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Instructors’ Roles in Information Seeking Support
in Classrooms: A Case Study through the Survey of
Smartphone Usage among Thai Learners of Japanese
Language**
Abstract
This research aims to survey and analyze smartphone usage for information seeking in the
classroom among Thai learners of Japanese language, focusing on the advantages and
disadvantages of using smartphones to seek information. In addition, Thai learners of Japanese
language’s views on instructors’ roles in information seeking support in classrooms will also
be analyzed. By simulating reading comprehension task and using questionnaires to collect
data from Thai university students majoring in Japanese language, the results showed that
most of the target group mostly sought information by using their smartphones to gain access
to applications and websites (79.11%). Some advantages mentioned were associated with
the smartphone’s ability to search promptly for word meanings, and its ability to search an
enormous amount of data. On the other hand, there were also some disadvantages mentioned
such as the lack of data, or data with insufficient explanations. Moreover, the research found
that some of the target group mostly sought information from other learners (17.91%) to
inquire about the interpretations of sentences, which could not be achieved by using
smartphone. The results indicated that instructors could play an important role not only in
providing support for learners both before and after the information seeking process, but also
in utilizing the in-class learning environment by promoting knowledge sharing through
interactions among learners.
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1. บทน�ำ

ประเทศไทยมีแนวโน้มของจำ�นวนผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ตโฟน3 (ต่อไปจะเรียกว่า สมาร์ตโฟน) ทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างเห็นได้ชดั เมือ่ เปรียบเทียบผลการสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน4 พบว่า
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้สมาร์ตโฟนอยู่ที่ร้อยละ 72.3 (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ,
2560) และในปี พ.ศ. 2564 ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 93.4 โดยกลุ่มอายุที่ใช้สมาร์ตโฟนสูงที่สุดคือ กลุ่มอายุ
15-24 ปี (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2565) เนื่องจากสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับ
คอมพิวเตอร์ และมีข้อได้เปรียบด้านการพกพาสะดวก (Yu, 2012) ความแพร่หลายของสมาร์ตโฟนจึงก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำ�เนินชีวิตด้านต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังที่ 萱 (2013)
ได้กล่าวว่า สมาร์ตโฟนสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กบั การเรียนรูภ้ าษาผ่านทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์เผยแพร่คลิปวิดโี อ
คอร์สเรียนออนไลน์ เป็นต้น
จากผลการสำ�รวจการใช้สื่อนอกชั้นเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ พบว่าในระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง อินเทอร์เน็ต และตัวบุคคล ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเลือกใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
อีกทั้งใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมค้นหา (search engine) มากที่สุด (三國他, 2011) ผลการสำ�รวจข้าง
ต้นสามารถเชื่อมโยงได้ว่า ความแพร่หลายของสมาร์ตโฟนในประเทศไทยจะทำ�ให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากยังรวมถึงข้อมูลใน
แอปพลิเคชันอีกด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากสมาร์ตโฟนจัดเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) การพกพา
สมาร์ตโฟนจึงทำ�ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้แทบทุกที่ รวมถึงในชั้นเรียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เหล่านี้นำ�ไปสู่การตั้งคำ�ถามที่ว่า หากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่อยู่ในชั้นเรียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลจำ�นวนมหาศาลได้ด้วยตนเองแล้ว ผู้สอนควรมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลอย่างไร
ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ทั้งนอกชั้นเรียน (陳他, 2016 ; 林他,
2021) และในชั้นเรียน (ธัญธัช, 2559 ; Sontirak, 2018 ; 岩崎, 2020) แต่งานวิจัยที่กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็ น ผู้ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ชาวไทยยั ง มี น้ อ ย นอกจากนี้ ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทของผู้ ส อน
ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ า นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในชั้ น เรี ย นจากมุ ม มองของผู้ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ชาวไทย งานวิ จั ย นี้
จึงจำ�ลองสถานการณ์ในรูปแบบของกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียนให้เสมือนการเรียนการสอนจริง จากนั้นจึงใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจและ
วิเคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้น
ข้อมูลในชั้นเรียน เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

