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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  และมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  
และเพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น  กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นชั้ นเร่ิมต้นของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยและมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น    ดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งในประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ่น โดยใชเ้คร่ืองมือ  4  ชนิด  คือแบบสอบถามผูเ้รียน   แบบสอบถามผูส้อน  แบบ
สาํรวจและสังเกตการสอนภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียน  และแบบสัมภาษณ์ผูส้อน  ไดข้อ้มูลกลบัคืนจาก
แบบสอบถามผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย  100 ชุด  ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่น  75 ชุด  จาก
แบบสอบถามผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย  18 ชุด  ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น  15 ชุด  จากแบบ
สํารวจและสังเกตการสอนภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียนของผูส้อนในประเทศไทย  18 ชุด ผูส้อนใน
ประเทศญ่ีปุ่น 15 ชุด   และจากแบบสมัภาษณ์ผูส้อนในประเทศไทย 18 ชุด  ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น  
15 ชุด   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทาํ
การทดสอบความแตกต่างโดยใชค้่าที (T-Test)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีเป็นลกัษณะเด่นคือ  มี
แนวคิดเก่ียวกบัการสอนโดยใช้ภาษาอ่ืน (ภาษาไทย)ช่วยอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจ  เน้นการสอน
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา หลกัสูตรเป็นแบบเนน้โครงสร้างไวยากรณ์   เน้ือหาวิชาจะเนน้ใหมี้
สาระครบถว้นนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้   ใชรู้ปแบบการสอนแบบบรรยาย   สอนแบบซกัถาม
และสอนแบบทบทวนเป็นหลกั  ใชว้ิธีการสอนแบบให้รู้และเขา้ใจกฎเกณฑข์องภาษา ใชภ้าษาอ่ืน
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ช่วยส่ือสารและให้อ่านแลว้แปลความ  ใชเ้ทคนิคการสอนแบบสอนจากเร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ี
ซับซ้อน    ทกัษะทางภาษาจะเน้นทกัษะการฟังก่อน    ตามดว้ยการพูด  อ่านและเขียน  ไม่ค่อยมี
กิจกรรมการสอนในชั้นเรียนท่ีหลากหลาย  ไม่ค่อยใช้อุปกรณ์และส่ือประกอบการสอน    มี
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัพอใช ้ นิยมวดัและประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์  ผูส้อน
ส่วนใหญ่จบสาขาภาษาญ่ีปุ่น  แต่ไม่มีวุฒิการสอน    มีพฤติกรรมการสอนในเกณฑ์ทาํบ่อย  
พฤติกรรมก่อนเขา้สอนอยู่ในเกณฑ์ทาํประจาํ   พฤติกรรมระหว่างสอน  และหลงัเลิกสอนอยู่ใน
เกณฑท์าํบ่อย  แต่พฤติกรรมเสริมการสอนไม่ค่อยทาํ  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนอยูใ่นเกณฑป์าน
กลาง  พฤติกรรมก่อนเขา้เรียน   และพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง   พฤติกรรม
ขณะเรียนในหอ้งเรียนอยูใ่นเกณฑท์าํบ่อย  ส่วนพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ไม่ค่อยทาํ  ผูส้อนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนใน
ระดบัพอใจ  ปัญหาของผูส้อนอยู่ในระดบัน้อย  ปัญหาท่ีพบคือปัญหาไม่มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
เก่ียวกบัการสอน  และขาดผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอนท่ีตรง  ส่วนปัญหาของผูเ้รียนอยู่
ในระดบัปานกลาง  ปัญหาท่ีพบมากคืออ่านตวัคนัจิไม่ค่อยได ้   กลวัใชภ้าษาผดิจึงไม่กลา้พดู 
 2.  วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเป็นลกัษณะเด่น คือ 
มีแนวคิดเก่ียวกบัการสอนโดยเนน้สอนภาษาพูดให้ผูเ้รียนส่ือสารไดก่้อน   ไม่พูดภาษาอ่ืนในการ
สอนจะพดูเฉพาะภาษาญ่ีปุ่น   เนน้การสอนแบบธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ   หลกัสูตรเป็นแบบเนน้
การส่ือสาร   เน้ือหาวิชาจะเน้นประโยชน์ต่อผูเ้รียนให้สามารถพูดส่ือสารไดจ้ริง  ใชรู้ปแบบการ
สอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ  แบ่งกลุ่มมอบงาน  และสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้เป็นหลกั   ใช้
วิธีการสอนแบบใชภ้าษาญ่ีปุ่นอย่างเดียว  ให้ผูเ้รียนฟังแลว้พูดตาม  และใชก้ารปฏิบติัและกิริยา
อาการประกอบ  ใชเ้ทคนิคการสอนแบบสอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้  สอนจากเร่ือง
ท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสัมผสัไม่ได ้   ทกัษะทางภาษาจะเน้นทกัษะการพูดก่อน  ตามดว้ยการฟัง  
อ่านและเขียน  มีกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนท่ีหลากหลาย  มีการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม
คอมพิวเตอร์ในการสอน   ใชอุ้ปกรณ์และส่ือประกอบการสอนหลากหลาย  มีส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียนการสอนอยู่ในระดบัพอใช ้ นิยมการวดัและประเมินผลทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์ ผูส้อน
ส่วนใหญ่จบสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยตรง   มีพฤติกรรมการสอนในเกณฑท์าํบ่อย  พฤติกรรม
ก่อนเขา้สอนอยูใ่นเกณฑท์าํประจาํ  พฤติกรรมระหว่างสอน  และหลงัเลิกสอนอยูใ่นเกณฑท์าํบ่อย  
แต่พฤติกรรมเสริมการสอนไม่ค่อยดี  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  ทั้ ง
พฤติกรรมก่อนเขา้เรียน    หลงัเลิกเรียน  และพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ ส่วนพฤติกรรมขณะเรียน
ในชั้นเรียนอยู่ในเกณฑ์ทาํบ่อย   ผูส้อนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัปานกลาง    
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ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัพอใจ      ปัญหาของผูส้อนอยูใ่นระดบันอ้ยจน
แทบไม่มีปัญหา ส่วนปัญหาของผูเ้รียนอยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั 
 3.  เปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบั
มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05  ในเร่ือง  
แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น  รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น  วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น   กิจกรรม
การสอน   การใชอุ้ปกรณ์และส่ือประกอบการสอน  การประเมินผล  พฤติกรรมของผูเ้รียน และ
ปัญหาของผูเ้รียน   นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างเร่ืองคุณวฒิุของผูส้อนคือ  ผูส้อนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นแต่ไม่มีวุฒิทางการสอน   ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น
ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยตรง   และพบความแตกต่างในเร่ืองหลกัสูตร
และเน้ือหาวิชา คือ  หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเนน้โครงสร้างไวยากรณ์  ขณะท่ีหลกัสูตร
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเนน้การส่ือสาร   เน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเนน้ให้มีสาระ
ครบถว้นนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ขณะท่ีเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเนน้ประโยชน์
ต่อผูเ้รียนใหส้ามารถพดูส่ือสารไดจ้ริง 
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ABSTRACT 
 
 This survey was aimed at studying the culture of teaching Japanese as a second language of the 
universities in Thailand and the universities in Japan and to compare the culture of teaching Japanese 
between the universities of Thailand and those of Japan. The sample are the beginners of Japanese in the 
universities in Thailand and Japan and the instructors teaching Japanese in both countries. The research 
was conducted and the data were collected in Thailand and Japan using four kinds of instruments which 
were student questionnaire, instructor questionnaire, questionnaire for survey and observation of 
teaching and learning Japanese in classroom including interview of instructors. 100 questionairs were 
collected back from the students studying Japanese in Thailand, 75 from the students in Japan, 18 from 
Japanese instructors in Thailand, 15 from instructors in Japan , 18 from survey and observation of 
teaching and learning Japanese in classroom in Thailand,15 from survey and observation in Japan, 18 
from interviewing instructors in Thailand and 15 from instructors in Japan. The data were analyzed by 
using percentage, means, standard deviation and t-test. 
 It was found out that the culture of teaching Japanese in Thai universities had remarkable 
characteristics, the instructors had an idea of teaching Japanese by using other languages (e.g. Thai) to 
explain to students. The teaching procedure emphasized grammar and linguistic structures. The 
curriculum concentrated on application of Japanese in everyday communication. The teaching model 
mainly comprised  lecture, inquiry and revision of lessons. The teaching procedure aimed at giving 
knowledge and understanding  grammatical rules of language is used. It included how to use other 
language to communicate, and to read then translate. The consequence of the lessons ranged from 
simplicity to complexity. Listening skill was taught first and then followed by speaking, reading and 
writing respectively. However, there were not diverse classroom  activities  and  the instructors rarely 
used teaching and learning materials. The learning environment was at the moderate level.  The 
popularly used  method of evaluation was criterion-referenced. Most instructors majored in Japanese but 
had no teaching certificate. Teaching behaviour is at high level while behaviour before teaching was at 
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regular level. Behaviour between teaching and after class were at high level but supplementary teaching 
behaviour was rarely done. The students’ satisfaction level was at a high level while that of the 
instructors was at the moderate level. The problems of the instructors found were not having an 
opportunity in enhancing knowledge concerning teaching Japanese and lack of qualified and 
experienced instructors in this subject. The  problems of the students found in the survey were not being 
able to read Japanese Kanji letters and being afraid of making mistakes which impeded their learning. 
 The culture of teaching Japanese in Japan had a remarkable characteristics, the teaching 
procedures put much emphasis on teaching spoken language first to encourage learners to be able to 
communicate and using only Japanese in class. The curriculum concentrated on communication based 
on natural teaching which had no farm. It emphasized the learners to have communication skill.  
Classroom activities such as role-playing, group work and learning center were used to enhance student. 
Listening only Japanese and repeating were another way of teaching procedure apart from practice and 
body language. Teaching techniques started from topics often used to those rarely used, touchable topics 
to untouchable ones. Speaking skill was emphasized first, followed by listening, reading and writing. 
Various teaching activities were used in classroom. Including computer –assisted instruction were used 
to enhance students’ proficiency in Japanese. Many forms of instrument and teaching materials were 
used. The learning environment was at the moderate level. The Japanese instructors used both norm 
referenced and criterion - referenced types of evaluation . Most instructors majored in Japanese 
teaching. Teaching behaviour was at high level while behaviour before teaching was at regular level. 
Both behaviour between teaching and after class were at high level. But supplementary teaching 
behaviour was rarely done.   The students were moderately satisfied with their learning the language. 
The instructors’ level of satisfaction was also at the moderate level. Both  instructors and  students rarely 
had problems concerning teaching and learning Japanese. 
 The comparison of the culture of teaching Japanese in the universities in Thailand and Japan 
indicated that there were significant differences at 0.5 level  in ideas of teaching, teaching style, teaching 
method,  using teaching materials, evaluation method, learner behavior, and problems. Moreover, there 
were differences in qualifications of the instructors, in Thailand, most instructors majored in Japanese 
but they didn’t have teaching qualifications whereas those in Japan graduated directly in teaching 
Japanese. The Japanese curriculum of Thai universities put much emphasis on Japanese grammar and 
sentence structures while that of Japan emphasized proficiency in using Japanese to communicate. The 
Japanese curriculum and contents in Thailand concentrated on details for daily used whereas that in 
Japan emphasized on communication.   
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การวิจยัเร่ืองน้ี  นบัเป็นแนวคิดใหม่  เป็นการบุกเบิกความรู้ใหม่เก่ียวกบัวฒันธรรมการ
สอนภาษาญ่ีปุ่น  ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งขอความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งมากมาย หลากหลายระดบั ทั้งใน
ประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงกไ็ดรั้บความกรุณาเมตตาจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี  
ผูว้ิจยัขอประกาศกิติคุณ และขอขอบคุณอยา่งสูงต่อทุกฝ่าย  เร่ิมจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยต์น้
สงักดัท่ีกรุณาอนุมติัทุนอุดหนุนการวิจยัในประเทศไทย  ขอขอบคุณองคก์ารส่งเสริมวิชาการแห่ง
ประเทศญ่ีปุ่น (JSPS) ท่ีกรุณาสนบัสนุนทุนเดินทางไปทาํการวิจยั  ณ  ประเทศญ่ีปุ่น  ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย ์ฮาจิเมะ  ฮิไร (Hajime  Hirai)  แห่งมหาวิทยาลยัชิงะ (Shiga University) ท่ีกรุณา
รับเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการฝ่ายญ่ีปุ่น ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ เทซึยะ  ซากาวา (Tetsuya 
Sagawa) แห่งมหาวิทยาลยัคานาซาวา (Kanazawa University) ท่ีกรุณาประสานงานในประเทศ
ญ่ีปุ่นใหด้ว้ยความเตม็ใจ ขอขอบคุณคณาจารย ์  นกัศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง่ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารยส์าขาภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัทั้ง 20 แห่ง  ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการวจิยัคร้ังน้ี 
 ผลการวิจยัท่ีปรากฏออกมา  ผูว้ิจยัเช่ือวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น  ผูว้ิจยัขอส่งความดีงามทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนจากการ
วิจยัในคร้ังน้ีมอบแด่ทุกท่าน  ทุกหน่วยงาน  ทุกฝ่าย ดงักล่าวมาขา้งตน้ดว้ยความซาบซ้ึงใจยิง่ 
 
 
      ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมพร   โกมารทตั 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ภาษาจดัเป็นวฒันธรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดของแต่ละชาติ   ภาษาและวฒันธรรมมีความ
เก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั และมีความสาํคญัต่อกนัและกนัอย่างแยกกนัไม่ออก ตามพจนานุกรมศพัท์
สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย (2524 : 101) ให้ความหมายคาํว่า วฒันธรรมไวอ้ย่างชัดเจนว่า “คือ
แบบอย่างของพฤติกรรมทั้ งหลายท่ีได้มาทางสังคม และท่ีถ่ายทอดกันทางสังคมโดยอาศัย
สัญลกัษณ์”     ไวท้ ์(White, 1947:693) ให้คาํจาํกดัความคาํว่าวฒันธรรมไวว้่า “คือการจดัระเบียบ
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการจดัระเบียบของการกระทาํต่าง ๆ หรือแบบแผนพฤติกรรม
ต่าง ๆ การจดัระเบียบของความคิดต่าง ๆ เช่น ความเช่ือ  ความรู้ต่าง ๆ และการจดัระเบียบของ
ความรู้สึกผกูพนั    วฒันธรรมเกิดข้ึนเม่ือมนุษยซ่ึ์งเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม มีการแสดงออกโดยใช้
ระบบสัญลกัษณ์    และเพราะลกัษณะสาํคญัของการใชร้ะบบสัญลกัษณ์น้ีเอง   ท่ีทาํให้วฒันธรรม
ถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงได”้   การแสดงออกโดยระบบสญัลกัษณ์และการถ่ายทอดจาก
คนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง   จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง จากคนกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง  
ระบบสัญลักษณ์ดังกล่าวก็คือภาษานั่นเองซ่ึงรวมถึง ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษามือ และการ
แสดงออกอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการส่ือสารเขา้ใจกนัได ้  

