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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) สร้างรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การ

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น  และ 2) เพื่อเสนอแนวทาง

จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่แนะน�าการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษาแก่นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก  ระเบียบวิธีวิจัย  

เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.1-3 โรงเรียนทรัพย์

ไพรวัลย์วิทยาคม จ�านวน 26 คน ด�าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ

จัดกิจกรรม 10 แผนย่อย ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 ใช้เวลารวม 20 ชั่วโมง ผลของการศึกษา  มี

ดังนี้  ผู้วิจัยได้จัดท�ารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม เป็นแบบที่จัดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

สนใจ โดยยดึแนวการจดัการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่เพือ่การส่ือสาร และการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ซ่ึงมีความ

เหมาะสมดี นักเรียนมีเจตคติดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่นกับความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในระดับดี   และนักเรียนร้อยละ 42.31    ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการอ่าน เขียน ค�าศัพท์  และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น และได้มีการเสนอแนวทางการจัด

กจิกรรมโดยให้โรงเรยีนจดักจิกรรมนีใ้ห้นกัเรยีนในรุน่ต่อไป และพฒันาจนเป็นวชิาเลือกภาษาญีปุ่น่

เบื้องต้น  ซึ่งนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมนี้แล้วสามารถที่จะเรียนต่อตามความสนใจได้อีกด้วย
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Abstract

This research aimed to 1) create a model and the methods for Teach-Less Learn-
More Activities of Japanese language conversation as integrated in ASEAN Study for 
Lower-Secondary students (M.1-3), and 2) to propose the guideline for Japanese 
language introduction in Teach-Less Learn-More Activities to Sappraiwanwittayakom 
School at Phitsanulok Province.  The research method was a participatory action 
research, comprising 26 lower-secondary students at Sappraiwanwittayakom 
School. The lesson plan was designed prior to the second semester of Academic 
Year 2017. The activities were conducted 10 sessions during the second semester of 
Academic Year 2017.  The findings revealed that the learning model was optional, 
responsive to the interests of lower-secondary students, and the methods were 
based on communicative approach and cooperative learning which were highly 
appropriate.  The students turned up with good attitudes towards Japanese 
language and have basic knowledge about economic relation-ship between Japan 
and ASEAN.  Furthermore, 42.31 per cent of them would like to learn how to read, 
write, speak, and use proper Japanese grammar.  The school is therefore advised 
to conduct these activities again in the following year, and to open a class for 
those who wish to further their Japanese language study.

A Study of The Model and an approach for 

Teach-Less Learn-More Activities: The Case 

Study of Japanese Conversation in Asian 

Study of Lower-Secondary Students at

Sapprawanwittayakom School

Key words
Teach-Less Learn-More Activities, Japanese language conversation,
Lower-secondary school students 

Chantana Chanbanchong
Sopa Matsunari

Faculty of Humanities, Naresuan Univesity



ฉันทนา จันทร์บรรจง และ โสภา มะสึนาร ิ|  Chantana Chanbanchong & Sopa Matsunari 176

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับลดเวลาเรียน   

เพื่อลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง  โดยไม่กระทบ

เนือ้หาหลกัทีผู้่เรยีนควรเรยีนรู ้  ให้ครปูรบัการเรยีนการ

สอน จัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริง   ให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น.   

หลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  นอก

ห้องเรียนอย่างหลากหลาย   เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรยีนรูท้กุด้านในรปูแบบกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร   โดยให้

ด�าเนนิการในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2558   ให้ผูเ้รยีน

ได ้ เ รียนรู ้ตามทฤษฎีการสร ้างความรู ้ด ้วยตนเอง 

(Constructivism) ให้มากข้ึน ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

อิสระ ปลอดภัย  ครูเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาชี้แนะ ใช้วิธีการ

ประเมินผลที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง 

วเิคราะห์  คณุภาพและพฒันาการของนกัเรยีน  มากกว่า

ประเมนิจากการสอบเพียงอย่างเดยีว (ส�านกัวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษา. ม.ป.ป. น.1-3, 18)

          โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นโรงเรียน

มัธยมขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 

39 ต้ังอยู่ที่ต�าบลแก่งโสภา อ�าเภอวังทอง   จังหวัด

พิษณุโลก ซึ่งมีครูเพียง 14 คน มีนักเรียนมัธยมต้นและ

ปลาย เมื่อปีการศึกษา 2560 รวม 172 คน ซึ่งประมาณ

ร้อยละ 40 เป็นเด็กยากจนและอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 

จากอ�าเภอใกล้เคียง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผูป้กครองนกัเรยีนจงึเป็นสภาวะคุกคามทีส่�าคญั แต่คณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ก็ได้

พยายามขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มากกว่า 25 

องค์กร และน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้น

ฐานในการจัดการเรียนการสอนด้วย ส่งผลให้ได้รับการ

แต่งตัง้จากมูลนธิยิวุสถิรคณุ เป็น “โรงเรยีนศนูย์การเรยีน

รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีผู้มา

เยีย่มชมผลงานของนกัเรยีนอยูต่ลอดเวลาเป็นโรงเรยีนที่

มีครูจ�ากัดแต่จะต้องเตรียมให้เด็กศึกษาต่อในระดับ

อดุมศกึษาด้วย จงึเหมาะกบัการน�ากจิกรรมลดเวลาเรยีน 

เพิ่มเวลารู้ มาใช้ 

 คณะผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารชมรมนักเรียนเก่า

ญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการ 

จดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ให้กบันกัเรยีนนกัศกึษา

ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นภารกิจในบทบาท

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเป็นภาคีเครือข่ายที่

ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2560 

และเหน็ว่าควรน�ารปูแบบและวธิกีารจดักจิกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้ เข้ามาใช้ในโรงเรียนแห่งนี้ โดยจัดให้ครู

อาสาชาวญี่ปุ่น และนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเข้าไป

ท�าหน้าที่จัดกิจกรรมซึ่งสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว และจะต้องมีเนื้อหาที่

สมัพนัธ์กบัญีปุ่น่ศกึษา เช่น กจิกรรมอาเซยีนศกึษา  ดงันัน้ 

ในช่วงภาคเรยีนที ่2/2560 ซึง่สถานการณ์เอือ้อ�านวย จงึ

ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการจัด

กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้การสนทนาภาษาญีปุ่น่

ในอาเ ซียนศึกษา ขึ้นที่ โรงเรียนทรัพย ์ ไพรวัลย ์

วิทยาคม โดยเน้นกลุ ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่สร้างรปูแบบและวธิกีารจัดกจิกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น และ 

      2. เพือ่เสนอแนวทางจดักิจกรรม ลดเวลาเรยีนเพิม่

เวลารู้การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์-

วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิด Teach Less, Learn More

 เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2555) กล่าวว่า แนวคิด 

Teach Less, Learn More ซึ่งเรียกย่อว่า TLLM เป็น

แนวคดิการจดัการศกึษาของประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ 
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ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบการศึกษาให้โรงเรียน

