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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอนวรรณกรรม

สัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

DEVELOPMENT	OF	JAPANESE	INSTRUCTIONAL	PROCESS	BY	INTEGRATING	

LITERATURE	CIRCLES	APPROACH	AND	SOCIAL	CONSTRUCTIVISM	TO	

ENHANCE	MATHAYOMSUKSA	FIVE	STUDENTS’	JAPANESE	SPEAKING	ABILITY	

AND	LEARNING	ACHIEVEMENT
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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นโดยบูรณาการแนวการสอน

วรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษา

ญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้น การด�าเนินการวิจัยมี 5 ระยะ ตามแนว ADDIE Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้

เป็นนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ปีการศึกษา 2562 

จ�านวน 25 คน ซ่ึงได้มาด้วยวธิกีารสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสงัเกตพฤตกิรรม

ความสามารถด้านการพดูภาษาญีปุ่น่ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่่น ท้ังนีก้ารวเิคราะห์ข้อมลู

ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนการสอนที่ภาษาญี่ปุ ่นที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โดยองค์ประกอบหลักของกระบวนการเรียนการสอน มีความสอดคล้องตามแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ที่

บูรณาการร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม โดยข้ันการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียงล�าดับอย่างต่อเนื่อง 

มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาค้นคว้า มุ่งใช้กลุ่มขนาดเล็กที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจของนักเรียน และการเรียนรู้ 
1 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 43
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แบบร่วมมือเพื่ออ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมที่สนใจ ขั้นไตร่ตรองสะท้อนความคิด มุ่งให้มีการเสริมต่อการเรียนรู้

จากครู โดยอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดและสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษา และได้ความรู้เพิ่มเติมจากครู และขั้นสร้าง

ความคิดรวบยอด มุ่งให้นักเรียนน�าเสนอผลในรูปแบบต่างๆ และการให้ข้อมูลป้อนกลับจากครูเพื่อให้นักเรียนสร้าง

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการใช้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ โดยแต่ละขั้นตอนส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

เพื่อบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ 2) ผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีพัฒนาข้ึน พบว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นดังกล่าว มีความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญ่ีปุ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงแสดงว่า 

กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ค�าส�าคญั: กระบวนการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ แนวการสอนวรรณกรรมสมัพนัธ์ แนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์เชงิสงัคม 

ความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น

Abstract
The purposes of this study were to develop a Japanese instructional process by integrating 

Literature Circles Approach and Social Constructivism for Mathayomsuksa five students and to study 

the effect of using the developed Japanese instructional process on Japanese speaking ability and 

Japanese learning achievement. According to the ADDIE Model, this research was conducted into 5 

phases. The sample was 25 Mathayomsuksa five students of English- Japanese program at Chonburi 

“Sukkhabot” school for academic year 2019 who were randomly by cluster sampling. The research 

instrument were a Japanese speaking ability behavior observation sheet and a Japanese learning 

achievement test.

The data were then analyzed by using the descriptive statistics of mean and standard 

deviation, and dependent sample t-test. The results of the study were as follows:

1) The developed Japanese instructional process aims to enhance Japanese speaking 

ability and Japanese learning achievement for Mathayomsuksa five students. The learning activities 

compose of 3 steps were constructively aligned to Literature Circles and Social Constructivism; 

inquiry step, focuses on small temporary group and collaborative learning to read and analyze 

the literature that the students are interested in, reflection step, aims to elaborate the knowledge 

from teacher by discussing, exchanging ideas, and summarizing what is gained from the study and 

gaining additional knowledge from teacher, and concept invention step, aim for students to present 

results in different ways and providing feedback from teacher to enable students to construct their 

own concept about the content, usage of Japanese language, and culture, that are sequenced 

continuously to achieve the expected learning outcomes.
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2) The results of using the developed instructional process showed that students who 

studied through the Japanese instructional process had the Japanese speaking ability and Japanese 

learning achievement were both significantly higher than before at the .05 level and indicated 

that this instructional process could promote the Japanese speaking ability and Japanese learning 

achievement of Mathayomsuksa five students. 

Keywords: Japanese Instructional Process, Literature Circles, Social Constructivism, Japanese 

speaking ability, Japanese learning achievement 

บทน�า
ความเป็นโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารแสวงหา

ความร่วมมือ และประสานสัมพันธ์กับคนชาติอื่น เพ่ือการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ การด�าเนินธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของชุมชนโลกและการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ดังน้ันการรู้ เข้าใจและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ จึงเป็นเรือ่งส�าคญัจ�าเป็นส�าหรบัคนไทยในยคุนี ้โดย

เฉพาะภาษาญีปุ่น่ ซึง่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นภาษาต่างประเทศทีม่อีทิธพิลต่อประเทศไทย เนือ่งจากญีปุ่น่เป็นหนึง่ใน

ประเทศผู้น�าทางเศรษฐกิจโลก และมีปริมาณเงินลงทุนการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยสูงที่สุดของมูลค่า

การลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในปัจจุบัน ทั้งนี้เห็นได้จากการท่ีประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 5 ของประเทศท่ีมี

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวนมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา (Japan foundation, 2018, pp. 1-17) 