นกัมานุษยวิทยาแบ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วฒันธรรม
ทางวตัถุ (Material Culture) และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non-Material Culture) ภาษาจดัเป็น
วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ เป็นวฒันธรรมประเภทท่ีจบัตอ้งสัมผสัไม่ได ้เพราะไม่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือ
นํ้ าหนกั แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยม์าก    งามพิศ   สัตยส์งวน (2538:37-39)  กล่าวถึงองคป์ระกอบ
อนัเป็นลกัษณะสําคญัของวฒันธรรมสรุปความไดว้่า   วฒันธรรมคือส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้    คือส่วนท่ี
สมาชิกในสังคมมีอยู่ร่วมกนั   คือการถ่ายทอดทางสังคม   คือกระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหวไม่
หยดุน่ิง   สุพตัรา สุภาพ (2528:109)  “กล่าวว่า การท่ีวฒันธรรมสามารถถ่ายทอดไดก้็เพราะมนุษยมี์
ภาษาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด   ภาษาจึงเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีใชก้นัทุกวฒันธรรม    ภาษาก็
มีทั้ งภาษาพูด  ภาษาเขียน หรือสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้แทนความหมายได้ ภาษาจึงทาํให้มนุษย์
แตกต่างจากสตัว ์ มนุษยเ์รียนรู้จากสญัลกัษณ์ (Symbols) โดยใชค้วามเขา้ใจและกาํหนดไปวา่ส่ิงนั้น 
ส่ิงน้ีหมายถึงอะไร  และหมายความว่าอย่างไร  ภาษาจึงช่วยให้มนุษยไ์ดแ้สดงความรู้สึก  และทาํ
ความเขา้ใจกับผูอ่ื้นได้  ภาษาจึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของวฒันธรรม ถ้าปราศจากภาษา  
วฒันธรรมก็จะไม่มี” จากท่ีกล่าวมาน้ีจึงสรุปไดว้่า  ภาษาคือวฒันธรรมท่ีสําคญัยิ่งชนิดหน่ึง และ
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วฒันธรรมของทุกสังคมจรรโลงคงอยู่ได้ทุกวนัน้ีก็เพราะมีภาษาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
วฒันธรรม     นอกจากน้ีสุพตัรา   สุภาพ (2528:108) กล่าวอีกว่า  “วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคม 
วฒันธรรมจะตอ้งมีการเรียนรู้ ดงันั้นวฒันธรรมจะตอ้งมีการสอน”  เม่ือวฒันธรรมตอ้งมีการเรียนรู้
และตอ้งมีการสอน    ภาษาในฐานะเป็นวฒันธรรมท่ีสาํคญัยิง่ ภาษาจึงตอ้งมีการสอน มีการถ่ายทอด
เร่ืองของภาษาให้คนอ่ืน  ให้คนรุ่นต่อไปเข้าใจเร่ืองของภาษาด้วย    เ น่ืองจากภาษาต้องมี
กระบวนการ มีแบบแผนในการถ่ายทอดท่ีเรียกว่าการสอนภาษา     การสอนภาษาหรือการเรียนการ
สอนภาษา   เป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นและมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหลากหลายเร่ือง   
เช่น  ผูส้อน   ผูเ้รียน  พฤติกรรมของผูส้อน   พฤติกรรมของผูเ้รียน   แนวคิดเก่ียวกับการสอน   
กระบวนการสอน    วิธีการสอน   กิจกรรมการสอน   เทคนิคการสอน   ความต่อเน่ืองตามลาํดบั
ของเน้ือหา   ลกัษณะเด่นของวฒันธรรมร่วม   ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมย่อย  อุปสรรคใน
การเรียนการสอน   สัมฤทธิผลของการเรียนการสอน  และอ่ืน ๆ  วราภรณ์   ศุนาลยั (2535:63)  
กล่าวถึงองค์ประกอบสําคญัของการเรียนการสอนว่า “ การเรียนการสอนจะมีผลหรือคุณภาพดี
เพียงไรก็ข้ึนอยู่กับส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่  ตัวผูเ้ รียน   ตัวผูส้อน   หลักสูตร ตลอดจน
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ส่ิงดงักล่าวเป็นส่วนสําคญั  และส่ิงท่ีจะทราบว่าผูเ้รียนไดเ้รียนจนบรรลุถึง
จุดประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่   ก็ตอ้งมีการประเมินผล”    จาํเนียร   ศิลปวานิช (2538:32-33)   
กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนว่า “เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน   เขา้ใจ
ในกระบวนการ   วิธีการสอน   การใชส่ื้อการสอน   การจูงใจและการให้แรงเสริม   การใชบุ้คลิก
ท่าทีของครู   รวมทั้งการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามหลกัสูตรหรือไม่อีก
ดว้ย”  จากท่ีกล่าวมาน้ีจึงสรุปไดว้่าการสอนภาษา  เป็นลกัษณะท่ีตอ้งมีการเรียนรู้  มีแบบแผนของ
พฤติกรรมในการสอนภาษา    มีผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้  เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมมีอยู่ร่วมกนั  มี
ระบบการถ่ายทอดทางสังคม  และเป็นกระบวนการเคล่ือนไหวท่ีไม่หยุดน่ิง  ลกัษณะดังกล่าว
ขา้งตน้ของการสอนภาษา  เป็นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของวฒันธรรมทั้งส้ิน  ดงันั้นการ
สอนภาษาไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาใด ๆ เช่น การสอนภาษาญ่ีปุ่น  ย่อมจดัว่าเป็นวฒันธรรมท่ี
สาํคญัดว้ย  และหากเรามุ่งเนน้กระบวนการทางวฒันธรรมของการสอนเป็นหลกั    เราก็สามารถ
เรียกการสอนภาษาไดว้า่  คือ  วฒันธรรมการสอนภาษานัน่เอง 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เก่ียวกบัความหมาย   สาระสาํคญั  และองคป์ระกอบของวฒันธรรม   
แสดงให้เห็นชดัเจนแลว้ว่าภาษาคือวฒันธรรมท่ีสาํคญัมาก     วฒันธรรมตอ้งมีการสอนถ่ายทอดสู่
คนอ่ืนและคนรุ่นใหม่   ภาษาในฐานะวฒันธรรมก็ย่อมตอ้งมีการสอนถ่ายทอดสู่คนอ่ืนและคนรุ่น
ใหม่   การสอนเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นมีแบบแผนพฤติกรรมของการสอน   ตอ้งมีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสอน    และมุ่งหวงัผลสัมฤทธ์ิของการสอน   การสอนภาษาเม่ือพิจารณาตามแนวทางดา้น
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วฒันธรรม    สามารถเรียกไดว้่าคือวฒันธรรมการสอน และเม่ือพิจารณาลึกลงไปในสาระสําคญั
และองคป์ระกอบของคาํว่าวฒันธรรมและคาํว่าการสอนภาษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้   ก็สามารถสรุป
คาํจาํกัดความและขอบข่ายของวฒันธรรมการสอนภาษาไดว้่า   วฒันธรรมการสอน   หมายถึง  
แบบอย่างของพฤติกรรมการสอน   ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน   และผลสัมฤทธ์ิของการสอนซ่ึง
แบบอย่างของพฤติกรรมการสอนจะประกอบดว้ย   แนวคิดเก่ียวกบัการสอน   รูปแบบการสอน   
วิธีการสอน   เทคนิคและกลยทุธ์การสอน   การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน    พฤติกรรม
ของผูเ้รียน  และพฤติกรรมของผูส้อน   ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอนจะประกอบด้วยหลกัสูตร   
เน้ือหา   อุปกรณ์การสอน   ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน   อุปสรรคของผูเ้รียน   อุปสรรคของ
ผูส้อน  ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิของการสอน   จะประกอบดว้ย   ความพึงพอใจของผูเ้รียน   และ
ความพึงพอใจของผูส้อน  
 การสอนภาษาจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ การสอนภาษาแรกและการสอนภาษา
ท่ีสอง  การสอนภาษาแรกจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติกบัเด็กทุกคน  เด็กตั้งแต่แรกเกิดและเจริญเติบโต
ในส่ิงแวดลอ้มท่ีผูค้นใชภ้าษาอะไร  การเรียนการสอนภาษานั้นก็จะมีสถานะเป็นการเรียนการสอน
ภาษาแรก  ซ่ึงจะเป็นไปง่ายดายกว่าการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง  เน่ืองจากเป็นภาษาแรกท่ีเรียน มี
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย  มีความจาํเป็นในแง่การขดัเกลาทางสังคม  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการถ่ายทอด
เร่ืองของภาษาให้สามารถทาํการติดต่อส่ือสารกนัไดภ้ายในสังคมนั้น ๆ   เพื่อการดาํเนินชีวิตได้
ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกของชีวิต  ส่วนการเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น  ไม่ได้
เกิดข้ึนง่ายดายกบัคนทุกคนเหมือนการเรียนการสอนภาษาแรก  ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผล
ต่อการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง  เช่น  อาย ุ บุคลิกลกัษณะ  ธรรมชาติการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั  ความ
จาํเป็นในการใชภ้าษาท่ีสอง  สภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอน  และอ่ืน ๆ  (อรุณี   วิริยะจิตรา, 
2532:4-5)  การสอนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองเป็นวฒันธรรมการสอนท่ีน่าสนใจ  
เพราะการสอนจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสองวฒันธรรม  จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรม  มีการหยิบ
ยืมวัฒนธรรม  และอาจมีการเช่ือมหรือรวมตัวทางวัฒนธรรม  ดังท่ีกูดอีนัฟ (Goodenough, 
1957:167-173) กล่าวไวว้่า “ภาษาก็เป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง  คนเรียนรู้ภาษาก็จะเรียนรู้วฒันธรรม
ไปดว้ย  ดงันั้นคนท่ีเรียนรู้สองภาษาหรือมากกว่า  ก็จะมีโอกาสท่ีจะเป็นคนท่ีมีสองวฒันธรรมหรือ
มากกว่าไดด้ว้ย บุคคลท่ีพูดมากกว่าหน่ึงภาษาน้ี  อาจจะสามารถปรับเปล่ียนวฒันธรรม (Switch  
Language) และบางคร้ังอาจมีการหยบิค่านิยมทางวฒันธรรมหน่ึงมาใชก้บัอีกวฒันธรรมหน่ึง  มีการ
หยบิยมืวฒันธรรมเหมือนกบัท่ีหยบิยมืภาษา  และอาจก่อใหเ้กิดการเช่ือมหรือรวมตวัทางวฒันธรรม 
(Cultural  Fusion) ได ้    การท่ีรับภาษาและวฒันธรรมเพ่ิมเขา้มา กจ็ะเป็นการเพ่ิมความสามารถเห็น
ส่ิงต่าง ๆ ด้วยสายตาท่ีกวา้งไกลและมีบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป”      ในประเทศไทยเรามี
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ภาษาไทยเป็นภาษาแม่หรือภาษาหลกั  และดว้ยความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัคนต่างชาติ
ต่างภาษา  ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น  และอ่ืน ๆ จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งมีการเรียนการสอนในฐานะภาษาท่ีสองดว้ย 

ปัจจุบนัภาษาญ่ีปุ่นเขา้มามีอิทธิพลในประเทศไทยมาก อาจกล่าวไดว้่าภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองท่ีมีความสาํคญัรองจากภาษาองักฤษ    และไดรั้บความนิยม
เรียนพอ ๆ กบัภาษาจีน     เน่ืองจากธุรกิจและการคา้ขายระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่นเพิ่ม
มากข้ึน ในปีหน่ึงๆ มีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก   และ
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง  มีกาํลงัเงิน   กาํลงัซ้ือท่ีสูงกว่านกัท่องเท่ียวชาติอ่ืน ๆ   อีกทั้งการ
ลงทุนของนักลงทุนชาวญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทยก็เพิ่มมากข้ึน และดว้ยเหตุผลท่ีตอ้ง
ติดต่อคา้ขายกบัคนญ่ีปุ่น เพราะประเทศญ่ีปุ่นจดัเป็นประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจประเทศหน่ึง  
ก็ยิ่งเพิ่มความสําคญัและความต้องการรู้ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมากข้ึน  โรงแรม  สถานท่ี
ท่องเท่ียว   สถานบริการต่าง ๆ ลว้นตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น   รวมทั้ง
บริษทั  โรงงาน   ธนาคาร   หา้งร้านเอกชนมากกว่าร้อยละ 50 ต่างก็ตอ้งการบุคลากรท่ีสามารถพูด
ภาษาญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มาทาํงานในหน่วยงานของตน   ดงัปรากฏในผลการวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการและ
การใชภ้าษาญ่ีปุ่นของภาคเอกชนในระดบับริหาร”  ท่ีพบว่า  ในดา้นนโยบายการคดัเลือกบุคคลเขา้
ทาํงานในภาคธุรกิจ    บริษัทส่วนหน่ึงประมาณ 52 % ได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นปัจจัยร่วมในการ
พิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน   บริษทัเอกชนส่วนใหญ่เคยส่งเสริมและมีนโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการพฒันาความรู้ทางด้านภาษาญ่ีปุ่น    บริษัทเอกชนยงัต้องการบุคลากรด้าน
ภาษาญ่ีปุ่นเพิ่มอีกเป็นจาํนวนมาก   คือบุคลากรท่ีมีความรู้ทางภาษาญ่ีปุ่นในระดบัตน้ดา้นทกัษะการ
พูด  ฟัง   อ่าน   เขียน   แปล   และแปลล่าม (เตือนใจ   ตนังามตรง, 2537)   ดว้ยเหตุดงักล่าว   จึง
จาํเป็นตอ้งมีการสอนภาษาญ่ีปุ่นข้ึน   แมว้่าการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจะเพ่ิงเร่ิมมาได้
ประมาณ 50 ปีน้ีเอง  โดยพบการสอนภาษาญ่ีปุ่นอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในโรงเรียนระดับ
อาชีวศึกษาท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาวิทยาเขตบพิตรพิมุขเม่ือประมาณ ปีพ.ศ.2490  
ต่อมาในปีพ.ศ.2507 สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นใน พระบรมราชูปถมัป์ (สนญ) ได้เร่ิมเปิดสอน
ภาษาญ่ีปุ่น เพื่อเป็นการบริการ และเผยแพร่แก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ และภาษาญ่ีปุ่นเร่ิมมีการสอน
ระดับป ริญญาต รี ในมหาวิ ท ย าลัย เ ป็นค ร้ั ง แ รก ใน ปีพ .ศ . 2 5 0 8  ท่ี คณะ ศิลปศาสต ร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยไดรั้บความสนบัสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของญ่ีปุ่น และ
ในปีพ.ศ.2509 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้ปิดสอนเป็นแห่งท่ีสอง โดยไดรั้บ
การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่นเช่นกนั จนถึงปัจจุบนัมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยหลายแห่งไดเ้ปิดสอนภาษาญ่ีปุ่น ทั้งในระดบัวิชาเอก    วิชาโท    วิชาเลือกเสรี เพื่อผลิตบณัฑิต
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ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีสองเพื่อรองรับตลาดธุรกิจการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวญ่ีปุ่น สุมิตรา อิงวฒันกุล (2535:1-3) กล่าวถึงการเรียน
การสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศว่า  ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดจุดมุ่งหมายมีเหมือนๆ กัน 
โดยทัว่ไปมกัจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาปัญญาของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษานั้นในการ
ส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากนั้นยงัมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึง
วฒันธรรม และการดาํรงชีวิตของชนชาติเจา้ของภาษานั้นไดถ่้องแทม้ากยิ่งข้ึน สามารถใชภ้าษา
นั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อขั้นสูงหรือศึกษาต่อในต่างประเทศได ้  

การสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองนบัเป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํ
ให้ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จ    สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นส่ือสารไดด้ว้ยระยะเวลาอนัรวดเร็ว ปัญหา
ประการหน่ึงท่ีผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นเร่ืองยากในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของคนไทยคือ “วฒันธรรม
ทางดา้นภาษา” ท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่นทั้งในเร่ืองของ
ตวัอกัษร การออกเสียง และไวยากรณ์ แมภ้าษาญ่ีปุ่นจะเป็นภาษาท่ีเรียนยากในสายตาของผูเ้รียน  
แต่จาํนวนผูส้นใจเรียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัก็มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างชดัเจน  เพราะการรู้
และสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นไดเ้ป็นภาษาท่ีสอง  จะเพิ่มโอกาสในการหางานทาํไดง่้ายข้ึน  ไดง้านท่ี
ดีกวา่  เงินเดือนสูงกวา่  นกัศึกษาจาํนวนไม่นอ้ยพยายามขวนขวายหาช่องทางไปเรียนภาษาญ่ีปุ่น ณ 
มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  ดว้ยเช่ือว่าจะใหผ้ลดีกว่าการเรียนในมหาวิทยาลยัประเทศไทย  แต่ก็
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแพงมากเพราะประเทศญ่ีปุ่นมีค่าครองชีพท่ีแพงมาก  แพงกว่าประเทศไทยอย่าง
น้อย 7 เท่า  เป็นการเสียดุลการคา้  เสียเงินตราออกนอกประเทศไม่ใช่น้อย   ปัจจุบนัในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีนักศึกษาต่างชาติท่ีตอ้งการศึกษาต่อในประเทศญ่ีปุ่นมากข้ึน มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่นจะมีศูนยส์อนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะเป็นภาษาท่ีสอง เพื่อสอนนักศึกษาต่างชาติให้มี
ความสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นส่ือสารไดด้ว้ยระยะเวลาอนัสั้นและค่อนขา้งไดผ้ลดี นอกจากการได้
เรียนและใชชี้วิตอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงน่าจะเป็นผลดีต่อการเรียนภาษาแลว้ อีกประการหน่ึงน่าจะ
มาจาก  “วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น”  ของมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น   ซ่ึงเป็นเจา้ของภาษา 
เป็นตน้ตาํหรับ  เป็นรูปแบบ   แบบอย่างพฤติกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีประสบการณ์สะสมมานาน
ถ่ายทอดวิธีการสอนมาจนถึงปัจจุบนั   ซ่ึงน่าจะมีการพฒันากา้วหนา้ไปตามยคุสมยั และเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเจริญกา้วหนา้ไปมาก    

ผูว้ิจยัเป็นผูห้น่ึงท่ีรับผิดชอบการสอนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย  รักและ
ทุ่มเทให้กบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งจริงจงั  พยายามหาวิธีการและเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพ่ือให้
การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทยไดผ้ลดีเกิดประสิทธิภาพสูงแก่ผูเ้รียน    
ผลจากการคิดคน้   พฒันารูปแบบ   วิธีการ  และกระบวนการสอนภาษาญ่ีปุ่น  อย่างต่อเน่ือง
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ยาวนานมากกวา่  10 ปี   พยายามนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในการสอน   ทาํใหก้ารเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นสนุกสนาน   น่าติดตาม   นกัศึกษาไม่เบ่ือหน่าย    สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนดีข้ึนเป็น
ลาํดบั  และจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้เพิ่มมากข้ึนอยา่งชดัเจน  ดว้ย
การบอกปากต่อปากของนกัศึกษาเอง     เป็นผลให้ผูว้ิจยัไดรั้บรางวลัอาจารยผ์ูส้อนดีเด่นในปี พ.ศ. 
2545  แมผู้ว้ิจยัจะประสบความสําเร็จในการสอนภาษาญ่ีปุ่นจนไดรั้บรางวลัดงักล่าว   แต่ผูว้ิจยั
ตระหนักดีว่า   การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นระดบัมหาวิทยาลยัในภาพรวมของประเทศไทยยงัมี
ปัญหาและอุปสรรคอีกมาก   มีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นปัญหาและอุปสรรคของการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุ่นระดบัมหาวิทยาลยัในประเทศไทย   ทั้งปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตร  เน้ือหา   ผูส้อน   
วิธีสอน   เทคนิคการสอน   อุปกรณ์และส่ือการสอน   ตวัผูเ้รียน   ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน  
และอ่ืน ๆ   ผูว้ิจยัเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีควรจะมองในภาพรวมท่ีเป็นวิถีชีวิตของ
การสอน   เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการสอน   มองในแง่มุมของวฒันธรรมการสอน  ซ่ึง
แน่นอนว่าวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นแบบไทย ๆ ในประเทศไทย  ย่อมตอ้งมีส่ิงดี ๆ ดา้นดี ๆ 
อยู่ไม่น้อย   ขณะท่ีก็คงมีส่ิงท่ีเป็นส่วนด้อย  จุดอ่อนอยู่บา้ง   เช่นเดียวกับวฒันธรรมการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นแบบญ่ีปุ่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่น  ย่อมตอ้งมีส่ิงดี ๆ อยู่มาก  และคงมีส่ิงท่ีเป็นส่วนดอ้ย  
จุดอ่อนอยู่เหมือนกนั   การรู้จุดดีจุดดอ้ยของแต่ละวฒันธรรมการสอนน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
นาํมาประยกุตใ์ชป้รับปรุงการเรียนการสอนได ้   ผูว้ิจยั  มีความเช่ือว่ากระบวนการทางวฒันธรรม
การสอนน่าจะเป็นหัวใจสําคัญอีกส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนให้การสอนภาษาญ่ีปุ่นเกิด
ประสิทธิภาพสูง  ไดผ้ลรวดเร็ว    ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการวิจยัเร่ือง  “การศึกษาเปรียบเทียบ
วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น” เพื่อหาจุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละวฒันธรรมการสอน และนาํผลท่ี
ไดรั้บจากการศึกษาเปรียบเทียบมาประยกุตใ์ชป้รับปรุงพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ
ภาษาท่ีสองในประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศญ่ีปุ่น 

3. เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองระหว่าง
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น ท่ีมีการสอนใน

มหาวิทยาลยัประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น 
2.  วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น   ท่ีจะทาํการศึกษาจะจาํกัดขอบเขตเฉพาะการสอน

ภาษาญ่ีปุ่นในฐานะเป็นภาษาท่ีสอง หรือเป็นภาษาต่างประเทศให้แก่คนไทยหรือคนต่างชาติ  ท่ี
ไม่ใช่คนญ่ีปุ่นและไม่ไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแรกหรือภาษาหลกั 

3. ตวัอยา่งประชากรในส่วนของผูเ้รียนทั้งในประเทศไทย  และประเทศญ่ีปุ่น จะสุ่ม 
เฉพาะผูเ้รียนท่ีมาจากชาติซ่ึงไม่ได้ใช้ตวัอกัษรคนัจิเป็นภาษาหลกั หรือไม่มีพื้นฐานการเรียน
ตวัอกัษรคนัจิมาก่อน ทั้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้เพิ่งเรียนเรียนภาษาญ่ีปุ่น หรือเรียนอยูใ่นระดบัขั้นเร่ิมตน้เท่านั้น 
 
ข้อจํากดัของการวจัิย 
 1.  บุคลิกลกัษณะของอาจารยม์หาวิทยาลยัทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นมีความเป็น
อิสระและความเป็นตวัเองสูงมาก   การขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม   การสํารวจและ
สังเกตพฤติกรรมการสอน  และการขอสัมภาษณ์ผูส้อน   ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของตวัผูส้อน
เอง   ผูส้อนบางท่านอาจไม่พร้อมไม่ยนิดีใหค้วามร่วมมือ  อาจมีผลทาํใหก้ารเก็บขอ้มูลไม่ไดผ้ลเตม็
ตามท่ีวางแผนไว ้
 2.  ระยะเวลาท่ีทาํการวิจยัเก็บขอ้มูล  ณ  ประเทศญ่ีปุ่นมีความจาํกดัเพียงแค่ 23 วนั ดว้ย
ความจาํกดัทางดา้นงบประมาณ  การเก็บขอ้มูลท่ีกระจายอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ ห่างไกลกนั  จึงตอ้ง
ดาํเนินการดว้ยความรีบเร่งแข่งกบัเวลา  อาจมีผลทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มูลไม่ไดผ้ลเตม็ตามท่ีคาดหวงัไว ้
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1.  แบบสอบถามสาํหรับผูเ้รียน  แบบสอบถามสาํหรับผูส้อน   แบบสาํรวจและสังเกตการ
สอนในชั้นเรียนสําหรับผูส้อน  และแบบสัมภาษณ์ผูส้อนท่ีใช้มีความตรงตามเน้ือหา  สามารถ
ครอบคลุมสาระท่ีตอ้งการศึกษาได ้
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้รียน  แบบสอบถามผูส้อน  แบบสาํรวจและสังเกตการ
สอนในชั้นเรียนสาํหรับผูส้อน  และแบบสัมภาษณ์ผูส้อนถือว่าเป็นการตอบและใหข้อ้มูลดว้ยความ
ตั้งใจจริง ตรงตามความเป็นจริง  ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความเช่ือถือได ้

3. ตวัอยา่งประชากรในส่วนของผูเ้รียนทั้งในประเทศไทย  และประเทศญ่ีปุ่น จะสุ่มเฉพาะ
ผูเ้รียนท่ีมาจากชาติซ่ึงไม่ไดใ้ชต้วัอกัษรคนัจิเป็นภาษาหลกั หรือไม่มีพื้นฐานการเรียนตวัอกัษรคนัจิ
มาก่อน ทั้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้เพิ่งเรียนเรียนภาษาญ่ีปุ่น หรือเรียนอยูใ่นระดบัขั้นเร่ิมตน้เท่านั้น 
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4.  ตวัอย่างประชากรในส่วนของผูส้อนในประเทศไทยจะสุ่มเฉพาะผูส้อนท่ีเป็นคน
ไทยเท่านั้น    สาํหรับผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นก็จะสุ่มเฉพาะผูส้อนท่ีเป็นคนญ่ีปุ่นเท่านั้น   เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนวฒันธรรมการสอนของชาตินั้น ๆ จริง 

5. การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะ “วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น” ท่ีปรากฏในช่วง
ปัจจุบนัระหวา่งปี พ.ศ.2546 และพ.ศ.2547 เท่านั้น 
 
นิยามศัพท์ 

1. วฒันธรรมการสอน หมายถึง แบบอยา่งของพฤติกรรมการสอน ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสอน   และผลสัมฤทธ์ิของการสอน   ท่ีมีอยู่หรือเกิดข้ึนในกระบวนการถ่ายทอดและ
กระบวนการเรียนการสอน 

1.1 แบบอยา่งของพฤติกรรมการสอนประกอบดว้ย 
1.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสอน 
1.1.2  รูปแบบการสอน 
1.1.3  วิธีการสอน 
1.1.4  เทคนิคและกลยทุธ์การสอน 
1.1.5  กิจกรรมการสอน 
1.1.6 การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
1.1.7  พฤติกรรมของผูเ้รียน 
1.1.8  พฤติกรรมของผูส้อน 

1.2 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนประกอบดว้ย 
1.2.1  หลกัสูตร 
1.2.2  เน้ือหา 
1.2.3  อุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอน 
1.2.4  ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน 
1.2.5  อุปสรรคและปัญหาของผูเ้รียน 
1.2.6  อุปสรรคและปัญหาของผูส้อน 

1.3 ผลสมัฤทธ์ิของการสอน ประกอบดว้ย 
1.3.1  ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
1.3.2  ความพึงพอใจของผูส้อน 
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2. ภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง หมายถึง ภาษาญ่ีปุ่นท่ีสอนให้แก่ผูเ้รียนท่ีเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีสองไม่ใช่ภาษาหลัก หรือภาษาแม่ของผูเ้รียน   และผูเ้รียนไม่เคยเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองทั้งท่ีเป็นจุดเด่น 
และจุดดอ้ยของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย  

2. ทาํให้ทราบถึงวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองทั้งท่ีเป็นจุดเด่น 
และจุดดอ้ยของมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น 

3.  ทาํให้ทราบความแตกต่างเก่ียวกบัวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ี
สองทั้งท่ีเป็นจุดเด่น และจุดดอ้ยของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น 