3

เปี่ยมศักดิ์และคณะ (2555) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนคือ “โทรศัพท์ที่รองรับระบบการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ย่อเอาความสามารถในการรับส่งข้อมูล
ดูหนังฟังเพลง การจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่เทียบได้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานย่อม ๆ ตัวหนึ่งมาไว้ในตัว ท�ำให้โทรศัพท์มือถือเพิ่มความสามารถมากไปกว่าการโทรศัพท์ออกและรับสาย”
(น. 42)
4
การส�ำรวจใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
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2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้
Yu (2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของสมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ โดยกล่าวว่าการใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีข้อจำ�กัดอันเนื่องมาจากขนาดและนํ้าหนักของตัวเครื่อง ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้
ถูกจำ�กัดสถานที่ แต่การพัฒนาสมาร์ตโฟนได้เข้ามาแก้ไขปัญหานั้น กล่าวคือ นอกจากใช้เป็นโทรศัพท์และอุปกรณ์
รับส่งข้อความแล้ว สมาร์ตโฟนยังมีแอปพลิเคชันที่เปรียบได้กับซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก
แอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้ทำ�ให้สมาร์ตโฟนมีความสามารถเทียบเท่า
กับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังพกพาได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวว่าสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในชั้นเรียน
萱 (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่ออภิปรายความเป็นไปได้ในอนาคต
ของการเรียนรู้ภาษา โดยกล่าวว่าก่อนหน้านี้อุปกรณ์เคลื่อนที่ยังพกพาได้ยากและประมวลผลข้อมูลได้ไม่ดีนัก
แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น อุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ จึงได้รับการพัฒนาและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
ไปด้วย ทั้งนี้ คุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ได้แก่ การพกพาสะดวก
การใช้งานได้หลากหลาย ความคล่องตัวในการใช้งาน และความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลร่วมกับผูอ้ นื่ อีกทัง้ อุปกรณ์
เหล่านี้ยังสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ภาษา โดยใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน เว็บไซต์เผยแพร่คลิปวิดีโอ
คอร์สเรียนออนไลน์ พอดแคสต์ (podcast) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สมุดโน้ตอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผล
ระบบคลาวด์ อย่างไรก็ตาม มีการเสนอแนะว่ายังจำ�เป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประยุกต์ใช้อุปกรณ์เหล่านี้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
青木 (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กับผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนภาษา โดยกล่าวว่าเมื่อเทคโนโลยีเคลื่อนที่ (mobile technology) เริ่มเป็นที่แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ใช้ทั่วไป การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ตโฟน มีแนวโน้มที่จะมาแทนที่
การใช้คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ทัง้ นี้ การเรียนรูภ้ าษาด้วยอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (mobile-assisted
language learning หรือ MALL) มีจุดเด่นคือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกโดยไม่จำ�กัด
สถานที่ อีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้จากแอปพลิเคชันที่มีให้เลือกเป็นจำ�นวนมาก ในขณะที่จุดด้อยคือ ผู้เรียนอาจ
ไม่สามารถใช้บางแอปพลิเคชันได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) นอกจากนี้ ยังต้องมี
ทางเลือกสำ�หรับการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ ให้กับผู้เรียนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน เป็นต้น
伊藤他 (2016) ได้สำ�รวจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำ�เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศจำ�นวน 1,053 คน ผลการสำ�รวจบ่งชี้ว่าในทั้ง 11 พื้นที่ที่มีการสำ�รวจ อุปกรณ์
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นใช้มากที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รองลงมาคือสมาร์ตโฟน และ
แท็บเล็ตตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม พบว่าที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มของการใช้สมาร์ตโฟนสูงเกือบเทียบเท่า
การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ในภาพรวมของทุกพื้นที่ว่า เนื่องจากสมาร์ตโฟนมีคุณสมบัติ
พิเศษด้านการพกพาสะดวก ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้สมาร์ตโฟนโดยไม่จำ�กัดสถานที่ ในขณะเดียวกัน
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แม้แท็บเล็ตจะเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ แต่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นกลับมีแนวโน้มที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแทนคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ทำ�ให้ไม่พบความหลากหลายของการใช้แท็บเล็ตตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสมาร์ตโฟน
2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้
陳他 (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของผู้เรียน ซึ่งรวมถึงการใช้สมาร์ตโฟน
เพื่ออภิปรายความเป็นไปได้ของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจำ�นวน 489 คน พบว่าสถานที่ที่นักศึกษากลุ่มนี้ใช้สมาร์ตโฟน
เป็นประจำ� 3 อันดับแรกคือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ร้อยละ 91.8 รองลงมาคือ ภายในวิทยาเขต ร้อยละ 86.3 และบนรถไฟฟ้า/รถ
ประจำ�ทาง ร้อยละ 54.0 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ยังพบว่านักศึกษาเกือบร้อยละ 90 มีทา่ ทีเชิงบวกต่อการใช้สมาร์ตโฟน
เพื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยตอบว่าตนเองสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบเรียน
ใช้ทำ�การบ้าน ตลอดจนอ่านบทความเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นต้น
岩崎 (2020) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำ�เสนอ
กรณีศึกษาของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ
จำ�นวน 6 คน พบว่าผูเ้ รียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ขณะทำ�กิจกรรมในชัน้ เรียน เช่น ใช้แอปพลิเคชัน
เพื่อสืบค้นคำ�ศัพท์และสำ�นวน ใช้โปรแกรมค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ ยังพบว่าการที่
ผู้เรียนใช้สมาร์ตโฟนเป็นประจำ�จนคุ้นเคยกับอุปกรณ์เป็นอย่างดีนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถฝึกใช้แอปพลิเคชันที่
ตนเองไม่เคยใช้มาก่อนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่ ในงานวิจยั ดังกล่าวมีการแสดงข้อคิดเห็นว่า การใช้งานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
นับเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งของสมาร์ตโฟน
林他 (2021) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติ เพือ่ นำ�ผลไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่
ชาวต่างชาติในจังหวัดโอซาก้าจำ�นวน 64 คน พบว่านอกจากแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ยังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ตโฟนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้เกิดประสิทธิผล
การเรียนรูด้ า้ นการฟัง การอ่าน การสนทนา เป็นต้น ซึง่ การเรียนรูเ้ หล่านีเ้ กิดขึน้ ในขณะทีต่ วั ผูเ้ รียนเองไม่ได้ตระหนัก
ถึงกระบวนการดังกล่าวโดยตรง
สำ�หรับกรณีของผู้เรียนในประเทศไทย ธัญธัช (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนในชั้น
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย เพือ่ นำ�ผลไปใช้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามเพือ่
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์จำ�นวน 1,649 คน ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาร้อยละ 50.5 ที่ตอบว่าตนเอง
ใช้สมาร์ตโฟนในชั้นเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการทำ�กิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย และมีนักศึกษา
ร้อยละ 46.8 ทีต่ อบว่าใช้สมาร์ตโฟนในชัน้ เรียนอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ค้นหาเนือ้ หาทีไ่ ม่เข้าใจเพิม่ เติม แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีนักศึกษาร้อยละ 47.7 ที่ตอบว่าตนเองใช้เวลาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคาบเรียนไปกับการแอบใช้สมาร์ตโฟนเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
Sontirak (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนของผู้เรียนภาษา
ญี่ปุ่นชาวไทย เพื่อนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สมาร์ตโฟนที่พบในชั้นเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจำ�นวน 48 คน ผลการสำ�รวจแสดงให้เห็นว่า หากไม่นับรวมนักศึกษา 2 คน
ที่ไม่ได้พกพาสมาร์ตโฟนมาด้วยในวันที่มีการเก็บข้อมูล นักศึกษาทั้ง 46 คนต่างระบุคำ�ตอบว่า ได้ใช้สมาร์ตโฟน
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เพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน โดยรูปแบบการใช้สมาร์ตโฟนที่พบคือ การสืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันขณะ
ทำ�กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ นักศึกษาบางส่วนยังตอบว่าแม้ตามปกติจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน แต่เมื่อเป็นการทำ�กิจกรรมในชั้นเรียนแล้ว ตนเองได้เปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันเพราะสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการปรับบทบาทของผู้สอน
Morphitou & Morphitis (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนและความสัมพันธ์ต่อการเรียนและ
การเข้าสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐไซปรัส เพื่อนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ
จากสมาร์ตโฟน ผลการสำ�รวจบ่งชี้ว่า นักศึกษากลุ่มนี้ได้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านการศึกษา
ตลอดจนอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคาบเรียน ทั้งนี้ มีการเสนอแนะว่าตัวผู้สอนเองควรใช้ประโยชน์จาก
สมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้เช่นกัน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่แล้ว อีกทั้งผู้สอนควรมี
บทบาทในการสนับสนุนการใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ การเรียนรู้ เช่น ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแอปพลิเคชันด้านการศึกษา พอดแคสต์
ด้านการศึกษา รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
鄭 (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
เพื่ออภิปรายบทบาทของผู้สอนที่พึงประสงค์ โดยได้แสดงข้อคิดเห็นว่าในขณะที่การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์กำ�ลัง
รุดหน้า ผูส้ อนก็จำ�เป็นต้องปรับตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดียกับการเรียนการสอนย่อมมีทงั้ ข้อดี
และข้อเสีย ผู้สอนจึงมีบทบาทสำ�คัญในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากข้อเสียเหล่านั้น และช่วยเพิ่มประสิทธิผล
การเรียนการสอน เช่น เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ให้คำ�ชี้แนะเกี่ยวกับ
วิธีใช้สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
青木 (2016) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กับผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนภาษาได้เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนภาษาญี่ปุ่นว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ผูส้ อนจำ�เป็นต้องเสริมความรูแ้ ละทักษะทีอ่ าจไม่เคยใช้ในการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิม เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ การนำ�สิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษาจากนอกชั้นเรียนมาเชื่อมโยงกับคาบเรียน เพื่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในยุคดิจิทัล
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น กล่าวได้ว่าคุณสมบัติสำ�คัญที่ทำ�ให้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพคือ การพกพาสะดวก ซึง่ ทำ�ให้เกิดการเรียนรูโ้ ดยไม่จำ�กัดสถานที่ (Yu, 2012 ; 萱, 2013 ; 青木, 2016 ;
伊藤他 , 2016) ที่ ผ่ า นมาจึ ง มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ ส มาร์ ต โฟนของผู้ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ชาวต่ า งชาติ
ทั้งนอกชั้นเรียน (林他, 2021) และในชั้นเรียน (Sontirak, 2018 ; 岩崎, 2020) อีกทั้งพบงานวิจัยที่เสนอแนะว่า
ผู้สอนจำ�เป็นต้องปรับบทบาทของตนเองให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียน (鄭, 2002 ; Morphitou & Morphitis, 2014 ; 青木, 2016) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ ย วกั บ การใช้ ส มาร์ ต โฟนในชั้ น เรี ย นของผู้ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ชาวไทยยั ง มี น้ อ ย และไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ การใช้ ส มาร์ ต โฟนของผู้ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ชาวไทยที่ วิ เ คราะห์ โ ดยจำ�แนกระหว่ า งแอปพลิ เ คชั น
กั บ เว็ บ ไซต์ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น นอกจากนี้ ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ เรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเพื่อวิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูล
ในชั้นเรียน
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสำ�รวจและวิเคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว
2. เพื่อสำ�รวจและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อบทบาทของผู้สอนในการ
ช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย

4.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจำ�นวน 67 คน สัดส่วนการมีการใช้
สมาร์ตโฟนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลโดยจำ�ลองสถานการณ์การทำ�กิจกรรมใน
ชั้นเรียนให้เสมือนการเรียนการสอนจริง จึงกำ�หนดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ และมีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยในฐานะผู้สอนมาก่อน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยก่อนแจกแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ขอให้กลุม่ เป้าหมายทำ�กิจกรรม
ในชั้นเรียนซึ่งเป็นการจำ�ลองสถานการณ์ให้เสมือนการเรียนการสอนจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบแบบ
สอบถามโดยนึกย้อนถึงขณะทำ�กิจกรรมในชัน้ เรียนข้างต้น สำ�หรับการจำ�ลองสถานการณ์เสมือนจริงก่อนเก็บข้อมูลนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับจากวิธเี ก็บข้อมูลในงานวิจยั ของ Sontirak (2018) และงานวิจยั ของ 岩崎 (2020) ซึง่ มีการจัดกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนทีผ่ เู้ รียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนได้ จากนัน้ จึงสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�กิจกรรมดังกล่าวในภายหลัง
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นรูปแบบของกิจกรรมการอ่าน โดยใช้บทอ่านภาษาญี่ปุ่นเรื่อง「うなぎ」ความยาว
1,075 ตัวอักษร เหตุผลทีใ่ ช้บทอ่านนีเ้ ป็นเพราะผูว้ จิ ยั ต้องการสำ�รวจและวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลในชัน้ เรียน จึงเลือก
บทอ่านจากตำ�ราเรียนภาษาญีป่ นุ่ ขัน้ กลาง『文化中級日本語 II』ซึง่ ไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของกลุม่
เป้าหมาย อีกทั้งบทอ่านดังกล่าวยังมีคำ�ศัพท์เชิงวัฒนธรรม รวมถึงโคลงกลอนซึ่งพบเห็นได้น้อยในตำ�ราเรียนทั่วไป
เมื่อกิจกรรมในชั้นเรียนสิ้นสุดลง จึงเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคำ�ถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบและคำ�ถามปลายเปิดรวมทั้งสิ้น 4 ข้อ โดยข้อที่ 1-3 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับวิธีสืบค้นข้อมูลที่
กลุ่มเป้าหมายใช้ขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน และข้อที่ 4 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุน
ด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน รายละเอียดคำ�ถามมีดังนี้ ข้อที่ 1 “ในการทำ�กิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านใช้วิธี
สืบค้นแบบใดมากที่สุด5 เพราะเหตุใด” ข้อที่ 2 “ในการทำ�กิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านสืบค้นข้อมูลประเภทใดมากที่สุด
เพราะเหตุใด” ข้อที่ 3 “ในการทำ�กิจกรรมเมือ่ สักครู่ ท่านคิดว่าวิธสี บื ค้นข้อมูลทีท่ า่ นใช้มากทีส่ ดุ มีจดุ เด่นและจุดด้อย
อย่างไร” และข้อที่ 4 “เมื่อพิจารณาจากการทำ�กิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านคิดว่าผู้สอนจะช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้น
ข้อมูลในชั้นเรียนของท่านได้อย่างไร”
5