อย่างไรก็ดีกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 1-3) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญว่านักเรียนควรรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม

จากภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงก�าหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมคน

เข้าสู่การท�างานร่วมกับสถานประกอบการของญ่ีปุ่นและการศึกษาต่อในระดับสูง รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้คน

ไทยในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรมช้ันน�า แต่ทว่าผลการศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้

เห็นว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรยีนมธัยมศกึษาไทยยังพบวา่ มีปัญหาดังความคิดเห็นของครูภาษาญีปุ่น่ จ�านวน 

106 คน (จดหมายข่าว “ตะวัน”, 2554, หน้า 1-4) และบทความของ ทาคาชิ มิอุระ (จดหมายข่าว“ตะวัน”, 2555, 

หน้า 8-9) ที่บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ดีพอ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก

การที่ครูส่วนใหญ่มักสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการสอนไวยากรณ์เป็นหลัก การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้ฝึกพูดหรือสนทนาเน้นภาษาญี่ปุ่นยังมีค่อนข้างจ�ากัด และนักเรียนส่วนมากเรียนเพื่อน�าไปใช้ในการสอบ จึงเน้น

การท่องจ�าค�าศัพท์และความรู้ด้านไวยากรณ์ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนานักเรียนให้สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จึงเป็นเรื่อง

ท่ีต้องเร่งพฒันา เพราะการพดูเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัทีส่ดุในการตดิต่อสือ่สาร และมปีระสทิธภิาพมากกว่าการสือ่สาร

ประเภทอื่น ถ้าปราศจากการพูดแล้ว การติดต่อเพื่อสื่อความรู้ ความเข้าใจ และความคิดระหว่างบุคคล จะประสบ

ความส�าเร็จได้ยาก (Frith, 1970, p. 152) 

วรรณกรรมสมัพนัธ์ (Literature circles approach) เป็นแนวการสอนภาษาทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่า สามารถ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สองของนักเรียนได้ (DaLie, 2001, cited in Ronna, 2011, p. 72) และช่วยสร้าง

แรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งท�าให้นักเรียนตั้งใจเรียนรู้ โดยไม่รู้สึกตึงเครียด กลัวและวิตกกังวล นอกจากนี้ยังพัฒนา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 45
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ทักษะการสรุปความคิดรวบยอดและความสามารถในการเชื่อมโยงวรรณกรรมสู่ชีวิตประจ�าวัน (Jeni, Dixie, Janet, 

& Vfalerie (2002, pp. 19-22) พัฒนากระบวนการคิดและทักษะทางปัญญา (Victor & Marc, 2007, pp. 1-6) 

รวมถึงส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและความสามารถในการพูดของนักเรียน (Mohamed Elhess & Joy 

Egbert, 2015, pp. 14-15) 

การเรียนสอนตามแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ มุ่งให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเองผ่านการเรยีนรู้แบบร่วมมอื (Collaborative learning) และการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างอสิระ (Independent 

learning) โดยการใช้กลุม่ขนาดเลก็ (Small temporary Group) ศึกษาวรรณกรรมทีม่คีวามสนใจร่วมกนัโดยสมาชกิ

ในกลุ่มจะเปลี่ยนไปตามวรรณกรรมที่เลือกใหม่ สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันอ่านวรรณกรรมท่ีเลือก และจดบันทึก

หรือวาดภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอ่านและการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้แต่ละกลุ่มพูดสนทนาเกี่ยวกับวรรณกรรม

อย่างเป็นกันเองหลังอ่านจบแล้ว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ โต้แย้ง วิเคราะห์ แสดงความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ระดมความคดิเพ่ือหาข้อสรปุในเนือ้หาสาระ ตลอดจนเชือ่มโยงเนือ้หาสาระของวรรณกรรมกบัชีวติตนเอง ท้ังนีค้รคูอย

สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนคิด ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่ากับ

ตนเอง รวมถึงโอกาสที่จะท�าผิดพลาดโดยไม่ต้องวิตกกังวล หรือกลัวความผิด รวมถึงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา

สาระของวรรณกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและใจความส�าคัญของวรรณกรรม (Daniels, 1994, 

p. 2; Jeni, Dixie, Janet, & Vfalerie, 2002, pp. 19-22; Mark, 2004, pp. 3-4; Victor & Marc (2007, pp. 

1-6) อย่างไรก็ดี บรรยากาศการเรียนการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์นี้ เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second 

language acquisition)	ที่ว่านักเรียนจะสามารถรับภาษาได้ดีหากมีแรงจูงใจในการเรียน มั่นใจในตนเอง ไม่มี

ความวิตกกังวล ซึ่งครูจะต้องใช้วิธีการต่างๆ เพื่อก�าจัดหรือลดความวิตกกังวล และไม่บังคับให้พูดจนกว่านักเรียนจะ

มีความพร้อม (Krashen, 1982, p. 175) ดังที่ Daniels (2002, pp. 18-27) ได้น�าวรรณกรรมสัมพันธ์มาใช้จัดการ

เรียนการสอนภาษาที่สอง โดยเน้นการใช้เนื้อหาสาระที่ให้ความส�าคัญกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีซ่อน

