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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ารวจและวเิคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพือ่สบืค้นข้อมลูในชัน้เรยีนของผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่

ชาวไทย จดุเด่นและจดุด้อยของวธิสีบืค้นดงักล่าว จากนัน้จงึวเิคราะห์ข้อคดิเหน็ของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยทีม่ต่ีอ

บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน จากการจ�าลองสถานการณ์ในรูปแบบ 

ของกิจกรรมการอ่าน และเก็บข้อมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยโดยใช้แบบสอบถามพบว่า กลุ่มเป้า

หมายส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลโดยใช้สมาร์ตโฟนเพ่ือเข้าถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มากท่ีสุด (ร้อยละ 79.11) 

ส่วนหนึ่งระบุถึงจุดเด่นของสมาร์ตโฟนว่าสามารถสืบค้นความหมายค�าศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและสืบค้นข้อมูล 

ได้เป็นจ�านวนมาก ในขณะเดียวกัน มีการระบุถึงจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว เช่น ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ 

มีค�าอธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ นอกจากนี้ พบว่ามีกลุ ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งที่สืบค้นข้อมูลจากผู้เรียน 

ด้วยกันมากที่สุด (ร้อยละ 17.91) เพ่ือซักถามเกี่ยวกับการตีความประโยคซ่ึงไม่อาจท�าได้ด้วยการใช้สมาร์ตโฟน 

ผลการวจิยัยงับ่งชีว่้า ผูส้อนสามารถมบีทบาทส�าคญัในการช่วยสนบัสนนุผู้เรยีนได้ท้ังก่อนและหลังกระบวนการสืบค้น

ข้อมูล ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
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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.

Instructors’ Roles in Information Seeking Support 

in Classrooms: A Case Study through the Survey of 

Smartphone Usage among Thai Learners of Japanese 

Language
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1. บทนำ�
ประเทศไทยมแีนวโนม้ของจ�านวนผูใ้ช้โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารต์โฟน3  (ตอ่ไปจะเรยีกว่า สมารต์โฟน) ท่ีเพิม่ข้ึน 

อยา่งเหน็ไดช้ดั เมือ่เปรยีบเทยีบผลการส�ารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน4  พบวา่ 

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้สมาร์ตโฟนอยู่ที่ร้อยละ 72.3 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2560) และในปี พ.ศ. 2564 ได้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 93.4 โดยกลุ่มอายุที่ใช้สมาร์ตโฟนสูงที่สุดคือ กลุ่มอายุ 

15-24 ปี (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2565) เน่ืองจากสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับ 

คอมพิวเตอร์ และมีข้อได้เปรียบด้านการพกพาสะดวก (Yu, 2012) ความแพร่หลายของสมาร์ตโฟนจึงก่อให้เกิด 

ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการด�าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังที่ 萱 (2013) 

ไดก้ลา่ววา่ สมารต์โฟนสามารถน�ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรยีนรูภ้าษาผ่านทางแอปพลิเคชัน เวบ็ไซตเ์ผยแพรค่ลิปวดิโีอ 

คอร์สเรียนออนไลน์ เป็นต้น

จากผลการส�ารวจการใช้สื่อนอกชั้นเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ พบว่าในระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง อินเทอร์เน็ต และตัวบุคคล ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเลือกใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

อีกทั้งใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมค้นหา (search engine) มากที่สุด (三國他, 2011) ผลการส�ารวจข้าง

ต้นสามารถเชื่อมโยงได้ว่า ความแพร่หลายของสมาร์ตโฟนในประเทศไทยจะท�าให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากยังรวมถึงข้อมูลใน 

แอปพลิเคชันอีกด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากสมาร์ตโฟนจัดเป็นอุปกรณ์เคล่ือนที่ (mobile device) การพกพา 

สมาร์ตโฟนจึงท�าให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้แทบทุกที่ รวมถึงในชั้นเรียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

เหล่านี้น�าไปสู่การตั้งค�าถามที่ว่า หากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่อยู่ในช้ันเรียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเข้าถึง 

ข้อมูลจ�านวนมหาศาลได้ด้วยตนเองแล้ว ผู้สอนควรมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลอย่างไร

ที่ผ่านมามีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ทั้งนอกชั้นเรียน (陳他, 2016 ; 林他, 

2021) และในช้ันเรียน (ธัญธัช, 2559 ; Sontirak, 2018 ; 岩崎, 2020) แต่งานวิจัยที่ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นผู้เรียนภาษาญี่ ปุ่นชาวไทยยังมีน้อย นอกจากน้ี ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอน 

ในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนจากมุมมองของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย งานวิจัยนี้ 

จึงจ�าลองสถานการณ์ในรูปแบบของกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียนให้เสมือนการเรียนการสอนจริง จากนั้นจึงใช้ 

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจและ 

วิเคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว จากนั้น 

จึงวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้น

ข้อมูลในชั้นเรียน เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

3 เปี่ยมศักดิ์และคณะ (2555) ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนคือ “โทรศัพท์ที่รองรับระบบการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ย่อเอาความสามารถในการรับส่งข้อมูล 
ดูหนังฟังเพลง การจัดการไฟล์ต่าง ๆ  ที่เทียบได้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานย่อม ๆ  ตัวหนึ่งมาไว้ในตัว ท�าให้โทรศัพท์มือถือเพิ่มความสามารถมากไปกว่าการโทรศัพท์ออกและรับสาย” 
(น. 42)

4 การส�ารวจใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป



ธนภัส สนธิรักษ์ | Tanapat Sontirak 121

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 ง�นวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสม�ร์ตโฟนในฐ�นะเครื่องมือก�รเรียนรู้

Yu (2012) ได้ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของสมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ โดยกล่าวว่าการใช้

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีข้อจ�ากัดอันเน่ืองมาจากขนาดและน�้าหนักของตัวเครื่อง ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ 

ถูกจ�ากัดสถานที่ แต่การพัฒนาสมาร์ตโฟนได้เข้ามาแก้ไขปัญหานั้น กล่าวคือ นอกจากใช้เป็นโทรศัพท์และอุปกรณ์

รับส่งข้อความแล้ว สมาร์ตโฟนยังมีแอปพลิเคชันท่ีเปรียบได้กับซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก 

แอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้ท�าให้สมาร์ตโฟนมีความสามารถเทียบเท่า 

กับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังพกพาได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากน้ี ยังมีการกล่าวว่าสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ทั้งผู้สอน 

และผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในชั้นเรียน

萱 (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับวิธีประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่ออภิปรายความเป็นไปได้ในอนาคต

ของการเรียนรู้ภาษา โดยกล่าวว่าก่อนหน้าน้ีอุปกรณ์เคลื่อนที่ยังพกพาได้ยากและประมวลผลข้อมูลได้ไม่ดีนัก 

แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น อุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ  จึงได้รับการพัฒนาและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น 

ไปด้วย ทั้งนี้ คุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ได้แก่ การพกพาสะดวก 

การใชง้านไดห้ลากหลาย ความคลอ่งตวัในการใชง้าน และความสามารถในการแบง่ปนัข้อมูลร่วมกบัผูอ้ืน่ อกีทัง้อปุกรณ์

เหล่านี้ยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ภาษา โดยใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน เว็บไซต์เผยแพร่คลิปวิดีโอ 

คอร์สเรียนออนไลน์ พอดแคสต์ (podcast) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สมุดโน้ตอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผล 

ระบบคลาวด์ อย่างไรก็ตาม มีการเสนอแนะว่ายังจ�าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประยุกต์ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

青木 (2016) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเม่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กับผลกระทบต่อ

การเรียนการสอนภาษา โดยกล่าวว่าเมื่อเทคโนโลยีเคล่ือนที่ (mobile technology) เริ่มเป็นที่แพร่หลายในกลุ่ม

ผู้ใช้ทั่วไป การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ตโฟน มีแนวโน้มที่จะมาแทนที่ 

การใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะและคอมพวิเตอรแ์ล็ปทอ็ป ทัง้นี ้การเรยีนรูภ้าษาดว้ยอปุกรณเ์คลือ่นที ่(mobile-assisted 

language learning หรือ MALL) มีจุดเด่นคือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกโดยไม่จ�ากัด 

สถานที่ อีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้จากแอปพลิเคชันที่มีให้เลือกเป็นจ�านวนมาก ในขณะท่ีจุดด้อยคือ ผู้เรียนอาจ 

ไม่สามารถใช้บางแอปพลิเคชันได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) นอกจากนี้ ยังต้องม ี

ทางเลือกส�าหรับการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่น ๆ ให้กับผู้เรียนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน เป็นต้น

伊藤他 (2016) ได้ส�ารวจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่น เพื่อน�าเสนอ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล 

จากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศจ�านวน 1,053 คน ผลการส�ารวจบ่งชี้ว่าในทั้ง 11 พื้นที่ที่มีการส�ารวจ อุปกรณ์ 

ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นใช้มากที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รองลงมาคือสมาร์ตโฟน และ

แท็บเล็ตตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่าท่ีกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มของการใช้สมาร์ตโฟนสูงเกือบเทียบเท่า 

การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท้ังน้ี มีการวิเคราะห์ในภาพรวมของทุกพื้นที่ว่า เนื่องจากสมาร์ตโฟนมีคุณสมบัติ 

พิเศษด้านการพกพาสะดวก ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้สมาร์ตโฟนโดยไม่จ�ากัดสถานที่ ในขณะเดียวกัน 
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แม้แท็บเล็ตจะเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ แต่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นกลับมีแนวโน้มที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแทนคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล ท�าให้ไม่พบความหลากหลายของการใช้แท็บเล็ตตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสมาร์ตโฟน

2.2 ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รใช้สม�ร์ตโฟนเพื่อก�รเรียนรู้

陳他 (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของผู้เรียน ซึ่งรวมถึงการใช้สมาร์ตโฟน 

