร่วม
15 10.91 2.023 4.27 4.101
เช่น 「へえ！」(hee!)「ほんとう？」(hontou?)
รวม
30 17.73 4.671 7.27 4.101
*p < .01
ความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่
บทบาทผูฟ
้ งั

T

Z

p-value

66

3.066

0.002*

21

2.271

0.023*

66

2.971

0.003*

5. สรุปผลและอภิปรายผล

ผลการใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎี CMM และแนวคิด RT ส่งผลต่อความสามารถในการสนทนาแบบญีป่ นุ่
ของผู้เรียนระดับต้น โดยพบว่า ความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า เมื่อนักเรียนได้ตระหนักเข้าใจถึง
วัฒนธรรมญีป่ นุ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับภาษาญีป่ นุ่ และได้รบั โอกาสในการพูดสนทนาภาษาญีป่ นุ่ อย่างเพียงพอ จะท�ำให้นกั เรียน
สามารถสนทนาแบบญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภา เอื้ออมรวนิช (2560) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้และท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จะท�ำให้บุคคลที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสื่อสาร
กวิตา ฟองสถาพร | Kavita Fongsataporn • ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ | Ruedeerath Chusanachoti
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จได้ และสอดคล้องกับ พระอุดมธีรคุณ และ บัณฑิกา จารุมา (2020)
ทีก่ ล่าวไว้วา่ ภาษาเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนความคิด ทัศนคติ ค่านิยมอันเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม ดังนัน้ การเรียนการสอน
ภาษาจ�ำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจึงจะท�ำให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลการทดลองตามมิติองค์ประกอบของความสามารถในการสนทนาแบบ
ญี่ปุ่นได้ ดังนี้
5.1 ความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นในบทบาทผู้พูด
จากผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านบทบาทผู้พูดแบบญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากการสังเกต
ระหว่างการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้และการสะท้อนคิดหลังการเรียนรู้พบว่า ในระยะแรกนักเรียนส่วนมากไม่กล้าพูด
ออกเสียง นึกค�ำศัพท์ไม่ออก ใช้เวลาคิดนานในการแต่งประโยคให้สื่อสารได้ เมื่อผ่านไป 4 สัปดาห์ นักเรียนกล้าพูด
มากขึ้น เริ่มนึกค�ำศัพท์มาสร้างประโยคสื่อสารได้เร็วขึ้น แต่ยังขาดความมั่นใจ โดยจากการสะท้อนคิดหลังการเรียน
รู้พบว่า นักเรียนอยากพูดคล่องขึ้นกว่านี้ และนักเรียนเริ่มค�ำนึงถึงการใช้น�้ำเสียง ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
เพิม่ ขึน้ โดยสังเกตได้จากการทีน่ กั เรียนเริม่ สามารถปฏิเสธค�ำชวนแบบอ้อมๆ ได้ และสะท้อนคิดหลังการเรียนรูไ้ ว้วา่
“อยากจะพูดได้สมบทบาทแบบญีป่ นุ่ มากกว่านี”้ เมือ่ ผ่านไป 6 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนพูดเสียงดังขึน้ แสดงให้เห็นถึง
ความมั่นใจในการพูดสื่อสาร และจากการวิเคราะห์ 5 มิติ ช่วยท�ำให้นักเรียนเกิดการตระหนักถึงธรรมชาติของ
ชาวญีป่ นุ่ และเข้าใจชาวญีป่ นุ่ มากขึน้ โดยนักเรียนกล่าวว่า “ชาวญีป่ นุ่ ดูเกรงใจผูอ้ นื่ มาก” ส่งผลให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการ
ของการสนทนาแบบญี่ปุ่นในบทบาทผู้พูดดีขึ้น มีการพยายามพูดอ้อมๆ เมื่อต้องการปฏิเสธ พยายามมีอารมณ์ร่วม
ไปกับบทสนทนา โดยใช้น�้ำเสียง สีหน้า และท่าทางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่า เมื่อนักเรียนตระหนักเข้าใจ
และยอมรับว่า ธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นคือ ความเกรงใจผู้อื่น และการสนทนาแบบญี่ปุ่นมีลักษณะการพูดแบบอ้อม
ไม่พดู ค�ำปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา นักเรียนก็สามารถพูดสนทนาแบบญีป่ นุ่ ได้ โดยสอดคล้องกับ พระอุดมธีรคุณ และ