เน้นการสอนวิธีคิด เพื่อให้ประเทศเป็นสังคมแห่งการ

เรยีนรู ้(Thinking Schools, Learning Nation - TSLN)  

การจัดการศึกษาตามแนวคิดน้ี มุ่งเน้นประสิทธิภาพใน

การจดัการเรียนการสอนทีดี่ขึน้ และเป็นการเตรยีมความ

พร้อมในการใช้ชวิีตของผูเ้รียน ซ่ึงเปลีย่นจากการจดัการ

ศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้แนวการสอนหรือวิธี

สอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อท�าให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จ

ทางการเรยีนรู้ ลดการจดัการศกึษาในเชงิปรมิาณ คอื ลด

บทบาทของครู จากผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้น�า กระตุ้นให้ผู้

เรียนสร้างความรู้ ลดการเรียนรู้โดยการท่องจ�า ลดการ

สอบและการหาค�าตอบ  

 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุแนวคดิ Teach Less, 

Learn More คือ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ซึง่เป็นทฤษฎทีีใ่ห้ความส�าคญักบัตัวผู้

เรียน ทิศนา  แขมมณี (2554) กล่าวว่า ประเด็นส�าคัญ

ประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู ้ ตามแนวคิด 

Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) 

ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้

ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา

(cognitive apparatus) ของตน ประเดน็ส�าคัญประการ

ที่สองของทฤษฎี คือโครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของ

ความพยายามทางความคดิ ผูเ้รยีนสร้างเสรมิความรูผ่้าน

กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถ

ปรับเปลีย่นโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รยีนได้ แต่ผูส้อน

สามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้

โดยจัดสภาพการณ์ที่ท�าให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น

 นโยบ�ยและแนวท�งในก�รจดักจิกรรมลดเวล�

เรียนเพิ่มเวล�รู้

 ตามนโยบายการปฏรูิปการศกึษาเพือ่เตรยีมผูเ้รยีน

เข้าสู ่การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�าเนินการตาม

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาตั้งแต่ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และได้ให้ค�านิยามว่า “ลดเวลา

เรยีน” หมายถึง ลดเวลาสอนของครู เป็นการลดสัดส่วน

เวลาเรียนในห้องเรียนและเวลาของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย อธิบายความรู้ ผู้เรียน

เป็นผู้รับความรู้ มาเพิ่มบทบาทการให้ครูเป็นผู้ที่คอย

อ�านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค�าถามที่

ท้าทายความสามารถ และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูด้้วย

ตนเองมากขึ้น  และ “เพิ่มเวลารู้” หมายถึง เพิ่มเวลา

การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้

ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้ผ ่านการลงมือปฏิบัติจริง มี

ประสบการณ์ตรง คิดวเิคราะห์ ท�างานเป็นทมี และเรยีน

รู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่

หลากหลาย  รูปแบบของกิจกรรม ตามคู่มือบริหาร

จัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู้” ได้แก่  กิจกรรมที่ก�าหนดให้เรียน  และ กิจกรรมที่

เลือกเรียน (คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หน้า 9-11) 

 อ�เซียนศึกษ�ในประเทศไทย

 ส�านักเลขาธิการอาเซียน ส�านักงานเลขาธิการ

ซีมีโอ ASEAN  – US Technical Assistance (USAID)       

และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก   ได้ร่วม

กนัจดัท�าเอกสารต้นฉบบัหลกัสตูรแกนกลางอาเซยีน เพ่ือ

ให้สถานศึกษา และครู  ใช้เป็นแนวทางส�าหรับการให้

ความรู/้สอนเรือ่งอาเซยีนในมมุมองของการเป็นภมูภิาค

เดียวกัน   เอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวระหว่างการ

ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังที่ 7 เม่ือเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนน�าต้นฉบับหลักสูตร

ไปประยุกต์ใช้  ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ 

เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยมุง่เน้น 

การพฒันาสือ่การเรยีนการสอนทีเ่สรมิสร้างการตระหนกั

รู ้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน  
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สร้างสงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน ซึง่รวมเป็นหนึง่เดยีว  

สร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี 

การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกัน

มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพ

ในหลกัพืน้ฐานของเสรภีาพ ความเท่าเทยีมทางเพศ   ส่ง

เสริมและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้าง

ความยตุธิรรมทางสงัคม  ส่งเสรมิความตระหนักในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุง่เน้นค่านยิม

ร่วมกันและ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การคุม้ครองและสวัสดกิารสงัคม ความยตุธิรรมและสทิธิ 

และส่งเสรมิความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ได้ก�าหนด

สาระส�าคัญของการเรียนรู ้ของหลักสูตรแกนกลาง

อาเซียน 5 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้

ในแผนการจัดต้ังประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

และรองรับ Roadmap for an ASEAN Community  

มีแนวทางการเรียนรู้ เรียกว่า Pathways 4 แนวทาง 

ได้แก่  แนวทางที่ 1  ประชาชน (People) เรียนรู้เรื่องที่

เกี่ยวกับบุคคล กลุ ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม 

เป็นต้น แนวทางที ่2 สถานที ่(Place) เรยีนรูเ้รือ่งทีเ่กีย่ว

กับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบ

นิเวศ  เป็นต้น  แนวทางที่ 3 วัตถุ (Materials) เรียนรู้

เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งาน

ศลิปะ เป็นต้น และ แนวทางที ่4  แนวคดิ (Ideas) ศกึษา

เกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม 

เป็นต้น  (USAID, 2012. และ ฉันทนา จันทร์บรรจง, 

2556)  

 คว�มสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับอ�เซียน  

 ประเทศญี่ปุ ่นเริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น

ทางการกับกลุ่มอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2516 และยกระดับ

ความสัมพันธ์ ขึ้นเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอย่าง

เป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 หลงัจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2546 

ได้จดัประชมุสดุยอดอาเซียน-ญีปุ่น่ สมยัพเิศษ (ASEAN-

Japan Commemorative Summit)  ท่ีกรุงโตเกียว   

และได้รบัรองแผนปฏบัิตกิารอาเซยีน-ญีปุ่น่  เพือ่ก�าหนด

ทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในอนาคต ต่อมา 

เม่ือวันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ที่เมืองบาหลี 

และได้รับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 5 ปี 

(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558)   นอกจากนี ้ ในความร่วม