เพื่ออภิปรายความเป็นไปได้ของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับการเรียนรู้นอกช้ันเรียน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อ 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 489 คน พบว่าสถานที่ที่นักศึกษากลุ่มนี้ใช้สมาร์ตโฟน

เปน็ประจ�า 3 อนัดบัแรกคอื ทีอ่ยูอ่าศยั รอ้ยละ 91.8 รองลงมาคือ ภายในวทิยาเขต รอ้ยละ 86.3 และบนรถไฟฟา้/รถ

ประจ�าทาง รอ้ยละ 54.0 ตามล�าดบั นอกจากนี ้ยงัพบวา่นกัศกึษาเกอืบรอ้ยละ 90 มทีา่ทเีชิงบวกตอ่การใชส้มารต์โฟน 

เพื่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยตอบว่าตนเองสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบเรียน 

ใช้ท�าการบ้าน ตลอดจนอ่านบทความเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นต้น

岩崎 (2020) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อน�าเสนอ

กรณีศึกษาของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาต ิ

จ�านวน 6 คน พบว่าผู้เรียนสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ขณะท�ากิจกรรมในช้ันเรียน เช่น ใช้แอปพลิเคชัน 

เพื่อสืบค้นค�าศัพท์และส�านวน ใช้โปรแกรมค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ ยังพบว่าการที่ 

ผู้เรียนใช้สมาร์ตโฟนเป็นประจ�าจนคุ้นเคยกับอุปกรณ์เป็นอย่างดีนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถฝึกใช้แอปพลิเคชันที่

ตนเองไมเ่คยใชม้ากอ่นไดภ้ายในเวลาอนัรวดเรว็ ซึง่ในงานวจิยัดงักล่าวมกีารแสดงขอ้คดิเหน็วา่ การใชง้านทีไ่มซั่บซ้อน 

นับเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งของสมาร์ตโฟน

林他 (2021) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของ 

ผูเ้รยีนชาวตา่งชาต ิเพือ่น�าผลไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนออนไลน ์โดยมกีลุม่เปา้หมายเปน็ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่

ชาวต่างชาติในจังหวัดโอซาก้าจ�านวน 64 คน พบว่านอกจากแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 

ยังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ตโฟนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เกิดประสิทธิผล 

การเรยีนรูด้า้นการฟงั การอา่น การสนทนา เปน็ตน้ ซึง่การเรยีนรูเ้หลา่นีเ้กดิขึน้ในขณะทีต่วัผูเ้รยีนเองไมไ่ดต้ระหนกั

ถึงกระบวนการดังกล่าวโดยตรง

ส�าหรับกรณีของผู้เรียนในประเทศไทย ธัญธัช (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนในช้ัน

เรยีนของนกัศึกษามหาวทิยาลยั เพ่ือน�าผลไปใช้เสนอแนะแนวทางการจดัการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสอบถามเพือ่ 

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์จ�านวน 1,649 คน ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาร้อยละ 50.5 ที่ตอบว่าตนเอง 

ใช้สมาร์ตโฟนในชั้นเรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการท�ากิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย และมีนักศึกษา 

ร้อยละ 46.8 ท่ีตอบว่าใช้สมาร์ตโฟนในช้ันเรียนอย่างสม�า่เสมอเพ่ือค้นหาเน้ือหาท่ีไม่เข้าใจเพ่ิมเติม แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็มีนักศึกษาร้อยละ 47.7 ท่ีตอบว่าตนเองใช้เวลาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคาบเรียนไปกับการแอบใช้สมาร์ตโฟนเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน

Sontirak (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนของผู้เรียนภาษา

ญี่ปุ่นชาวไทย เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สมาร์ตโฟนที่พบในช้ันเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บ

ข้อมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 48 คน ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่า หากไม่นับรวมนักศึกษา 2 คน

ที่ไม่ได้พกพาสมาร์ตโฟนมาด้วยในวันท่ีมีการเก็บข้อมูล นักศึกษาทั้ง 46 คนต่างระบุค�าตอบว่า ได้ใช้สมาร์ตโฟน 
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เพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน โดยรูปแบบการใช้สมาร์ตโฟนที่พบคือ การสืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันขณะ

ท�ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากน้ี นักศึกษาบางส่วนยังตอบว่าแม้ตามปกติจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

นอกช้ันเรียน แต่เม่ือเป็นการท�ากิจกรรมในช้ันเรียนแล้ว ตนเองได้เปล่ียนมาใช้แอปพลิเคชันเพราะสามารถสืบค้น

ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

2.3 ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รปรับบทบ�ทของผู้สอน

Morphitou & Morphitis (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนและความสัมพันธ์ต่อการเรียนและ 

การเข้าสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐไซปรัส เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

จากสมาร์ตโฟน ผลการส�ารวจบ่งชี้ว่า นักศึกษากลุ่มน้ีได้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านการศึกษา 

ตลอดจนอ่านบทความท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาในคาบเรียน ทั้งน้ี มีการเสนอแนะว่าตัวผู้สอนเองควรใช้ประโยชน์จาก

สมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้เช่นกัน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่แล้ว อีกทั้งผู้สอนควรมี

บทบาทในการสนบัสนนุการใชส้มารต์โฟนเพือ่การเรยีนรู ้เช่น ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแอปพลเิคชนัดา้นการศึกษา พอดแคสต ์

ด้านการศึกษา รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

鄭 (2002) ได้ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

เพื่ออภิปรายบทบาทของผู้สอนที่พึงประสงค์ โดยได้แสดงข้อคิดเห็นว่าในขณะที่การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ก�าลัง 

รดุหนา้ ผูส้อนกจ็�าเปน็ต้องปรบัตวัเชน่กนั อยา่งไรกต็าม การประยกุตใ์ชม้ลัตมิเีดยีกบัการเรยีนการสอนยอ่มมทีัง้ขอ้ดี

และข้อเสีย ผู้สอนจึงมีบทบาทส�าคัญในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากข้อเสียเหล่านั้น และช่วยเพิ่มประสิทธิผล 

การเรียนการสอน เช่น เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ให้ค�าชี้แนะเกี่ยวกับ 

วิธีใช้สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

青木 (2016) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กับผลกระทบต่อการเรียนการ

สอนภาษาได้เสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของผู้สอนภาษาญี่ปุ่นว่า ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น 

อยา่งรวดเร็ว ผูส้อนจ�าเปน็ตอ้งเสรมิความรูแ้ละทกัษะทีอ่าจไมเ่คยใชใ้นการเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิ เชน่ การเผยแพร ่

ข้อมูลผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ การน�าสิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษาจากนอกชั้นเรียนมาเชื่อมโยงกับคาบเรียน เพื่อ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในยุคดิจิทัล

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น กล่าวได้ว่าคุณสมบัติส�าคัญที่ท�าให้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพคอื การพกพาสะดวก ซึง่ท�าใหเ้กดิการเรยีนรู้โดยไมจ่�ากดัสถานที ่(Yu, 2012 ; 萱, 2013 ; 青木, 2016 ; 

伊藤他, 2016) ที่ผ่านมาจึงมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ 

ทั้งนอกชั้นเรียน (林他, 2021) และในชั้นเรียน (Sontirak, 2018 ; 岩崎, 2020) อีกทั้งพบงานวิจัยที่เสนอแนะว่า 

ผู้สอนจ�าเป็นต้องปรับบทบาทของตนเองให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง

ของผู้เรียน (鄭, 2002 ; Morphitou & Morphitis, 2014 ; 青木, 2016) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ศึกษา 

เกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนในชั้นเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยยังมีน้อย และไม่พบงานวิจัยที่ศึกษา 

เกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนของผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยที่วิ เคราะห์โดยจ�าแนกระหว่างแอปพลิเคชัน 

กับเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังไม่พบงานวิจัยท่ีเก็บข้อมูลจากผู้เรียน 

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเพื่อวิเคราะห์ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูล 

ในชั้นเรียน
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3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
1. เพื่อส�ารวจและวิเคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว

2. เพื่อส�ารวจและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อบทบาทของผู้สอนในการ 

ช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
4.1 กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจ�านวน 67 คน สัดส่วนการมีการใช้

สมาร์ตโฟนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลโดยจ�าลองสถานการณ์การท�ากิจกรรมใน 

ชั้นเรียนให้เสมือนการเรียนการสอนจริง จึงก�าหนดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ และมีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยในฐานะผู้สอนมาก่อน

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวิจยัคอื แบบสอบถาม โดยกอ่นแจกแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดข้อใหก้ลุม่เปา้หมายท�ากจิกรรม 

ในชั้นเรียนซึ่งเป็นการจ�าลองสถานการณ์ให้เสมือนการเรียนการสอนจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตอบแบบ 

สอบถามโดยนกึยอ้นถงึขณะท�ากจิกรรมในชัน้เรยีนขา้งตน้ ส�าหรบัการจ�าลองสถานการณเ์สมอืนจรงิกอ่นเกบ็ขอ้มลูนี ้

ผูว้จิยัไดป้รับจากวธิเีก็บข้อมูลในงานวจิยัของ Sontirak (2018) และงานวจิยัของ 岩崎 (2020) ซึง่มกีารจดักจิกรรมใน

ชัน้เรยีนทีผู่เ้รยีนสามารถใชส้มารต์โฟนได ้จากนัน้จงึสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�ากจิกรรมดงักลา่วในภายหลงั

กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นรูปแบบของกิจกรรมการอ่าน โดยใช้บทอ่านภาษาญี่ปุ่นเรื่อง「うなぎ」ความยาว 

1,075 ตวัอกัษร เหตผุลทีใ่ช้บทอา่นนีเ้ปน็เพราะผูว้จิยัตอ้งการส�ารวจและวเิคราะห์การสบืคน้ขอ้มลูในชัน้เรยีน จงึเลอืก 

บทอา่นจากต�าราเรยีนภาษาญีปุ่น่ขัน้กลาง『文化中級日本語 II』ซึง่ไมไ่ด้ใชใ้นการเรยีนการสอนในหลักสตูรของกลุม่