4. ทาํใหส้ามารถนาํเอาจุดเด่นของวฒันธรรมการสอนของแต่ละประเทศมาประยกุตใ์ช้
เพื่อพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ทั้งในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่นให้เกิด           
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

5. ผลท่ีตามมาจากการนาํเอาผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชด้งักล่าวในขอ้ 4 หากการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีประสิทธิภาพดี   ไดผ้ลไม่แตกต่างกบัการไปเรียน ณ ประเทศ
ญ่ีปุ่น    ความจาํเป็นในการด้ินรนขวนขวายไปเรียนต่างประเทศก็นอ้ยลง   ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแพง ๆ   
ทาํให้ประเทศชาติประหยดัเงินท่ีนาํออกนอกประเทศเพ่ือไปเรียนภาษาญ่ีปุ่น ณ ประเทศญ่ีปุ่น และ
ยงัช่วยตอบสนองความตอ้งการตลาดแรงงานท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ช่วยใหมี้งาน
ทาํมากข้ึนเศรษฐกิจในประเทศดีข้ึนตามไปดว้ย 

6.  ผลการวิจัยเม่ือมีการเผยแพร่   นําเสนอสู่สาธารณชนและวงวิชาชีพการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น   จะช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น   เป็นแรงกระตุน้ใหผู้ส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นพฒันาการสอนของตนเองให้ดียิ่งข้ึน   อนัจะทาํให้การสอนภาษาญ่ีปุ่นมีความน่าสนใจ   
มีคุณภาพสามารถรองรับความตอ้งการเรียนภาษาญ่ีปุ่น   และผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้  ความสามารถ
ดา้นภาษาญ่ีปุ่นออกไปรับใชป้ระเทศไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานดว้ย   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบั “การสอน” มีปรากฏใหเ้ห็นอยูม่ากมายในสาขาวิชา
อ่ืน ๆ  แต่สาํหรับ “การสอนภาษาญ่ีปุ่น” แลว้ นบัว่ายงัมีอยูน่อ้ยมาก เน่ืองจากการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยยงัมีวิวฒันาการไม่นานนกัและมีสถาบนัท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นไม่มากนกั 
ยิง่เม่ือมาพิจารณาการศึกษาวิจยัในแง่มุมของ “วฒันธรรมการสอน” ดว้ยแลว้ แมแ้ต่สาขาวิชาอ่ืน ๆ 
กป็รากฏงานทางดา้นวฒันธรรมการสอนนอ้ยมาก สาํหรับสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นแลว้แทบจะกล่าวได้
ว่ายงัไม่มีการศึกษาและไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น” โดยตรงเลยก็
ว่าได ้จึงกล่าวไดว้่างานวิจยัเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ
ภาษาท่ีสอง ระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น” เป็นงานวิจยั
บุกเบิกองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรก เป็นเร่ืองแรก อะไรก็
ตามท่ีเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ เป็นเร่ืองแรก เป็นคร้ังแรก ก็ย่อมตอ้งมีปัญหาและอุปสรรคเป็น
ธรรมดา  อีกทั้งองคค์วามรู้เก่าทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองวฒันธรรมการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นนั้นไม่มีมาก่อน   จาํเป็นตอ้งนาํองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างสรรค ์อธิบาย
เช่ือมโยง จดัระบบระเบียบข้ึนใหม่ตามหลกัการเหตุผลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
อธิบายและช้ีใหเ้ห็นสาระของงานวิจยัเร่ืองน้ี 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 ตอน รวม 
9 หวัขอ้ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง แบ่งการนําเสนอออกเป็น 7 หัวข้อคอื  

1. ความหมายของวฒันธรรม 
2. ลกัษณะสาํคญัของวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กบัภาษาและการสอน 
3. ภาษาและการสอนในฐานะเป็นประเภทหน่ึงของวฒันธรรม 
4. การสอนและการสอนภาษาท่ีสอง 
5. การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย 
6. แบบอยา่งพฤติกรรมการสอน 
7. ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน 
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ตอนที ่2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 หัวข้อคอื 
1. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ 

 
ตอนที ่1  เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
1.  ความหมายของวฒันธรรม 
 คาํว่าวฒันธรรม (culture) มาจากรากศพัทภ์าษาละติน 2 คาํ คือ คาํว่า Colere แปลว่าการ
ปลูกฝังหรือสั่งสอน และคาํว่า Cultus แปลว่าการปลูกฝังหรือการอบรม เม่ือรวมกนัจะไดค้าํใหม่ว่า 
Culture มีความหมายทัว่ไปท่ีเขา้ใจกนัอยา่งกวา้ง ๆ ง่าย ๆ ว่า หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีตกทอด
เป็นมรดกทางสังคม ในหนงัสือ Encyclopedia of Social Science (2004 : 621) อธิบายคาํว่า
วฒันธรรม (Culture) วา่เป็นคาํท่ีใชใ้นวิชามนุษยวิทยาสมยัใหม่และวิชาวิทยาศาสตร์สังคม หมายถึง
มรดกของสังคมอนัเป็นลกัษณะเฉพาะในการดาํรงชีวิตของกลุ่มคนท่ีมาอยู่ร่วมกนัและไดมี้การ
เปล่ียนแปลงใหเ้จริญตามยคุตามสมยั   เอด็วาร์ด (Edward อา้งถึงในงามพิศ  สัตยส์งวน, 2538:21) 
ศาสตราจารย์ทางมนุษยวิทยาคนแรกของโลกชาวอังกฤษให้คาํนิยามคาํว่าว ัฒนธรรมไว้ว่า 
“วฒันธรรมคือส่ิงทั้งหมดท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น รวมทั้งความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม 
กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอ่ืน ๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดม้าโดยการเรียนรู้จาก
การเป็นสมาชิกของสังคม” ไวท้ ์(White, 1947:693) ให้คาํจาํกดัความวฒันธรรมว่า “ คือการจดั
ระเบียบของปรากฏการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการจดัระเบียบของการกระทาํต่าง ๆ หรือแบบแผน
พฤติกรรมต่าง ๆ การจดัระเบียบของความคิดต่าง ๆ เช่น ความเช่ือ ความรู้ต่าง ๆ และการจดัระเบียบ
ของความรู้สึกผกูพนั วฒันธรรมเกิดข้ึนเม่ือมนุษยซ่ึ์งเป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมมีการแสดงออกโดยใช้
ระบบสัญลกัษณ์  และเพราะลกัษณะสําคญัของการใช้ระบบสัญลกัษณ์น้ีเองท่ีทาํให้วฒันธรรม
ถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงได”้   ซาเปีย (Sapir, 1949:218) กล่าวถึงความหมายของ
วฒันธรรมว่า “วฒันธรรมคือส่ิงท่ีคนในสังคม ทาํหรือคิดโดยใชภ้าษาเป็นส่ือ” คูเบอร์ (Cuber, 
1968:54) ให้ความหมายคาํว่าวฒันธรรมว่า “คือแบบแผนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีค่อย ๆ 
เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ และยงัรวมผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทศันคติ ค่านิยม ส่ิงของต่าง ๆ ท่ี
คนทาํข้ึน และความรู้ท่ีมีอยูร่่วมกนัในกลุ่มชนหน่ึง ๆ และมีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
สงัคม”  
 คาํว่าวฒันธรรมตามภาษาไทยเรานั้นเป็นคาํท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตโดยคาํว่า 
“วฒัน” มาจากคาํบาลีแปลว่า “เจริญ งอกงาม” ส่วนคาํว่า “ธรรม” มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า 
ความดี รวมความแลว้วฒันธรรม แปลว่า “ธรรมเป็นตน้เหตุใหเ้จริญ” หรือ “ ธรรมคือความเจริญ” 
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หรือ “สัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเจริญงอกงาม” พบว่ามีการใชค้าํว่า “วฒันธรรม” กนัแพร่หลายแลว้
ในปี พ.ศ. 2483 โดยปรากฏหลกัฐานอยา่งเป็นทางการในพระราชบญัญติับาํรุงวฒันธรรมแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2483 ความหมายของคาํว่าวฒันธรรมในภาษาไทย ตามพระราชบญัญติัวฒันธรรม
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2485 ให้ความหมายว่า หมายถึง “ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบ ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติและศิลธรรมอนัดีงามของประชาชน”  ศาสตราจารย์
สุพตัรา  สุภาพ (2528:107) ให้ความหมายคาํว่าวฒันธรรมไวว้่า “วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมท่ี
ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย ์โดยแต่ละสังคมมีวฒันธรรมเฉพาะของ
ตนเอง เพราะเป็นวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มสงัคม”   พจนานุกรมศพัทส์ังคมวิทยาองักฤษ-
ไทย (2524:101) ให้ความหมายคาํว่าวฒันธรรมไวอ้ย่างชดัเจนว่า “คือแบบอย่างของพฤติกรรม
ทั้งหลายท่ีไดม้าทางสังคมและท่ีถ่ายทอดกนัไปทางสังคมโดยอาศยัสัญลกัษณ์ วฒันธรรมจึงเป็นช่ือ
สําหรับสัมฤทธ์ิผลท่ีเด่นชัดทั้ งหมดของกลุ่มมนุษย  ์รวมส่ิงทั้ งหลายเหล่าน้ี เช่น ภาษา การทาํ
เคร่ืองมือ อุตสาหกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การปกครอง ศิลธรรม และศาสนา กบัรวมถึง
อุปกรณ์ท่ีเป็นวตัถุหรือส่ิงประดิษฐซ่ึงแสดงรูปแบบแห่งสัมฤทธ์ิผลทางวฒันธรรมและทาํให้
ลักษณะวัฒนธรรมทางปัญญาสามารถยงัผลเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ เช่น อาคาร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือส่ือสาร ศิลปวตัถุ ฯลฯความหมายของคาํว่าวฒันธรรมน้ีในทางวิชาการ
แตกต่างไปจากความหมายสามญัท่ีใชโ้ดยทัว่ไป  เพราะหมายถึงทุกส่ิงท่ีเรียนรู้มาจากการคมนาคม
ส่ือสารระหว่างกนัอนัรวมทั้งภาษา ธรรมเนียม ประเพณี และสถาบนัต่าง ๆ เน่ืองจากไม่เคยปรากฏ
มีมนุษยก์ลุ่มไหนท่ีไร้ภาษา ธรรมเนียม ประเพณี และสถาบนั วฒันธรรมจึงเป็นลกัษณะเด่นชดัและ
สากลสาํหรับสงัคมมนุษยท์ั้งมวล” 
 จากความหมายของคาํว่าวฒันธรรมดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่านกัวิชาการหลายท่านให้
ความสาํคญักบัเร่ืองการแสดงออกโดยใชร้ะบบสัญลกัษณ์และการถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปยงัอีกคน
หน่ึง จากรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง จากคนกลุ่มหน่ึงไปยงัคนอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงระบบสัญลกัษณ์ดงั
กล่าวคือ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษามือ และการแสดงออกทางสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให้เกิดการ
ส่ือสารเขา้ใจกนัได ้นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาว่าอะไรคือวฒันธรรมแลว้นกัวิชาการหลายท่านก็กล่าว
ชดัเจนว่า “ภาษา” และ “การถ่ายทอด” ซ่ึงก็คือ “การสอน” จดัว่าเป็นวฒันธรรมลกัษณะหน่ึงดว้ย 
ภาษาญ่ีปุ่นและการถ่ายทอดภาษาญ่ีปุ่นหรือการสอนภาษาญ่ีปุ่นจึงนับเป็นวัฒนธรรมตาม
ความหมายของวฒันธรรมดว้ย 
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2.  ลกัษณะสําคญัของวฒันธรรมทีสั่มพนัธ์กบัภาษาและการสอน 
 จากคาํจาํกดัความและความหมายของคาํว่าวฒันธรรมท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถสรุปลกัษณะ
ท่ีสาํคญัของวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กบัภาษาและการสอนไดด้งัน้ี 
 2.1  วฒันธรรมคือส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ วฒันธรรมมีอยูแ่ลว้ก่อนเราเกิด เราเกิดมาในวฒันธรรม
ใดก็ตอ้งเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในวฒันธรรมนั้นเพื่อความอยู่รอดและมีชีวิตในสังคม ในวฒันธรรมนั้น
อยา่งมีความสุข การเรียนรู้ดงักล่าวหมายถึงการเรียนรู้ทั้งแบบรู้ตวัและไม่รู้ตวั โดยผา่นส่ือกลางทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้ เช่น เรียนรู้โดยผ่านการอบรมสั่งสอนของพ่อ แม่ 
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สถาบนัศาสนาและส่ือหรือสถาบนัอ่ืน ๆ ในสังคม ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งเรียนรู้
ไดแ้ก่ภาษา ความรู้ทางวิชาการดา้นต่าง ๆ ค่านิยม ความเช่ือทางศาสนา อุดมการณ์ แบบแผนในการ
ดาํรงชีวิตหรือวิถีชีวิตเป็นตน้ ส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ เช่นภาษาและอ่ืน ๆ ลว้นเป็นวฒันธรรมส่วนหน่ึง
ทั้งส้ิน การอบรมสั่งสอนหรือการสอน เช่นการสอนภาษาโดยส่ือท่ีเป็นทางการอยา่งโรงเรียนหรือ
ส่ือท่ีไม่เป็นทางการกต็ามลว้นเป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อปัจเจกชนในสงัคม 
 2.2  วฒันธรรมคือแบบแผนพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรู้ของปัจเจกชนรวมถึง
พฤติกรรมระหว่างกลุ่มคน  ต่างก็มีแบบแผน ลกัษณะของแบบแผนพฤติกรรมก็จะมีความแตกต่าง
กันไปตามปัจเจกชน กลุ่มคน และสังคม บางกลุ่มคนอาจมีแบบแผนพฤติกรรมในลักษณะ
ความสัมพนัธ์แบบตอ้งพึ่งพาอาศยักนั เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างครูหรือผูส้อนกบัศิษยห์รือผูเ้รียน 
เป็นตน้ แบบแผนพฤติกรรมของกลุ่มคนแต่ละอาชีพก็จะมีลกัษณะเฉพาะตวั เช่น อาชีพครูหรือ
ผูส้อน ก็จะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการถ่ายทอดความรู้ทั้งเร่ืองของแบบอยา่ง
พฤติกรรมการสอน ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน  ผลสมัฤทธ์ิของการสอนซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดหรือ
ได้รับอิทธิพลมาจากครูหรือผูส้อนรุ่นเก่า และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาไปตามความ
เปล่ียนแปลงของสงัคม ซ่ึงแบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวกคื็อวฒันธรรมส่วนหน่ึงนัน่เอง 
 2.3  วฒันธรรมคือผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ แบบแผนพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มคนหรือแต่ละ
สังคมในปัจจุบนัลว้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้จากกลุ่มคนหรือสังคมอ่ืนหรือจากคนรุ่นเก่า  เม่ือมี
กระบวนการเรียนรู้จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงหรือจากกลุ่มหน่ึงไปสู่อีกกลุ่มหน่ึงหรือจากคนหน่ึง
ไปสู่อีกคนหน่ึง  รูปแบบของพฤติกรรมบางอย่างอาจเหมือนเดิม แต่บางอย่างอาจมีการเปล่ียนไป
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยใ์นสถานการณ์ทางสังคมท่ีแตกต่างกนัหรือมีความ
เปล่ียนแปลงไป เพื่อการปรับตวั เพื่อความสอดคลอ้ง เหมาะสม เพื่อส่ิงท่ีดีข้ึนในสถานการณ์
ปัจจุบนั ซ่ึงอาจไม่เหมือนสถานการณ์เก่าหรือสถานการณ์อ่ืน แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวจะ
เปล่ียนแปลงไปตามประสบการณ์ของมนุษย ์ตวัอย่างเช่น วฒันธรรมทางภาษาอาจมีคาํพูดหรือ
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ภาษาพูด ภาษาเขียนใหม่ ๆ เกิดข้ึน ขณะท่ีคาํพดู ภาษาพดู ภาษาเขียนบางส่วนอาจดอ้ยความสาํคญั
ไป เพราะสังคมและเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไปมาก เกิดภาษาใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละ
คอมพิวเตอร์มากมาย เป็นตน้ หรืออย่างวฒันธรรมการสอนก็เช่นกัน รูปแบบวิธีการสอนบาง
รูปแบบท่ีเก่าลา้สมยัอาจไม่ค่อยไดถู้กนาํมาใชห้รือหมดความสาํคญัไป ขณะท่ีรูปแบบวิธีการสอนท่ี
ใชเ้ทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยกลายเป็นวฒันธรรมการสอนท่ีมีการนาํมาใชก้นัมากใน
ปัจจุบนัเป็นตน้ ดงันั้นพฤติกรรมของมนุษยห์รืออีกนัยหน่ึงก็คือวฒันธรรมจึงเป็นผลท่ีเกิดมาจาก
การเรียนรู้นัน่เอง 
 2.4  วฒันธรรมคือส่วนท่ีสมาชิกในสังคมมีอยูร่่วมกนั ส่ิงใด ๆ ท่ีจะเรียกว่าเป็นวฒันธรรม
นั้ นจะต้องเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมมีอยู่ร่วมกัน เป็นสมบัติของคนจาํนวนมากในสังคมนั้ น
อยา่งเช่น การนบัถือศาสนา งานประเพณี การแต่งกาย ระบบการปกครอง ภาษาและการสอน เป็น
ตน้ สังคมไทยก็จะมีลกัษณะร่วมกนัท่ีคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับร่วมกนัว่าเป็นวฒันธรรมไทย เช่น 
นบัถือศาสนาพุทธ งานประเพณีสงกรานต ์การแต่งกายชุดไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ใชภ้าษาไทยและมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการสอนภาษาไทย ส่วน
สงัคมญ่ีปุ่นกจ็ะมีลกัษณะร่วมกนัท่ีคนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ยอมรับร่วมกนัวา่เป็นวฒันธรรมญ่ีปุ่นเช่น นบั
ถือศาสนาพทุธนิกายชินโต มีงานประเพณีโอบง้ แต่งกายชุดกิโมโน ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นสัญลกัษณ์ ใชภ้าษาญ่ีปุ่นและมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น
เป็นตน้  
 2.5  วฒันธรรมคือการถ่ายทอดทางสงัคม  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่วฒันธรรมมีอยูแ่ลว้ก่อนเกิด 
คนรุ่นก่อน ๆ มีแบบแผนทางวฒันธรรมอยู่ก่อนแลว้ วฒันธรรมจึงเปรียบประดุจมรดกทางสังคม 
เป็นมรดกทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดจากรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ จากคนรุ่นหน่ึง
ไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยผา่นกระบวนการท่ีเรียกว่า การขดัเกลาทางสังคม (Socialization) คือคนรุ่น
ใหม่จะเรียนรู้รูปแบบ วิธีการดํารงชีวิตจากคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าก็จะถ่ายทอดรูปแบบ วิธีการ
ดาํรงชีวิตใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ การถ่ายทอดทางวฒันธรรมน้ีอาจทาํโดยการพดู การเขียน หรือการสอน
เป็นตน้ แสดงออกทั้งทางพฤติกรรมการกระทาํ หรือทางภาษาท่ีส่ือความหมายให้เขา้ใจกนั การ
ถ่ายทอดทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น 
เดก็เรียนรู้โดยดูพฤติกรรมของพอ่แม่แลว้เลียนแบบพฤติกรรมนั้น หรือเกิดข้ึนอยา่งเป็นทางการเช่น 
การสอนภาษาไทยหรือภาษาญ่ีปุ่นอยา่งเป็นระบบเป็นเร่ืองเป็นราวในโรงเรียน ในชั้นเรียนเป็นตน้ 