มือด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน

ส�าหรับนักศึกษาและเยาวชน (Japan-East Asia 

Network of Exchange for Students and Youths 

– JENESYS)  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึง - 

กรกฎาคม 2555 โดยเชิญเยาวชนจากประเทศสมาชิก

อาเซียน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไปเยือนญี่ปุ่น 

และเยาวชนญี่ปุ ่น มาเยือนอาเซียนและ 3 ประเทศ  

เป็นต้น 

 สิ่งท้�ท�ยในก�รสอนสนทน�ภ�ษ�ญี่ปุ่นให้กับ

นักเรียนในประเทศไทย

 ภาษาเป็นกิจกรรมส�าคัญซึ่งเป็นหัวใจของการ

แสดงออกทางวัฒนธรรม และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น

ส�าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกัน 

การเรียนรู้ภาษาของวัฒนธรรมอื่น เป็นส่ิงส�าคัญที่สุดท่ี

ท�าให้เข้าใจวัฒนธรรมนั้นอย่างแท้จริง การสอนภาษา

ญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เป็นงานที่

ท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับนักภาษา-ศาสตร์และครูสอน

ภาษา จึ ง ได ้มีการน�าทฤษฎีความสามารถด ้าน

กระบวนการ (Processability Theory – PT) ของ 

Peinemann (1998) มาเป็นแนวทางในการจดัการเรยีน

รู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง เน่ืองจากทฤษฎีน้ี เป็น

ทฤษฎีทางจติวทิยาภาษาทีส่�าคัญ ในการรบัรูภ้าษาทีส่อง  

มสีมมตฐิานว่า “การสอนจะส่งเสรมิให้เกดิการรบัรูภ้าษา

ได้ถ้าภาษาที่เป็นสากล (interlanguage หรือ IL)  อยู่

ใกล้กับจุดที่สอนโครงสร้างให้ผู้รับรู้ได้ในบริบทที่เป็น

ธรรมชาติ” ทฤษฎีดังกล่าวนี้ พยายามจะท�าให้ผู้เรียน

เข้าใจวิธีการปรับโครงสร้างใหม่ (restructure) ของ

ระบบความรูร้ะหว่างภาษาต่างๆ ในการเรยีนภาษาทีส่อง

ของเขา ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่ จะต้องท�าตามล�าดับ
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ของพัฒนาการ และต่อเน่ืองกัน มีการขยายกรอบของ 

PT โดย Bresnan (2001) ช่ือ Lexical Map-ping 

Theory เพิ่มองค์ประกอบส่วนท่ีท�าให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ท�าการปฏิบัติเข ้าไปในโมดูลท่ีจูงใจให้เรียนรู ้ผ ่าน

โครงสร้างทางไวยากรณ์ และมีการน�าทฤษฎี PT ไปใช้

ใน การสอนภาษาแม่ และในการสอนภาษาเดีย่วหรอืสอง

ภาษาด้วย (Kawaguchi. Ibid.)

 นกัเรยีนไทยส่วนใหญ่จะมภีาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

(L1) แต่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่สูงของ ภาค

เหนือ จะมีภาษาถิ่นซึ่งไม่ใช่ภาษาตระกูลไท-ลาว เป็น

ภาษาแม่ เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง จะมีภาษา Miao หรือ 

Hmong เป็นภาษาแม่ และเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่

สอง  ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นวิชาภาษาต่างประเทศบังคับ 

ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ กจ็ะกลายเป็นภาษาทีส่าม (L3) 

และถ้ามีการสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือกหรือเป็น 

กจิกรรมเลอืก กจ็ะต้องสอนในลกัษณะเป็นภาษาทีส่ี ่(L4) 

ส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทย ซ่ึงจะมี

ประสิทธิผลต�่า หากรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการ

สอนไม่ถูกต้อง

 สภ�พทั่วไปและบริบทของโรงเรียนทรัพย์ไพร-

วัลย์วิทย�คม

 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เป็นโรงเรียน

มธัยมต้นและมธัยมปลาย สงักดัสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัง้อยูใ่นต�าบลแก่งโสภา อ�าเภอวงัทอง   จงัหวดัพษิณโุลก 

ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 50 กิโลเมตร มีครู 

14 คน นักเรียนทั้งระดับมัธยมต้นและปลาย เมื่อปีการ

ศึกษา 2560 มี 172 คน ร้อยละ 40 เป็นนักเรียนในกลุ่ม

ชาวเขาเผ่าม้ง จากอ�าเภอใกล้เคยีง  สภาพเศรษฐกจิของ

ผู ้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน คณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึง

พยายามแก้ไขปัญหา โดยจัดท�าโครงการโรงเรียนพอ

เพยีง โดยเริม่มาตัง้แต่ปีการศึกษา 2555  เพือ่ให้นกัเรยีน

ทีส่่วนใหญ่มพีืน้ฐานทางวชิาการต�า่และมคีวามยุง่ยากใน

การเรียนรู้ทางวิชาการ มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพและท�า

กจิกรรมต่าง ๆ  ทีป่ลูกฝังให้รูจ้กัความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส�าหรับเป็นพื้นฐานในการ

ด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป  ทั้งนี้ โรงเรียน

ได้รบัความร่วมมอืจากภาคีเครอืข่ายมากกว่า 25 องค์กร 

ในปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาให้เป็น 

“โรงเรยีนศนูย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซึ่งมีการจัดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในฐาน

การเรียนรู้ 10 ฐาน แต่ละฐาน มีนักเรียนแกนน�า 5-10 

คน ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนคนอื่น ๆ  และผู้มา

เยี่ยมเยือน เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงาน

ของแต่ละฐานการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย ฐานเล้ียงไก่

พันธุ์ไข่ ฐานเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแบบปล่อย  ฐานเลี้ยง

วัวแบบปล่อย ฐานทอผ้าพื้นเมืองบ้านม่วงหอม ฐาน

จักสาน ฐานงานประดิษฐ์จากเศษผ้า ฐานมวยไทย ฐาน

ร�ากลองยาวต่อตัว และ ฐานการผลิตเมลอนญี่ปุ่น 

 อย่างไรกต็าม หลงัจากคณะนักวิจยัได้เข้าไปมส่ีวน

ร่วมสนับสนุนการศึกษา ในฐานะภาคีเครือข่ายผู้ให้การ

สนับสนุนโรงเรียน    ก็ได้พบว่า  สิ่งที่นักเรียนโรงเรียน

ทรพัย์ไพรวลัย์วทิยาคมยงัขาดและต้องการมาก คือความ

รูค้วามสามารถ   ในการใช้ภาษาต่างประเทศทีเ่ป็นภาษา

ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะต้องเป็นภาษาที่เหมาะสมส�าหรับ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ไทยในบริบท

ประชาคมอาเซยีน รวมทัง้ภาษาญีปุ่น่ในฐานะเป็น ภาษา

ของภาคีเครอืข่ายทีส่�าคญัอย่างยิง่ของประชาคมอาเซยีน 

 ก�รออกแบบกิจกรรมลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้

ก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น สำ�หรับผู้เริ่มเรียน

 คณะผู้วิจัย ประกอบ ด้วยนักการศึกษาเปรียบ

เทียบ 1 คน และอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาญี่ปุ่น 1 คน 

ได้ท�าหน้าที่บริหารชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นมหาวิทยาลัย

นเรศวร ซึ่งส่งเสริมการสอน ภาษาญี่ปุ่นและการศึกษา

ต่อในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ 

ยังเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับ Let’s 

International ในกรุงโตเกียว   ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรม
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ครูอาสาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติ   ดังนั้น ใน