เป้าหมาย อีกทั้งบทอ่านดังกล่าวยังมีค�าศัพท์เชิงวัฒนธรรม รวมถึงโคลงกลอนซึ่งพบเห็นได้น้อยในต�าราเรียนทั่วไป

เมื่อกิจกรรมในชั้นเรียนสิ้นสุดลง จึงเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยค�าถาม

ปลายปิดแบบให้เลือกตอบและค�าถามปลายเปิดรวมทั้งสิ้น 4 ข้อ โดยข้อที่ 1-3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับวิธีสืบค้นข้อมูลที่ 

กลุ่มเป้าหมายใช้ขณะท�ากิจกรรมในชั้นเรียน และข้อที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุน

ด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน รายละเอียดค�าถามมีดังนี้ ข้อที่ 1 “ในการท�ากิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านใช้วิธี 

สืบค้นแบบใดมากที่สุด5  เพราะเหตุใด” ข้อที่ 2 “ในการท�ากิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านสืบค้นข้อมูลประเภทใดมากที่สุด 

เพราะเหตใุด” ขอ้ที ่3 “ในการท�ากจิกรรมเมือ่สกัครู ่ทา่นคิดวา่วธิสืีบค้นขอ้มลูทีท่า่นใชม้ากทีสุ่ดมจีดุเดน่และจดุดอ้ย

อย่างไร” และข้อที่ 4 “เมื่อพิจารณาจากการท�ากิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านคิดว่าผู้สอนจะช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้น

ข้อมูลในชั้นเรียนของท่านได้อย่างไร”

5 ข้อที่ 1 เป็นค�าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ นอกจากค�าตอบที่เป็นตัวเลือกเกี่ยวกับสมาร์ตโฟนแล้ว ยังมีตัวเลือกที่อ้างอิงบางส่วนจากการจัดประเภทสื่อในงานวิจัยของ 三國他 
(2011) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และตัวบุคคล จากนั้นจึงก�าหนดค�าตอบที่เป็นตัวเลือกของสื่อแต่ละประเภทต่อไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวเลือก “อื่น ๆ (โปรดระบุ)” 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถระบุตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงของตนเองมากที่สุด
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4.3 ก�รเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ช้ีแจงเกี่ยวกับขั้นตอนการท�ากิจกรรม และสอบถาม 

ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงเก็บข้อมูลผ่านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยตัว 

ผู้วิจัยเองได้เข้าร่วมในฐานะผู้สอน พร้อมกับชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายท�ากิจกรรมในฐานะผู้เรียนคนหนึ่งในชั้นเรียน 

เพื่อจ�าลองสถานการณ์ให้เสมือนการเรียนการสอนจริงมากที่สุด

ล�าดับแรก ผู้วิจัยได้แจกบทอ่านภาษาญี่ปุ่นให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน จากนั้นจึงบอกให้กลุ่มเป้าหมายท�า 

ความเข้าใจเนื้อหาบทอ่านภายในเวลา 50 นาที โดยต้องเข้าใจเนื้อหามากเพียงพอถึงระดับที่สามารถน�าไปเล่าต่อ

เป็นภาษาไทยให้ผู้อื่นฟังได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นเสมือนกิจกรรมในชั้นเรียน 

หากมีจุดใดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ กลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยไม่จ�ากัดวิธี อีกทั้งสามารถซักถามผู้สอน

และผู้เรียนด้วยกันได้ตามปกติ

ในระหว่างเวลา 50 นาที ผู้วิจัยได้สังเกตการท�ากิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยเดินไปตามจุดต่าง ๆ  ในช้ันเรียน 

เปน็ระยะ เมือ่ครบก�าหนดเวลา ผูว้จิยัจงึแจกแบบสอบถาม โดยขอใหก้ลุม่เปา้หมายนกึยอ้นถงึขณะท�ากจิกรรมในชัน้

เรยีนเมือ่สกัครู ่แลว้ตอบแบบสอบถามตามความเปน็จรงิ โดยเลอืกค�าตอบส�าหรบัค�าถามปลายปดิแบบใหเ้ลอืกตอบ 

และเขียนบรรยายอย่างละเอียดส�าหรับค�าถามปลายเปิด

4.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลท่ีได้จากค�าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบจะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถ่ี ค่า 

ร้อยละ ข้อมูลที่ได้จากค�าถามปลายเปิดจะน�ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic 

analysis) ซึ่งเป็นการตรวจสอบชุดข้อมูลเพื่อสกัดหารูปแบบของความหมายที่ปรากฏขึ้นซ�้า ๆ (Braun & Clarke, 

2006) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยอ้างอิงกระบวนการ 6 ขั้นตอนในงานวิจัยของ Braun & Clarke (2006) เริ่มจาก

อ่านทบทวนข้อมูลเพื่อสร้างความคุ้นเคย จัดระเบียบข้อมูลด้วยการก�าหนดรหัส วิเคราะห์รหัสเพื่อสกัดหาประเด็น 

ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในแต่ละประเด็น ให้ค�าจ�ากัดความพร้อมกับตั้งชื่อประเด็น แล้วจึงรายงานผล

อนึง่ ในมมุมองของการวเิคราะหแ์กน่สาระ การทีป่ระเดน็หนึง่ ๆ  มจี�านวนขอ้มลูมากกวา่ไมไ่ดห้มายความวา่

ประเด็นนั้นส�าคัญมากกว่าเสมอไป เพราะความส�าคัญของประเด็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวัดค่าเป็นปริมาณเท่านั้น หาก

ยังขึ้นอยู่กับว่าประเด็นดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นจุดส�าคัญซึ่งสัมพันธ์กับโจทย์วิจัยในภาพรวมได้หรือไม่ (Braun 

& Clarke, 2006) ผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์แก่นสาระกับข้อมูลที่ได้จากค�าถามข้อที่ 3-4 ซึ่งเป็นการส�ารวจข้อคิดเห็น

ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�าเสนอภาพรวมของประเด็นเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้น รวมถึงข้อคิดเห็นต่อ

บทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

5. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
5.1 ภ�พรวมของก�รสืบค้นข้อมูลขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน

ส�าหรับค�าถามขอ้ที ่1 “ในการท�ากจิกรรมเมือ่สกัครู ่ทา่นใชว้ธิสีบืคน้แบบใดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด” และข้อที ่2 

“ในการท�ากิจกรรมเมื่อสักครู่ ท่านสืบค้นข้อมูลประเภทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด” สามารถแสดงภาพรวมของการ

สืบค้นข้อมูลจากค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 67 คนได้ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 วิธีสืบค้นข้อมูลขณะท�ำกิจกรรมในชั้นเรียน และประเภทข้อมูลที่สืบค้น

วิธีสืบค้นข้อมูล
ขณะท�ากิจกรรมในชั้นเรียน

จ�านวน
กลุ่มเป้าหมาย

ที่ใช้วิธีสืบค้นนี้มาก
ที่สุด

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิธีสืบค้นข้อมูลดังกล่าว 
จ�าแนกตามประเภทข้อมูลที่สืบค้นมากที่สุด

ความหมาย
ค�าศัพท์/

ความหมาย
ตัวอักษรคันจิ

การตีความ
ประโยค

เสียงอ่าน
ตัวอักษร

คันจิ

ข้อมูลเชิง
วัฒนธรรม

ค�าอธิบาย
ไวยากรณ์

อื่น ๆ :
ค�าอธิบาย
โคลงกลอน

ใช้สมำร์ตโฟนเพื่อสืบค้น
ด้วยแอปพลิเคชัน

43 คน
(64.18%)

39 คน
(90.70%)

- 2 คน
(4.65%)

1 คน
(2.33%)

1 คน
(2.33%)

-

ซักถำมผู้เรียนด้วยกัน 12 คน
(17.91%)

5 คน
(41.67%)

7 คน
(58.33%)

- - - -

ใช้สมำร์ตโฟนเพื่อสืบค้น
ด้วยเว็บไซต์

10 คน
(14.93%)

6 คน
(60.00%)

- 2 คน
(20.00%)

1 คน
(10.00%)

- 1 คน
(10.00%)

ซักถำมผู้สอน 1 คน
(1.49%)

- 1 คน
(100.00%)

- - - -

อื่น ๆ : ฟังข้อมูลที่ผู้อื่น
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 

1 คน
(1.49%)

1 คน
(100.00%)

- - - - -

รวม 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%)

จากผลการส�ารวจ พบว่าวิธีสืบค้นข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายใช้ขณะท�ากิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้มี 5 วิธี โดยมี 

กลุม่เปา้หมายทีเ่ลอืก “ใชส้มารต์โฟนเพือ่สบืคน้ดว้ยแอปพลเิคชนั” มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 64.18) รองลงมาคอื “ซกัถาม

ผู้เรียนด้วยกัน” (ร้อยละ 17.91) “ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นด้วยเว็บไซต์” (ร้อยละ 14.93) “ซักถามผู้สอน” (ร้อยละ 

1.49) และ “อื่น ๆ : ฟังข้อมูลที่ผู้อื่นแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน” (ร้อยละ 1.49) ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นว่าในระหว่างวิธีสืบค้นข้อมูลทั้งหมด มีกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่า

ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุด 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นด้วยแอปพลิเคชัน 

(รอ้ยละ 64.18) และกลุม่เปา้หมายทีใ่ชส้มารต์โฟนเพือ่สบืค้นดว้ยเวบ็ไซต ์(รอ้ยละ 14.93) หากน�า 2 กลุ่มนีม้ารวมกนั 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุดจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 79.11 ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่

สืบค้นข้อมูลมากที่สุดด้วยวิธีซักถามผู้เรียนด้วยกันหรือผู้สอน ตลอดจนฟังข้อมูลท่ีผู้อื่นแลกเปล่ียนกันในชั้นเรียน 

มีสัดส่วนรวมกันเป็นร้อยละ 20.89 จึงกล่าวได้ว่า ในการท�ากิจกรรมในช้ันเรียนครั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายเกือบร้อยละ 