2.6  วฒันธรรมคือกระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหวไม่หยดุน่ิง วฒันธรรมโดยธรรมชาติของ
ตวัมนัเองจะไม่อยู่น่ิง แต่จะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไปไม่มากก็น้อย เพื่อให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ความต้องการของกลุ่มคน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและทางสงัคมท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เส้ือผา้เคร่ืองแต่ง
กายตามวฒันธรรมไทย หรือวฒันธรรมญ่ีปุ่นก็ตามก็มีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกลมกลืนกบั
สภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนไป  หรือแมแ้ต่ภาษาไทยหรือภาษาญ่ีปุ่นก็มีการปรับเปล่ียนไป คาํบางคาํ
ในภาษาท่ีเคยใชอ้าจจะลดนอ้ยถดถอยความนิยมลง ขณะท่ีคาํใหม่ ๆ เกิดข้ึนเพิ่มข้ึนอยูเ่สมอ ยิง่เม่ือ
มีการติดต่อระหว่างวฒันธรรม คือการท่ีชน 2 กลุ่มข้ึนไปท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัมาติดต่อกนั 
วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มอาจให้อิทธิพลซ่ึงกนัและกนัได ้ตวัอย่างหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองน้ี
ไดแ้ก่การท่ีคนญ่ีปุ่นเขา้มาติดต่อคา้ขาย ตั้งบริษทั โรงงานเพื่อธุรกิจการคา้ และอ่ืน ๆ ในเมืองไทย
มากทาํใหว้ฒันธรรมทางภาษาญ่ีปุ่นเขา้มามีอิทธิพลในเมืองไทยมาก ภาษาไทยมีคาํภาษาญ่ีปุ่น ศพัท์
ญ่ีปุ่นเขา้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ยีห่อ้สินคา้ญ่ีปุ่น ศพัทภ์าษาญ่ีปุ่นเขา้มาอยูใ่นการสนทนาใน
วิถีชีวิตของคนไทยมากข้ึน จนมีความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการติดต่อคา้ขาย ส่ือสารกนั
โดยง่ายข้ึนสะดวกข้ึน ภาษาญ่ีปุ่นมีการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาของไทยมากข้ึน การสอน
ภาษาญ่ีปุ่นใหไ้ดผ้ลดีเร่ิมเป็นหวัขอ้ท่ีนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งให้ความสนใจมากข้ึน ขณะเดียวกนัคน
ญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขาย อาศยัในเมืองไทยก็ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็นญ่ีปุ่นก็ถูกแทรก
ซึมโดยลกัษณะและแบบฉบบัแบบไทย ๆ ปรากฏการณ์ท่ี 2 วฒันธรรมซ่ึงแตกต่างกนัมาติดต่อกนั
เร่ือย ๆ และมีผลทาํให้แบบแผนวฒันธรรมดั้ งเดิมของวฒันธรรมหน่ึงหรือทั้ งสองวฒันธรรม
เปล่ียนแปลงไปน้ีเรียกกนัว่าการติดต่อระหว่างวฒันธรรมหรือ Cultural Contact (งามพิศ  สัตย์
สงวน, 2538:38) การติดต่อระหว่างวฒันธรรมนอกจากจะเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า
วฒันธรรมยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้ ยงัหมายถึงกระบวนการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมใหม่
ดว้ย เช่น การสอนภาษาญ่ีปุ่นดงักล่าวมาแลว้นั้น  ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น
เม่ือมีการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยคนไทยซ่ึงคุน้เคยกบัภาษาไทยต่างก็ตอ้งมีการปรับตวั
ให้เขา้กบัวฒันธรรมใหม่ดว้ย การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยก็ยอ่มตอ้งมีการปรับตวั
ดว้ย ในอีกแง่มุมหน่ึงคนต่างชาติท่ีตอ้งคา้ขายกบัประเทศญ่ีปุ่นก็เป็นการติดต่อทางวฒันธรรมท่ีคน
ญ่ีปุ่นหรือผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงคุน้เคยแต่วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นให้กบัคนญ่ีปุ่น แต่ตอ้งมา
สอนคนต่างชาติท่ีไม่เขา้ใจวฒันธรรมญ่ีปุ่น ไม่เขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น ก็ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม
ใหม่ท่ีนาํเขา้โดยคนต่างชาติดว้ย การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นให้กบันกัศึกษาต่างชาติในประเทศ
ญ่ีปุ่นกต็อ้งมีการปรับตวัดว้ยเช่นกนั 
 อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าวฒันธรรมคือ กระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหวไม่หยดุน่ิง 
ไดแ้ก่ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมในเร่ืองการผสมผสานทางวฒันธรรมหรือ Assimilation  ซ่ึงเป็น
รูปแบบหน่ึงของการติดต่อระหว่างวฒันธรรม เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ 
แทนท่ีวฒันธรรมของกลุ่มตนเองโดยวฒันธรรมอ่ืน การผสมผสานวฒันธรรมจะมีระดบัและความ
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เขม้ขน้มากน้อย แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ เช่น วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นเม่ือสอนใน
ประเทศไทยก็จะมีการผสมผสานเข้ากับวฒันธรรมการสอนแบบไทย ๆ หรือถูกแทนท่ีโดย
วฒันธรรมการสอนแบบไทย ๆ เป็นตน้ 
 
3.  ภาษาและการสอนในฐานะเป็นประเภทหน่ึงของวฒันธรรม 
 นกัวิชาการทางมนุษยวิทยาแบ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1  
วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) และ 2  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non- Material Culture)  
 3.1  วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) หมายถึง วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งสัมผสัไดใ้นรูป
ของเคร่ืองใชส่ิ้งของ ส่ิงก่อสร้าง วตัถุ ซ่ึงจะมีรูปร่าง มีขนาดและนํ้ าหนกัแตกต่างกนัไป เช่น จอบ 
เสียม มีด หมอ้ วิทย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ บา้น รถยนต ์รถไฟ เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ เส้ือผา้ ยารักษา
โรค เคร่ืองสาํอาง และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 3.2  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non-Material Culture) หมายถึง วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งสัมผสั
ไม่ได ้เพราะไม่มีรูปร่าง ขนาด หรือนํ้ าหนัก แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยม์าก อาจแบ่งวฒันธรรมท่ี
ไม่ใช่วตัถุออกไดเ้ป็น 5 ประเภทยอ่ยคือ 

3.2.1 สถาบนัสังคม คือ องคก์รสังคมท่ีมีหนา้ท่ีท่ีจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ของสังคม 
เช่น สถาบนัครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา 
การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

3.2.2 วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการควบคุมทางสังคม ช่วยทาํใหเ้กิดระเบียบในสังคมทั้ง
อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ 
3.2.2.1 การควบคุมทางสงัคมอยา่งเป็นทางการ เช่นกฎหมาย 
3.2.2.2 การควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ศาสนา ความเช่ือทาง

สงัคม ค่านิยม ประเพณี เป็นตน้ 
3.2.3 ศิลปะ คือการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง ๆ ศิลปะส่วนใหญ่มองว่าเป็น

วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุได ้แต่ในบางรูปแบบศิลปะอาจมองวา่เป็นวฒันธรรมทาง
วตัถุกไ็ด ้

3.2.4 ภาษา คือระบบสัญลกัษณ์ท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกนั ภาษาในท่ีน้ีหมายถึงภาษาพูด 

ภาษาเขียน รวมทั้งกิริยาท่าทางต่าง ๆ ดว้ย 
3.2.5 พิธีกรรม การดาํเนินการตามความเช่ือท่ีมีขั้นตอนปฏิบติักาํหนดไวสื้บทอดต่อ

กนัมา 
จากการแบ่งประเภทของวฒันธรรมดงักล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ภาษาจดัเป็นวฒันธรรม  
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ประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ   สุพตัรา  สุภาพ (2525:109) กล่าวว่า “การท่ีวฒันธรรม
สามารถถ่าย ทอดกนัได ้ก็เพราะมนุษยมี์ภาษาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด  ภาษาจึงเป็นสัญลกัษณ์
อยา่งหน่ึงท่ีใชก้นัทุกวฒันธรรม ภาษาก็มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนหรือสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชแ้ทน
ความหมาย ภาษาจึงทาํให้มนุษยแ์ตกต่างจากสัตว ์เพราะสัตวเ์ลียนเสียงจากเคร่ืองหมาย (Signs) ท่ี
สัตวส์ามารถสังเกตุไดด้ว้ยสัญชาติญาณไม่ใช่จากความเขา้ใจ  ดงันั้นเคร่ืองหมายจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีสัตว์
ไดใ้ห้ความหมายลงไปว่าหมายถึงอะไร แต่มนุษยเ์รียนรู้จากสัญลกัษณ์ (Symbols) โดยใชค้วาม
เขา้ใจและกาํหนดลงไปวา่ส่ิงนั้นส่ิงน้ีหมายถึงอะไรและหมายความวา่อยา่งไร ภาษาจึงช่วยใหม้นุษย์
ไดแ้สดงความรู้สึกและทาํความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นได ้ภาษาจึงเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของวฒันธรรม 