อยู่ในตัวของภาษา จัดกิจกรรมที่ท้าทายให้นักเรียนได้ร่วมมือกันคิด และลงมือท�าเพื่อสร้างผลงานของตนเอง ซึ่งผล

ปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม และสามารถน�าไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ Mark Furr (2004, pp. 1-9); Poh Leng Mark (2007, pp. 998-1007); Linuar 

& Yamin (2015, pp. 197-207) ได้ศึกษาและได้ผลสอดคล้องกันว่า การสอนวรรณกรรมสัมพันธ์สามารถส่งเสริม

ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศของนักเรียน อีกทั้งนักเรียนยังมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาษา

และวฒันธรรม ในด้านความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของภาษาต่างประเทศทีเ่รยีนและ

วัฒนธรรมของประเทศของตนเอง ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ได้จริง 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความส�าคัญกับการที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ครูจึงต้องเลอืกใช้กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หาวชิาและสามารถพฒันาสมรรถนะต่างๆ ท่ีต้องการให้

เกดิขึน้กับนักเรียนได้ ตลอดจนการเรยีนการสอนต้องท้าทายความคดิและกระตุน้ให้นกัเรยีนอยากเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

จนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างความรู้ของตนเองได้ในที่สุด Lev Vygotsky (1978, pp. 313-315, 321-323) 

เสนอแนวคิดคอนสครัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism) ซึ่งอธิบายไว้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
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โดยบคุคลต้องรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเอง ทัง้นีก้ารมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทางสงัคม ภาษาและวฒันธรรม มี

อทิธิพลต่อการเรยีนรูข้องบคุคลนัน้ นอกจากนีก้ารเรยีนรูท่ี้เกดิจากการมีปฏสิมัพนัธ์ทางสังคม โดยอาศยัสือ่กลางทาง

วัฒนธรรม และการช่วยเหลือหรือชี้แนะจากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า จะช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาที่

ตนเองไม่สามารถท�าได้ ประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้นีจ้ะช่วยให้บคุคลเกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถแก้ปัญหาเช่นเดยีวกนันัน้

ได้ในอนาคต ซึ่งเรียกแนวทางดังกล่าวว่า การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้

การเสริมต่อการเรียนรู้ จะเปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมหรือท�ากจิกรรมต่างๆ ระหว่างการเรยีนการสอน ซึง่นกัเรียน

มีทั้งสนทนาหรือตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรียนรู้ (Roehler & Cantlon, 1996, p. 1) 

นอกจากนี้ Vygotsky (1978, pp. 86) ได้อธิบายว่า ทุกคนมีศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ แต่ต้องอาศัย

ความช่วยเหลือหรือการชี้แนะจากผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์มากกว่า เพื่อช่วยให้ตนเองเกิดการเรียนรู้และ

สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ การเรียนรู้นี้จึงเป็นการก้าวข้ามผ่านช่องว่างของพ้ืนท่ีรอยต่อพัฒนาการทางพุทธิปัญญา 

หรือการขยายขอบเขตความสามารถของบุคคล (Zone of proximal development-ZPD) น้ันให้ก้าวไปสู่จุดท่ี

สูงขึ้นได้ และเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้ว การเสริมต่อการเรียนรู้จะลดลงตามระดับของการเรียนรู้ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น 

ดังเห็นจากการน�าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Veeramuthu A/L Veerappan, Wei Hui 

Suan, & Tajularipin Sulaiman (2011, pp. 934-939) ที่พบว่า การเสริมต่อการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้ให้ค�าชี้แนะ 

และให้ความช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ ท�าให้นักเรียนสามารถใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

มากขึ้น และเกิดการเรียนรู้แบบก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการท่ีมีอยู่ ไปถึงระดับพัฒนาการท่ีมีศักยภาพท่ีจะไปถึง 

และผลการศึกษาของวิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ (2557, หน้า 142-156) ที่พบว่า การส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนในวิชา

ภาษาองักฤษโดยใช้หลกัแนวคดิคอนสตรคัติวสิต์เชงิสงัคม ท�าให้นกัเรยีนมีปฏสัิมพนัธ์ภายในกลุม่ และให้ความร่วมมอื

ในการเข้าร่วมกจิกรรม ซึง่ส่งผลให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ และเกดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

นอกจากน้ี สรติา บวัเขยีว (2559, หน้า 1-13) ยงัได้ผลการศึกษาเช่นเดยีวกนัว่า การเสรมิต่อการเรยีนรูเ้ป็นแนวทางที่

ผูท้ีม่ศีกัยภาพสูง สามารถน�าไปใช้เพือ่ช่วยผูท้ีม่ศีกัยภาพต�า่กว่า ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาได้อย่างเต็มตามศกัยภาพ 

ถึงแม้ว่าการท�างานนั้นเกินระดับความสามารถที่จะกระท�าได้ส�าเร็จด้วยตนเอง 

จากความส�าคัญของภาษาญี่ปุ่นและความต้องการในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อสื่อสาร ท�างานรวมถึงศึกษาต่อ

ของบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ

ของนกัเรียนนับว่าเป็นกลไกส�าคัญ โดยเฉพาะความสามารถในการพูดภาษาญีปุ่น่ ซึง่เป็นจดุทีค่วรปรบัปรงุและพฒันา