80 เลือกใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ีอย่างสมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองมากท่ีสุด และกลุ่มเป้าหมายอีกประมาณ 

ร้อยละ 20 เลือกซักถามหรือฟังข้อมูลจากบุคคลด้วยกันมากที่สุด

ผลการส�ารวจยังแสดงให้เห็นว่า ประเภทข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นขณะท�ากิจกรรมในช้ันเรียนครั้งนี้มี 

6 ประเภท โดยมีการสืบค้น “ความหมายค�าศัพท์/ความหมายตัวอักษรคันจิ” มากที่สุด (ร้อยละ 76.12) รองลงมา

คือ “การตีความประโยค” (ร้อยละ 11.94) “เสียงอ่านตัวอักษรคันจิ” (ร้อยละ 5.97) “ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม” (ร้อย

ละ 2.99) “ค�าอธิบายไวยากรณ์” (ร้อยละ 1.49) และ “อื่น ๆ : ค�าอธิบายโคลงกลอน” (ร้อยละ 1.49) ตามล�าดับ

ส�าหรับสาเหตุที่ท�าให้กลุ่มเป้าหมายสืบค้นความหมายค�าศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิมากที่สุด คาด

ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะในกิจกรรมมีการก�าหนดว่า ต้องเข้าใจเนื้อหาบทอ่านมากเพียงพอถึงระดับที่สามารถน�าไป
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เล่าต่อเป็นภาษาไทยให้ผู้อื่นฟังได้ กลุ่มเป้าหมายจึงไม่ใช้วิธีคาดเดาความหมายเพื่ออ่านจับใจความส�าคัญโดยคร่าว 

แต่พยายามที่จะสืบค้นความหมายค�าศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิอย่างละเอียด เพื่อเรียบเรียงให้เป็นเน้ือหา

ที่สามารถน�าไปเล่าต่อได้อย่างครบถ้วน

5.2 ก�รใช้สม�ร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลขณะทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน

สืบเนื่องจากผลการส�ารวจที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุด 

มีสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ 80 ในหัวข้อนี้จึงจะกล่าวถึงเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเลือกใช้สมาร์ตโฟน 

ขณะท�ากิจกรรมในชั้นเรียน พร้อมกับแสดงตัวอย่างค�าตอบที่ได้จากแบบสอบถาม6 

จากค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่าใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันมากที่สุด (ร้อยละ 

64.18) พบว่าส่วนใหญ่ระบุถึงเหตุผลด้านความสะดวกรวดเร็ว (“เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา

ข้อมูล และไม่ค่อยชอบพูดกับคนอื่นระหว่างท�างานที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อ” (#13) / “เพราะถูกจ�ากัดด้วยเวลา ท�าให้

ต้องรีบสืบค้นด้วยวิธีการท่ีใช้บ่อยท่ีสุดและเร็วท่ีสุด [ย่อ]” (#26)) สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะกิจกรรมในชั้นเรียนครั้งนี้ 

มีการจ�ากัดเวลาส�าหรับท�าความเข้าใจเน้ือหาบทอ่าน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จึงเลือกใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นให้ 

ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังให้เหตุผลว่า เป็นเพราะไม่ต้องการรบกวนกลุ่ม

เป้าหมายคนอ่ืนซ่ึงก�าลังท�ากิจกรรมอยู่เช่นเดียวกัน (“ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น และในตัวแอพฯ ค่อนข้างมีอธิบาย 

ไว้ครบถ้วน” (#17) / “ไม่รบกวนคนอื่น ง่ายกว่าถามคนอื่นเพราะโทรศัพท์อยู่ข้างตัวอยู่แล้ว” (#54))

ประเภทข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นด้วยแอปพลิเคชันมากที่สุดคือ “ความหมายค�าศัพท์/ความหมายตัว

อักษรคันจิ” (ร้อยละ 90.70) (“เพราะการรู้ความหมายค�าศัพท์มีผลต่อการแปลเนื้อหาในเรื่องและความเข้าใจเรื่อง” 

(#14) / “ค�าศพัท ์1 ค�ามคี�าแปลไดห้ลายความหมาย จงึตอ้งหาค�าทีแ่ปลไดเ้ขา้กบับรบิทแล้วเกดิความเขา้ใจใหไ้ดม้าก

ทีส่ดุ” (#65)) นอกจากนี ้ค�าตอบของกลุม่เปา้หมายยงัแสดงใหเ้หน็วา่ กลุม่เปา้หมายสว่นใหญเ่ลือกสบืคน้ความหมาย 

ค�าศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิมากกว่าค�าอธิบายไวยากรณ์ คาดว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะไวยากรณ์ที่ปรากฏ 

ในเนื้อหาบทอ่านเป็นไวยากรณ์ขั้นกลาง กลุ่มเป้าหมายจึงสามารถน�าความรู้เดิมมาปรับใช้เพื่อท�าความเข้าใจ 

รูปประโยคได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องสืบค้นอย่างละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับค�าศัพท์และตัวอักษรคันจิส่วนหนึ่งที่ไม่เคย

พบมาก่อน

ส�าหรบักลุม่เปา้หมายทีต่อบวา่ใชส้มารต์โฟนเพ่ือสืบค้นขอ้มลูดว้ยเวบ็ไซตม์ากทีสุ่ด (รอ้ยละ 14.93) นอกจาก

เหตผุลด้านความสะดวกในการเข้าถงึขอ้มลูจ�านวนมากในอนิเทอรเ์นต็แลว้ ยงัระบเุหตผุลวา่เปน็เพราะตอ้งการสบืคน้

ขอ้มลูเชงิลกึ (“รวดเรว็ ทราบความหมายภาษาญีปุ่น่ ไดรู้ท่ี้มาของค�าศพัท ์สามารถคน้รปูภาพได้ มตีวัอยา่งการใช้งาน

ใหด้ ูไดรู้้ประวตัศิาสตร์ของค�าเฉพาะนัน้ ๆ  (เชน่ ชือ่คน, なつやせ, まんようしゅう)” (#40) / “เนือ่งจากตอ้งการทราบ 

ค�าอธบิายค�าศพัทเ์ปน็ภาษาญีปุ่น่ เนือ่งจากเปน็สว่นทีส่�าคญั หากเปดิจากพจนานกุรมในแอพซึง่แปลเปน็ภาษาองักฤษ

อาจเกิดความเข้าใจผิด” (#43)) จากค�าตอบของกลุ่มเป้าหมาย สามารถกล่าวได้ว่าแม้การใช้แอปพลิเคชันจะสะดวก

ตอ่การสบืคน้ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่ขา้ใจงา่ย แตค่วามสะดวกดงักลา่วก็อาจกลายเปน็ขอ้จ�ากดั หากขอ้มลูเบือ้งตน้เหลา่นัน้

มรีายละเอยีดไมเ่พยีงพอตอ่การท�าความเขา้ใจเนือ้หาบทอา่น ดว้ยเหตนุี ้กลุ่มเปา้หมายส่วนหนึง่จงึเลือกสืบคน้ขอ้มลู

ด้วยเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต เพื่อน�าข้อมูลเชิงลึกมาเสริมสร้างความเข้าใจให้กับตนเอง

6 ผู้วิจัยใช้เครื่องหมายในการแสดงตัวอย่างค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายดังนี้
 “  ” เพื่อแสดงค�าตอบที่เขียนโดยกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ปรับแก้การสะกดค�า (#  ) เพื่อแสดงรหัสประจ�าตัวกลุ่มเป้าหมาย / เพื่อคั่นระหว่างค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน และ

[ย่อ] เพื่อแสดงจุดที่ผู้วิจัยย่อค�าตอบบางส่วน โดยพิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก�าลังกล่าวถึงโดยตรง
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ประเภทข้อมูลท่ีกลุ่มเป้าหมายสืบค้นด้วยเว็บไซต์มากที่สุดคือ “ความหมายค�าศัพท์/ความหมายตัวอักษร 

คันจิ” (ร้อยละ 60.00) ซึ่งเป็นประเภทข้อมูลที่มีกลุ่มเป้าหมายสืบค้นด้วยแอปพลิเคชันมากที่สุดเช่นกัน นอกจากนี้ 

ยังพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เว็บไซต์เพื่อสืบค้นค�าอธิบายที่เขียนโดยชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับโคลงกลอนที่ปรากฏใน 

เน้ือหาบทอ่าน (“ค�าอธิบายในเว็บเข้าใจง่ายกว่าค�าอธิบายในบทอ่าน ท�าให้เข้าใจส�านวนที่บทอ่านจะสื่อ” (#47)) 

แม้กลุ่มเป้าหมายที่สืบค้นข้อมูลประเภทนี้มีเพียง 1 คน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงกลวิธีในการเลือกวิธีสืบค้นให้สอดคล้อง 

กบัประเภทขอ้มลูทีต่อ้งการ เนือ่งจากขอ้มลูเชงิลกึเปน็สิง่ทีไ่มอ่าจสบืคน้ไดอ้ยา่งเจาะจงดว้ยการใชเ้พยีงแอปพลเิคชนั 

การสบืคน้ดว้ยเวบ็ไซตต์า่ง ๆ  จงึเปน็ทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะท�าใหไ้ดข้อ้มลูดงักลา่ว ซึง่ใกลเ้คยีงกบังานวจิยัของ 葛 (2012) 

ที่พบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีนใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านทางเว็บไซต์ที่หลากหลาย 

โดยเลือกใช้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง

การท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยน�าสมาร์ตโฟนมาใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลขณะท�ากิจกรรมในช้ันเรียนข้างต้น

สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ลา่วถึงความสามารถของผู้เรยีนในการน�าสมารต์โฟนมาใชเ้พือ่การเรยีนรูใ้นช้ันเรยีน (ธญัธชั, 

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 

ไดจ้ากการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบระหวา่งผู้เรยีนดว้ยกนั ซึง่ไมส่ามารถสบืคน้ได้ดว้ยสมารต์โฟน (“สะดวก เพือ่นสามารถ