ถา้ปราศจากภาษาวฒันธรรมจะไม่มีการสะสมเพิ่มพนู” 
 แคสสัน  (Casson, 1981:19) กล่าวว่า “ภาษาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม ซ่ึงเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีภาษาซ่ึงเป็นส่วนเล็กสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมซ่ึงเป็นส่วนใหญ่” การใชภ้าษาในการส่ือ
ความหมายกบัผูอ่ื้นจะตอ้งรู้กฎทางสังคม (Social Rule)  คือเขา้ใจ กฎการพดู (Rules of Speaking) มี
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคม (Sociocultural Competence) จะตอ้งรู้จกัใชศ้กัยภาพในการ
เลือกความหมาย (Meaning Potential) มาใชใ้ห้ตรงกบัจุดประสงคท่ี์จะส่ือความหมายดว้ย และยงั
จะตอ้งรู้ลกัษณะของขอ้ความท่ีแต่ละความคิดต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน   สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ 

(2532:13-14) กล่าวว่าการนาํความรู้ทางภาษามาใชก้็คือการประสานความรู้ในตวัภาษาและความ
เขา้ใจในวฒันธรรมอยา่งกลมกลืน การไม่สนใจเร่ืองวฒันธรรมและสังคม การไม่มีความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสมกบัความสัมพนัธ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการส่ือความหมาย  ยอ่มเป็นอุป
สรรคส์าํคญัต่อการใชภ้าษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ดงัท่ีเคยกล่าวมาแลว้วา่วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม วฒันธรรมจะตอ้งมีการเรียนรู้ ดงันั้น
วฒันธรรมจะตอ้งมีการสอน (สุพตัรา  สุภาพ, 2528:108-109)   ภาษาในฐานะเป็นวฒันธรรมท่ีสาํคญั 

ภาษาจึงตอ้งมีการสอน มีการถ่ายทอดเร่ืองภาษาให้แก่คนอ่ืนหรือคนรุ่นต่อไปดว้ยและเน่ืองจาก
ภาษาตอ้งมีกระบวนการมีแบบแผนในการถ่ายทอดท่ีเรียกว่าการสอนภาษา ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีตอ้งมี
การเรียนรู้ มีแบบแผนของพฤติกรรมในการสอนภาษา มีผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีสมาชิกใน
สังคมมีอยู่ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกัน มีระบบการถ่ายทอดทางสังคมและเป็นกระบวนการท่ีมีการ
เคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิง ลกัษณะดงักล่าวมาของการสอนภาษาเป็นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของวฒันธรรมทั้งส้ิน ดงันั้นการสอนภาษาไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาใด ๆ เช่น การสอนภาษาไทย
และ การสอนภาษาญ่ีปุ่นจึงจดัว่าเป็นวฒันธรรมท่ีสาํคญัดว้ย และหากเรามุ่งเนน้กระบวนการทาง
วฒันธรรมของการสอนเป็นหลกั เรากส็ามารถเรียก  ไดว้า่นัน่คือวฒันธรรมการสอนภาษา 
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4.  การสอนและการสอนภาษาทีส่อง 
 เร่ืองของ “การสอน” (Teaching) นั้น มีนกัวิชาการใหค้าํจาํกดัความไวห้ลากหลายมากมาย 
แต่จะคดัเลือกเฉพาะท่ีน่าสนใจและเขา้ใจง่ายมานาํเสนอพอเป็นสังเขป เช่น กู๊ด (Good, 1973) ให้
ความหมายของการสอนไวเ้ป็น 2 นยั คือ หากพิจารณาในเชิงแคบแลว้หมายถึงการกระทาํอนัเป็น
การอบรมสั่งสอนนกัเรียนตามสถานศึกษาโดยทัว่ไป แต่หากพิจารณาในเชิงกวา้งแลว้จะหมายถึง 
การจดัสภาพการณ์ จดัสถานการณ์ หรือจดักิจกรรมอนัเป็นการวางแผนการท่ีจะทาํให้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนดาํเนินไปดว้ยความสะดวก   ซ่ึงหมายรวมถึงการเรียนท่ีจดัในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการดว้ย   สุมิตร  คุณานุกร (2523) ใหค้วามหมายของการสอนไวห้ลาย
แง่มุมดงัน้ี การสอนคือ การใหข้อ้มูล ใหว้ิชาความรู้ หรือรวม ๆ เรียกว่าเป็นการให้เน้ือหา การสอน
คือการป้อนคาํถามหรือการตั้งคาํถามให้เด็กคิด การสอนคือการให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหา 
และการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนคือการใหก้าํลงัใจ และการส่งเสริมเพื่อใหเ้ด็กได้
มีกาํลงัใจท่ีจะทาํอะไรใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และการสอนคือการใหค้วามรัก ความผกูพนัท่ีมีต่อเด็ก  
วิลเลียม และพอล(William and Paul, 1956) ใหค้วามหมายของการสอนในแง่มุมของการนาํไปใชว้า่ 

1. เน้ือหาวิชาคือส่ิงท่ีเราสอนอะไรใหแ้ก่เดก็ ส่วนวิธีสอนคือการท่ีเราสอนเดก็อยา่งไร 
2. จุดหมายปลายทางของการสอน คือการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนวิธีการคือ หนทางท่ีจะ

นาํไปใหถึ้งการเรียนรู้ดงักล่าว 
3. ผลท่ีไดจ้ากการสอน คือ ส่ิงท่ีปรากฏออกมาอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

ขบวนการสอนคือการท่ีเราจะทาํอยา่งไรจึงจะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ข้ึนในตวัเดก็ 
บุช (Buch, 1973:1-2) ใหค้วามหมายคาํวา่การสอน (teaching) ในรูปแบบใหม่ท่ีมีพฒันาการ 

เป็นคาํใหม่คือ การเรียนการสอน (instruction) วา่ 
1. การเรียนการสอน คาํนึงถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้แทนการท่ีครูเป็นศูนยก์ลางในการเรียน 
2. การเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและเจตคติต่าง ๆ โดยมีการเตรียมการ 

มีการวางแผนตามหลกัวิชา มีขั้นตอนหรือกระบวนการสอนท่ีเป็นแบบแผนชดัเจน มี
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุจุดหมายเป็นการใชศ้าสตร์ใน
การสอน 

3. การเรียนการสอนครอบคลุมปฏิสัมพนัธ์หลายรูปแบบมิใช่เพียงปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลกบับุคคลเท่านั้น อาจเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ือต่าง ๆ กไ็ด ้

4. การเรียนการสอนมกัเกิดข้ึนในสถานการณ์ของการเรียนการสอนท่ีมีการเตรียมการไว้
ล่วงหนา้ 
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ววิฒันาการของการสอน 
ทิศนา  แขมมณี (2545:9-10) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัคาํว่าการสอน (teaching) ว่ามี

วิวฒันาการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัเร่ิมตั้งแต่การคิดถึงการสอนในฐานะท่ีเป็นศิลป์(art) และ
เป็นศาสตร์ (science) ลกัษณะของการสอนวิวฒันาการมาจากการสอนท่ีเป็นไปตามธรรมชาติอยา่ง
ไม่มีรูปแบบมาถึงการสอนอยา่งมีรูปแบบ เร่ิมตั้งแต่การใชว้ิธีการครอบงาํความคิด (indoctrination) 
ของผูเ้รียน เพื่อให้ละท้ิงความคิดความเช่ือเดิม ซ่ึงต่อมาเปล่ียนไปเป็นการพร่ําสอนความคิด ความ
เช่ือ ชกัจูง โนม้นา้ว (inculcation) ใหผู้เ้รียนเห็นคลอ้ยตาม ต่อไปจึงเร่ิมมีการสอน (teaching) ซ่ึงเนน้
บทบาทของครู แลว้จึงกา้วเขา้สู่การสอนอยา่งมีแบบแผนใชห้ลกัวิชาจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัมาก
ข้ึน แต่ยงัมีการยดึครูเป็นศูนยก์ลางหลงัจากนั้นจุดเนน้ไดเ้ร่ิมเปล่ียนจากครูไปเป็นผูเ้รียน คาํว่าสอน
จึงเปล่ียนไปเป็น “การเรียนการสอน” (instruction) ซ่ึงเนน้บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ และ
ครอบคลุมการเรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึนมิใช่เป็นเพียงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยเ์ท่านั้น ต่อมา
การสอนในลกัษณะของการฝึกอบรม (training) เร่ิมไดรั้บความนิยมเพราะสามารถใชส้อนเสริมใน
จุดท่ีเป็นปัญหาหรือเป็นความตอ้งการไดใ้นระยะเวลาสั้นซ่ึงสามารถจดัไดท้ั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน นอกจากนั้นแนวคิดของการสอนไดแ้ตกแขนงออกไปอีกหลายลกัษณะไดแ้ก่
การสอนในลกัษณะการติวหรือกวดวิชา (tutoring) การสอนในลกัษณะช้ีแนะ (coaching)  การสอน
ในลกัษณะใหค้าํปรึกษา (supervising) การสอนทางไกลผา่นส่ือโทรทศัน์ (distance teaching) และ
ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการสอนแบบไม่มีครู (instruction without teacher) โดยพฒันาเป็นบทเรียน
สาํเร็จรูปหรือโปรแกรมสาํเร็จรูป (programmed text) ซ่ึงสามารถช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผ่านทางส่ืออิเลค็ทรอนิคส์และส่ือพิมพต่์าง ๆ ในขณะเดียวกนัเม่ือแนวคิดเก่ียวกบัการสร้าง
ความรู้เขา้มามีบทบาทในการศึกษา แนวคิดของการสอนกมี็แนวโนม้จะเปล่ียนไปเป็นการใหผู้เ้รียน
สร้างความรู้ (construction) เป็นตน้ แมว้ิวฒันาการของคาํวา่การสอนจะมีการเปล่ียนแปลงพฒันาไป
เป็นคาํต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วยความเคยชินและความนิยมในคาํศพัท์เดิมคือคาํว่าการสอนหรือ 
teaching ยงัทรงอิทธิพลอยู ่คาํว่าการสอนหรือ teaching จึงยงัคงใชสื้บทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
แต่ใชใ้นความหมายท่ีเปล่ียนไปและทนัสมยัยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามคาํว่าการสอนในหลาย ๆ ตาํราใช้
เรียกว่าการเรียนการสอนก็มี ในงานวิจยัเล่มน้ีแมค้าํหลกัจะใชว้่าการสอนแต่บางคร้ังอาจมีคาํว่าการ
เรียนการสอนดว้ยเน่ืองเพราะเป็นการใหเ้กียรติแก่นกัวิชาการหรือตาํราเล่มอ่ืนท่ีนาํมาอา้งอิงนั้นเอง 
ดงันั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงคาํว่าการสอนหรือการเรียนการสอนก็ตามในงานวิจยัเล่มน้ีคือความหมาย
เดียวกนั 
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การสอนภาษาทีส่อง 
 ภาษาสามารถจาํแนกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได ้3 ชนิด (อรุณี  วิริยะจิตรา, 2532:4-5) คือ 

1. ภาษาแรก หมายถึง ภาษาท่ีเด็กพดูไดเ้ป็นภาษาแรก เพราะเป็นภาษาท่ีพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียง
ดูใชพ้ดูกนัในครอบครัว 

2. ภาษาท่ีสอง หมายถึง ภาษาอ่ืนท่ีผูเ้รียนเรียนเพื่อใชร้องไปจากภาษาแรก   ภาษาท่ีสองน้ี
อาจเป็นภาษาราชการหรือภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารในการเรียนการสอนในโรงเรียน ใน
ประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคม 

3. ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอ่ืนท่ีผูเ้รียนเรียนเพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารกบัผูใ้ชภ้าษานั้น 
ทั้งน้ีอาจเพื่อจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ เพื่อการท่องเท่ียว เพื่อเหตุผลทาง
การเมืองหรือคน้ควา้ 

เม่ือพิจารณาถึงการเรียนรู้ภาษาหรือการเรียนการสอนทางภาษาแลว้อาจแบ่งการเรียนการ 
สอนภาษาของมนุษยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

1. การเรียนการสอนภาษาแรกซ่ึงจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติกบัเด็กทุกคน เด็กตั้งแต่แรกเกิด
และเจริญเติบโตในส่ิงแวดลอ้มท่ีผูค้นใชภ้าษาอะไร การเรียนการสอนภาษานั้นก็จะมี
สถานะเป็นการเรียนการสอนภาษาแรก ซ่ึงจะเป็นไปง่ายดายกว่าการเรียนการสอน
ภาษาท่ีสอง เน่ืองจากเป็นภาษาแรกท่ีเรียน  มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย  มีความ
จาํเป็นในแง่การขัดเกลาทางสังคมซ่ึงต้องรับการถ่ายทอดเร่ืองภาษาให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดภ้ายในสังคมนั้น ๆ  เพื่อการดาํเนินชีวิตไดต้ั้งแต่ระยะเร่ิมแรกของ
ชีวิตเป็นตน้ 

2. การเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายดายกบัคนทุกคน
เหมือนการเรียนการสอนภาษาแรก ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีผลต่อการเรียน
การสอนภาษาท่ีสอง เช่น อายุ บุคลิกลักษณะ ธรรมชาติการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน 
สภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนหรือความสาํคญัจาํเป็นในการใชภ้าษาท่ีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศและอ่ืน ๆ เป็นตน้ สุมิตรา  องัวฒันกุล (2535 : 1-3) กล่าวถึงการเรียน
การสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศว่า “ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดจุดมุ่งหมายยงัมี
เหมือน ๆ กนั โดยทัว่ไปแลว้มกัจะมีจุดหมายท่ีจะพฒันาปัญญาของผูเ้รียน  ให้ผูเ้รียน
สามารถใชภ้าษานั้นในการส่ือสารกบัชาวต่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและ
เป็นท่ีเขา้ใจกนัไดใ้นหมู่ชน นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงวฒันธรรมและการ
ดาํรงชีวิตของชนชาติเจ้าของภาษานั้ นได้ถ่องแท้ข้ึน สามารถใช้ภาษานั้ น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อขั้นสูงหรือในต่างประเทศได”้ 
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งานวิจยัเล่มน้ีมุ่งเนน้ศึกษาวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศในฐานะ 
ภาษาท่ีสองของผูเ้รียนทั้งมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นดว้ย   
5.  การสอนภาษาญีปุ่่นในประเทศไทย 
 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเกิดข้ึนคร้ังแรกในยคุใดไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน แต่
พบวา่มีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษากนัแลว้เม่ือประมาณปี พ.ศ.2490 อยา่งนอ้ย
พบว่ามีการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตบพิตรพิมุขกนัแลว้  แต่
ดาํเนินการอยูไ่ม่นานกเ็ลิกไป 
 ในปี พ.ศ.2507 สมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่นในพระบรมราชูปถมัภ(์สนญ) ไดเ้ร่ิมเปิดสอน
ภาษาญ่ีปุ่นภาคนอกเวลาข้ึน   เพื่อเป็นการบริการและเผยแพร่ภาษาญ่ีปุ่นแก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
 ปี พ.ศ.2508 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยความสนบัสนุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ร่ิมเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเรียนระดบัปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลยัเป็นแห่งแรกข้ึน ความร่วมมือสนบัสนุนจากกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่นในคร้ัง
แรกนั้นเป็นความร่วมมือท่ีให้การสนับสนุนทั้งดา้นตาํราเรียน อุปกรณ์การสอน และบุคลากรซ่ึง
เป็นอาจารยช์าวญ่ีปุ่นจากประเทศญ่ีปุ่น ในปีเดียวกนัน้ีวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วิทยาเขต
บพิตรพิมุขไดเ้ปิดสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นข้ึนอีกคร้ัง 
 ปี พ.ศ.2509 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดเ้ปิดสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชา
เรียนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัข้ึนเป็นแห่งท่ีสองต่อจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และไดรั้บ
การสนบัสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่นเช่นเดียวกนั 
 ปี พ.ศ.2511 เร่ิมมีอาจารยช์าวไทยสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมหาวิทยาลยัเป็นแห่งแรก ท่ี
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปี พ.ศ. 2512 สาํนกัข่าวสารญ่ีปุ่น (Japan Information  Service) ซ่ึงเป็นองคก์รของรัฐบาล
ญ่ีปุ่นโดยการสนับสนุนจากสถานทูตญ่ีปุ่นและมูลนิธิญ่ีปุ่นได้เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อเป็นการ
บริการและเผยแพร่ภาษาญ่ีปุ่นแก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
 ปี พ.ศ.2517 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเร่ิมเปิดสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกในคณะอกัษร
ศาสตร์และในปีเดียวกนันั้นสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)ก็ไดเ้ปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นให้แก่
บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจข้ึนอีกแห่งหน่ึงดว้ย 
 ปี พ.ศ.2519 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เปิดสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ปัจจุบนั ณ. พ.ศ.2547 มีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมหาวิทยาลยั 35 แห่ง   แบ่งเป็น
มหาวิทยาลยัของรัฐ 23 แห่ง มหาวิทยาลยัเอกชน 12 แห่ง  (ไม่รวมสถาบนัราชภฎัและสถาบนัราช
มงคล) (มูลนิธิญ่ีปุ่น : 2546) คือส่วนใหญ่เป็นการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะวิชาบริการหรือวิชาเลือก
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ทัว่ไป  มีเพียง 12 แห่งเท่านั้นท่ีสอนเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทในระดบัปริญญาตรีและมีเพียง  2 แห่ง
เท่านั้นท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นระดับปริญญาโท   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์ เป็นมหาวิทยาลยั
เอกชน  ท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และได้ยกระดบัเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษา
โปรแกรมการท่องเท่ียวและโรงแรม  มีจุดมุ่งหมายใหน้กัศึกษามีความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศ
ในฐานะภาษาท่ีสองเพ่ือช่วยเสริมความแขง็แกร่งในการประกอบอาชีพทางดา้นการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม   ซ่ึงม◌ผีลทาํใหน้กัศึกษาท่ีจบการศึกษาไปสามารถหางานไดง่้ายและไดง้านท่ีดี   ดว้ย
ความไดเ้ปรียบจากการรู้ภาษาญ่ีปุ่นนัน่เอง   นอกจากน้ียงัเปิดวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาบริการทัว่ไป  
ไดรั้บความนิยมจากนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนกนัเป็นจาํนวนมากเช่นกนั   นับเป็นตวัอย่าง
หน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6.  แบบอย่างพฤติกรรมการสอน 
 แบบอยา่งพฤติกรรมการสอน คือ แนวคิด ลกัษณะกิริยา อาการ รูปแบบ วิธีการกระทาํต่าง 
ๆ ท่ีดาํเนินมาอยา่งเป็นกระบวนการเป็นแบบอยา่งทางวฒันธรรมในขณะทาํการสอน ซ่ึงจะมีผลทาํ
ให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ประสบความสําเร็จตามมุ่งหวงั ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะ
ทาํการศึกษาแบบอยา่งพฤติกรรมการสอน 8 องคป์ระกอบคือ 

6.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสอน 
6.2 รูปแบบการสอน 
6.3 วิธีการสอน 
6.4 เทคนิคและกลยทุธ์การสอน 
6.5 กิจกรรมการสอน 
6.6 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
6.7 พฤติกรรมของผูเ้รียน 
6.8 พฤติกรรมของผูส้อน 
6.1   แนวคดิเกีย่วกบัการสอน 

  การสอนภาษาหรือการเรียนการสอนภาษาเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและมี
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหลากหลายเร่ือง เช่น ผูส้อน ผูเ้รียน กระบวนการสอน วิธีการ
สอน เทคนิคการสอน ความต่อเน่ืองตามลาํดบัของเน้ือหา ลกัษณะเด่นของวฒันธรรมร่วม ความ
แตกต่างระหว่างวฒันธรรมย่อย และอ่ืน ๆ จึงทาํให้เกิดความหลากหลายของแนวคิดเก่ียวกบัการ
สอนข้ึน สุมิตรา  องัวฒันกุล (2535:21) กล่าวถึงแนวคิด (Approach) เก่ียวกบัการสอนว่าหมายถึง 
“ทฤษฎี หลกัการ หรือความเช่ือต่าง ๆ เก่ียวกบัธรรมชาติของภาษา นั่นคือลกัษณะพื้นฐานของ
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ระบบภาษา และความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา ซ่ึงก็คือกระบวนการในการเรียนรู้
ภาษาและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษา แนวคิดจึงเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีช่วยใหผู้ส้อน
ปฏิบติัต่อผูเ้รียนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและช้ีให้เห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียนท่ีคาดหวงัไวไ้ด ้
นอกจากน้ีแนวคิดยงัเป็นแนวทางสําหรับผูส้อนในการตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายและเน้ือหาของ
การเรียนการสอนตลอดจนเลือกรูปแบบและกิจกรรมในการสอนดว้ย”  
 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษามีอยู่มากมายหลากหลายแนวคิด อาจแบ่งแนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาจาํแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้3 ลกัษณะคือ  1.แนวคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ภาษา  2.แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษา   และ 3.แนวคิดเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร (สุมิตรา  
องัวฒันกุล. 2535:21)  ในส่วนน้ีจะนาํเสนอเฉพาะเร่ืองของแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาและ
แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาเท่านั้น ส่วนแนวคิดเก่ียวกับการจดัหลกัสูตรจะนําเสนอในเร่ือง
เก่ียวกบัหลกัสูตรต่อไป 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษา โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาท่ีสองนั้น   
คราเชน (Krashen, 1987:35-40)  กล่าวถึงสมมุติฐานของการเรียนรู้ภาษาท่ีสองไว ้5 ประการพอสรุป
ไดด้งัน้ี 
  1.1  สมมุติฐานเก่ียวกบัการเรียนและการรู้ภาษา (The Acquisition Learning 
Hypothesis) ซ่ึงสรุปไดว้่ากระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของคนเรามีอยู่ 2 แบบ คือการรู้ภาษา 
(Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning)  
  การรู้ภาษา (Language Acquisition) เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองท่ีมีกระบวนการ
คลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้ภาษาแม่ เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตวั (Subconscious) ผูเ้รียนจะไม่คิดว่า
กาํลงัเรียนภาษาอยู่เพราะมุ่งท่ีการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเป็นสาํคญั ผูเ้รียนมกัไม่รู้ตวัว่าไดเ้รียนรู้
กฎเกณฑ์ของภาษาแลว้ เพราะการไม่มีการเน้นเร่ืองกฎเกณฑ์ดังกล่าว แต่ผูเ้รียนก็จะรู้สึกไดถึ้ง
ความถูกผิดของภาษา แม้จะไม่ได้เรียนกฎเกณฑ์โดยตรง  การเรียนรู้แบบน้ีจึงมีลักษณะเป็น
ธรรมชาติ และไม่เป็นทางการ (informal)  
  การเรียนภาษา  (Language Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองอย่างรู้ตวั 
(conscious) เรียนรู้กฎเกณฑข์องภาษาเป็นหลกัซ่ึงผูเ้รียนมกัสามารถอธิบายกฎเกณฑข์องภาษาได ้มี
ความรู้เก่ียวกบัตวัภาษาท่ีเรียน แต่ในกระบวนการเรียนดว้ยวิธีน้ี ไม่มีการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร
เหมือนในชีวิตประจาํวนัจึงเป็นการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 
  1.2  สมมุติฐานเก่ียวกบัขั้นตอนในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ (The Natural 
Order Hypothesis) ซ่ึงสรุปไดว้่า การเรียนรู้ภาษานั้นเป็นไปอย่างมีขั้นตอนผูเ้รียนรู้โครงสร้าง
บางอยา่งก่อนโครงสร้างอ่ืน ๆ เป็นขั้นตอนตามลาํดบั 
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  1.3  สมมุติฐานเก่ียวกบักลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) ซ่ึงสรุป
ไดว้า่ การรู้ภาษา (Acquisition) และการเรียนภาษา (Learning) นาํไปใชป้ระโยชน์ไดต่้างกนั คือ การ
รู้ภาษา (Acquisition) ทาํให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริงได ้โดยมีความ
คล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) ส่วนการเรียนภาษา (Learning) มีประโยชน์ในการใช้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาหรือทาํหน้าท่ีเป็นกลไกทดสอบภาษา(Monitor) เท่านั้น ใน
ชีวิตประจาํวนัการเรียนภาษา (Learning) ซ่ึงเป็นการเรียนกฎเกณฑ์ของภาษา สามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไม่ไดม้ากนกัเพราะในการใชค้วามรู้น้ีเพื่อตรวจสอบแกไ้ขความถูกตอ้งของภาษายงัตอ้งมี
เง่ือนไขอีกอยา่งนอ้ย 3 ประการคือ 
   1.3.1 ตอ้งมีเวลาเพียงพอ  ซ่ึงในชีวิตจริงเรามกัจะไม่มีเวลาเพียงพอ
สาํหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา  โดยเฉพาะในการสนทนาทัว่ๆไป มิฉะนั้นจะทาํให้
พดูชา้มากหรือตอ้งพดูเป็นช่วง ๆ 
   1.3.2  ตอ้งมุ่งความสนใจไปท่ีรูปแบบของภาษา (Form) หรือความถูกตอ้ง
ตามเกณฑท์างภาษาท่ีเรียนมา ซ่ึงในชีวิตจริงผูพ้ดูจะสนใจเน้ือหาท่ีจะพดูมากกวา่ 
   1.3.3 ตอ้งมีความรู้กฎเกณฑ์ทางภาษา ซ่ึงกฎเกณฑ์ดงักล่าวมีอยู่เป็น
จาํนวนมาก จึงไม่อาจจะแน่ใจไดว้า่เราจะมีความรู้กฎเกณฑท์างภาษาไดค้รบถว้น 

1.4 สมมุติฐานเก่ียวกบัการรับขอ้มูลทางภาษา (The Input Hypothesis) ซ่ึงสรุปได ้
ว่าปัจจยัหน่ึงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง คือ ขอ้มูลทางภาษาท่ีผูเ้รียนสามารถ
เขา้ใจไดห้รือท่ีเรียกว่า Comprehensible Input ขอ้มูลดงักล่าวน้ีอาจไดม้าจากการฟังหรือการอ่านแต่
ตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจได ้มิฉะนั้นขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นเพียง “เสียง” หรือ “ตวัอกัษร” ท่ี
ไม่มีความหมายอะไรสาํหรับผูเ้รียน นอกจากน้ีขอ้มูลจะตอ้งมีความหมายในเน้ือหาดว้ย ไม่ใช่เป็น
เพียงกฎเกณฑห์รือโครงสร้างของภาษาเท่านั้น และตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจและเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน 
ตวัอย่างขอ้มูลประเภทน้ี เช่นคาํพูดให้ดูแลตนเอง ซ่ึงพ่อแม่พูดกบัลูก โดยใชภ้าษาท่ีเด็กสามารถ
เขา้ใจได ้มีความหมายต่อเด็ก โดยเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็กหรือส่ิงรอบตวั ไม่ใช่พูดเพื่อแสดง
ใหเ้ดก็เห็นโครงสร้างกฎเกณฑท์างภาษาเท่านั้น 
  1.5  สมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis) 
ซ่ึงสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีสาํคญัมากอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง คือ ปัจจยัดา้นเจต
คติอาทิเช่น แรงจูงใจ ความวิตกกงัวล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือขดัขวางการเรียนรู้ภาษาของ
ผูเ้รียนได ้แมผู้เ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลท่ีเขาสามารถเขา้ใจไดก้ต็าม  

จากสมมติฐาน 5 ประการน้ี อาจสรุปไดว้่าการเรียนรู้ภาษาท่ีสองนั้นมีได ้2 แบบ คือ แบบรู้
ภาษา (Acquisition) และแบบเรียนภาษา (Learning) การเรียนรู้ทั้ง 2 แบบน้ีใหผ้ลต่างกนั การเรียน
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แบบรู้ภาษาจะช่วยให้ผูเ้รียนใชภ้าษาไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ส่วนการเรียนแบบเรียนภาษา จะช่วยใน
ดา้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการ
เรียนรู้ภาษา คือ ขอ้มูลทางภาษาท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจได ้และเจตคติของผูเ้รียนซ่ึงควรมีความวิตก
กงัวลน้อย มีแรงจูงใจสูง นอกจากน้ีเวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ความถนัด วยัของผูเ้รียน ฯลฯ ก็เป็น
ส่วนประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสองเช่นกนั 