ข้อที่ 1 เป็นค�ำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ นอกจากค�ำตอบที่เป็นตัวเลือกเกี่ยวกับสมาร์ตโฟนแล้ว ยังมีตัวเลือกที่อ้างอิงบางส่วนจากการจัดประเภทสื่อในงานวิจัยของ 三國他
(2011) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และตัวบุคคล จากนั้นจึงก�ำหนดค�ำตอบที่เป็นตัวเลือกของสื่อแต่ละประเภทต่อไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวเลือก “อื่น ๆ (โปรดระบุ)”
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถระบุตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงของตนเองมากที่สุด
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4.3 การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ�กิจกรรม และสอบถาม
ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงเก็บข้อมูลผ่านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยตัว
ผู้วิจัยเองได้เข้าร่วมในฐานะผู้สอน พร้อมกับชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทำ�กิจกรรมในฐานะผู้เรียนคนหนึ่งในชั้นเรียน
เพื่อจำ�ลองสถานการณ์ให้เสมือนการเรียนการสอนจริงมากที่สุด
ลำ�ดับแรก ผู้วิจัยได้แจกบทอ่านภาษาญี่ปุ่นให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน จากนั้นจึงบอกให้กลุ่มเป้าหมายทำ�
ความเข้าใจเนื้อหาบทอ่านภายในเวลา 50 นาที โดยต้องเข้าใจเนื้อหามากเพียงพอถึงระดับที่สามารถนำ�ไปเล่าต่อ
เป็นภาษาไทยให้ผู้อื่นฟังได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นเสมือนกิจกรรมในชั้นเรียน
หากมีจุดใดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ กลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยไม่จำ�กัดวิธี อีกทั้งสามารถซักถามผู้สอน
และผู้เรียนด้วยกันได้ตามปกติ
ในระหว่างเวลา 50 นาที ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตการทำ�กิจกรรมของกลุม่ เป้าหมายโดยเดินไปตามจุดต่าง ๆ ในชัน้ เรียน
เป็นระยะ เมือ่ ครบกำ�หนดเวลา ผูว้ จิ ยั จึงแจกแบบสอบถาม โดยขอให้กลุม่ เป้าหมายนึกย้อนถึงขณะทำ�กิจกรรมในชัน้
เรียนเมือ่ สักครู่ แล้วตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยเลือกคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
และเขียนบรรยายอย่างละเอียดสำ�หรับคำ�ถามปลายเปิด
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากคำ�ถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบจะนำ�มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ ข้อมูลที่ได้จากคำ�ถามปลายเปิดจะนำ�มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic
analysis) ซึ่งเป็นการตรวจสอบชุดข้อมูลเพื่อสกัดหารูปแบบของความหมายที่ปรากฏขึ้นซํ้า ๆ (Braun & Clarke,
2006) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยอ้างอิงกระบวนการ 6 ขั้นตอนในงานวิจัยของ Braun & Clarke (2006) เริ่มจาก
อ่านทบทวนข้อมูลเพื่อสร้างความคุ้นเคย จัดระเบียบข้อมูลด้วยการกำ�หนดรหัส วิเคราะห์รหัสเพื่อสกัดหาประเด็น
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในแต่ละประเด็น ให้คำ�จำ�กัดความพร้อมกับตั้งชื่อประเด็น แล้วจึงรายงานผล
อนึง่ ในมุมมองของการวิเคราะห์แก่นสาระ การทีป่ ระเด็นหนึง่ ๆ มีจำ�นวนข้อมูลมากกว่าไม่ได้หมายความว่า
ประเด็นนั้นสำ�คัญมากกว่าเสมอไป เพราะความสำ�คัญของประเด็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวัดค่าเป็นปริมาณเท่านั้น หาก
ยังขึ้นอยู่กับว่าประเด็นดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นจุดสำ�คัญซึ่งสัมพันธ์กับโจทย์วิจัยในภาพรวมได้หรือไม่ (Braun
& Clarke, 2006) ผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์แก่นสาระกับข้อมูลที่ได้จากคำ�ถามข้อที่ 3-4 ซึ่งเป็นการสำ�รวจข้อคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำ�เสนอภาพรวมของประเด็นเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้น รวมถึงข้อคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

5.1 ภาพรวมของการสืบค้นข้อมูลขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน
สำ�หรับคำ�ถามข้อที่ 1 “ในการทำ�กิจกรรมเมือ่ สักครู่ ท่านใช้วธิ สี บื ค้นแบบใดมากทีส่ ดุ เพราะเหตุใด” และข้อที่ 2
“ในการทำ�กิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านสืบค้นข้อมูลประเภทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด” สามารถแสดงภาพรวมของการ
สืบค้นข้อมูลจากคำ�ตอบของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 67 คนได้ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 วิธีสืบค้นข้อมูลขณะท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน และประเภทข้อมูลที่สืบค้น
วิธีสืบค้นข้อมูล
ขณะท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน

จ�ำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้วิธีสืบค้นนี้มาก
ที่สุด

จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลดังกล่าว
จ�ำแนกตามประเภทข้อมูลที่สืบค้นมากที่สุด
ความหมาย
การตีความ
ค�ำศัพท์/
ประโยค
ความหมาย
ตัวอักษรคันจิ

เสียงอ่าน
ตัวอักษร
คันจิ

ข้อมูลเชิง
วัฒนธรรม

ค�ำอธิบาย
ไวยากรณ์

อื่น ๆ :
ค�ำอธิบาย
โคลงกลอน

ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้น
ด้วยแอปพลิเคชัน

43 คน
(64.18%)

39 คน
(90.70%)

-

2 คน
(4.65%)

1 คน
(2.33%)

1 คน
(2.33%)

-

ซักถามผู้เรียนด้วยกัน

12 คน
(17.91%)

5 คน
(41.67%)

7 คน
(58.33%)

-

-

-

-

ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้น
ด้วยเว็บไซต์

10 คน
(14.93%)

6 คน
(60.00%)

-

2 คน
(20.00%)

1 คน
(10.00%)

-

1 คน
(10.00%)

ซักถามผู้สอน

1 คน
(1.49%)

-

1 คน
(100.00%)

-

-

-

-

อื่น ๆ : ฟังข้อมูลที่ผู้อื่น
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน

1 คน
(1.49%)

1 คน
(100.00%)

-

-

-

-

-

67 คน
(100.00%)

51 คน
(76.12%)

8 คน
(11.94%)

4 คน
(5.97%)

2 คน
(2.99%)

1 คน
(1.49%)

1 คน
(1.49%)