พูดโต้ตอบกับเราได้ รู้สึกม่ันใจกว่าใช้พจนานุกรม” (#30) / “เพราะสิ่งที่ได้อ่านต้องมีการวิเคราะห์และตีความ 

แอพพลิเคชันเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ต้องการยืนยันสิ่งที่เข้าใจให้ตรงกับเพื่อนด้วย” (#48) / “เพราะสะดวก

รวดเร็วกว่า เนื่องจากเพื่อนอ่านเรื่องเดียวกันและแลกเปล่ียนความเห็นในจุดที่ไม่เข้าใจได้ในระดับประโยค และ 

โดยภาพรวมของเรื่อง” (#51)) จะเห็นได้ว่า แม้กลุ่มเป้าหมายจะใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นได้อย่าง

รวดเร็ว แต่ก็ยังประสบปัญหาในการน�าข้อมูลนั้น ๆ มาตีความในประโยคเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทของเนื้อหา 

บทอา่น ยิง่ไปกวา่นัน้ การใช้สมารต์โฟนเพือ่สบืคน้ข้อมลูยงัเปน็การรบัขอ้มลูจากอุปกรณเ์พยีงทางเดยีว นัน่หมายความ

ว่ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทันทีในกรณีที่เกิดข้อสงสัย กลุ่มเป้าหมายจึงเลือกใช้ประโยชน์

จากสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนด้วยการซักถามผูเ้รยีนคนอืน่เพือ่คดิวเิคราะหแ์ละตคีวามเนือ้หารว่มกนั โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของกับตนเองมากกว่าเพียงเพื่อซักถามข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

อนึง่ เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่แมใ้นการท�ากจิกรรมในช้ันเรยีนครัง้นีจ้ะมกีารชีแ้จงวา่ กลุม่เปา้หมายสามารถซกัถาม

ผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันได้ตามปกติ แต่กลับมีกลุ่มเป้าหมายที่เลือก “ซักถามผู้สอน” มากที่สุดเพียง 1 คน และ 

ใชว้ธินีีเ้พือ่สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั “การตคีวามประโยค” มากทีส่ดุ (“สะดวก, มคีวามนา่เชือ่ถอื, เขา้ใจไดง้า่ย เหน็ภาพ” 

(#62)) หากมองในภาพรวมแล้ว จะพบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีเลือก “ซักถามผู้สอน” มากท่ีสุดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 

1.49 เท่าน้ัน กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในช้ันเรียน แต่กลุ่มเป้าหมายประมาณร้อยละ 

98 ก็ไม่ได้พิจารณาว่าผู้สอนเป็นแหล่งข้อมูลอันดับแรก ๆ  และเลือกที่จะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้สมาร์ตโฟน 

หรือซักถามผู้เรียนด้วยกันมากกว่า

5.3 จุดเด่นและจุดด้อยของก�รใช้สม�ร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล

ส�าหรบัค�าถามขอ้ที ่3 “ในการท�ากิจกรรมเมือ่สกัครู ่ทา่นคิดวา่วธิสืีบค้นขอ้มลูท่ีทา่นใชม้ากทีสุ่ดมจีดุเดน่และ 

จุดด้อยอย่างไร” เมื่อน�าค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบว่าใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลมากที่สุดมาวิเคราะห์ 

พบวา่การใชส้มารต์โฟนเพือ่สบืคน้ขอ้มลูมจีดุเดน่ 5 ประเดน็ (แบง่เปน็จดุเดน่ของแอปพลิเคชัน 2 ประเดน็ และจดุเดน่ 
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การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล

จุดเด่น

จุดด้อย

(A)7 สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

(A)  แสดงความหมายค�าศัพท์ด้วยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

(A) ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ

(A) แสดงความหมายค�าศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ

(A) (W) สืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น

(A) มีค�าอธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ

(W) มีค�าอธิบายข้อมูลที่เข้าใจยาก

(A) (W) สืบค้นข้อมูลได้เป็นจ�านวนมาก

(A) มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือปะปนอยู่

(W) จ�าเป็นต้องกลั่นกรองข้อมูล

(A) (W) มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

(A) แสดงเฉพาะความหมายพื้นฐานของค�าศัพท์ซึ่งแปลแบบตรงตัว

(W) มีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ร่วมที่พบทั้งในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 3 ประเด็น) และมีจุดด้อย 8 ประเด็น (แบ่งเป็นจุดด้อยของแอปพลิเคชัน 

5 ประเด็น และจุดด้อยของเว็บไซต์ 3 ประเด็น) โดยสรุปได้ตามแผนภาพที่ 1

แผนภ�พที่ 1 จุดเด่นและจุดด้อยของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล

ส�าหรับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล พบว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันมี 2 ประเด็น ได้แก่ สืบค้นข้อมูล

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และแสดงความหมายค�าศัพท์ด้วยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นร่วมที่ 

พบทัง้ในแอปพลิเคชันและเว็บไซตอ์กี 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่สบืคน้ขอ้มลูไดเ้ปน็จ�านวนมาก สบืคน้ขอ้มลูไดโ้ดยไม่รบกวน

ผู้อื่น และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างค�าตอบที่ระบุถึงจุดเด่นเหล่านี้สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ตัวอย่างค�าตอบเกี่ยวกับจุดเด่นของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล

สืบค้นข้อมูล 
ได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว (A)

“รวดเร็ว สะดวกสบำยในกำรค้นหำ แค่กรอกศัพท์ลงไป กดค้นหำก็สำมำรถทรำบควำมหมำยของ
ค�ำศัพท์แล้ว” (#1)
“สะดวกรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ต้องกำรในทันที ท�ำให้สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำคร่ำว ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว” (#61)

แสดงควำมหมำย 
ค�ำศัพท์ด้วยภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ (A)

“มีค�ำแปลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ” (#20)
“[ย่อ] ข้อมูลค่อนข้ำงมีควำมถูกต้องแม่นย�ำ มีภำษำอังกฤษให้เทียบ [ย่อ]” (#46)

สืบค้นข้อมูลได้เป็น
จ�ำนวนมำก (A) (W)

“สะดวกรวดเร็ว มีข้อมูลเยอะ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ต้องกำรทรำบก็มีอยู่ในแอพลิเคชั่นเกือบทั้งหมด”
(#10 ใช้แอปพลิเคชัน)
“ได้ข้อมูลครอบคลุม ครบถ้วน สำมำรถหำข้อมูลนอกเหนือจำกเสียงอ่ำน ควำมหมำยได้ หำข้อมูลได้รวดเร็ว
เช่น 土用の丑の日 เสียงอ่ำนคืออะไร แต่พอหำไปเร่ือย ๆ ก็ทรำบถึงควำมหมำย ท่ีมำคืออะไร มีบทควำม
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่” (#40 ใช้เว็บไซต์)
“ได้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเยอะ และสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจเนื้อหำที่สืบค้นได้หลำยแง่มุม” 
(#63 ใช้เว็บไซต์)

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

“สะดวกรวดเร็ว สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง ไม่รบกวนผู้อ่ืนมำกนัก” (#3 ใช้แอปพลิเคชัน)
“สำมำรถค้นคว้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่รบกวนผู้อื่น สะดวกในกำรพิมพ์ ซึ่งไม่ต้องนั่งเปิดหนังสือ” (#25
ใช้เว็บไซต์)
“สะดวกในกำรหำ ไม่ต้องรบกวนสมำธิใคร [ย่อ]” (#59 ใช้แอปพลิเคชัน)

มีข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ 
(A) (W)

“ได้ควำมหมำยของค�ำศัพท์อย่ำงรวดเร็ว และมีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ”(#14 ใช้แอปพลิเคชัน)
“ข้อมูลมีควำมถูกต้อง มีควำมหมำยครบหำกมีวิธีใช้หลำกหลำยบริบท” (#43 ใช้เว็บไซต์)
“[ย่อ] ศัพท์ที่ไม่คิดว่ำมีก็มี น่ำเชื่อถือระดับนึง” (#53 ใช้แอปพลิเคชัน) 

ในอีกด้านหนึ่ง พบว่าจุดด้อยของแอปพลิเคชันมี 5 ประเด็น ได้แก่ ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ มีข้อมูลที่ไม่ 

น่าเชื่อถือปะปนอยู่ มีค�าอธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ แสดงเฉพาะความหมายพื้นฐานของค�าศัพท์ซ่ึงแปล 

แบบตรงตัว และแสดงความหมายค�าศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ ในขณะที่จุดด้อยของเว็บไซต์มี 3 ประเด็น ได้แก่ จ�าเป็น

ต้องกลั่นกรองข้อมูล มีค�าอธิบายข้อมูลที่เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างค�าตอบที่ระบุถึง

จุดด้อยดังกล่าวสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ตัวอย่างค�าตอบเกี่ยวกับจุดด้อยของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล

ไม่ปรำกฏข้อมูล 
ที่ต้องกำร (A) 

“ค�ำศัพท์บำงอย่ำงก็ไม่ได้มีในแอพพลิเคชั่นนี้ จึงต้องสอบถำมทำงอื่นเพิ่มเติม [ย่อ]” (#15) 
“บำงค�ำที่เป็นส�ำนวนจะไม่สำมำรถหำได้ หรือค�ำศัพท์เฉพำะ” (#23)

มีข้อมูลที่ไม่น่ำเชื่อถือ
ปะปนอยู่ (A)

“บำงข้อมูลยังไม่ถูกต้อง มีข้อผิดบ้ำง แปลไม่ถูกต้องบ้ำง หรือแปลแล้วยังไม่เข้ำใจก็มี” (#11) 
“ค�ำแปลภำษำไทยบำงครั้งผิด ท�ำให้แปลคลำดเคลื่อน” (#57)

มีค�ำอธิบำยข้อมูล 
ไม่ละเอียดเพียงพอ (A)