ช่วงกลางปีการศึกษา 2560 เมื่อมีครูอาสาคนหนึ่งซึ่งได้

รับการฝึกอบรมวิธีสอนมาจาก Let’s International 

ประสงค์จะเป็นครูอาสาสอนภาษาญ่ีปุ่นให้กับนักเรียน

โรงเรยีนทรัพย์ไพรวลัย์วทิยาคม คณะผู้วิจยัจงึร่วมมอืกบั

ทางโรงเรียน โดยจัดท�าโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ของ “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ไม่เพิ่มภาระ

ให้กับโรงเรียน   โดยสอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่น สอด

แทรกไปในกิจกรรมอาเซียนศึกษา และหลังจากได้

ปรกึษาหารอืกบัผูบ้รหิารวชิาการของโรงเรยีน กส็ามารถ

จัดกิจกรรมนี้โดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2560  เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดย

ไม่ก�าหนดว่าผู้เรียนก�าลังเรียนอยู่ในชั้นใดของระดับนี้ 

 คณะนักวิจัยได้ร ่วมกันทบทวนแนวการสอน

ส�าหรับผู้เรียนภาษาที่ 2, 3 ขั้นเริ่มต้น และพบว่า นิยม

ใช้ 2 แนวทางหลัก  แนวแรก จะเลือกโครงสร้างและค�า

ศัพท์ง่าย ๆ แล้วเลื่อนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งที่

สูงขึ้นไป อย่างช้า ๆ และระมัดระวัง โดยเน้นความถูก

ต้องตลอดเส้นทางของการสอน  แนวทีส่อง เลอืกเฉพาะ

สิ่งที่เข้าเกณฑ์ในเรื่องการน�าไปใช้ได้จริงเท่านั้น แล้วน�า

เสนอและฝึกใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ต่าง ๆ ในหน่ึง

บทเรยีน โดยเน้นความคล่องแคล่วมากกว่าความถกูต้อง 

มยุีทธศาสตร์การสอนทีห่ลากหลาย  เช่น การสร้างความ

เข้าใจภาษา (Expository)  โดยอธิบาย – ฉายจุดเน้น 

– ตัง้โจทย์ปัญหา – ให้ตวัอย่าง – แก้ไขข้อผดิพลาด – ให้

ตัวแบบ - สรุป   หรือ กระตุ้นให้เลียนแบบและค้นคิด 

(Eliciting)  ถาม – ท�าแบบฝึกหัด – แสดงบทบาทสมมุติ 

– ท�าซ�้า – ทวนความจ�า – สร้างตัวแบบ – เงียบ หรือ 

บรูณาการ (Integrative) ซึง่เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ  ของบท

เรียนเข้าด้วยกัน - เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน

เข้าไป ในบลอ็กของบทเรยีน - เชือ่มโยงบล็อกต่าง ๆ  ของ

บทเรียนเข้ากับเป้าหมายรวม  - ท�าความเข้าใจร่วมกัน

ทั้งชั้น  - ท�าความเข้าใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิก  เป็นต้น (O’Niel, 1980. อ้างใน ฉันทนา จันทร์

บรรจง, 2558) แล้วได้ร่วมมือกัน ท�าการพัฒนาชุด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซียนศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR)

4. ระเบียบวิธีวิจัย

 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดย

คณะนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษา  จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่   

2 คน กับครูอาสาชาวญี่ปุ่น และนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและครู

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ตามที่

อธิบายในกรอบแนวคิด ใช้เวลาระหว่างเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2560 ถึง กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนก�รวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษารูปแบบและวิธีการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซียนศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น   มี

ขั้นตอนย่อย คือ (1) การทบทวนเอกสารและพัฒนาชุด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ในอาเซยีนศกึษา ส�าหรับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (2) การ

ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันมัธยมตอนต้น ใน

โรงเรยีนทรพัย์ไพรวลัย์วทิยาคม จงัหวดัพษิณโุลก ในภาค

เรียนที่ 2/2560 (3) การประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรม 

 ข้นตอนที่ 2 การเสนอแนวทางจัดกิจกรรม ลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ ่นใน

อาเซียนศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้แก่โรงเรียน

ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนย่อย 

คือ (1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน 

เกี่ยวกับกิจกรรม และความต้องการส�าหรับอนาคต (2) 

การอภิปรายและเสนอแนะแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษา

เพิ่มเติม และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
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5. ผลการวิจัย

 1. รูปแบบและวิธีก�รจัดกิจกรรม

  1.1 รูปแบบกิจกรรม 

  ผลการด�าเนนิงานแบบร่วมมอืระหว่างคณะนกั

วจิยักบัผูบ้รหิารโรงเรยีนและครหัูวหน้าฝ่ายวขิาการ พบ

ว่า มีความเหมาะสมท่ีจะใช้รูปแบบกิจกรรม ประเภท 

“กิจกรรมที่เลือกเรียน” โดยน�าการสอนสนทนาภาษา

ญี่ปุ่นบูรณาการในกิจกรรมอาเซียนศึกษา    ซึ่งไม่ท�าให้

กจิกรรมเดมิของโรงเรยีนผดิจากจดุประสงค์การเรยีนรูท้ี่

ก�าหนดไว้แล้ว และให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรียนรวมกัน เนื่องจากมีจ�านวนเพียง 26 คน  ทั้งนี้ ได้

ออกแบบชดุกจิกรรม โดยใช้ Backward Design  มแีผน

กิจกรรม  10  ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง จัด

สัปดาห์เว้นสัปดาห์ แผนรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย  

(1) สาระการเรียนรู้โดยรวม  (2) จุดประสงค์การเรียนรู้  

และ (3) โครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรม  มีค�าอธิบาย

กิจกรรมสรุปได้ดังนี้

  กิจกรรมรู้จักประเทศสม�ชิกอ�เซียน +3       

  เป็นเกมจับคู ่เรียนรู ้ (pair-learning)  มี

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้นกัเรยีนรูจ้กัประเทศสมาชกิอาเซยีน 

+3 ซึ่งรวมถึง เกาหลีใต้ จีน  ญี่ปุ่น โดยสามารถบอกชื่อ

และทีต่ัง้ของประเทศต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง  รวมทัง้รูจ้กั

ชื่อเมืองหลวง จุดเด่นทางวัฒนธรรม ภาษา ค�าทักทาย 

ชนิดของเงินตรา และลักษณะการแต่งกายที่ เป ็น

สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ  

  กิจกรรมเรียนรู้คว�มสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กับ

อ�เซียน

  เป็นกิจกรรมท�างานเป็นทีมและแข่งขันกัน

ตอบ (Team-Game-Tournament / TGT)  มี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ

ความสัมพันธ ์ระหว่าไทยกับญี่ปุ ่นในเชิงการเมือง 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของทั้งสอง

ประเทศนี้กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสามารถบอก

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของไทย-ญีปุ่น่ในยคุต่าง ๆ  ได้ถกูต้อง 

และอธิบายได้ถึงภาพรวมของแผนความร่วมมือไทย-

ญี่ปุ่นในการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ก�าลังด�าเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน 