สมรรถนะของนักเรียนไทย อย่างไรก็ดียังไม่ปรากฏว่า มีกระบวนการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ท่ีน�าแนวการสอน

วรรณกรรมสมัพนัธ์บรูณาการร่วมแนวคิดคอนสตรัคตวิสิต์เชงิสงัคม มาใช้เป็นทฤษฎพีืน้ฐาน ดงันัน้หากน�าแนวการสอน

วรรณกรรมสัมพันธ์และแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม มาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ย่อมเป็นกลไกส�าคัญท่ีส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นและความสามารถด้านการพูดภาษาญ่ีปุ่นของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของการ

จัดการเรยีนการสอนภาษาท่ีสองทีมุ่ง่เน้นให้นกัเรยีนน�าความรูด้้านภาษาทีเ่รยีนไปใช้สือ่สารในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง

ถูกต้อง (Brown, 2007, pp. 85-88) 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 47
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอน

วรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้น ที่มีต่อความสามารถด้านการพูด

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ค�าถามการวิจัย

1. กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิด

คอนสตรคัตวิสิต์เชงิสังคม เพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการพดู และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาญีปุ่่นของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นอย่างไร

2. กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นท่ีพัฒนาข้ึน มีผลต่อความสามารถด้านการพูด และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือไม่ อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นส�าหรับระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครูสามารถใช้เป็นทางเลือกใน

การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาท่ีสองส�าหรับครูและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป เพื่อใช้

ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม และการเสริมต่อ

การเรียนรู้จนท�าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในภาษาได้ดียิ่งขึ้น

3. ได้แนวทางการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นท่ีน�าไปใช้ในการพัฒนาตัวแปรอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ

การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน เช่น การคิดไตร่ตรอง (Reflective thinking) ทักษะทางสังคม (Social skill) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็นต้น 

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นท่ีพัฒนาข้ึน คือ นักเรียนท่ี

เรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 

จังหวัดชลบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

2. ตัวแปรที่ศึกษาผล ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ี

พัฒนาขึ้น ความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ การใช้ตะเกียบของคนญี่ปุ่น อาหารแดนอาทิตย์อุทัย 

อาหารประเภทเส้นของญี่ปุ่น ศิลปะการพับกระดาษและการห่อผ้าแบบญี่ปุ่น และชาเขียวญี่ปุ่น ใช้เวลาเรื่องละ 

2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

48 | Journal of Education Burapha University Vol.32 No.2 May - August 2021



วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

นิยามศัพท์เฉพาะ
กระบวนการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับแนวคิด

คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มี

ล�าดับขั้นตอนด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ ความสามารถด้านการพูด 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นดีขึ้น โดยกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ 

ขั้นการจัดการเรียนการสอน บทบาทของครูและนักเรียน และการวัดและประเมินผล ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ 

มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และสอดคล้องตามแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์และแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 

และเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน โดยมีการศึกษา

วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นฐาน โดยผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างอิสระ ที่นักเรียนได้รวมกลุ่มศึกษาวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ อ่าน วิเคราะห์ สนทนา แลกเปลี่ยนและ

สะท้อนความคิดร่วมกัน ซึ่งเป็นการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้เก่ียวกับวรรณกรรมท่ี

ศึกษา ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพที่นักเรียนสามารถไปถึงได้ 

ความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงการโต้ตอบเพื่อสื่อสารและ

สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาญี่ปุ่น และวัตถุประสงค์ในการพูด ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนตาม

กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่บูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

เชิงสังคม ซ่ึงวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านการพูดภาษาญ่ีปุ่นท่ีวัดความสามารถในการสื่อสาร

ตามแนวคิดของ Hyme (1972, pp. 269-293) คือ ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง ความสามารถ

ด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมาย และความสามารถในการใช้

กลวิธีในการสื่อความหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาญีปุ่น่ หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากการเรียนการสอนตามกระบวนการเรยีนการสอน

ภาษาญ่ีปุน่โดยบรูณาการแนวการสอนวรรณกรรมสมัพนัธ์ร่วมกับแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์เชงิสงัคม ซึง่วดัได้จากแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นตามแนวทางการวัดศักยภาพในการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 

(1956, pp. 45-50) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการวิเคราะห์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนา

ระยะที่	1	การวิเคราะห์	(Analysis	phase)
1. ศึกษาสภาพและปัญหาในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
2. ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
3. ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

• แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ (Literature circles)
• แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social constructivism)
• ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second language acquisition)

ระยะที่	3	การพัฒนา	(Development	phase)	
1. สร้างกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและตรวจสอบคุณภาพ
2. สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและตรวจสอบคุณภาพ
3. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นและ
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นและตรวจสอบคุณภาพ
4. ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่	2	การออกแบบ	(Design	phase)
1. ก�าหนดองค์ประกอบกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและแผนการจัดการเรียนการสอน
2. ก�าหนดโครงสร้างของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพ

2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ระยะที่	4	การน�าไปใช้	(Implementation	phase)
ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่	5	การประเมินผล	(Evaluation	phase)
ประเมินผลความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนา

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ด�าเนินการตามแนว ADDIE model ซึ่งประกอบด้วย 5 ระยะ ตามล�าดับดังนี้

ระยะที่	 1	 การวิเคราะห์	 (Analysis	 phase)	 เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาในการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ก�าหนดผล
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การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes) และศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน

ของกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้น

ระยะที่	2	การออกแบบ	(Design	phase) เป็นการน�าผลจากระยะที่ 1 มาใช้ในการก�าหนดองค์ประกอบ

และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนภาษา ญี่ปุ่นและแผนการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงก�าหนดลักษณะและโครงสร้างของเครื่องมือที่ใช้ใน การรวบรวมข้อมูลและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ 

คือ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นซ่ึงประเมินความสามารถในการสื่อสาร 4 ด้าน คือ 

ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อ

สื่อความหมาย และความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งวัดความรู้ ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการวิเคราะห์ 

ระยะที่	3	การพัฒนา	(Development	phase)	ด�าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แผนการจัดการเรียนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น 

และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่น่ โดยมกีารทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง

และน�าผลมาปรับปรุงพัฒนาให้กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การรวบรวมข้อมูลมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

ระยะที	่4	การน�าไปใช้	(Implementation	phase)	โดยน�ากระบวนการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ไปใช้เพือ่

ศกึษาผลทีม่ต่ีอความสามารถด้านการพดูและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่น่ของนกัเรยีนซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้

จากการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 1 ห้องเรยีน จ�านวนท้ังสิน้ 25 คน โดยใช้เวลาทัง้หมด 6 สปัดาห์ๆ 

ละ 2 ชั่วโมง 

ระยะที่	5	การประเมินผล	(Evaluation	phase) โดยเปรียบเทียบความสามารถด้าน การพูดภาษาญี่ปุ่น

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติที (t-test) 

แบบ Dependent sample 

ผลการวิจัย
ตอนที่	1	ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นที่บูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิด

คอนสตรคัตวิสิต์เชงิสงัคม เพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านการพดูและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่น่ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

หลักการ

กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน มีหลักการที่เกิดจากแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน ดังนี้
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ตารางที่	1 ความสัมพันธ์ของหลักการและแนวคิดทฤษฏีพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

สาระส�าคัญของแนวคิดทฤษฏีที่เป็นพื้นฐาน หลักการของกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์
 • ให้ความส�าคญักับบรบิททางด้านสงัคมและวฒันธรรมในตวัภาษา
 • เป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดย 
ใช้กลุ่มร่วมมือและการเรียนรู้อย่างอิสระที่เลือกศึกษาวรรณกรรม
ตามความสนใจ ระดมความคิด วิเคราะห์และอภิปราย 
เพื่อสะท้อนความคิดภายในกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาและ
ใจความส�าคัญของวรรณกรรม
 • สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษา และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และครูกับนักเรียน

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง และมุ่งใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
(Independent learning) เพื่อสร้างแรงจูงใจและมี
ความสุขในการเรียนรู้ 
2. การศึกษาวรรณกรรมที่เนื้อหาสาระมีการสอดแทรก
วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) ที่นักเรียนอ่านตาม
ความสนใจ สนทนาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนและสะท้อน
คิดร่วมกัน เป็นการเสริมต่อการเรียนรู้ที่ท�าให้นักเรียน
สามารถสร้างความรู้ในเรื่องที่ศึกษาได้ด้วยตนเอง
3. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ภาษา
และวัฒนธรรม การช่วยเหลือและชี้แนะจากผู้รู้หรือมี
ประสบการณ์มากกว่าซึ่งเป็น การเสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding) ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
4. การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นแบบ
ก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการทางพุทธิปัญญาที่มีอยู่ไป
สูร่ะดบัพฒันาการทางพทุธปัิญญาทีน่กัเรยีนมศีกัยภาพ
ที่จะไปถึง (Zone of proximal development)

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม
 • นักเรียนสร้างความรู้ หรือปรับความรู้เดิมให้เข้ากับความรู้ใหม่
เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรม 
และการช่วยเหลือและชี้แนะจากผู้รู้หรือมีประสบการณ์มากกว่า
 • การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นระหว่างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้โดย
เปลี่ยนแปลง ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้ถูกต้องหรือซับซ้อนขึ้น 
 • นักเรียนมีช่องว่างหรือพื้นที่รอยต่อพัฒนาการแตกต่างกัน 
(Zone of proximal development) ดังนั้นจึงควรมีการเสริม
ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม
กับระดับความสามารถที่นักเรียนมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปถึงได้ 
เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
 • ครูต้องท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจข้อมูลทางภาษาที่ป้อนให้ 
โดยเลือกเนื้อหาสาระให้สัมพันธ์กับประสบการณ์และจุดมุ่งหมาย
ของนักเรียนเป็นส�าคัญ ค�านึงถึงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับบริบททางสังคม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจ
 • นักเรียนมีส่วนร่วมในการสื่อสาร ท�าให้ได้รับปัจจัยป้อนที่มาก
ขึ้น ซึ่งนักเรียนจะเกิดการรับภาษาที่มากขึ้น