“ถ้ำใช้แอปเดียวแล้วไม่ค้นในเว็บไซต์หรือในหนังสือต่อ ก็จะไม่รู้ว่ำจะน�ำไปใช้ในรูปไวยำกรณ์แบบไหน
ได้บ้ำง หรือใช้ร่วมกับค�ำชนิดใดได้บ้ำง” (#18)
“ค�ำแปลอธิบำยไม่มำกพอ ท�ำให้บำงครั้งไม่เข้ำใจควำมหมำยอย่ำงถ่องแท้” (#55)

แสดงเฉพำะควำมหมำย
พื้นฐำนของค�ำศัพท์ 
ซึ่งแปลแบบตรงตัว (A)

“กำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรสืบค้นควำมหมำยของค�ำศัพท์ ในบำงครั้งอำจจะแปลตรงตัวเกินไป ไม่ตรง
กับบริบทเนื้อเรื่องที่อ่ำน จึงไม่สำมำรถน�ำมำใช้ได้ทันที” (#10)
“บำงคร้ังบำงค�ำศัพท์ แอพพลิเคช่ันจะแปลให้ตรงตัว ซ่ึงบำงคร้ังกำรแปลแบบตรงตัวก็จะขัดกับภำพรวม
ของบทควำม [ย่อ]” (#66)

แสดงควำมหมำยค�ำศัพท์
ด้วยภำษำอังกฤษ (A)

“เน่ืองจำกแอปพลิเคช่ันท่ีใช้ ค�ำแปลเป็นภำษำอังกฤษ ท�ำให้บำงคร้ังก็ไม่เข้ำใจควำมหมำยท่ีชัดเจน” (#4)
“ค�ำแปลเป็นภำษำอังกฤษ บำงค�ำท่ีไม่รู้ควำมหมำยของค�ำแปลภำษำอังกฤษก็ต้องน�ำไปค้นหำควำมหมำย 
ในอีกแอพหนึ่งซึ่งค่อนข้ำงซับซ้อน” (#37)

จ�ำเป็นต้องกลั่นกรอง
ข้อมูล (W)

“ต้องใช้เวลำเลือกเว็บไซต์และกลั่นกรองข้อมูล บำงทีต้องเปิดหลำยเว็บเทียบกัน เช่น 岩麻呂 เสียงอ่ำน
คืออะไร ประวัติของคนคนนี้คืออะไร แล้วข้อมูลถูกต้องทั้งหมดหรือไม่” (#40)
“เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นหำมีเยอะ ท�ำให้ต้องใช้เวลำกรองข้อมูลมำก” (#63)

มีค�ำอธิบำยข้อมูลที่เข้ำใจ
ยำก (W)

“ถ้ำเสิร์ชเป็นภำษำญี่ปุ่นไป จะหำค�ำตอบยำกหน่อย เพรำะเรำอ่ำนไม่ค่อยออก [ย่อ]” (#7)
“บำงค�ำไม่สำมำรถอธิบำยให้เข้ำใจในทันทีได้ มีค�ำศัพท์ที่ไม่รู้จักในค�ำอธิบำย [ย่อ]” (#43)

มีปัญหำด้ำนสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต (W)

“ถ้ำอินเตอร์เน็ตช้ำอำจจะท�ำให้กำรค้นคว้ำล่ำช้ำ [ย่อ]” (#25)
“บำงทีเน็ตหลุด ท�ำให้ติดค้ำง ไม่สำมำรถค้นหำอะไรต่อได้เลย” (#36)



ธนภัส สนธิรักษ์ | Tanapat Sontirak 131

ค�าตอบเกีย่วกบัจดุเดน่ของการใช้สมารต์โฟนเพือ่สืบคน้ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่ ไมเ่พยีงแคก่ารใช้แอปพลเิคชนั 

เพื่อสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็วเท่านั้น หากกลุ่มเป้าหมายยังสามารถใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูล 

เป็นจ�านวนมาก จุดเด่นเหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่กล่าวว่า คุณสมบัติพิเศษส่วนหนึ่งของสมาร์ตโฟน

คือ ความคล่องตัวในการใช้งานที่ท�าให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในช่ัวพริบตา และการใช้งานที่หลากหลายเสมือน

คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึง (萱, 2013) นอกจากน้ี ยังพบค�าตอบที่ระบุว่า การสืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวนผู้อื่นเป็น 

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการใช้สมาร์ตโฟน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองในการสืบค้นข้อมูลและ

ท�ากิจกรรมต่อไปได้โดยไม่ต้องซักถามผู้เรียนด้วยกัน

ส�าหรบัจดุดอ้ยของการใชส้มารต์โฟนเพือ่สบืคน้ขอ้มลู กล่าวไดว้า่จดุดอ้ยทีพ่บในแอปพลิเคชนัหลายประการ

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาทัง้ดา้นปรมิาณและดา้นคณุภาพของข้อมลู กล่าวคือ แมข้อ้มลูในแอปพลิเคชันจะมปีรมิาณมาก 

ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ อีกทั้งมีข้อมูลที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนปะปน

อยูด่ว้ย ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยักอ่นหนา้ทีก่ลา่วว่า แมบ้างแอปพลเิคชันจะได้รับการพฒันาคุณภาพใหด้ยีิง่ขึน้กต็าม 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว แอปพลิเคชันที่ไม่ได้คุณภาพก็ยังคงมีอยู่ (萱, 2013) ในทางกลับกัน จุดด้อยที่พบในเว็บไซต์

คือ ปริมาณข้อมูลท่ีมากเกินไป ท�าให้ต้องกลั่นกรองข้อมูลเป็นเวลานาน ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยก่อนหน้าที่บ่งชี้ว่า 

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวจีนประสบปัญหาในการเลือกเว็บไซต์ท่ีเหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 

มีเป็นจ�านวนมาก (葛, 2012) ยิ่งไปกว่าน้ัน เว็บไซต์ยังมีจุดด้อยเกี่ยวกับการแสดงค�าอธิบายข้อมูลที่ยากเกินกว่า 

ระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งท�าให้ไม่อาจเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตามปกติ

มีข้อสังเกตว่า กลุ่มเป้าหมายมีมุมมองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มี 

ค�าตอบที่ระบุว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันคือ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีค�าตอบที่เห็นต่างว่าจุดด้อย

ของแอปพลิเคชันคือ ข้อมูลบางส่วนไม่น่าเชื่อถือ คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากการที่กลุ่มเป้าหมายสืบค้นข้อมูล 

ด้วยแอปพลิเคชันท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ข้อมูลท่ีพบมีความถูกต้องแม่นย�าแตกต่างกันด้วย ในกรณีที่สืบค้นแล้ว 

พบข้อมูลที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน ก็จะท�าให้กลุ่มเป้าหมายประเมินว่าแอปพลิเคชันนั้นขาดความน่าเชื่อถือ อนึ่ง 

แม้กลุ่มเป้าหมายได้ให้ค�าตอบเกี่ยวกับจุดเด่นของเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันว่า มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่กลับไม่มี 

การระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นจุดด้อยในเวลาเดียวกันแต่อย่างใด คาดว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะในอินเทอร์เน็ต 

มีเว็บไซต์ให้เลือกเป็นจ�านวนมาก กลุ่มเป้าหมายจึงมีอิสระในการกล่ันกรองจนกระทั่งพบเว็บไซต์ที่ตนเองประเมิน 

ว่าน่าเชื่อถือ และเลือกที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ที่ประเมินแล้วว่าขาดความน่าเชื่อถือได้

นอกจากนี ้ยงัพบวา่การแสดงความหมายค�าศพัทด์ว้ยภาษาองักฤษในแอปพลเิคชนัเปน็ทัง้จุดเดน่และจุดดอ้ย

ในเวลาเดียวกัน แม้ในค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายที่ระบุว่าเป็นจุดเด่นจะไม่พบเหตุผลที่เป็นรูปธรรม แต่เมื่อพิจารณา

จากค�าตอบที่ระบุว่าเป็นจุดด้อยพบว่า เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อแสดงความหมายค�าศัพท์นั้น 

ยากเกินกว่าระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย อาจกล่าวได้ว่า การตัดสินว่าการแสดงความหมายค�าศัพท์ด้วยภาษา

องักฤษของแอปพลเิคชนัเปน็จดุเดน่หรอืจดุดอ้ยนัน้ สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัความถนดัและระดบัความรูด้า้นภาษาองักฤษ

ของกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน

5.4 ข้อคิดเห็นต่อบทบ�ทของผู้สอนในก�รช่วยสนับสนุนด้�นก�รสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

ส�าหรับค�าถามขอ้ที ่4 “เมือ่พิจารณาจากการท�ากิจกรรมเม่ือสักครู ่ทา่นคดิว่าผู้สอนจะชว่ยสนบัสนนุดา้นการ 

สืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนของท่านได้อย่างไร” สามารถจ�าแนกค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 67 คนเกี่ยวกับข้อคิดเห็น 
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ต่อบทบาทของผู้สอนเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบค้นข้อมูล (4 ประเด็น) และด้านการเรียนการสอน (4 ประเด็น) 

รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยสรุปได้ตามแผนภาพที่ 2

แผนภ�พที่ 2 ข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

บทบาทด้านการสืบค้นข้อมูลมี 4 ประเด็น ได้แก่ แนะน�าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แนะน�าวิธีสืบค้นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ตัวอย่างค�าตอบสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4

ข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุน
ด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน

ด้านการเรียน 
การสอน

ด้านการสืบค้น 
ข้อมูล

ต�ร�งที่ 4 ตัวอย่างค�าตอบเกี่ยวกับบทบาทด้านการสืบค้นข้อมูล

แนะน�ำแหล่งข้อมูลที่ 
น่ำเชื่อถือ

“อำจำรย์อำจจะบอกแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือให้กับนิสิต หรือช่วยบอกค�ำศัพท์ ส�ำนวนที่ต้อง
ใช้เวลำในกำรค้นหำ” (#5)
“[ย่อ] แนะน�ำสื่อที่ใช้ค้นข้อมูล” (#42)