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่  (1)  

เป็นกิจกรรมการเรยีนภาษาญีปุ่น่จากการฟังและฝึกออก

เสียง และแสดงบทบาทสมมุติ ในการเชิญชาวญี่ปุ่นที่มา

เยีย่มโรงเรยีน แสดงความเป็นเจ้าบ้านทีด่ขีองนกัเรยีน มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม ในการสนทนากับนักท่องเที่ยว

ชาวญี่ปุ่นเมื่อรู้จักกันครั้งแรก    

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่ (2)   

  ชือ่กจิกรรม “เมือ่ถกูถามสถานที”่ ให้นกัเรยีน

ฟัง ท�าความเข้าใจ ฝึกออกเสยีง และแสดงบทบาทสมมตุิ

อย่างถกูต้องตามวฒันธรรมญีปุ่น่  ในการสนทนาตอบโต้

กับนักท่องเที่ยวที่ขอทราบสถานที่  เช ่น ห ้องน�้า 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคมเมือ่สนทนากบันกัท่องเทีย่วญีปุ่น่

ที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน และขอทราบสถานที่ต่างๆ     

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่  (3)   

  ชื่อกิจกรรม “แนะน�าให้รู้จักบุคคลต่าง ๆ”  

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ทีถ่กู

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแนะน�านักท่องเที่ยวชาว

ญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน ให้รู้จักผู้อ�านวยการและครู

บางคน      

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น  (4)  

  ชือ่กจิกรรม  “แหล่งเรยีนรูป้รัชญาของรชักาล

ที่ 9” วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา

ญี่ปุ่นที่ถูกต้องตามมารยาทสังคมในการแนะน�านักท่อง

เทีย่วชาวญีปุ่น่ท่ีเข้ามาเยีย่มโรงเรยีนให้รูจ้กัแหล่งเรยีนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน   ในส่วนที่เก่ียวกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการนับ 

1-10      

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น (5)  

  ชื่อกิจกรรม  “เสด็จมาพิษณุโลก 13 ครั้ง”  
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วัตถุประสงค์  เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ทีถ่กู

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแนะน�านักท่องเที่ยวชาว

ญี่ปุ ่นที่เข้ามาเย่ียมโรงเรียน   ให้รู ้จักแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกับการ

เสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ท่ี

จังหวัดพิษณุโลกและการนับจ�านวนครั้ง หลักร้อยและ

หลักพัน  การอ่านปี พ.ศ. ค�าสุภาพของกริยา (ไป/มา)        

  กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่น่  (6)    

  ชื่อกิจกรรม  “ความพอเพียงของราคา” 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแนะน�านักท่องเที่ยวชาว

ญีปุ่น่ท่ีเข้ามาเยีย่มโรงเรยีนให้รูจ้กัแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียงของโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกับปรัชญาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9  เรือ่งความพอ

เพียง (เน้นการพอดีของราคา)            

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น  (7)  

  ชื่อกิจกรรม   “การผลิตอาหารคุณภาพ” 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนัก

ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีเ่ข้ามาเยีย่มโรงเรยีน เกีย่วกับความ

พอเพียง  (เน้นความพอดีของการผลิตและบริโภคเพื่อ

ความสุขในชีวิต)      

            กจิกรรมฝึกสนทน�กบันกัท่องเทีย่วช�วญีปุ่่น  (8)    

  ชื่อกิจกรรม   “การลาเพื่อพบกันใหม่”  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูก

ต้องตามมารยาทสังคม  ในการบอกลากับนักท่องเที่ยว

ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน และวิธีการบอกลาเป็น

ภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักในชีวิตประจ�าวัน           

 1.2 วิธีก�รจัดกิจกรรม 

 ในกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรม ผู ้สอนจะเป็นผู ้

ออกแบบสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วม

กนัได้ด้วยตนเอง และเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิมากกว่าการ

จ�า ตัวอย่างต่อไปนี้ น�ามาจากวิธีการจัดกิจกรรมย่อย  3 

กิจกรรม จากทั้งหมด 10 กิจกรรมย่อย 

 1.3  ก�รทดลองใช้ชดุกจิกรรมฯ และผลก�รทดลอง 

  1.3.1 ก�รเตรียมใช้ชุดกิจกรรม

  ก่อนเปิดภาคเรยีนประมาณ 1 สัปดาห์ นกัวจิยั

คนที ่1 ได้ให้นกัวจิยั คนที ่2   แปลชดุกจิกรรมเป็นภาษา

ญี่ปุ ่น ส่งให้กับครูอาสาทางอีเมล์ และอธิบายทาง

โทรศัพท์ จนแน่ใจว่าครูอาสามีความเข้าใจดี   

  1.3.2 ก�รสอนโดยนักวิ จั ย -ครู อ�ส�

สังเกตก�รณ์

  (กิจกรรมย่อยคร้ังที่ 1 และ 2) เนื่องจาก

นักเรียนของโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ยังไม่รู้จัก

ครูอาสา และเนื้อหากิจกรรมย่อย ที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับ

อาเซียน + 3  และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่ครูอาสา

อาจยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอ และอาจส่ือสารกับนักเรียนไม่