รวม

จากผลการสำ�รวจ พบว่าวิธีสืบค้นข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายใช้ขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้มี 5 วิธี โดยมี
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ลือก “ใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นด้วยแอปพลิเคชัน” มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 64.18) รองลงมาคือ “ซักถาม
ผู้เรียนด้วยกัน” (ร้อยละ 17.91) “ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นด้วยเว็บไซต์” (ร้อยละ 14.93) “ซักถามผู้สอน” (ร้อยละ
1.49) และ “อื่น ๆ : ฟังข้อมูลที่ผู้อื่นแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน” (ร้อยละ 1.49) ตามลำ�ดับ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นว่าในระหว่างวิธีสืบค้นข้อมูลทั้งหมด มีกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่า
ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุด 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นด้วยแอปพลิเคชัน
(ร้อยละ 64.18) และกลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นด้วยเว็บไซต์ (ร้อยละ 14.93) หากนำ� 2 กลุม่ นีม้ ารวมกัน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุดจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 79.11 ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่
สืบค้นข้อมูลมากที่สุดด้วยวิธีซักถามผู้เรียนด้วยกันหรือผู้สอน ตลอดจนฟังข้อมูลที่ผู้อื่นแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน
มีสัดส่วนรวมกันเป็นร้อยละ 20.89 จึงกล่าวได้ว่า ในการทำ�กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเกือบร้อยละ
80 เลือกใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองมากที่สุด และกลุ่มเป้าหมายอีกประมาณ
ร้อยละ 20 เลือกซักถามหรือฟังข้อมูลจากบุคคลด้วยกันมากที่สุด
ผลการสำ�รวจยังแสดงให้เห็นว่า ประเภทข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้มี
6 ประเภท โดยมีการสืบค้น “ความหมายคำ�ศัพท์/ความหมายตัวอักษรคันจิ” มากที่สุด (ร้อยละ 76.12) รองลงมา
คือ “การตีความประโยค” (ร้อยละ 11.94) “เสียงอ่านตัวอักษรคันจิ” (ร้อยละ 5.97) “ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม” (ร้อย
ละ 2.99) “คำ�อธิบายไวยากรณ์” (ร้อยละ 1.49) และ “อื่น ๆ : คำ�อธิบายโคลงกลอน” (ร้อยละ 1.49) ตามลำ�ดับ
สำ�หรับสาเหตุที่ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายสืบค้นความหมายคำ�ศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิมากที่สุด คาด
ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะในกิจกรรมมีการกำ�หนดว่า ต้องเข้าใจเนื้อหาบทอ่านมากเพียงพอถึงระดับที่สามารถนำ�ไป
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เล่าต่อเป็นภาษาไทยให้ผู้อื่นฟังได้ กลุ่มเป้าหมายจึงไม่ใช้วิธีคาดเดาความหมายเพื่ออ่านจับใจความสำ�คัญโดยคร่าว
แต่พยายามที่จะสืบค้นความหมายคำ�ศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิอย่างละเอียด เพื่อเรียบเรียงให้เป็นเนื้อหา
ที่สามารถนำ�ไปเล่าต่อได้อย่างครบถ้วน
5.2 การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน
สืบเนื่องจากผลการสำ�รวจที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุด
มีสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ 80 ในหัวข้อนี้จึงจะกล่าวถึงเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเลือกใช้สมาร์ตโฟน
ขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน พร้อมกับแสดงตัวอย่างคำ�ตอบที่ได้จากแบบสอบถาม6
จากคำ�ตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่าใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันมากที่สุด (ร้อยละ
64.18) พบว่าส่วนใหญ่ระบุถึงเหตุผลด้านความสะดวกรวดเร็ว (“เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล และไม่ค่อยชอบพูดกับคนอื่นระหว่างทำ�งานที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อ” (#13) / “เพราะถูกจำ�กัดด้วยเวลา ทำ�ให้
ต้องรีบสืบค้นด้วยวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดและเร็วที่สุด [ย่อ]” (#26)) สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะกิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้
มีการจำ�กัดเวลาสำ�หรับทำ�ความเข้าใจเนื้อหาบทอ่าน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จึงเลือกใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นให้
ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังให้เหตุผลว่า เป็นเพราะไม่ต้องการรบกวนกลุ่ม
เป้าหมายคนอื่นซึ่งกำ�ลังทำ�กิจกรรมอยู่เช่นเดียวกัน (“ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น และในตัวแอพฯ ค่อนข้างมีอธิบาย
ไว้ครบถ้วน” (#17) / “ไม่รบกวนคนอื่น ง่ายกว่าถามคนอื่นเพราะโทรศัพท์อยู่ข้างตัวอยู่แล้ว” (#54))
ประเภทข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นด้วยแอปพลิเคชันมากที่สุดคือ “ความหมายคำ�ศัพท์/ความหมายตัว
อักษรคันจิ” (ร้อยละ 90.70) (“เพราะการรู้ความหมายคำ�ศัพท์มีผลต่อการแปลเนื้อหาในเรื่องและความเข้าใจเรื่อง”
(#14) / “คำ�ศัพท์ 1 คำ�มีคำ�แปลได้หลายความหมาย จึงต้องหาคำ�ทีแ่ ปลได้เข้ากับบริบทแล้วเกิดความเข้าใจให้ได้มาก
ทีส่ ดุ ” (#65)) นอกจากนี้ คำ�ตอบของกลุม่ เป้าหมายยังแสดงให้เห็นว่า กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เลือกสืบค้นความหมาย
คำ�ศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิมากกว่าคำ�อธิบายไวยากรณ์ คาดว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะไวยากรณ์ที่ปรากฏ
ในเนื้อหาบทอ่านเป็นไวยากรณ์ขั้นกลาง กลุ่มเป้าหมายจึงสามารถนำ�ความรู้เดิมมาปรับใช้เพื่อทำ�ความเข้าใจ
รูปประโยคได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องสืบค้นอย่างละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับคำ�ศัพท์และตัวอักษรคันจิส่วนหนึ่งที่ไม่เคย
พบมาก่อน
สำ�หรับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อบว่าใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูลด้วยเว็บไซต์มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 14.93) นอกจาก
เหตุผลด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจำ�นวนมากในอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังระบุเหตุผลว่าเป็นเพราะต้องการสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึก (“รวดเร็ว ทราบความหมายภาษาญีป่ นุ่ ได้รทู้ มี่ าของคำ�ศัพท์ สามารถค้นรูปภาพได้ มีตวั อย่างการใช้งาน
ให้ดู ได้รปู้ ระวัตศิ าสตร์ของคำ�เฉพาะนัน้ ๆ (เช่น ชือ่ คน, なつやせ, まんようしゅう)” (#40) / “เนือ่ งจากต้องการทราบ
คำ�อธิบายคำ�ศัพท์เป็นภาษาญีป่ นุ่ เนือ่ งจากเป็นส่วนทีส่ ำ�คัญ หากเปิดจากพจนานุกรมในแอพซึง่ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
อาจเกิดความเข้าใจผิด” (#43)) จากคำ�ตอบของกลุ่มเป้าหมาย สามารถกล่าวได้ว่าแม้การใช้แอปพลิเคชันจะสะดวก
ต่อการสืบค้นข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ ข้าใจง่าย แต่ความสะดวกดังกล่าวก็อาจกลายเป็นข้อจำ�กัด หากข้อมูลเบือ้ งต้นเหล่านัน้
มีรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการทำ�ความเข้าใจเนือ้ หาบทอ่าน ด้วยเหตุนี้ กลุม่ เป้าหมายส่วนหนึง่ จึงเลือกสืบค้นข้อมูล
ด้วยเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต เพื่อนำ�ข้อมูลเชิงลึกมาเสริมสร้างความเข้าใจให้กับตนเอง
6