แนะน�ำวิธีสืบค้นข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภำพ

“ให้แหล่งสืบค้นท่ีน่ำเช่ือถือ ให้ค�ำแนะน�ำในกำรค้นหำว่ำวิธีใดเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด [ย่อ]” (#1)
“แนะน�ำเว็บส�ำหรับสืบค้นที่น่ำเชื่อถือ รวมถึงเทคนิคในกำรสืบค้นเนื้อหำ” (#46)
“ถ้ำเสิชไม่เจอควำมหมำยของค�ำที่ต้องกำรจะค้นหำ อำจำรย์อำจจะช่วยบอกว่ำควรพิมพ์อย่ำงไรเพื่อให้
เจอควำมหมำยนั้น [ย่อ]” (#54)

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ในชั้นเรียนให้สืบค้น
ข้อมูลได้สะดวก

“แนะน�ำเว็บไซต์/เนื้อหำอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้องมำด้วยคร่ำว ๆ เพรำะจะท�ำให้สำมำรถหำได้ตรงประเด็น
มำกขึ้น” (#17) 
“อยำกให้อำจำรย์ใส่ ふりがな มำในค�ำศัพท์ยำก เพื่อให้ง่ำยต่อกำรสืบค้น” (#21)
“อำจำรย์ช่วยบอกเสียงอ่ำนแล้วให้ไปสืบค้นด้วยตนเอง จะย่นเวลำสืบค้นลงมำได้” (#64)

ช่วยตรวจสอบควำม 
ถูกต้องของข้อมูล

“ช่วยยืนยันข้อมูลได้ว่ำเป็นข้อมูลเท็จหรือจริง และช่วยแนะน�ำแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนได้” (#28) 
“ช่วยตรวจเช็คควำมถูกต้องของข้อมูล” (#40)
“[ย่อ] นอกจำกนี้ อำจำรย์สำมำรถช่วยตรวจสอบให้ได้ว่ำ ค�ำศัพท์ที่ค้นหำมำนั้นควำมหมำยที่เจอ
ถูกต้องหรือไม่” (#54)

แนะน�าวิธีสืบค้นข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ

ปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียน
ให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก

 แนะน�าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ตอบข้อสงสัย

ช่วยตีความเนื้อหาในคาบเรียน

อธิบายเนื้อหาในคาบเรียนที่ยาก
เกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน

ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

แนะแนวทางให้ผู้เรียนคิดต่อยอด
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แนะแนวทำงให้ผู้เรียน
คิดต่อยอด

“[ย่อ] หรือประโยคที่ไม่ทรำบว่ำควรเริ่มแปลจำกตรงไหน อำจำรย์สำมำรถช่วยเหลือได้” (#16)
“ให้ไอเดียในกำรแปล, ตีควำม” (#40)
“[ย่อ] หรือช่วยแยกส่วนประกอบโครงสร้ำงของประโยคเพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำมำกขึ้น [ย่อ]” (#42)

อธิบำยเนื้อหำใน 
คำบเรียนที่ยำกเกิน
กว่ำระดับควำมรู้ 
ของผู้เรียน

“อำจำรย์สำมำรถช่วยอธิบำยข้อมูลไวยำกรณ์ที่ไม่เข้ำใจได้ เพรำะบำงครั้งมีไวยำกรณ์ที่ไม่เข้ำใจหรือ
ไม่รู้จักมำก่อน” (#9)
“[ย่อ]ช่วยอธิบำยควำมหมำยของค�ำศัพท์หรือไวยำกรณ์ที่ยำกที่ค้นหำจำกพจนำนุกรมเองแล้วเข้ำใจ
ยำก” (#62)
“[ย่อ] ช่วยอธิบำยขยำยควำมค�ำที่ไม่เข้ำใจ เช่น 土用の丑の日, บำงประโยคที่ไม่เข้ำใจ เช่น やせてはいても

生きていなくてはしかたがない。, ส�ำนวน เช่น うなぎのぼり” (#67)

ช่วยตีควำมเนื้อหำ 
ในคำบเรียน

“[ย่อ] จำกกำรท�ำแบบทดสอบ ด้ำนท่ีอำจำรย์ช่วยได้มำกท่ีสุดคือ กำรตีควำมประโยค ซ่ึงเป็นกำรช่วยเหลือ 
ด้ำนที่ไม่สำมำรถหำในแอพลิเคชั่นหรือในอินเตอร์เน็ตได้” (#10)
“อำจำรย์แก้ปัญหำให้ ในบำงทีเรำรู้ควำมหมำยแล้วแต่ยังล�ำดับกำรแปลไม่ถูกต้อง ท�ำให้ควำมหมำย 
ที่เรำเข้ำใจอำจจะคลำดเคลื่อนได้ อำจำรย์เหมือนคนช่วยเรียบเรียงควำมคิดให้เรำเข้ำใจง่ำยมำกขึ้น 
อีกที” (#26)
“[ย่อ] บำงข้อมูลที่ไม่สำมำรถสืบหำได้ตรง ๆ เช่น กำรตีควำมเนื้อหำ อำจำรย์ก็ช่วยอธิบำยขยำยควำม
ให้” (#34)

ตอบข้อสงสัย “ช่วยไขข้อข้องใจหรือข้อสงสัยในกรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อมูลจำกเว็บไซต์ได้ หรือข้อมูลเป็นภำษำญี่ปุ่น 
ท่ีเข้ำใจยำก กำรถำมอำจำรย์ผู้สอนจึงสะดวก และรวดเร็วกว่ำกำรท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลด้วยตนเอง” (#31)
“ค�ำศัพท์/ไวยำกรณ์ก�ำกวมที่ไม่ว่ำจะหำจำกในเว็บไซต์ หรือคุยกับเพื่อนแล้วก็ยังไม่เข้ำใจ กล่ำวคือ เป็น
ปัญหำที่ไม่สำมำรถแก้ไขด้วยตนเองได้ กำรถำมอำจำรย์จะเป็นทำงออกที่ดีที่สุด” (#48)
“ถ้ำถำมอำจำรย์ เรำจะสำมำรถถำมได้จนกว่ำเรำจะเข้ำใจ ถำมได้ละเอียด ตรงจุดมีควำมน่ำเช่ือถือสูง 
แถมยังรวดเร็วทันใจ สำมำรถถำมละเอียด ๆ ได้ท้ังแง่ควำมหมำยและกำรใช้ไวยำกรณ์” (#53)

นอกจากนี ้ผูส้อนยงัพงึมบีทบาทดา้นการเรยีนการสอนอกี 4 ประเดน็ ไดแ้ก ่แนะแนวทางใหผู้เ้รยีนคดิตอ่ยอด 

อธิบายเนื้อหาในคาบเรียนที่ยากเกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน ช่วยตีความเนื้อหาในคาบเรียน และตอบข้อสงสัย 

ตัวอย่างค�าตอบสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 5

ต�ร�งที่ 5 ตัวอย่างค�าตอบเกี่ยวกับบทบาทด้านการเรียนการสอน

จากข้อคิดเห็นต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนทั้ง 2 ด้าน พบว่า 

ขอ้คดิเหน็ตอ่บทบาทดา้นการสบืคน้ขอ้มลูมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 青木 (2016) ทีก่ลา่ววา่ ผูส้อนจ�าเปน็ต้อง 

มีความรู้และทักษะที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ซึ่งในที่นี้หมายถึง 

การมีความรู้และทักษะเก่ียวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้เรียนภาษา 

ญี่ปุ่นชาวไทยที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกัน ข้อคิดเห็นต่อบทบาท

ด้านการเรียนการสอนสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้ผู้สอนช่วยสนับสนุน 

การเรียนรู้ในจดุท่ีตนเองไมอ่าจท�าไดด้ว้ยการใช้สมารต์โฟน ขอ้คดิเหน็เหลา่นีบ้ง่ชีถ้งึความจ�าเปน็ของการชว่ยสนบัสนนุ

ดา้นการสบืคน้ขอ้มลูในชัน้เรยีน ซ่ึงเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ 鄭 (2002) ทีก่ลา่ววา่ ในการเรยีนการสอน 

ที่ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียน้ัน ผู้สอนต้องคอยสังเกตและให้ค�าแนะน�าตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียน 

แต่ละคนสามารถแก้ไขปัญหาได้
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8 จากค�าตอบของกลุ่มเป้าหมายที่เลือก “ซักถามผู้เรียนด้วยกัน” มากที่สุด ส่วนใหญ่ระบุถึงจุดด้อยของวิธีสืบค้นนี้ในประเด็นของความไม่มั่นใจว่าข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เรียนด้วยกัน 
มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด อนึ่ง เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ ่งเน้นที่การส�ารวจเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนเพ่ือสืบค้นข้อมูล และบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุน 
ด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงยกเว้นการน�าจุดเด่นและจุดด้อยของการซักถามผู้เรียนด้วยกันมาสรุปเป็นแผนภาพ

ส�าหรบัการชว่ยสนบัสนนุดา้นการสบืคน้ข้อมลูในชัน้เรยีน เม่ือพจิารณาจากผลการส�ารวจเก่ียวกบัข้อคดิเห็น

ต่อบทบาทของผู้สอนแล้ว พบว่าผู้สอนสามารถช่วยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งก่อนและหลังกระบวนการสืบค้น

ข้อมูล กล่าวคือ ก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะเริ่มใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลส�าหรับการท�ากิจกรรม ผู้สอนสามารถ

สนับสนุนด้วยการแนะน�าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงวิธีสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลังจากที ่

กลุ่มเป้าหมายได้สืบค้นข้อมูลแล้ว ผู้สอนสามารถสนับสนุนด้วยการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แนะแนว

ทางใหค้ดิตอ่ยอด อธบิายเนือ้หาทีย่ากเกินกวา่ระดบัความรูข้องผูเ้รยีน ชว่ยตคีวาม ตลอดจนตอบขอ้สงสยั อาจกลา่ว

สรุปได้ว่า ผู้สอนควรพิจารณาแนวทางในการน�าสมาร์ตโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ 

ใหเ้กิดประโยชนใ์นฐานะเครือ่งมอืการเรยีนรูต้ามทีม่กีารเสนอแนะในงานวจิยัของ Morphitou & Morphitis (2014) 