ได้ดี นักวิจัยจึงท�าหน้าที่สอน โดยครูอาสา และนิสิต

ฝึกงาน ท�าหน้าที่ช่วยเหลือและสังเกตการณ์   

  1.3.3 ก�รสอนโดยครูอ�ส� - นักวิจัย

สังเกตก�รณ์

  (กิจกรรมย่อยท่ี 3)  ให้ครูอาสา เริ่มใช้ชุด

กจิกรรมซึง่นกัวจิยัออกแบบไว้  กจิกรรมย่อยในช่วงนี ้จะ

เน้นการฟัง พูด และสนทนาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ

แนะน�าตวั จงึไม่มกีารแทรกแซงหรอืช่วยเหลือจากผู้วจิยั 

เป็นแต่เพียงสังเกตการณ์  และให้ก�าลังใจ  

  1.3.4 ก�รสอนโดยครูอ�ส�และนิสิตฝึก

ประสบก�รณ์ - นักวิจัยสังเกตก�รณ์

  (ในกิจกรรมย่อยที่ 4) นักวิจัยได้ประสานงาน

ทางโทรศัพท์กับนิสิตฝึกประสบการณ์ ให้ช่วยเหลือครู

อาสาท�าสื่อเสริม เช่น บัตรค�า บัตรภาพ และอื่นๆ ตาม

ทีเ่หน็สมควร  ในกิจกรรมย่อยครัง้นี ้นกัวจิยัสงัเกตการณ์

อยูห่่างๆ ไม่เข้าไปรบกวนหรอืแทรกแซงระหว่างครอูาสา

และนิสิตฝึกประสบการณ์จัดกิจกรรมร่วมกัน 

  1.3.5 ก�รสอนโดยครูอ�ส�และผู้ช่วย-นัก

วิจัยนิเทศท�งไกล

  (กิจกรรย่อยที่  5-10) เป็นการเปิดโอกาสให้

ครูอาสาและนิสิตฝึกประสบการณ์ได้ร ่วมมือกันจัด



183 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

กจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างอสิระ โดยใช้แผนการจดั

กิจกรรมที่นักวิจัยสร้างให้ เป็นกรอบในการด�าเนินงาน 

และสามารถที่จะปรับเนื้อหาและวิธีการได้ตามที่เห็น

สมควร โดยให้ใช้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ของตนเองด้วย 

และให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แต่ได้มีการนิเทศ

ทางไกลผ่านทางโทรศัพท์และไลน์ กับครูอาสาและนิสิต

ฝึกประสบการณ์  เป็นระยะ ๆ

 ผลก�รสังเกตและก�รสอบถ�มผ่�นก�รนิเทศ

ท�งไกล พบว่า

 1) กิจกรรมย่อยท่ี 1 และ 2 ผู้วิจัยซ่ึงเป็นนัก

วิชาการศึกษา ได้ท�าหน้าที่เป็นผู ้สอน ครูอาสาเป็น

ผู ้สงัเกต โดยนกัวจิยัซึง่เป็นอาจารย์สอนภาษาญีปุ่น่ช่วย

อธบิายสิง่ทีค่รอูาสาไม่เข้าใจให้รบัรู ้กจิกรรมย่อยทัง้สอง

นี้ ได้รับความสนใจจากผู้เรียนในระดับสูง เนื่องจาก

เนือ้หาความรูแ้ละภาระงานในใบงานมคีวามท้าทาย และ

น่าสนใจมาก  นักเรียนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อ

หาค�าตอบและท�าภาระงานต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยออกแบบไว้  

ครอูาสากแ็สดงความต่ืนเต้นทีไ่ด้เหน็วิธีการสอนแนวใหม่ 

 2) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในกิจกรรมย่อยที่ 3 ซึ่งครูอาสาเป็นผู้สอนครั้งแรก  พบ

ว่า นักเรียนตื่นเต้นและสนใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู

อาสา ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย และ

พยายามจะสื่อสารกับพวกนักเรียนอย่างเต็มความ

สามารถ บางครั้งก็พยายามอธิบายด้วยท่าทาง บางครั้ง

ก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบาย นักเรียนส่วนมากแสดง

อาการว่าพอเข้าใจ เพราะใช้ค�าภาษาอังกฤษท่ีไม่ยาก 

และนักเรียนส่วนมากคุ้นเคยอยู่แล้ว มีการแสดงท่าทาง

ประกอบค�าทักทายและแนะน�าตัว มีการให้นักเรียนจับ

คูก่นัท�าท่าทางซ�า้ๆ หลายครัง้ ท�าให้เกดิความสนกุสนาน 

แม้จะท�าผิด ๆ ถูก ๆ ก็ไม่มีการดุว่าหรือลงโทษ 

 3) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

และการสอนของครู ในกิจกรรมย่อยที่ 4 ซึ่งสอนโดยครู

อาสาชาวญี่ปุ่นร่วมกับนิสิตฝึกประสบการณ์ซ่ึงเป็นคน

ไทย พบว่า ได้ช่วยลดความกังวลของครูอาสาและ

นักเรียน ในการส่ือสารระหว่างกัน เพราะนักเรียนส่วน

ใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ 

นสิติฝึกงานประสบการณ์ได้ช่วยจดัท�าส่ือเสรมิ เช่น บตัร

ค�า และบตัรภาพ และช่วยจดักจิกรรมอย่างกลมกลนืมาก

ขึ้น นักเรียนแสดงอาการผ่อนคลายมากขึ้น เพราะนิสิต

จะช่วยอธบิายเป็นภาษาไทยเป็นบางครัง้เมือ่นกัเรยีนไม่

เข้าใจและแสดงความกังวล       

 หลงัจากหมดเวลาของกจิกรรมครัง้นี ้คณะนกัวจิยั

ได้ร่วมกันสะท้อนผลให้ครูอาสาทราบจุดดี เช่น การใช้

ส่ืออินเทอร์เน็ต สาธิตภาพการโค้งค�านับแบบญี่ปุ่นทั้ง

สามระดับ ซ่ึงท�าให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นภาพ

เคลื่อนไหวที่ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและมารยาทญี่ปุ่น

เรื่องการทักทายกันเมื่อเริ่มรู้จัก อย่างชัดเจน ในการ

สะท้อนผลครั้งนี้ นิสิตฝึกประสบการณ์เสนอแนะว่า ถ้า

ฝึกให้นกัเรยีนเขยีนอกัษรแบบฮิรางานะ ด้วย น่าจะท�าได้ 

และจะท�าให้นกัเรยีนจ�าค�าภาษาญีปุ่น่ได้ดกีว่าด้วย คณะ

นักวิจัยเห็นด้วยและได้สนับสนุนให้ทดลองสอดแทรก

เรื่องนี้เข้าไปในแผนกิจกรรมได้ตามที่เห็นสมควร

 ผลก�รประเมินปล�ยภ�คเรียน 

 ก่อนปิดภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีน

ทรัพย์ ไพรวัลย์ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” ส�าหรับ

นกัเรยีนทัง้โรงเรยีน มกีารเชญิคณะกรรมการสถานศกึษา

และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมงาน เป็นจ�านวนมาก 

 ในการนี ้นกัเรยีนทีเ่รยีนรูใ้นกจิกรรมลดเวลาเรยีน

เพิ่มเวลารู้สนทนาภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษา ได้จัด

แสดงผลงานของกลุ่ม โดยน�าผลงานมาจัดเป็น ป้าย

นิทรรศการ และแต่งกายชุดยูกะตะแบบญี่ปุ่น รวมทั้ง

ร่วมกันจัดท�าข้าวปั้นญี่ปุ่นชนิดห่อด้วยเต้าหู้ทอด ซ่ึงครู

อาสาชาวญี่ปุ่นช่วยจัดหาวัสดุและสอนวิธีท�า ผลการ

ประเมนิตามสภาพจรงิด้านเจตคตทิีมี่ต่อการเรยีนรูเ้รือ่ง

วัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น พบว่า นักเรียนทุกคนที่

เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้การสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในกิจกรรมอาเซียนศึกษา มีเจตคติที่ดีมาก  
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 ผลก�รประเมินก�รใช้ชุดกิจกรรม 

 การประเมนิผลการใช้ชุดกจิกรรม ประเมนิสามมติิ 

คือ  1) ประเมินโดยนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ใช้

แบบ ทดสอบและแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างข้ึน 

ประเด็นส�าคัญ ได้แก่  ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประเทศญีปุ่น่   เจตคตต่ิอการเรยีนภาษาญีปุ่น่และความ

รู้ความเข้าใจมารยาทพื้นฐานของญ่ีปุ่น และ ความคิด

เหน็อสิระและความต้องการในการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่  2) 

ประเมินโดยครูอาสาชาวญี่ปุ่น ใช้การสัมภาษณ์  เกี่ยว

กับรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาสาระ ผู้สอน สื่อการสอน  ผู้