บัณฑิกา จารุมา (2020) ที่กล่าวว่า “เมื่อคนต่างภาษาสื่อสารกันจึงต้องมีความเข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาของ
เจ้าของภาษาจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสือ่ สาร” ทัง้ นีจ้ ากผลการทดลองในบทบาทผูพ้ ดู ใน
พฤติกรรมการถามคู่สนทนาเพื่อสลับบทบาทเป็นผู้ฟัง พบว่า มีค่าเฉลี่ยต�่ำ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนพยายาม
จะถามคูส่ นทนากลับไป แต่ยงั ไม่สามารถท�ำได้ทนั ที โดยนักเรียนได้สะท้อนคิดไว้วา่ “ไม่รวู้ า่ จะพูดคุยเรือ่ งอะไรต่อดี”
“ฟังแล้วนึกภาษาญี่ปุ่นไม่ทัน” ซึ่งสอดคล้องกับ 劉 (2009) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนยังกังวลกับการพูดของตนเองให้สื่อ
ความหมายได้ การฝึกต่อยอดการสนทนาด้วยค�ำถามเพือ่ ให้คสู่ นทนาได้มบี ทบาทในการพูดจึงเป็นเรือ่ งยาก และหาก
ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่ก�ำลังสนทนาร่วมกัน จะท�ำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารท�ำให้ต่อยอดการสนทนาได้ยาก
5.2 ความสามารถในการสนทนาแบบญี่ปุ่นในบทบาทผู้ฟัง
จากผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในด้านบทบาทผู้ฟังอย่างเห็นได้ชัด จากการสังเกตระหว่าง
การท�ำกิจกรรมการเรียนรู้และการสะท้อนคิดหลังการเรียนรู้พบว่า ในระยะแรกนักเรียนฟังผู้พูดอย่างไม่มีการ
ตอบรับใดๆ โดยจากการสะท้อนคิดพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจว่าการเป็นผู้ฟังในการสนทนาแบบญี่ปุ่นคืออะไร
แตกต่างจากการสนทนาแบบไทยอย่างไร แต่เมื่อผ่านไป 4 สัปดาห์ นักเรียนตระหนักได้ว่า บทบาทของผู้ฟังแบบ
ญี่ปุ่นแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยที่จะให้ความส�ำคัญกับคู่สนทนาเป็นอย่างมากผ่านการใช้วิธีการแสดงออกผ่าน
ทางเสียง ท่าทาง ค�ำพูดต่างๆ และเมื่อผ่านไป 6 สัปดาห์ นักเรียนพยายามใช้ค�ำตอบรับระหว่างการสนทนา โดยการ
พยักหน้าถีๆ่ และเมือ่ คูส่ นทนาพูดจบมีการใช้คำ� ตอบรับ เช่น ค�ำว่า「はい」(hai)「うん」(un) มากขึน้ และในสัปดาห์
สุดท้ายพบว่า นักเรียนพยายามใช้ค�ำตอบรับว่า「～ですね」(desune) เพิ่มเติม และพยายามพูดตอบรับโดยใช้
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ค�ำแสดงความรู้สึกร่วมกับผู้พูด เช่น「へえ！」(hee!)「ほんとう？」(hontou?) ที่ใช้แสดงความประหลาดใจ และ
มีการพยักหน้าระหว่างการฟังเพื่อแสดงสัญญาณว่า ตนเองก�ำลังฟังอยู่และเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดสื่อสาร จากผล
การวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักเรียนเข้าใจว่า “ชาวญี่ปุ่นใส่ใจคู่สนทนามาก” นักเรียนจึงพยายามใช้กลวิธี
ต่างๆ ทีแ่ สดงความใส่ใจคูส่ นทนามากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ 田所 (2015) ทีก่ ล่าวว่า การสนทนาแบบญีป่ นุ่
เริ่มต้นจาก “ความใส่ใจซึ่งกันและกัน” การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความใส่ใจซึ่งกัน
และกันในการสนทนาแบบญีป่ นุ่ พร้อมยกตัวอย่างการสนทนาอย่างเป็นรูปธรรม จะท�ำให้นกั เรียนเกิดความตระหนัก
และสามารถสนทนาแบบญี่ปุ่นได้ดีและประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ในการตอบรับเสริมการสนทนาด้วยเสียงสั้นๆ
หรือท่าทาง ยังมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับต�ำ่ โดยจากการสังเกตพบว่า นักเรียนหลายคนพยักหน้าโดยทีไ่ ม่ได้ใส่ใจคูส่ นทนา
อย่างแท้จริง และยังไม่สามารถออกเสียงเป็นเสียงสัน้ ๆ ระหว่างการฟังได้ ซึง่ สอดคล้องกับ 久保田 (1994) ทีก่ ล่าวว่า
การตอบรับเสริมการสนทนาด้วยเสียงสัน้ ๆ หรือท่าทางเป็นเรือ่ งธรรมดาของชาวญีป่ นุ่ แต่เป็นเรือ่ งยากส�ำหรับผูเ้ รียน
ชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสนทนาแบบญี่ปุ่นได้

6. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยในข้างต้นผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะในการน�ำวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้ง
ถัดไป ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ
1) การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรค�ำนึงถึงบทละครที่น�ำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคัดเลือก
บทละครทีม่ เี รือ่ งราวทีน่ กั เรียนสามารถท�ำความเข้าใจได้งา่ ย ระดับภาษาญีป่ นุ่ ไม่ยากจนเกินไป ความยาวของบทละคร
พอเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน รวมถึงค�ำนึงถึงความหลากหลายของบทละครเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจและมีแรงจูงใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) คอยช่วยเหลือและ
กระตุน้ การเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ครูควรเน้นย�ำ้ ให้นกั เรียนฟังเสียงภาษาญีป่ นุ่ จากเสียงชาวญีป่ นุ่ ต้นฉบับ
หรือเสียงภาษาญี่ปุ่นจากใช้เว็ปไซต์แปลงเสียงเป็นข้อความ (Text To Speech) และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
มีโอกาสฝึกพูดสนทนาสมบทบาทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้น้�ำเสียงส่งผลต่อความหมายในการสนทนา ดังนั้นในการจัด
การเรียนการสอนออนไลน์ ครูอาจจัดกิจกรรมโดยการแบ่งห้องย่อย (Breakout rooms) ในโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท�ำงานเป็นทีม ท�ำให้นักเรียนกล้าแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และครูสามารถติดตามการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
3) การสะท้อนคิดการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนสะท้อนคิดการเรียนรู้จากมุมมองของตนเอง มุมมอง
ของเพื่อน และมุมมองของครู เพื่อสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาจก�ำหนดหัวข้อในการสะท้อนคิด เช่น สิ่งที่ได้
เรียนรู้ สิง่ ทีอ่ ยากพัฒนา สิง่ ทีเ่ พือ่ นท�ำได้ดี สถานการณ์ทนี่ ำ� ไปใช้ตอ่ ได้ สิง่ ทีส่ งสัย เป็นต้น โดยครูควรสร้างบรรยากาศ
เชิงบวก เน้นการให้ก�ำลังใจ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา และเชื่อมโยงเนื้อหากับการน�ำไปใช้จริง
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนสามารถใช้คำ� ถามต่างๆ ถามคูส่ นทนากลับ เพือ่ ต่อยอด
การสนทนาแบบญีป่ นุ่ ได้ และควรมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนสามารถตอบรับเสริมการสนทนา
ด้วยเสียงสั้นๆ หรือท่าทางระหว่างการฟังเพื่อแสดงความใส่ใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงต่อไป
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