แต่นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนแล้ว ผู้สอนควรช่วยสนับสนุนผู้เรียน 

ทั้งก่อนและหลังกระบวนการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากวิธีสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนที่กลุ่มเป้าหมายใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ 

“ซกัถามผูเ้รยีนดว้ยกนั” ประกอบกบัค�าตอบทีร่ะบถุงึจดุเดน่เกีย่วกบัการมปีฏสิมัพนัธโ์ตต้อบระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั 

(“สามารถถกเถียงประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้ว่า

ตนเข้าใจเนื้อหาถูกไหม” (#34) / “รวดเร็ว ตอบโต้กันได้วิต่อวิ ช่วยกันวิเคราะห์ด้วยกันได้” (#51) / “ได้ทราบใน

ทันที แถมยังได้ทบทวนท�าความเข้าใจกับเนื้อหาไปพร้อมกัน ง่าย ๆ  ว่าท�าพร้อมเพื่อนสนุกดีค่ะ” (#58))8  อาจกล่าว

ได้ว่า หลังจากสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองแล้ว กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งเลือกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์

และตีความเนื้อหาร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ซ่ึงจะท�าให้ตนเองสามารถตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบ

เรียนได้อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้น ผู้สอนจึงควรใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการจัดสรร

เวลา ตลอดจนปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันโดยมี 

ผูส้อนคอยสงัเกตการณแ์ละใหค้�าชีแ้นะตามความเหมาะสม อนัจะน�าไปสูก่ารเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัเนือ้หาใน 

คาบเรียนซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการรับข้อมูลจากสมาร์ตโฟนเพียงทางเดียว

6. สรุปผลก�รวิจัย
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจและวิเคราะห์การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลในช้ันเรียนของผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีสืบค้นดังกล่าว รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยท่ีมีต่อบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในช้ันเรียน โดยจ�าลองสถานการณ์ใน 

รูปแบบของกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียนให้เสมือนการเรียนการสอนจริง จากนั้นจึงใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

จากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

ผลการส�ารวจแสดงใหเ้หน็วา่ ขณะท�ากจิกรรมในชัน้เรยีนครัง้นี ้กลุม่เปา้หมายสว่นใหญเ่ลือกสบืคน้ขอ้มลูโดย

ใชส้มาร์ตโฟนมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 79.11) โดยแบง่เปน็กลุม่เป้าหมายท่ีใชส้มารต์โฟนเพือ่สืบคน้ขอ้มลูด้วยแอปพลเิคชนั 

มากที่สุด (ร้อยละ 64.18) และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยเว็บไซต์มากที่สุด (ร้อยละ 14.93) 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีสืบค้นข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันระบุถึงเหตุผลด้านความสะดวกรวดเร็ว และใช้เพื่อสืบค้น
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ความหมายค�าศพัทแ์ละความหมายตวัอกัษรคนัจมิากทีสุ่ด (รอ้ยละ 90.70) ในขณะทีก่ลุ่มเปา้หมายส่วนใหญท่ีสื่บค้น

ขอ้มลูด้วยเวบ็ไซตร์ะบถุงึเหตผุลดา้นความสามารถในการสบืคน้ขอ้มลูเชงิลกึ และใชเ้พือ่สบืคน้ความหมายค�าศพัทแ์ละ 

ความหมายตัวอักษรคันจิมากที่สุดเช่นกัน (ร้อยละ 60.00) อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งเลือกสืบค้นข้อมูล

โดยซักถามผู้เรียนด้วยกันมากที่สุด (ร้อยละ 17.91) โดยระบุเหตุผลว่า การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียน 

ด้วยกันท�าให้เข้าใจเนื้อหาบทอ่านได้มากกว่าการสืบค้นข้อมูลด้วยสมาร์ตโฟนเพียงอย่างเดียว และใช้วิธีนี้เพื่อสืบค้น

เกี่ยวกับการตีความประโยคมากที่สุด (ร้อยละ 58.33)

เมือ่วเิคราะหค์�าตอบของกลุม่เปา้หมายในแบบสอบถาม พบวา่จดุเดน่ของการใชส้มารต์โฟนเพือ่สืบค้นขอ้มลู

ม ี5 ประเดน็ ไดแ้ก ่สบืค้นขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ แสดงความหมายค�าศัพทด์ว้ยภาษาไทย/ภาษาองักฤษ สืบค้น

ข้อมูลได้เป็นจ�านวนมาก สืบค้นข้อมูลได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกัน พบว่าจุดด้อย

ของวิธีสืบค้นนี้มี 8 ประเด็น ได้แก่ ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ มีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือปะปนอยู่ มีค�าอธิบายข้อมูล 

ไม่ละเอียดเพียงพอ แสดงเฉพาะความหมายพื้นฐานของค�าศัพท์ซึ่งแปลแบบตรงตัว แสดงความหมายค�าศัพท์ด้วย

ภาษาอังกฤษ จ�าเป็นต้องกลั่นกรองข้อมูล มีค�าอธิบายข้อมูลที่เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ส�าหรับบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน พบว่าข้อคิดเห็นของ 

กลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งเป็น 2 ด้าน รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยด้านการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ แนะน�าแหล่งข้อมูล 

ที่น่าเชื่อถือ แนะน�าวิธีสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก และ

ชว่ยตรวจสอบความถกูตอ้งของข้อมลู ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก ่แนะแนวทางใหผู้เ้รยีนคดิตอ่ยอด อธบิายเนือ้หา

ในคาบเรียนที่ยากเกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน ช่วยตีความเน้ือหาในคาบเรียน และตอบข้อสงสัย ข้อคิดเห็น 

ต่อบทบาทของผู้สอนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ 

สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูล รวมถึงช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในจุดที่ผู้เรียนไม่อาจท�าได้ด้วยการใช้สมาร์ตโฟน

จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่าแม้กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะใช้สมาร์ตโฟนเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

ในชั้นเรียน เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสืบค้นได้เป็นจ�านวนมาก แต่วิธีสืบค้นดังกล่าว 

ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม เช่น ไม่ปรากฏข้อมูลที่ต้องการ มีค�า 

อธิบายข้อมูลไม่ละเอียดเพียงพอ ในยุคสมัยท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จ�ากัดสถานที่เช่นนี้ ผู้สอน

สามารถเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการช่วยสนับสนุนผู้เรียนทั้งก่อนและหลังกระบวนการสืบค้น

ขอ้มลู ตลอดจนการใช้ประโยชนจ์ากสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนโดยสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกัน โดยมีผู้สอนคอยสังเกตการณ์และให้ค�าชี้แนะตามความเหมาะสม

7. ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า สมาร์ตโฟนได้กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยน�ามาประยุกต์ใช้ 

เพื่อการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนอย่างแพร่หลาย การเปิดรับสมาร์ตโฟนในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ส�าหรับบทบาทของผู้สอนในการช่วยสนับสนุนด้านการสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียน ผู้วิจัยม ี

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้

1. ผู้สอนควรแนะน�าและติดตามดูแลการสืบค้นข้อมูลด้วยสมาร์ตโฟนของผู้เรียน โดยแนะน�าแอปพลิเคชัน 

และเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ เช่น 

ความหมายค�าศัพท์และความหมายตัวอักษรคันจิ ค�าอธิบายเสริมเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบเรียน



136 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2565 |  jsn Journal Vol. 12 No. 1 June 2022

นอกจากนี้ ผู้สอนควรแนะน�าวิธีสืบค้น ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ผู้เรียนได้สืบค้นมา เพื่อ

ให้ผู้เรียนฝึกสังเกตและฝึกประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลให้กับ 

ผู้เรียนต่อไป

2. ผูส้อนควรอธบิายเพิม่เตมิ และชว่ยตคีวามขอ้มลูทีผู้่เรยีนไดสื้บค้นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความหมายค�าศัพท ์

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงให้เข้ากับบริบทของเน้ือหาในคาบเรียน เนื่องจากความหมายค�าศัพท์ที่สืบค้นจาก 

แอปพลิเคชันอาจปรากฏเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นซึ่งมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ในขณะที่ความหมายค�าศัพท์ที่สืบค้น

จากเว็บไซต์อาจมีข้อมูลท่ีหลากหลาย หรืออาจมีข้อมูลภาษาญี่ปุ่นที่ยากเกินกว่าระดับความรู้ของผู้เรียน ดังนั้น 

การอธิบายเพิ่มเติม และการช่วยตีความข้อมูลให้เข้ากับบริบทของเนื้อหาในคาบเรียนนั้น ๆ จึงเป็นการช่วยเหลือให้ 

ผู้เรียนสามารถน�าสิ่งที่ตนเองสืบค้นมาต่อยอดความรู้ได้

3. ผู้สอนควรสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียน 

ดว้ยกนัอยา่งทัว่ถงึ เชน่ ใหผู้เ้รยีนอภปิรายความหมายค�าศพัทท์ีสื่บค้นมา ตคีวามเนือ้หาในคาบเรยีนรว่มกนั ถามตอบ

เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยมผีูส้อนคอยสงัเกตการณแ์ละใหค้�าชีแ้นะตามความเหมาะสม อนัเปน็การใชป้ระโยชน์

จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันได้ ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรียน 

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในคาบเรียนได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าการรับข้อมูลจากสมาร์ตโฟนเพียงทางเดียว

อนึ่ง การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละทักษะย่อมมีรูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ความจ�าเป็น 

ของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนประสิทธิผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงแตกต่างกันด้วย อย่างไร

ก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาร์ตโฟนจะส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามากยิ่งขึ้นไปอีก 

ในอนาคต การพิจารณาแนวทางในการน�าสมาร์ตโฟนมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละทักษะ

อย่างเหมาะสม ตลอดจนการปรับบทบาทของผู้สอนให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่น 

ชาวไทยจึงยังคงเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องศึกษาต่อไป
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