ช่วยสอนและผู้เรียน  และ 3) ประเมินโดยนิสิตฝึก

ประสบการณ์  ใช้วธิกีารสมัภาษณ์ ถามประเดน็เดยีวกบั

ครูอาสา

 ผลก�รประเมินโดยนักเรียน

 การทดสอบความรู้เก่ียวกับญ่ีปุ่นของนักเรียนพบ

ว่า นักเรียนตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อ 5 “ตามมารยาท

ของคนญี่ปุ ่น เมื่อพบกันจะแสดงความเคารพด้วยวิธี

ใด”ส่วนข้อที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด คือข้อ 2 “เกาะขนาด

ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญ่ีปุ่นคืออะไร” ข้อท่ีตอบถูกน้อย

ที่สุด คือ “เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญ่ีปุ่น คือ 

อะไร” (ร้อยละ 3.84) ถดัมาคอื “ค�าทกัทายของคนญีปุ่น่

เมื่อพบกันครั้งแรก คืออะไร” (ร้อยละ 11.53) 

 ผลการสอบถามเจตคติและการมคีวามรูท้ัว่ไป  พบ

ว่านักเรียนร้อยละ 100 แน่ใจว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น มี

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  ร้อยละ 

88.46  รู้ว่า desu ท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่นท�าให้เป็น

ประโยคสภุาพ คล้ายกบัการลงท้ายว่า ค่ะ/ครบั และร้อย

ละ 69.23 แน่ใจว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิกบัไทย และประเทศอืน่ๆ ในประชาคมอาเซยีน   

แต่ความแน่ใจมีน้อยเกี่ยวกับอักษรที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น   

เช่น คันจิ, คาตาคานะ และเกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานใน

เรือ่งการส่งนามบตัร การชี ้การลา การเชญิกลบัมาเยีย่ม 

และการฝากตัว  

 ผลการประเมินความคิดเห็นอิสระและความ

ต้องการในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน พบว่า มีผู้

ชอบเรียน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 ซึ่งมีระดับค่อน

ข้างสูง และต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เช่น การ

อ่าน เขียน รู้ค�าศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่น 11 คน คิด

เห็นร้อยละ 42.31   

 ความคิดเห็นอิสระซึ่งสะท้อนถึงเจตคติเชิงบวก  

เช่น  ช่วยให้รู้จักพูดในภาษาญี่ปุ่นและสามารถน�าไปใช้

ในชีวิต ประจ�าวันได้,  ได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถน�า

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้,  รู้สึกชอบภาษาญี่ปุ่น เพราะ

ท�าให้ได้รับความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้ในอนาคตได้,  

ท�าให้เราเขียนภาษาญี่ปุ่นได้,  ชอบการเรียนภาษาญี่ปุ่น

มาก เป็นต้น   

 ความต้องการในการเรียนภาษาญีปุ่น่เพ่ิมเตมิ  เช่น  

อยากเรียนการทักทาย  อยากเรียนรู้เรื่องซูโม่  อยากให้

ครสูอนภาษาญีปุ่น่มอีะไรใหม่ ๆ  ความรูส้กึทีไ่ด้เรยีน คอื 

ชอบเรยีน อยากเรยีน จะได้มคีวามรูบ้้าง อยากให้ครสูอน

เขยีนภาษา ญีปุ่น่ และสอนอ่านภาษาญีปุ่น่ให้ได้มากทีส่ดุ 

อยากให้คุณครูสอนพูดและสอนให้หลากหลายมากกว่า

นี ้ อยากให้มกีารสอนภาษาญีปุ่น่แบบนีอ้กีนาน ๆ   อยาก

ให้สอนวิชาการเขียน สอนแต่งประโยค เป็นต้น  

 ผลประเมินโดยครูอ�ส�

 เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ประเมินว่า เกมต่างๆ ที่

จัดให้เล่นปนเรียน เป็นส่ิงที่นักเรียนชอบมาก ส่วนการ

เขียนบนหลังเพื่อน นักเรียนต่างเพศกันบางคนยังเขิน

อายที่จะเล่น  ควรให้ท�าใบงานในชั้นเรียน   และควรให้

ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นคว้าข้อมูลได้ด้วย   เกี่ยวกับ

เนื้อหาสาระ ประเมินว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับความ

สนใจและวัยนักเรียนเกี่ยวกับผู้สอนและสื่อการสอน  ผู้

สอนชาวญี่ปุ่นมีจุดเด่นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษอธิบาย 

และสิ่ง ท่ีเห็นว ่าควรจะปรับปรุง คือ ควรจะสอน

วัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น ข้าวปั้น อินาริ ข้าวห่อสาหร่าย;   

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  มีจุดเด่น คือ 
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สามารถช่วยอธิบายได้ทันทีในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 

แต่ก็มีข้อเสีย คือ ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างถ่องแท้;  

สื่อการสอนที่เหมาะสม คือ Power point แต่ควรมี

เอกสารประกอบการเรียนการสอนแจกให้กับนักเรียน

ด้วย;   เกี่ยวกับผู้เรียน  มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียน

ชาย คุณสมบัติที่เอื้อ คือ การเข้าเรียนทุกครั้ง ทุกคนมี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม   ในการฝึกออกเสียง มีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน;  เมื่ออยู่นอกห้องเรียน นักเรียน

จะพาครูอาสาไปเรียนรู้สิ่งอื่นๆ เช่น ตกปลา เก็บกุ้งไป

ท�าอาหารตอนเย็น ซึ่งเป็นการเรียนนอกชั้นเรียน  

 ผลประเมินโดยนิสิตฝึกประสบก�รณ์

 เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม ประเมินว่า กิจกรรม

เหมาะสมมากส�าหรับนักเรียนมัธยมต้น เพราะเป็นการ

เพิ่มทางเลือกให้กับพวกเขา ซึ่งส่วนมากยังไม่รู้ว่าตนเอง

ชอบและถนัดในการเรียนอะไรบ้าง แต่ในการสอน ช่วง

ต้น ควรมผีูช่้วยครูอาสาซ่ึงเป็นครคูนไทยไปช่วยสอนด้วย 

เพราะนักเรียนโรงเรียนมัธยมในชนบท มีความ สามารถ

ต�่าในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อครูอาสาต้องอธิบายหลาย

เรื่องเป็นภาษาอังกฤษก็จะสื่อสารกับนักเรียนได้ยาก; 

เกีย่วกบัเนือ้หาสาระ ประเมนิว่า มเีนือ้หาเหมาะสมด ีแต่

ควรเพิ่มไวยากรณ์ง่ายๆ เข้าไปด้วยเพื่อให้นักเรียนจ�าค�า

ศัพท์ได้ และจ�าวิธีพูดในการสนทนากันได้ง่ายขึ้นด้วย;  

เกี่ยวกับผู้สอนและสื่อการสอน  ครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นชอบ

หาเกมมาให้นักเรียนเล่น แต่เกมนั้นๆ ไม่ค่อยจะสัมพันธ์

กบัค�าหรือประโยคทีใ่ช้ และชอบให้พดูซ�า้ ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง 