วัตถุประสงค์	

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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ขั้นการจัดการเรียนการสอน	ประกอบด้วย 3 ขั้น ที่มีการเรียงล�าดับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องดังนี้ 

ตารางที่	2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทครูและบทบาทนักเรียน

ขั้น กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน

ขั้นที่ 1
ศึกษา
ค้นคว้า

1. นักเรียนเลือกวรรณกรรมที่สนใจและจับ
กลุ่มร่วมกันศึกษาวรรณกรรมตามแนวทาง
ที่กลุ่มก�าหนด เช่น ก�าหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ วิธีการอ่าน เป็นต้น
2. นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาสาระ โครงสร้าง
การใช้ภาษาและบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม และสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน ภายในกลุ่ม
3. นักเรียนเชื่อมโยงและสรุปสิ่งที่ได้จาก
การศึกษาวรรณกรรมของกลุ่ม
4. ครูให้ค�าแนะน�าหรือใช้ค�าถามเพื่อ
กระตุ้นความคิดของนักเรียน

1. จัดเตรียมวรรณกรรม สื่อ 
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. จัดสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้โดยให้นักเรียน
มีอิสระในการเลือกศึกษา
วรรณกรรมตามความสนใจ
3. ชี้แนะหรือซักถาม 
เพื่อช่วยเหลือนักเรียน

1. เลือกวรรณกรรมที่สนใจศึกษา
2. ก�าหนดแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า
3. อ่าน สนทนาโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น 
วิเคราะห์ ซักถาม โต้แย้ง และ
แสดงความคิดเห็น
4. สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
เป็นภาษาญี่ปุ่น

ขั้นที่ 2
ไตร่ตรอง
สะท้อน
ความคิด

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้า 
2. ครูอธิบายหรือให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ โครงสร้างการใช้ภาษา ค�า
ศัพท์ การออกเสียง บริบททางสังคม และ
วัฒนธรรม

1. อภิปรายร่วมกับนักเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
วรรณกรรม โครงสร้างการใช้
ภาษา บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
2. อธิบาย และให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3. กระตุ้นให้นักเรียน รับฟัง 
เสนอความคิด อภิปรายและ
สะท้อนความคิดของผู้อื่น

1. อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดร่วมกับครูและนักเรียน
คนอื่น
2. วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ 
ที่ได้รับจากครูและนักเรียนคนอื่น
กับความรู้ความเข้าใจของตนเอง
3. สรุปความรู้ของตนเองและ 
ของกลุ่มโดยมีเนื้อหาสาระ
และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ขั้นที่ 3
สร้าง
ความคิด 
รวบยอด

1. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ 
โครงสร้างการใช้ภาษา และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ
น�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
2. ครูให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักเรียน
สามารถน�าภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ การใช้ภาษาและวัฒนธรรม

1. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา
สาระ และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การ
ใช้ภาษา ค�าศัพท์ และ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อชี้แนะนักเรียนใน
การสร้างความคิดรวบยอด
ให้มีความถูกต้อง

1. ร่วมกันสรุปเนื้อหา 
กฎเกณฑ์การใช้ภาษา และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นและน�าเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เป็นภาษาญี่ปุ่น
2. สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
เนื้อหาสาระของวรรณกรรม 
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 53
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การวัดและการประเมินผล

ประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านการพูด

ภาษาญีปุ่น่ และประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่่น โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่่น 

ตอนที่	2	ผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียนตามกระบวนการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่	3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง n X SD df t p

ก่อนเรียน 25 6.96 1.62 24 52.18 .000*

หลังเรียน 25 19.28 0.88

*p < .05

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นหลังเรียน (X = 19.28, 

SD = 0.88) สงูกว่าก่อนเรยีน (X = 6.96, SD = 1.62) อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 แสดงว่า กระบวนการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นสามารถส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียนตามกระบวนการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่	4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มทดลอง n X SD	 df t p

ก่อนเรียน 25 15.84 12.06 24 14.44 .000*

หลังเรียน 25 25.20 7.08

*p < .05

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังเรียน (X = 25.20, 

SD = 7.08) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 15.84, SD = 12.06) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 

กระบวนการเรียนการสอนภาษาญีปุ่น่สามารถส่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรียนภาษาญีปุ่่นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้น	มีคุณภาพและสามารถน�าไปใช้ได้จริงที่ท�าให้นักเรียน

เกดิผลการเรียนรู้ตามทีค่าดหวงัไว้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่ากระบวนการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ มีแนวการสอนวรรณกรรม

สัมพันธ์และแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เสริมสร้าง

ประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเน้นการลงมือปฏิบัติของนักเรียน และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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ตามแนว ADDIE model และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพิจารณาความตรงของเนื้อหา (Content validity) 

จากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถงึการทดลองใช้กับนกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ซึง่มกีารน�าผลไปปรบัปรุงแก้ไขให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นดังกล่าว มีการจัดการเรียนการสอน 3 ข้ันตอนท่ีเรียงล�าดับกัน

อย่างต่อเนือ่ง โดยแต่ละขัน้มลีกัษณะเด่นทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุกนัจนท�าให้นกัเรยีนเกดิการพัฒนาความสามารถด้าน

การพดูและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญ่ีปุน่ ซึง่เป็นการบรรลผุลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของกระบวนการเรยีนการสอน

ภาษาญี่ปุ่น 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาญี่ปุ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของ

นักเรียนหลังเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

ซ่ึงผลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า กระบวนการเรียนการสอนภาษาญีปุ่น่ สามารถส่งเสรมิความสามารถด้านการพดูภาษา

ญีปุ่่นและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่น่ของนกัเรยีนได้ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า ในแต่ละขัน้ตอนการเรยีนการสอน 

นกัเรยีนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมกีารเสรมิต่อการเรยีนรูจ้ากเพือ่นและคร ูท่ีท�าให้นกัเรยีนได้พฒันาความสามารถ

ของตนเองไปถึงระดับที่นักเรียนไปถึงได้ ดังนี้ 

1)	 ในขั้นศึกษาค้นคว้า นักเรียนรวมกลุ ่มศึกษาวรรณกรรมท่ีตนเองสนใจ โดยใช้แนวทางท่ีช่วยกัน

คิด มีการสนทนา วิเคราะห์ โต้แย้ง และแลกเปลี่ยนความคิดท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจในสิ่งท่ีศึกษาจาก

วรรณกรรม ซึ่งสอดคล้องดัง Victor & Marc (2007, pp. 1-6); Jeni, Dixie, Janet, & Vfalerie (2002, pp. 19-22) 

ที่อธิบายว่า การสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้างทักษะ การสรุปความคิดรวบยอดท่ีท�าให้นักเรียนสามารถ

อธิบายใจความส�าคัญของวรรณกรรม และเป็น ดังผลการศึกษาของ Mark Furr (2004, pp. 8-9) ที่พบว่า แนวการ

สอนวรรณกรรมสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามารถในการพูดของนักเรียนดีขึ้น และมีการใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สนทนาภายในกลุ่มได้มากกว่า 90% นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ท่ีระบุว่านักเรียนจะ

รับภาษาได้ดี หากมีแรงจูงใจในการเรียน มั่นใจและไม่วิตกกังวล และจะพูดภาษานั้นเม่ือมีความพร้อม (Krashen, 

1982, p. 175) ทัง้น้ีเหน็ได้จากทีน่กัเรยีนพดูว่า “หนเูลอืกวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัชาเขยีว เพราะอยากรูว่้าชาเชยีวญีปุ่น่

มีกี่ชนิด แต่ละชนิดมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันอย่างไรแล้วท�าไมถึงมีพิธีชงชา” นอกจากนี้ นักเรียนมีการวิเคราะห์

สิ่งที่อ่าน ช่วยส่งเสริมนักเรียนให้สร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ด้วยตนเอง (Lunenberg, 1998, pp. 75-81) 

และเป็นดังผลการศึกษาของ Crowl, Kaminsky & Podell (1997, p. 72), Hammond & Gibbons (2015, pp. 

6-30), ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ (2554, หน้า 41-45), วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ (2557, หน้า 142-156) และ สริตา บัวเขียว 

(2559, หน้า 1-13) ที่พบว่า การส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนภาษาที่สองโดยใช้แนวคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมช่วย

ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและร่วมมือในการท�ากิจกรรม และท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2) ในขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด	นักเรียนมีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดกับครู ทั้งนี้ครูมีการอธิบาย

และให้ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใช้ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่ ซึง่ท�าให้เกิดความเข้าใจจนสามารถปรบัความรูเ้ดมิให้

เข้ากับความรูใ้หม่ และสรุปสร้างความรู้ได้ นอกจากน้ี จากการสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนพดูภาษาญีปุ่่นใน

การแสดงความคิดเหน็และโต้ตอบกบัครูและเพ่ือนมากขึน้ ใช้ค�าศพัท์และไวยากรณ์ถูกต้องเพ่ิมข้ึน ดงัท่ีนกัเรยีนกล่าวว่า  
先生から日本語のイントネーションの説明を受けた後、「イントネーション」はとても重要なことだと僕は気づきま
した。もしも、イントネーションを交互に発音してしまった場合、その言葉の意味も変わってしまう可能性があるの
で、僕はそれに十分注意しなければならない。」 (หลังจากครูสอนการออกเสียงสูงต�่า ผมถึงเข้าใจว่า การออกเสียง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 | 55
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สูงต�่าส�าคัญมาก ถ้าออกเสียงสูงต�่าสลับกัน จะท�าให้ค�าเปลี่ยนความหมายได้ ผมคงต้องระวังเป็นพิเศษ) ซึ่งเป็น

ดังแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมที่ว่า การที่นักเรียนพูดสนทนาและอภิปรายกับเพื่อนและครู ท�าให้มีโอกาสเสนอ

ความคดิของตนเอง รบัฟังและได้สะท้อนความคิดของผูอ้ืน่ ซึง่ช่วยให้นกัเรยีนสามารถสร้างความรูไ้ด้ (Vygotsky,1997, 

cited in Jeanne Ellis Ormrod, 2012, pp. 318-323; Gergen, 1995, pp. 17-39; Lunenberg, 1998, pp. 