ผู้วิจัยใช้เครื่องหมายในการแสดงตัวอย่างค�ำตอบของกลุ่มเป้าหมายดังนี้
“ ” เพื่อแสดงค�ำตอบที่เขียนโดยกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ปรับแก้การสะกดค�ำ (# ) เพื่อแสดงรหัสประจ�ำตัวกลุ่มเป้าหมาย / เพื่อคั่นระหว่างค�ำตอบของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน และ
[ย่อ] เพื่อแสดงจุดที่ผู้วิจัยย่อค�ำตอบบางส่วน โดยพิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก�ำลังกล่าวถึงโดยตรง
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ประเภทข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นด้วยเว็บไซต์มากที่สุดคือ “ความหมายคำ�ศัพท์/ความหมายตัวอักษร
คันจิ” (ร้อยละ 60.00) ซึ่งเป็นประเภทข้อมูลที่มีกลุ่มเป้าหมายสืบค้นด้วยแอปพลิเคชันมากที่สุดเช่นกัน นอกจากนี้
ยังพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เว็บไซต์เพื่อสืบค้นคำ�อธิบายที่เขียนโดยชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับโคลงกลอนที่ปรากฏใน
เนื้อหาบทอ่าน (“คำ�อธิบายในเว็บเข้าใจง่ายกว่าคำ�อธิบายในบทอ่าน ทำ�ให้เข้าใจสำ�นวนที่บทอ่านจะสื่อ” (#47))
แม้กลุ่มเป้าหมายที่สืบค้นข้อมูลประเภทนี้มีเพียง 1 คน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงกลวิธีในการเลือกวิธีสืบค้นให้สอดคล้อง
กับประเภทข้อมูลทีต่ อ้ งการ เนือ่ งจากข้อมูลเชิงลึกเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจสืบค้นได้อย่างเจาะจงด้วยการใช้เพียงแอปพลิเคชัน
การสืบค้นด้วยเว็บไซต์ตา่ ง ๆ จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้ได้ขอ้ มูลดังกล่าว ซึง่ ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ 葛 (2012)
ที่พบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีนใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านทางเว็บไซต์ที่หลากหลาย
โดยเลือกใช้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง
การที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยนำ�สมาร์ตโฟนมาใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียนข้างต้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีก่ ล่าวถึงความสามารถของผูเ้ รียนในการนำ�สมาร์ตโฟนมาใช้เพือ่ การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน (ธัญธัช,
2559 ; Sontirak, 2018 ; 岩崎, 2020) อย่างไรก็ตาม วิธีสืบค้นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สมาร์ตโฟนโดยตรง แต่
มีกลุ่มเป้าหมายใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 คือ “ซักถามผู้เรียนด้วยกัน” (ร้อยละ 17.91) และใช้วิธีนี้เพื่อสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับ “การตีความประโยค” มากที่สุด (ร้อยละ 58.33) โดยส่วนใหญ่ระบุเหตุผลว่า การตีความประโยคเป็นสิ่งที่
ได้จากการมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน ซึง่ ไม่สามารถสืบค้นได้ดว้ ยสมาร์ตโฟน (“สะดวก เพือ่ นสามารถ
พูดโต้ตอบกับเราได้ รู้สึกมั่นใจกว่าใช้พจนานุกรม” (#30) / “เพราะสิ่งที่ได้อ่านต้องมีการวิเคราะห์และตีความ
แอพพลิเคชันเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ต้องการยืนยันสิ่งที่เข้าใจให้ตรงกับเพื่อนด้วย” (#48) / “เพราะสะดวก
รวดเร็วกว่า เนื่องจากเพื่อนอ่านเรื่องเดียวกันและแลกเปลี่ยนความเห็นในจุดที่ไม่เข้าใจได้ในระดับประโยค และ
โดยภาพรวมของเรื่อง” (#51)) จะเห็นได้ว่า แม้กลุ่มเป้าหมายจะใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ก็ยังประสบปัญหาในการนำ�ข้อมูลนั้น ๆ มาตีความในประโยคเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทของเนื้อหา
บทอ่าน ยิง่ ไปกว่านัน้ การใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูลยังเป็นการรับข้อมูลจากอุปกรณ์เพียงทางเดียว นัน่ หมายความ
ว่ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทันทีในกรณีที่เกิดข้อสงสัย กลุ่มเป้าหมายจึงเลือกใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนด้วยการซักถามผูเ้ รียนคนอืน่ เพือ่ คิดวิเคราะห์และตีความเนือ้ หาร่วมกัน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของกับตนเองมากกว่าเพียงเพื่อซักถามข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
อนึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าแม้ในการทำ�กิจกรรมในชัน้ เรียนครัง้ นีจ้ ะมีการชีแ้ จงว่า กลุม่ เป้าหมายสามารถซักถาม
ผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันได้ตามปกติ แต่กลับมีกลุ่มเป้าหมายที่เลือก “ซักถามผู้สอน” มากที่สุดเพียง 1 คน และ
ใช้วธิ นี เี้ พือ่ สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับ “การตีความประโยค” มากทีส่ ดุ (“สะดวก, มีความน่าเชือ่ ถือ, เข้าใจได้งา่ ย เห็นภาพ”
(#62)) หากมองในภาพรวมแล้ว จะพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เลือก “ซักถามผู้สอน” มากที่สุดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ
1.49 เท่านัน้ กล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ แม้จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน แต่กลุม่ เป้าหมายประมาณร้อยละ
98 ก็ไม่ได้พิจารณาว่าผู้สอนเป็นแหล่งข้อมูลอันดับแรก ๆ และเลือกที่จะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้สมาร์ตโฟน
หรือซักถามผู้เรียนด้วยกันมากกว่า
5.3 จุดเด่นและจุดด้อยของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล
สำ�หรับคำ�ถามข้อที่ 3 “ในการทำ�กิจกรรมเมือ่ สักครู่ ท่านคิดว่าวิธสี บื ค้นข้อมูลทีท่ า่ นใช้มากทีส่ ดุ มีจดุ เด่นและ
จุดด้อยอย่างไร” เมื่อนำ�คำ�ตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่าใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุดมาวิเคราะห์
พบว่าการใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูลมีจดุ เด่น 5 ประเด็น (แบ่งเป็นจุดเด่นของแอปพลิเคชัน 2 ประเด็น และจุดเด่น
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ร่วมที่พบทั้งในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 3 ประเด็น) และมีจุดด้อย 8 ประเด็น (แบ่งเป็นจุดด้อยของแอปพลิเคชัน
5 ประเด็น และจุดด้อยของเว็บไซต์ 3 ประเด็น) โดยสรุปได้ตามแผนภาพที่ 1

จุดเด่น

(A)7

สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

(A)

แสดงความหมายคำ�ศัพท์ด้วยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

(A) (W) สืบค้นข้อมูลได้เป็นจำ�นวนมาก
(A) (W) สืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น
(A) (W) มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล

จุดด้อย

(A)

ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ

(A)

มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือปะปนอยู่

(A)

มีคำ�อธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ

(A)

แสดงเฉพาะความหมายพื้นฐานของคำ�ศัพท์ซึ่งแปลแบบตรงตัว

(A)

แสดงความหมายคำ�ศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ

(W)

จำ�เป็นต้องกลั่นกรองข้อมูล

(W)

มีคำ�อธิบายข้อมูลที่เข้าใจยาก

(W)

มีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แผนภาพที่ 1 จุดเด่นและจุดด้อยของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล
สำ�หรับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล พบว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันมี 2 ประเด็น ได้แก่ สืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และแสดงความหมายคำ�ศัพท์ด้วยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นร่วมที่
พบทัง้ ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อกี 3 ประเด็น ได้แก่ สืบค้นข้อมูลได้เป็นจำ�นวนมาก สืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวน
ผู้อื่น และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างคำ�ตอบที่ระบุถึงจุดเด่นเหล่านี้สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างคำ�ตอบเกี่ยวกับจุดเด่นของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว (A)

“รวดเร็ว สะดวกสบายในการค้นหา แค่กรอกศัพท์ลงไป กดค้นหาก็สามารถทราบความหมายของ
คำ�ศัพท์แล้ว” (#1)
“สะดวกรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ต้องการในทันที ทำ�ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาคร่าว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว” (#61)

แสดงความหมาย
คำ�ศัพท์ด้วยภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ (A)

“มีคำ�แปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” (#20)
“[ย่อ] ข้อมูลค่อนข้างมีความถูกต้องแม่นยำ� มีภาษาอังกฤษให้เทียบ [ย่อ]” (#46)

สืบค้นข้อมูลได้เป็น
จำ�นวนมาก (A) (W)

“สะดวกรวดเร็ว มีข้อมูลเยอะ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ต้องการทราบก็มีอยู่ในแอพลิเคชั่นเกือบทั้งหมด”
(#10 ใช้แอปพลิเคชัน)
“ได้ขอ้ มูลครอบคลุม ครบถ้วน สามารถหาข้อมูลนอกเหนือจากเสียงอ่าน ความหมายได้ หาข้อมูลได้รวดเร็ว
เช่น 土用の丑の日 เสียงอ่านคืออะไร แต่พอหาไปเรือ่ ย ๆ ก็ทราบถึงความหมาย ทีม่ าคืออะไร มีบทความ
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่” (#40 ใช้เว็บไซต์)
“ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเยอะ และสามารถทำ�ความเข้าใจเนื้อหาที่สืบค้นได้หลายแง่มุม”
(#63 ใช้เว็บไซต์)

7		

(A) หมายถึง กรณีของแอปพลิเคชัน (W) หมายถึง กรณีของเว็บไซต์
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สืบค้นข้อมูลได้โดย
ไม่รบกวนผู้อื่น (A) (W)

“สะดวกรวดเร็ว สามารถทำ�ได้ดว้ ยตนเอง ไม่รบกวนผูอ้ น่ื มากนัก” (#3 ใช้แอปพลิเคชัน)
“สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองโดยไม่รบกวนผู้อื่น สะดวกในการพิมพ์ ซึ่งไม่ต้องนั่งเปิดหนังสือ” (#25
ใช้เว็บไซต์)
“สะดวกในการหา ไม่ต้องรบกวนสมาธิใคร [ย่อ]” (#59 ใช้แอปพลิเคชัน)

มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(A) (W)

“ได้ความหมายของคำ�ศัพท์อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ”(#14 ใช้แอปพลิเคชัน)
“ข้อมูลมีความถูกต้อง มีความหมายครบหากมีวิธีใช้หลากหลายบริบท” (#43 ใช้เว็บไซต์)
“[ย่อ] ศัพท์ที่ไม่คิดว่ามีก็มี น่าเชื่อถือระดับนึง” (#53 ใช้แอปพลิเคชัน)

ในอีกด้านหนึ่ง พบว่าจุดด้อยของแอปพลิเคชันมี 5 ประเด็น ได้แก่ ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ มีข้อมูลที่ไม่
น่าเชื่อถือปะปนอยู่ มีคำ�อธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ แสดงเฉพาะความหมายพื้นฐานของคำ�ศัพท์ซึ่งแปล
แบบตรงตัว และแสดงความหมายคำ�ศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ ในขณะที่จุดด้อยของเว็บไซต์มี 3 ประเด็น ได้แก่ จำ�เป็น
ต้องกลั่นกรองข้อมูล มีคำ�อธิบายข้อมูลที่เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างคำ�ตอบที่ระบุถึง
จุดด้อยดังกล่าวสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างคำ�ตอบเกี่ยวกับจุดด้อยของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล
ไม่ปรากฏข้อมูล
ที่ต้องการ (A)

“คำ�ศัพท์บางอย่างก็ไม่ได้มีในแอพพลิเคชั่นนี้ จึงต้องสอบถามทางอื่นเพิ่มเติม [ย่อ]” (#15)
“บางคำ�ที่เป็นสำ�นวนจะไม่สามารถหาได้ หรือคำ�ศัพท์เฉพาะ” (#23)

มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
ปะปนอยู่ (A)