โดยไม่สนใจว่านกัเรยีนจะเข้าใจความหมายหรอืไม่ ซึง่น่า

จะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ผล; นิสิตฝึกประสบการณ์วิชา

เอกภาษาญี่ปุ่น ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับตนเอง;  สื่อการ

สอนต่าง ๆ  มคีวาม เหน็ว่าลงตวัดอียูแ่ล้ว;  เกีย่วกบัผูเ้รยีน  

นักเรียนที่ชอบการ์ตูน เพลง เกม ของญี่ปุ่น จะสนใจ

ภาษาญี่ปุ่นเป็นพิเศษคนที่สนใจเรียนบางคนโดดเรียน

ตามเพือ่น   และสมาร์ทโฟนเป็นอปุสรรคทีท่�าให้นกัเรยีน

ถูกดึงความสนใจออกไป

 2. ก�รเสนอแนวท�งก�รจัดกิจกรรม

 คณะผู้วิจัยได้ประมวลผลการด�าเนินงานและผล

การประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน (ครูอาสา) และนิสิตฝึก

ประสบการณ์ โดยสรปุเป็น 4 ประเดน็หลกั คอื (1) ความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีความเหมาะ

สมในระดับมาก  เนื่องจากใช้เวลาน้อย เพียง 20 ชั่วโมง 

แต่มีประสิทธิผลสูง และการให้เลือกเรียนตามความ

สมัครใจ ท�าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในระดับ

สงู  การให้เรยีนร่วมกนัระหว่างนกัเรยีนชัน้มธัยมปีที ่1-3 

ในจ�านวนไม่มากเกนิไป ท�าให้ นกัเรยีนสามารถช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน ครูสามารถเอาใจใส่และกระตุ้นผู้เรียนได้

อย่างทั่วถึง (2) วิธีการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก เน่ืองจากทุกกิจกรรมเน้นการค้นหาความรู้

และสร้างความรูด้้วยตวัผูเ้รยีน มากกว่าการสอนให้ท่องจ�า 

มีความหลากหลาย และมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบริบทของ

โรงเรยีนและตวัผูเ้รยีน  ล�าดบัการใช้ภาษาสอดคล้องกบั

ธรรมชาตกิารเรยีนรูภ้าษาที ่2 หรอื 3 จงึควรจดักจิกรรม

กับนักเรียนรุ่นต่อไปเพื่อเป็นการทดลองซ�้า และพัฒนา

ให้ดีย่ิงขึ้น (3) กรณีที่ครูอาสาคนเดิมจะยังคงสอนอยู่ท่ี

โรงเรยีนทรพัย์ไพรวลัย์วทิยาคมต่อไป ควรให้จดักจิกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นใน

กิจกรรมอาเซียนศึกษา ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ต่อไปในปีการศกึษา 2561   (4) นสิติฝึกประสบ-

การณ์ภาษาญีปุ่น่ จะช่วยให้การสอนเป็นทมีกบัครอูาสา

มีความน่าสนใจมากขึ้น จะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกัน

และกัน จึงเสนอแนะให้โรงเรียนสนับสนุนการฝึก

ประสบการณ์ของนิสิตควบคู่กับการรับครูอาสาสอน

ภาษาญี่ปุ่นตามแนวการวิจัยนี้        

  

6. สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารูก้ารสนทนภาษาญีปุ่น่ในกจิกรรมอาเซยีนศกึษา ซึง่

ใ ช ้ ห ลักการ จัดการ เ รี ยนการสอนตามแนว คิด 
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Constructivism ครัง้นี ้สอดคล้องกับแนวการสอนภาษา

ทีส่องหรือ ภาษาต่างประเทศ ตามทฤษฎ ีProcessability 

Theory  ของ Peinemann (1998)    และสามารถน�า

มาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ภาษาญี่ปุ่นในฐานะ

เป็นภาษาที่ 2 หรือ 3 หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิผล เพราะได้ออกแบบอย่างสอดคล้องกับ

โครงสร้างภาษาที่เป็นธรรมชาติ สัมพันธ์กับชีวิตประจ�า

วัน และต่อเนื่องกันตาม ล�าดับจากง่ายไปหายาก มี

การน�าแนวคิดของ Bresnan (2001) เรื่อง Lexical 

Mapping Theory มาใช้ ส�าหรับการออกแบบกิจกรรม

ย่อยหลายกิจกรรม ท�าให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติใน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จูงใจให้เรียนรู้ผ่านโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ด้วย 

 รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมฯ    ได้ส่งผลให้

นักเรียนมองเห็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด  ของการ

เรียนภาษา ญี่ปุ่น   และนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิระหว่างประเทศญีปุ่่นกบัประชาคมอาเซยีนใน

ระดับมาก  นักเรียนจ�านวนค่อนข้างมาก ชอบเรียนและ

เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  เกือบครึ่งหน่ึง 

ต้องการมคีวามรูเ้พิม่เตมิเก่ียวกับการอ่าน เขียน ค�าศพัท์ 

ไวยากรณ์ 

 ผลของการประเมินความเหมาะสมของชุด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น

ในอาเซียน แสดงว่ากิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี 

และได้เปิดโอกาสให้ครูอาสาหากิจกรรมอื่น ๆ มาเสริม 

ให้กบันกัเรยีนตามทีเ่หน็สมควรได้ด้วย แม้จะยงัมปัีญหา

อยูบ้่าง  ในการเลือกกจิกรรมของครอูาสาซึง่บางกจิกรรม

ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน แต่การสอนโดยครู

อาสาท่ีใช้ภาษาองักฤษได้ กลบักลายเป็นเรือ่งทีด่ ีเพราะ

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนในชนบททีม่คีวามรูภ้าษาองักฤษต�า่ มี

โอกาสเรยีนรูภ้าษาองักฤษควบคู่ไปด้วย โดยการเดาและ

การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับครู  อุปสรรคในการ

ท�าความเข้าใจจึง สามารถจะถูกขจัดออกไป  เพราะการ

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน   ทั้งนี้ ในระยะ

แรก ๆ  ควรมีครูไทยหรือนิสิตฝึก ประสบการณ์ที่รู้ภาษา

ญีปุ่น่ท�าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือครอูาสาเพือ่การปรบัตวั

ของครูอาสาให้เข้ากับนักเรียนได้ดีขึ้นด้วย 

 จากผลการวิจัยที่สรุปข้างต้น อภิปรายได้ว่า ชุด

การสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การสนทนา 

ภาษาญี่ปุ่นในอาเซียนศึกษานี้ เหมาะสมกับนักเรียนใน

ประเทศไทยที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น    เพราะได้เชื่อมโยง

กับความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนและประเทศภาคี

เครอืข่าย   ครอูาสาชาวญีปุ่น่สามารถใช้ชดุกจิกรรมนีไ้ด้

โดยไม่ยาก เพราะเป็นชุดกิจกรรมที่มีการออกแบบโดย 

Backward Design ท่ีสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั และเข้าใจง่าย
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