75-81) นอกจากนี้ครูยังมีการสะท้อนคิดเพื่อให้นักเรียนคิดพิจารณาเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาอย่างรอบคอบ 

ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง (Daniels, 2002, pp. 18-27; Victor & Marc, 

2007, pp.1-6) ทั้งนี้สอดคล้องดังที่ Mark (2004, pp. 3-4) พบว่า แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ช่วยให้ผู้เรียน

กระตือรือร้น กล้าพูดแสดงความคิดเห็น รวมถึงช่วยสร้างแรงจูงใจในการอ่านนอกห้องเรียน การเขียนข้อความต่างๆ 

เพื่อใช้อภิปรายกลุ่มและใช้ภาษาต่างประเทศระหว่างอภิปรายมากกว่า 95%

3) ในขั้นสร้างความคิดรวบยอด นักเรียนมีการสรุปเนื้อหาสาระ โครงสร้างการใช้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

และร่วมกันเขียนต้นฉบับเพื่อน�าเสนอผลการศึกษา โดยครูให้ข้อมูลป้อนกลับ และนักเรียนสร้างความคิดรวบยอดที่

ถกูต้องได้ ดังทีนั่กเรยีนพดูว่า 「私は、日本語と日本文化について理解が出来ましたので、今後も自信持って日本
語を話せる様になると思います。そして、興味がある文学を日本語で紹介出来ると思います。」 (หนูเข้าใจการใช้

ภาษาญีปุ่น่ และวฒันธรรมญีปุ่น่ ท�าให้หนมูัน่ใจในการพดูภาษาญีปุ่่นมากขึน้ และสามารถน�าเสนอวรรณกรรมทีส่นใจ

เป็นภาษาญีปุ่น่ได้ด้วยค่ะ) ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ บคุคลจะสร้างความรู ้หรอืความหมายของสิง่ทีร่บัรูโ้ดยอาศยัสือ่กลางทาง

สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม และการช่วยเหลือหรือชี้แนะจากผู้ที่รู้หรือมีความสามารถมากกว่า 

(Scaffolding) ซ่ึงบคุคลนัน้ก้าวหน้าไปสูร่ะดบัพฒันาการทีม่ศีกัยภาพไปถงึได้ (Zone of proximal development) 

(Vygotsky, 1997, cited in Jeanne Ellis Ormrod, 2012, pp. 318-323; Gergen, 1995, pp. 17-39) และเป็นดงัที่ 

Hannafin, Land, & Oliver (1999, pp. 132-133) อธิบายว่า การชี้แนะของครูช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหา

ที่ซับซ้อนหรือที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งท�าให้นักเรียนสร้างแนวคิดหรือความคิดรวบยอดเก่ียวกับปัญหาได้ ซ่ึงนับว่า 

เป็นการเสริมศักยภาพด้านความคิดรวบยอดของนักเรียน ทั้งนี้เป็นดังวิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ (2557, หน้า 142-156) 

ที่พบว่า การส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม ท�าให้นักเรียนมีการปรึกษาหารือ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และมีปฏิสมัพนัธ์กนัภายในกลุม่ และให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่เป็นอย่างด ีซึง่ท�าให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและส่งผลให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

1. กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น มุ ่งให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนท่ีเน้น

การลงมือปฏิบัติ โดยผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่มที่ใช้ความสนใจร่วมกันเป็นตัวก�าหนดกลุ่ม และการศึกษาวรรณกรรม

ตามความสนใจของนักเรียน ดังนั้นครูจึงควรจัดเตรียมวรรณกรรมที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจส�าหรับระดับ

ชั้นของนักเรียน

2. กระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้แนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์เป็นฐาน ให้ความส�าคัญกับ

วัฒนธรรมในตัวภาษา จึงควรให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ
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วัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างท้ังสองวัฒนธรรม และ

น�าภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการพูดเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมญี่ปุ่น

3. ในระหว่างการเรียนการสอนตามกระบวนการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ ครูควรสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน

ของนกัเรยีนเพือ่ให้ความช่วยเหลอื ชีแ้นะ หรอืกระตุ้นการคดิโดยใช้ค�าถามตามสภาพปัญหาท่ีนกัเรยีนเผชิญในขณะนัน้ 

เพือ่ให้นักเรียนคดิและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ทัง้นีค้รตู้องให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีเหมาะสมทัง้เวลา และประเดน็ทีต้่อง

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การน�ากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ครูควรเปิดโอกาสให้

กับนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อออกเสียงได้

ถกูต้อง พฒันาความสามารถด้านการพดูและความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรม ตลอดจนสร้าง

ความมั่นใจในการพูดภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาเกีย่วกบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาญีปุ่่นท่ีให้ความส�าคญัในการเลือกวรรณกรรมท่ีนักเรยีนสนใจ

อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แสดงว่านักเรียนเกิดความสนใจ มุ่งมั่น และมีความพยายามในการศึกษาวรรณกรรม

ร่วมกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันและครูเป็นภาษาญี่ปุ่น จนสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง

2. การศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถที่นักเรียนมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาไปถึง โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ส�าคัญส�าหรับการส่งเสริม

การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

3. การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนและ

ทักษะทางสังคม เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน
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