“บางข้อมูลยังไม่ถูกต้อง มีข้อผิดบ้าง แปลไม่ถูกต้องบ้าง หรือแปลแล้วยังไม่เข้าใจก็มี” (#11)
“คำ�แปลภาษาไทยบางครั้งผิด ทำ�ให้แปลคลาดเคลื่อน” (#57)

มีคำ�อธิบายข้อมูล
ไม่ละเอียดเพียงพอ (A)

“ถ้าใช้แอปเดียวแล้วไม่ค้นในเว็บไซต์หรือในหนังสือต่อ ก็จะไม่รู้ว่าจะนำ�ไปใช้ในรูปไวยากรณ์แบบไหน
ได้บ้าง หรือใช้ร่วมกับคำ�ชนิดใดได้บ้าง” (#18)
“คำ�แปลอธิบายไม่มากพอ ทำ�ให้บางครั้งไม่เข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้” (#55)

แสดงเฉพาะความหมาย “การใช้แอพพลิเคชั่นในการสืบค้นความหมายของคำ�ศัพท์ ในบางครั้งอาจจะแปลตรงตัวเกินไป ไม่ตรง
พื้นฐานของคำ�ศัพท์
กับบริบทเนื้อเรื่องที่อ่าน จึงไม่สามารถนำ�มาใช้ได้ทันที” (#10)
ซึ่งแปลแบบตรงตัว (A) “บางครัง้ บางคำ�ศัพท์ แอพพลิเคชัน่ จะแปลให้ตรงตัว ซึง่ บางครัง้ การแปลแบบตรงตัวก็จะขัดกับภาพรวม
ของบทความ [ย่อ]” (#66)
แสดงความหมายคำ�ศัพท์ “เนือ่ งจากแอปพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้ คำ�แปลเป็นภาษาอังกฤษ ทำ�ให้บางครัง้ ก็ไม่เข้าใจความหมายทีช่ ดั เจน” (#4)
ด้วยภาษาอังกฤษ (A)
“คำ�แปลเป็นภาษาอังกฤษ บางคำ�ทีไ่ ม่รคู้ วามหมายของคำ�แปลภาษาอังกฤษก็ตอ้ งนำ�ไปค้นหาความหมาย
ในอีกแอพหนึ่งซึ่งค่อนข้างซับซ้อน” (#37)
จำ�เป็นต้องกลั่นกรอง
ข้อมูล (W)

“ต้องใช้เวลาเลือกเว็บไซต์และกลั่นกรองข้อมูล บางทีต้องเปิดหลายเว็บเทียบกัน เช่น 岩麻呂 เสียงอ่าน
คืออะไร ประวัติของคนคนนี้คืออะไร แล้วข้อมูลถูกต้องทั้งหมดหรือไม่” (#40)
“เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการค้นหามีเยอะ ทำ�ให้ต้องใช้เวลากรองข้อมูลมาก” (#63)

มีคำ�อธิบายข้อมูลที่เข้าใจ “ถ้าเสิร์ชเป็นภาษาญี่ปุ่นไป จะหาคำ�ตอบยากหน่อย เพราะเราอ่านไม่ค่อยออก [ย่อ]” (#7)
ยาก (W)
“บางคำ�ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจในทันทีได้ มีคำ�ศัพท์ที่ไม่รู้จักในคำ�อธิบาย [ย่อ]” (#43)
มีปัญหาด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต (W)
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“ถ้าอินเตอร์เน็ตช้าอาจจะทำ�ให้การค้นคว้าล่าช้า [ย่อ]” (#25)
“บางทีเน็ตหลุด ทำ�ให้ติดค้าง ไม่สามารถค้นหาอะไรต่อได้เลย” (#36)
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คำ�ตอบเกีย่ วกับจุดเด่นของการใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแค่การใช้แอปพลิเคชัน
เพื่อสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็วเท่านั้น หากกลุ่มเป้าหมายยังสามารถใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูล
เป็นจำ�นวนมาก จุดเด่นเหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่กล่าวว่า คุณสมบัติพิเศษส่วนหนึ่งของสมาร์ตโฟน
คือ ความคล่องตัวในการใช้งานที่ทำ�ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในชั่วพริบตา และการใช้งานที่หลากหลายเสมือน
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (萱, 2013) นอกจากนี้ ยังพบคำ�ตอบที่ระบุว่า การสืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวนผู้อื่นเป็น
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการใช้สมาร์ตโฟน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองในการสืบค้นข้อมูลและ
ทำ�กิจกรรมต่อไปได้โดยไม่ต้องซักถามผู้เรียนด้วยกัน
สำ�หรับจุดด้อยของการใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูล กล่าวได้วา่ จุดด้อยทีพ่ บในแอปพลิเคชันหลายประการ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทัง้ ด้านปริมาณและด้านคุณภาพของข้อมูล กล่าวคือ แม้ขอ้ มูลในแอปพลิเคชันจะมีปริมาณมาก
ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ อีกทั้งมีข้อมูลที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนปะปน
อยูด่ ว้ ย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าทีก่ ล่าวว่า แม้บางแอปพลิเคชันจะได้รบั การพัฒนาคุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ ก็ตาม
แต่ในความเป็นจริงแล้ว แอปพลิเคชันที่ไม่ได้คุณภาพก็ยังคงมีอยู่ (萱, 2013) ในทางกลับกัน จุดด้อยที่พบในเว็บไซต์
คือ ปริมาณข้อมูลที่มากเกินไป ทำ�ให้ต้องกลั่นกรองข้อมูลเป็นเวลานาน ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยก่อนหน้าที่บ่งชี้ว่า
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีนประสบปัญหาในการเลือกเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
มีเป็นจำ�นวนมาก (葛, 2012) ยิ่งไปกว่านั้น เว็บไซต์ยังมีจุดด้อยเกี่ยวกับการแสดงคำ�อธิบายข้อมูลที่ยากเกินกว่า
ระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งทำ�ให้ไม่อาจเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตามปกติ
มีข้อสังเกตว่า กลุ่มเป้าหมายมีมุมมองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มี
คำ�ตอบที่ระบุว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีคำ�ตอบที่เห็นต่างว่าจุดด้อย
ของแอปพลิเคชันคือ ข้อมูลบางส่วนไม่น่าเชื่อถือ คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากการที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นข้อมูล
ด้วยแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ข้อมูลที่พบมีความถูกต้องแม่นยำ�แตกต่างกันด้วย ในกรณีที่สืบค้นแล้ว
พบข้อมูลที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน ก็จะทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายประเมินว่าแอปพลิเคชันนั้นขาดความน่าเชื่อถือ อนึ่ง
แม้กลุ่มเป้าหมายได้ให้คำ�ตอบเกี่ยวกับจุดเด่นของเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันว่า มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่กลับไม่มี
การระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นจุดด้อยในเวลาเดียวกันแต่อย่างใด คาดว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะในอินเทอร์เน็ต
มีเว็บไซต์ให้เลือกเป็นจำ�นวนมาก กลุ่มเป้าหมายจึงมีอิสระในการกลั่นกรองจนกระทั่งพบเว็บไซต์ที่ตนเองประเมิน
ว่าน่าเชื่อถือ และเลือกที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ที่ประเมินแล้วว่าขาดความน่าเชื่อถือได้
นอกจากนี้ ยังพบว่าการแสดงความหมายคำ�ศัพท์ดว้ ยภาษาอังกฤษในแอปพลิเคชันเป็นทัง้ จุดเด่นและจุดด้อย
ในเวลาเดียวกัน แม้ในคำ�ตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ระบุว่าเป็นจุดเด่นจะไม่พบเหตุผลที่เป็นรูปธรรม แต่เมื่อพิจารณา
จากคำ�ตอบที่ระบุว่าเป็นจุดด้อยพบว่า เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อแสดงความหมายคำ�ศัพท์นั้น
ยากเกินกว่าระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย อาจกล่าวได้ว่า การตัดสินว่าการแสดงความหมายคำ�ศัพท์ด้วยภาษา
อังกฤษของแอปพลิเคชันเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยนัน้ ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความถนัดและระดับความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน
5.4 ข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน
สำ�หรับคำ�ถามข้อที่ 4 “เมือ่ พิจารณาจากการทำ�กิจกรรมเมือ่ สักครู่ ท่านคิดว่าผูส้ อนจะช่วยสนับสนุนด้านการ
สืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนของท่านได้อย่างไร” สามารถจำ�แนกคำ�ตอบของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 67 คนเกี่ยวกับข้อคิดเห็น
ธนภัส สนธิรักษ์ | Tanapat Sontirak
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ต่อบทบาทของผู้สอนเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบค้นข้อมูล (4 ประเด็น) และด้านการเรียนการสอน (4 ประเด็น)
รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยสรุปได้ตามแผนภาพที่ 2
ด้านการสืบค้น
ข้อมูล

แนะนำ�แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
แนะนำ�วิธีสืบค้นข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ
ปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียน
ให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุน
ด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

แนะแนวทางให้ผู้เรียนคิดต่อยอด
อธิบายเนื้อหาในคาบเรียนที่ยาก
เกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน
ด้านการเรียน
การสอน

ช่วยตีความเนื้อหาในคาบเรียน
ตอบข้อสงสัย

แผนภาพที่ 2 ข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน
บทบาทด้านการสืบค้นข้อมูลมี 4 ประเด็น ได้แก่ แนะนำ�แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แนะนำ�วิธีสืบค้นข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตัวอย่างคำ�ตอบสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างคำ�ตอบเกี่ยวกับบทบาทด้านการสืบค้นข้อมูล
แนะนำ�แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ

“อาจารย์อาจจะบอกแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือให้กับนิสิต หรือช่วยบอกคำ�ศัพท์ สำ�นวนที่ต้อง
ใช้เวลาในการค้นหา” (#5)
“[ย่อ] แนะนำ�สื่อที่ใช้ค้นข้อมูล” (#42)

แนะนำ�วิธีสืบค้นข้อมูล “ให้แหล่งสืบค้นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ให้คำ�แนะนำ�ในการค้นหาว่าวิธใี ดเป็นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ [ย่อ]” (#1)
ที่มีประสิทธิภาพ
“แนะนำ�เว็บสำ�หรับสืบค้นที่น่าเชื่อถือ รวมถึงเทคนิคในการสืบค้นเนื้อหา” (#46)
“ถ้าเสิชไม่เจอความหมายของคำ�ที่ต้องการจะค้นหา อาจารย์อาจจะช่วยบอกว่าควรพิมพ์อย่างไรเพื่อให้
เจอความหมายนั้น [ย่อ]” (#54)
ปรับรูปแบบกิจกรรม
ในชั้นเรียนให้สืบค้น
ข้อมูลได้สะดวก

“แนะนำ�เว็บไซต์/เนื้อหาอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมาด้วยคร่าว ๆ เพราะจะทำ�ให้สามารถหาได้ตรงประเด็น
มากขึ้น” (#17)
“อยากให้อาจารย์ใส่ ふりがな มาในคำ�ศัพท์ยาก เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น” (#21)
“อาจารย์ช่วยบอกเสียงอ่านแล้วให้ไปสืบค้นด้วยตนเอง จะย่นเวลาสืบค้นลงมาได้” (#64)

ช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล

“ช่วยยืนยันข้อมูลได้วา่ เป็นข้อมูลเท็จหรือจริง และช่วยแนะนำ�แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ให้กบั นักเรียนได้” (#28)
“ช่วยตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล” (#40)
“[ย่อ] นอกจากนี้ อาจารย์สามารถช่วยตรวจสอบให้ได้ว่า คำ�ศัพท์ที่ค้นหามานั้นความหมายที่เจอ
ถูกต้องหรือไม่” (#54)
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นอกจากนี้ ผูส้ อนยังพึงมีบทบาทด้านการเรียนการสอนอีก 4 ประเด็น ได้แก่ แนะแนวทางให้ผเู้ รียนคิดต่อยอด
อธิบายเนื้อหาในคาบเรียนที่ยากเกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน ช่วยตีความเนื้อหาในคาบเรียน และตอบข้อสงสัย
ตัวอย่างคำ�ตอบสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอย่างคำ�ตอบเกี่ยวกับบทบาทด้านการเรียนการสอน
แนะแนวทางให้ผู้เรียน
คิดต่อยอด

“[ย่อ] หรือประโยคที่ไม่ทราบว่าควรเริ่มแปลจากตรงไหน อาจารย์สามารถช่วยเหลือได้” (#16)
“ให้ไอเดียในการแปล, ตีความ” (#40)
“[ย่อ] หรือช่วยแยกส่วนประกอบโครงสร้างของประโยคเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหามากขึ้น [ย่อ]” (#42)

อธิบายเนื้อหาใน
คาบเรียนที่ยากเกิน
กว่าระดับความรู้
ของผู้เรียน

“อาจารย์สามารถช่วยอธิบายข้อมูลไวยากรณ์ที่ไม่เข้าใจได้ เพราะบางครั้งมีไวยากรณ์ที่ไม่เข้าใจหรือ
ไม่รู้จักมาก่อน” (#9)
“[ย่อ]ช่วยอธิบายความหมายของคำ�ศัพท์หรือไวยากรณ์ที่ยากที่ค้นหาจากพจนานุกรมเองแล้วเข้าใจ
ยาก” (#62)
“[ย่อ] ช่วยอธิบายขยายความคำ�ที่ไม่เข้าใจ เช่น 土用の丑の日, บางประโยคที่ไม่เข้าใจ เช่น やせてはいても
生きていなくてはしかたがない。, สำ�นวน เช่น うなぎのぼり” (#67)

ช่วยตีความเนื้อหา
ในคาบเรียน

“[ย่อ] จากการทำ�แบบทดสอบ ด้านทีอ่ าจารย์ชว่ ยได้มากทีส่ ดุ คือ การตีความประโยค ซึง่ เป็นการช่วยเหลือ
ด้านที่ไม่สามารถหาในแอพลิเคชั่นหรือในอินเตอร์เน็ตได้” (#10)
“อาจารย์แก้ปัญหาให้ ในบางทีเรารู้ความหมายแล้วแต่ยังลำ�ดับการแปลไม่ถูกต้อง ทำ�ให้ความหมาย
ที่เราเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนได้ อาจารย์เหมือนคนช่วยเรียบเรียงความคิดให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้น
อีกที” (#26)
“[ย่อ] บางข้อมูลที่ไม่สามารถสืบหาได้ตรง ๆ เช่น การตีความเนื้อหา อาจารย์ก็ช่วยอธิบายขยายความ
ให้” (#34)

ตอบข้อสงสัย

“ช่วยไขข้อข้องใจหรือข้อสงสัยในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ หรือข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น
ทีเ่ ข้าใจยาก การถามอาจารย์ผสู้ อนจึงสะดวก และรวดเร็วกว่าการทำ�ความเข้าใจข้อมูลด้วยตนเอง” (#31)
“คำ�ศัพท์/ไวยากรณ์กำ�กวมที่ไม่ว่าจะหาจากในเว็บไซต์ หรือคุยกับเพื่อนแล้วก็ยังไม่เข้าใจ กล่าวคือ เป็น
ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ การถามอาจารย์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด” (#48)
“ถ้าถามอาจารย์ เราจะสามารถถามได้จนกว่าเราจะเข้าใจ ถามได้ละเอียด ตรงจุดมีความน่าเชือ่ ถือสูง
แถมยังรวดเร็วทันใจ สามารถถามละเอียด ๆ ได้ทง้ั แง่ความหมายและการใช้ไวยากรณ์” (#53)

จากข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนทั้ง 2 ด้าน พบว่า
ข้อคิดเห็นต่อบทบาทด้านการสืบค้นข้อมูลมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ 青木 (2016) ทีก่ ล่าวว่า ผูส้ อนจำ�เป็นต้อง
มีความรู้และทักษะที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ซึ่งในที่นี้หมายถึง
การมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้เรียนภาษา
ญี่ปุ่นชาวไทยที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกัน ข้อคิดเห็นต่อบทบาท
ด้ า นการเรี ย นการสอนสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวั ง ของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการให้ ผู้ ส อนช่ ว ยสนั บ สนุ น
การเรียนรูใ้ นจุดทีต่ นเองไม่อาจทำ�ได้ดว้ ยการใช้สมาร์ตโฟน ข้อคิดเห็นเหล่านีบ้ ง่ ชีถ้ งึ ความจำ�เป็นของการช่วยสนับสนุน
ด้านการสืบค้นข้อมูลในชัน้ เรียน ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ 鄭 (2002) ทีก่ ล่าวว่า ในการเรียนการสอน
ที่ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียนั้น ผู้สอนต้องคอยสังเกตและให้คำ�แนะนำ�ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียน
แต่ละคนสามารถแก้ไขปัญหาได้
ธนภัส สนธิรักษ์ | Tanapat Sontirak
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สำ�หรับการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชัน้ เรียน เมือ่ พิจารณาจากผลการสำ�รวจเกีย่ วกับข้อคิดเห็น
ต่อบทบาทของผู้สอนแล้ว พบว่าผู้สอนสามารถช่วยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งก่อนและหลังกระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กล่าวคือ ก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะเริ่มใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลสำ�หรับการทำ�กิจกรรม ผู้สอนสามารถ
สนับสนุนด้วยการแนะนำ�แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงวิธีสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลังจากที่
กลุ่มเป้าหมายได้สืบค้นข้อมูลแล้ว ผู้สอนสามารถสนับสนุนด้วยการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แนะแนว
ทางให้คดิ ต่อยอด อธิบายเนือ้ หาทีย่ ากเกินกว่าระดับความรูข้ องผูเ้ รียน ช่วยตีความ ตลอดจนตอบข้อสงสัย อาจกล่าว
สรุปได้ว่า ผู้สอนควรพิจารณาแนวทางในการนำ�สมาร์ตโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในฐานะเครือ่ งมือการเรียนรูต้ ามทีม่ กี ารเสนอแนะในงานวิจยั ของ Morphitou & Morphitis (2014)
แต่นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนแล้ว ผู้สอนควรช่วยสนับสนุนผู้เรียน
ทั้งก่อนและหลังกระบวนการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากวิธีสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนที่กลุ่มเป้าหมายใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่
“ซักถามผูเ้ รียนด้วยกัน” ประกอบกับคำ�ตอบทีร่ ะบุถงึ จุดเด่นเกีย่ วกับการมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
(“สามารถถกเถียงประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้ว่า
ตนเข้าใจเนื้อหาถูกไหม” (#34) / “รวดเร็ว ตอบโต้กันได้วิต่อวิ ช่วยกันวิเคราะห์ด้วยกันได้” (#51) / “ได้ทราบใน
ทันที แถมยังได้ทบทวนทำ�ความเข้าใจกับเนื้อหาไปพร้อมกัน ง่าย ๆ ว่าทำ�พร้อมเพื่อนสนุกดีค่ะ” (#58))8 อาจกล่าว
ได้ว่า หลังจากสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองแล้ว กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งเลือกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์
และตีความเนื้อหาร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ซึ่งจะทำ�ให้ตนเองสามารถตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบ
เรียนได้อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้น ผู้สอนจึงควรใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการจัดสรร
เวลา ตลอดจนปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยมี
ผูส้ อนคอยสังเกตการณ์และให้คำ�ชีแ้ นะตามความเหมาะสม อันจะนำ�ไปสูก่ ารเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับเนือ้ หาใน
คาบเรียนซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการรับข้อมูลจากสมาร์ตโฟนเพียงทางเดียว

6. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจและวิเคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยที่มีต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน โดยจำ�ลองสถานการณ์ใน
รูปแบบของกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียนให้เสมือนการเรียนการสอนจริง จากนั้นจึงใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ผลการสำ�รวจแสดงให้เห็นว่า ขณะทำ�กิจกรรมในชัน้ เรียนครัง้ นี้ กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เลือกสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้สมาร์ตโฟนมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 79.11) โดยแบ่งเป็นกลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน
มากที่สุด (ร้อยละ 64.18) และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยเว็บไซต์มากที่สุด (ร้อยละ 14.93)
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่สืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันระบุถึงเหตุผลด้านความสะดวกรวดเร็ว และใช้เพื่อสืบค้น

8

จากค�ำตอบของกลุ่มเป้าหมายที่เลือก “ซักถามผู้เรียนด้วยกัน” มากที่สุด ส่วนใหญ่ระบุถึงจุดด้อยของวิธีสืบค้นนี้ในประเด็นของความไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้เรียนด้วยกัน
มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด อนึ่ง เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การส�ำรวจเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล และบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุน
ด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงยกเว้นการน�ำจุดเด่นและจุดด้อยของการซักถามผู้เรียนด้วยกันมาสรุปเป็นแผนภาพ
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ความหมายคำ�ศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 90.70) ในขณะทีก่ ลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ทสี่ บื ค้น
ข้อมูลด้วยเว็บไซต์ระบุถงึ เหตุผลด้านความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก และใช้เพือ่ สืบค้นความหมายคำ�ศัพท์และ
ความหมายตัวอักษรคันจิมากที่สุดเช่นกัน (ร้อยละ 60.00) อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งเลือกสืบค้นข้อมูล
โดยซักถามผู้เรียนด้วยกันมากที่สุด (ร้อยละ 17.91) โดยระบุเหตุผลว่า การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันทำ�ให้เข้าใจเนื้อหาบทอ่านได้มากกว่าการสืบค้นข้อมูลด้วยสมาร์ตโฟนเพียงอย่างเดียว และใช้วิธีนี้เพื่อสืบค้น
เกี่ยวกับการตีความประโยคมากที่สุด (ร้อยละ 58.33)
เมือ่ วิเคราะห์คำ�ตอบของกลุม่ เป้าหมายในแบบสอบถาม พบว่าจุดเด่นของการใช้สมาร์ตโฟนเพือ่ สืบค้นข้อมูล
มี 5 ประเด็น ได้แก่ สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แสดงความหมายคำ�ศัพท์ดว้ ยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ สืบค้น
ข้อมูลได้เป็นจำ�นวนมาก สืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกัน พบว่าจุดด้อย
ของวิธีสืบค้นนี้มี 8 ประเด็น ได้แก่ ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือปะปนอยู่ มีคำ�อธิบายข้อมูล
ไม่ละเอียดเพียงพอ แสดงเฉพาะความหมายพื้นฐานของคำ�ศัพท์ซึ่งแปลแบบตรงตัว แสดงความหมายคำ�ศัพท์ด้วย
ภาษาอังกฤษ จำ�เป็นต้องกลั่นกรองข้อมูล มีคำ�อธิบายข้อมูลที่เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สำ�หรับบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน พบว่าข้อคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งเป็น 2 ด้าน รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยด้านการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ แนะนำ�แหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ แนะนำ�วิธีสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก และ
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ แนะแนวทางให้ผเู้ รียนคิดต่อยอด อธิบายเนือ้ หา
ในคาบเรียนที่ยากเกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน ช่วยตีความเนื้อหาในคาบเรียน และตอบข้อสงสัย ข้อคิดเห็น
ต่อบทบาทของผู้สอนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำ�เป็นที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้
สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล รวมถึงช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในจุดที่ผู้เรียนไม่อาจทำ�ได้ด้วยการใช้สมาร์ตโฟน
จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่าแม้กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
ในชั้นเรียน เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสืบค้นได้เป็นจำ�นวนมาก แต่วิธีสืบค้นดังกล่าว
ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม เช่น ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ มีคำ�
อธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ ในยุคสมัยที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จำ�กัดสถานที่เช่นนี้ ผู้สอน
สามารถเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการช่วยสนับสนุนผู้เรียนทั้งก่อนและหลังกระบวนการสืบค้น
ข้อมูล ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนโดยสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีโอกาสแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกัน โดยมีผู้สอนคอยสังเกตการณ์และให้คำ�ชี้แนะตามความเหมาะสม

7. ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า สมาร์ตโฟนได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยนำ�มาประยุกต์ใช้
เพื่อการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนอย่างแพร่หลาย การเปิดรับสมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ในชั้นเรียน
จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง สำ�หรับบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
1. ผู้สอนควรแนะนำ�และติดตามดูแลการสืบค้นข้อมูลด้วยสมาร์ตโฟนของผู้เรียน โดยแนะนำ�แอปพลิเคชัน
และเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ เช่น
ความหมายคำ�ศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิ คำ�อธิบายเสริมเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบเรียน
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นอกจากนี้ ผู้สอนควรแนะนำ�วิธีสืบค้น ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ผู้เรียนได้สืบค้นมา เพื่อ
ให้ผู้เรียนฝึกสังเกตและฝึกประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลให้กับ
ผู้เรียนต่อไป
2. ผูส้ อนควรอธิบายเพิม่ เติม และช่วยตีความข้อมูลทีผ่ เู้ รียนได้สบื ค้นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหมายคำ�ศัพท์
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทของเนื้อหาในคาบเรียน เนื่องจากความหมายคำ�ศัพท์ที่สืบค้นจาก
แอปพลิเคชันอาจปรากฏเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นซึ่งมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ในขณะที่ความหมายคำ�ศัพท์ที่สืบค้น
จากเว็บไซต์อาจมีข้อมูลที่หลากหลาย หรืออาจมีข้อมูลภาษาญี่ปุ่นที่ยากเกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน ดังนั้น
การอธิบายเพิ่มเติม และการช่วยตีความข้อมูลให้เข้ากับบริบทของเนื้อหาในคาบเรียนนั้น ๆ จึงเป็นการช่วยเหลือให้
ผู้เรียนสามารถนำ�สิ่งที่ตนเองสืบค้นมาต่อยอดความรู้ได้
3. ผู้สอนควรสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันอย่างทัว่ ถึง เช่น ให้ผเู้ รียนอภิปรายความหมายคำ�ศัพท์ทสี่ บื ค้นมา ตีความเนือ้ หาในคาบเรียนร่วมกัน ถามตอบ
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจ โดยมีผสู้ อนคอยสังเกตการณ์และให้คำ�ชีแ้ นะตามความเหมาะสม อันเป็นการใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันได้ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบเรียนได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าการรับข้อมูลจากสมาร์ตโฟนเพียงทางเดียว
อนึ่ง การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละทักษะย่อมมีรูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ความจำ�เป็น
ของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนประสิทธิผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงแตกต่างกันด้วย อย่างไร
ก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาร์ตโฟนจะส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามากยิ่งขึ้นไปอีก
ในอนาคต การพิจารณาแนวทางในการนำ�สมาร์ตโฟนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละทักษะ
อย่างเหมาะสม ตลอดจนการปรับบทบาทของผู้สอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยจึงยังคงเป็นประเด็นสำ�คัญที่ต้องศึกษาต่อไป
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