2.  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาจากแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้ภาษาท่ีสองมี 2 ลกัษณะคือการ
เรียนแบบการรู้ภาษา (Acquisition) และการเรียนแบบการเรียนภาษา (Learning) ทาํใหเ้กิดแนวคิด
เก่ียวกบัการสอนภาษาท่ีต่างกนัออกไปดงัน้ี 
  2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาตามแบบรู้ภาษา 
 หลงัจากท่ี คราเชน (Krashen) ไดเ้สนอสมมติฐาน 5 ประการดงักล่าวไปแลว้   เขาและเทรซี   
เทอร์เรล (Tracy Terrel) (อา้งถึงใน สุมิตรา  องัวฒันากุล, 2535: 25-26) ไดเ้สนอแนวคิดทางการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural Approach) ข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 
   1) แนวการสอนแบบธรรมชาติ เป็นวิธีการสอนท่ีเลียนแบบการเรียน
ภาษาแม่ของเดก็ กล่าวคือ ตอ้งจดัประสบการณ์ท่ีจะสอนใหเ้ดก็ไดพ้บและคุน้เคยกบัภาษาท่ีตนเรียน
มากท่ีสุด โดยใหผู้เ้รียนไดพ้บปะคลุกคลีกบัเจา้ของภาษาโดยตรง ผูส้อนจะเนน้เร่ืองคาํศพัทม์ากโดย
ถือว่าการเรียนภาษานั้นคือการเรียนคาํศพัท ์ส่วนไวยากรณ์ท่ีเรียนนั้นก็เป็นแบบคาํจาํกดัความและ
กฎเกณฑ ์และเน้ือเร่ืองท่ีเรียนกม็กัยดึเอาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเกณฑ ์
   2) แนวการสอนแบบธรรมชาติน้ีถือหลกัไม่พูดภาษาของผูเ้รียนใน
หอ้งเรียน แต่จะใชว้ิธีการออกท่าทาง กิริยา และวิธีพดูชา้ ๆ และวิธีแลกเปล่ียนคาํถามคาํตอบเพ่ือให้
ถอ้ยคาํของครูเป็นท่ีเขา้ใจและใชเ้ลียนแบบได  ้ครูจึงเป็นฝ่ายทาํการพูดเสียเป็นส่วนใหญ่ วิธีการ
ดงักล่าวอาจจะใชไ้ดผ้ลดีกบัเด็กเลก็ ๆ แต่อาจไม่เหมาะสมกบัผูใ้หญ่ซ่ึงชอบเรียนภาษาดว้ยการอ่าน
หรือศึกษากฎเกณฑแ์ทนท่ีจะเรียนการพดูอยา่งเดียว 
   3)  แนวการสอนแบบธรรมชาติ เนน้ภาษาพูดเป็นหลกัสาํคญัโดยเนน้ให้
ผูเ้รียนเคยชินกบัแบบของภาษาพดูมากกวา่ทกัษะอ่ืน ๆ แนวการสอนภาษาดงักล่าวไม่ไดย้ดึความคิด
ท่ีว่าทุกภาษามีแบบโครงสร้างของตนเอง และในขณะเดียวกนัไม่ใส่ใจการเปรียบเทียบภาษาท่ีสอน
กบัภาษาของผูเ้รียน 
 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติจุดเน้นอยู่ตรงท่ีการส่ือสารใน
สถานท่ีแทจ้ริง (REAL COMMUNICATION) ดงันั้น ครูผูส้อนจะตอ้งให้ขอ้มูลทางภาษาท่ีผูเ้รียน
สามารถเขา้ใจ และอยูใ่นความสนใจของพวกเขาดว้ย นอกจากน้ีครูผูส้อนจะตอ้งจดัหากิจกรรมต่าง 

ๆ ท่ีจะอาํนวยประโยชน์ให้ผูเ้รียนรู้ภาษาและสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างอตัโนมติั สาํหรับการแกไ้ข
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ขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนนั้น จะไม่กระทาํอย่างทนัทีทนัใดถา้ขอ้ผิดพลาดไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ส่ือสาร 

2.2  แนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา  
 เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ภาษาตามแบบการเรียนภาษาเป็นแบบทางการโดยผ่านการ
เรียนการสอนในห้องเรียน  จึงใคร่จะขอกล่าวถึงแนวคิดของศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ของแนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษาเสียก่อน อนัไดแ้ก่ แนวคิดทางดา้นจิตวิทยา แนวคิด
ทางดา้นภาษาศาสตร์และแนวคิดทางดา้นมนุษยวิทยา 
   2.2.1. แนวคิดทางดา้นจิตวิทยาไดมี้ผูแ้บ่งทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1) ทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง ทฤษฎีน้ีเนน้ว่าการเรียนรู้เกิดข้ึน
จากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง และเม่ือไดรั้บการเสริมแรง จากการตอบสนองท่ี
ถูกตอ้ง ก็จะเพิ่มการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน นกัจิตวิทยาท่ีสาํคญัไดแ้ก่ อี เอล ธอนไดค ์(E.L. THORNDIKE) 

ไอ พี พาฟลอฟ (I.P. PAVLOV) และบี เอฟ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) บางคร้ังเรียกทฤษฎีการเรียนรู้
แบบน้ีวา่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรม 
 2)  ทฤษฎีความคิดความเขา้ใจ มีทศันะท่ีตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีส่ิงเร้า
และการตอบสนอง ทฤษฎีน้ีเนน้ความคิดท่ีว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการของการคน้พบและเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ การเรียนรู้เกิดจากการมองเห็นความสัมพนัธ์ของปัญหา จนเกิดความ
เขา้ใจซ่ึงเรียกว่าการหยัง่เห็น การเรียนรู้น้ีตอ้งอาศยักระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียนแต่ละคน 

บางคนเรียกทฤษฎีน้ีว่า Gestalt Theory หรือ Field Theory  นกัจิตวิทยาท่ีรู้จกักนัดีก็ไดแ้ก่ อี จี       
โทลแมน (E.G. Tolman) และดบับลิว โคห์เลอร์ (W. Kohler)เป็นตน้ 
      2.2.2. แนวคิดทางดา้นภาษาศาสตร์อิทธิพลของนกัภาษาศาสตร์ท่ีมีต่อ
การเรียนการสอนภาษาท่ีสําคญั ๆ ไดแ้ก่ นักภาษาศาสตร์ กลุ่มโครงสร้าง (Structuralists) กลุ่ม
ไวยากรณ์ปริวรรต (Transformationalists)  และกลุ่มภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguists) ซ่ึงจะได้
กล่าวโดยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) กลุ่มท่ีเนน้โครงสร้าง กลุ่มน้ีเนน้วา่ภาษาเป็นส่ิงท่ีวิเคราะห์ไดเ้ป็น
ระบบซ่ึงเราอาจพิจารณาเป็นส่วน ๆ ได ้และแต่ละหน่วยของภาษาเก่ียวพนักนั ภาษาคือภาษาพูด
ไม่ใช่ภาษาเขียน การวิเคราะห์ภาษาจึงควรดูจากส่ิงท่ีเจา้ของภาษาพดู ไม่ใช่ส่ิงท่ีควรพดู นอกจากน้ี
ภาษาแต่ละภาษามีความแตกต่างกนั 
 2)  กลุ่มไวยากรณ์ปริวรรต นาํโดย นอม ชอมสก้ี (Noam  Chomsky) 
ให้ความคิดท่ีต่างไปว่า ภาษาเป็นเร่ืองของกฎเกณฑ ์และในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ของประโยคทาํ
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ใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างลึก และโครงสร้างผวิ โครงสร้างผวิ คือ ประโยคหรือคาํท่ีเราไดย้นิ
หรืออ่าน โครงสร้างลึก คือ ความหมายของประโยคท่ีเราไดย้ินหรืออ่านนั่นเอง นอกจากน้ียงัมี
แนวคิดว่า คนเราทุกคนมีความสามารถท่ีจะเข้าใจภาษาและสามารถจะแสดงออกมาได้ แต่
ความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษานั้นจะตอ้งมีก่อนถึงจะแสดงออกได ้
 3)  กลุ่มภาษาศาสตร์สังคม กลุ่มน้ีนาํโดย ดี ไฮมส์ (D.Hymes) ซ่ึงได้
โตแ้ยง้เก่ียวกบัทฤษฎีความสามารถทางภาษาของ ชอมสก้ี (Chomsky) เขากล่าวว่า การแสดงออก
ทางภาษาของชอมสก้ีนั้นมิใช่เป็นความสามารถในการนาํภาษาไปใช ้แมว้่าจะไดก้ล่าวถึงการนาํ
ภาษาไปใชใ้นคาํว่าการแสดงออกทางภาษาก็ตาม ทั้งน้ีเพราะ ชอมสก้ี ไม่ไดก้ล่าวถึงความสําคญั
ทางดา้นวฒันธรรมสังคม (Socioculture) เลย กล่าวถึงเฉพาะบทบาททางดา้นจิตวิทยา เช่น ความจาํ 
(Memory) การรับรู้ (Perception) เป็นตน้ ไม่ไดก้ล่าวถึงการปะทะสังสรรคท์างดา้นสังคม (Social 
Interaction) นอกจากน้ี ไฮมส์ ยงักล่าวว่า การแสดงออกทางภาษาของชอมสก้ีนั้นยงัมีความสับสน
ระหว่างการแสดงออกจริง (Actual Performance) และกฎเกณฑท่ี์แอบแฝงอยูใ่นการแสดงออกนั้น 
ๆ (Underlying Rules of Performance) เช่น Stylistic Rule ซ่ึงไฮมส์ถือว่าเป็นส่ิงท่ีแอบแฝงอยูใ่น
ความสามารถทางภาษา (Liguistic Competence) ดว้ย ดงันั้น ความสามารถทางภาษาท่ีสาํคญัท่ีสุดก็
คือ  ความสามารถท่ีจะพดูหรือเขา้ใจคาํพูดท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  แต่มีความเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ท่ีคาํพดูเหล่านั้นถูกนาํมาใช ้
  2.2.3.  แนวคิดทางดา้นมานุษยวิทยาผูมี้ความเช่ือทางดา้นมานุษยวิทยา เช่น คาร์ล 

โรเจอร์ (Carl Rogers) มีความเห็นว่า ผูท่ี้เรียนรู้ภาษาไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้คิดแสดงความรู้สึก หรือ
แสดงพฤติกรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานไม่เพียงแต่ความสามารถทางดา้นสติปัญญาเท่านั้นแต่จะตอ้ง
ข้ึนอยู่กับความรู้สึกของตนเองด้วย ดังนั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งคาํนึงถึง
เน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้สึก ประสบการณ์ ความจาํ ความหวงั ความปรารถนา ความเช่ือ ค่านิยม 

และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 จากแนวคิดทางจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยาดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้เกิดแนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาดงัน้ี 
 1. กลุ่มท่ีเนน้พฤติกรรม หรือ การสร้างสมนิสัยกลุ่มน้ีเป็นพวกท่ีไดแ้นวคิดจากทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบกระตุน้และการตอบสนอง และแนวคิดจากทฤษฎีภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้าง  กลุ่มน้ีมี
ความเช่ือว่าภาษาเป็นเร่ืองของนิสัย หรือความเคยชิน การเรียนภาษาก็คือการเลียนเสียง หรือการ
เลียนแบบ การสอนภาษาจึงมุ่งท่ีจะสร้างนิสยัใหพ้ดูภาษาใหม่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วโดยไม่ตอ้งคิดเนน้
เน้ือหาท่ีจะพดูเท่านั้น การสอนจึงเนน้การเลียนแบบหรือพดูซํ้ า ๆ เพื่อจดจาํไวใ้นสมอง  บทเรียนจะ
จัดเตรียมจากผลการเปรียบเทียบภาษาของตนกับภาษาท่ีจะเรียน    ในด้านระบบเสียงและรูป
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ประโยค ส่วนใดมีความแตกต่างกนัจะตอ้งฝึกให้มาก อาจสรุปความคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาของ
กลุ่มท่ีเนน้พฤติกรรมไดด้งัน้ี 
  1)  ภาษา คือ ภาษาพูดมิใช่ภาษาเขียน ทั้งน้ีเพราะการเรียนภาษาของตนเองก็เร่ิม
เรียนภาษาพูดก่อนท่ีจะเรียนเขียน ลาํดบัขั้นของการเรียนจึงเน้นความสําคญัของการออกเสียงให้
ถูกตอ้ง ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฟังภาษาพดูจนเขา้ใจ แลว้พดูตามซํ้ า ๆ ในระดบัความเร็วปกติ และใหค้วาม
สนใจการฝึกตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี คือ ฟัง พดู อ่านและเขียนตามลาํดบั 
  2)  ภาษาเป็นเร่ืองของนิสัย  เป็นแนวคิดท่ีอาศยัหลกัการเรียนรู้ของสกินเนอร์ท่ีว่า
นิสัยเกิดข้ึนเม่ือทาํอะไรแลว้ไดรั้บรางวลั แนวคิดน้ีเป็นรากฐานของวิธีเลียนแบบและจดจาํ มุ่งให้
ผูเ้รียนเรียนโครงสร้างของภาษาโดยฟังและว่าตามจนถึงขั้นท่ีจะโตต้อบไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือถูก
กระตุน้ 
  3)  การสอนมิใช่เนน้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษา แต่เนน้การฝึกใชภ้าษา ไวยกรณ์เป็นส่ิงท่ี
จะช่วยนาํไปสู่เป้าหมายในการเรียนภาษา 
  4)  ควรสอนภาษาท่ีเจา้ของภาษาใชพ้ดูมิใช่ส่ิงท่ีควรพดู สาํนวนท่ีไดย้นิกนัในบท
สนทนาของเจา้ของภาษา ถึงแมว้่าจะไม่เหมือนกบัไวยากรณ์แบบเก่า ก็ถือว่าใชไ้ด ้โดยท่ีครูจะตอ้ง
เลือกใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน 
  5)  ภาษาแต่ละภาษามีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนัไป ความแตกต่างระหว่างภาษาของ
ตน และภาษาท่ีเรียนจะเป็นปัญหาสาํหรับผูเ้รียนและควรฝึกเป็นพิเศษ 
 แนวคิดน้ียงัไดอิ้ทธิพลจากจิตวิทยาตามทฤษฎีของการเรียนรู้ซ่ึงเนน้วา่ ผูเ้รียนจะตอบโตก้บั
ส่ิงเร้า ถา้มีการเสริมแรงใหท้าํต่อไป การเรียนรู้ภาษาจึงคลา้ยกบัพฤติกรรมอ่ืนๆ เนน้การฝึกทาํซํ้ า ๆ 

การสอนภาษาจึงเนน้การจาํและฝึกอยา่งเตม็ท่ีเพื่อสร้างทกัษะใหม่ใหเ้ป็นนิสยั 
 วิธีสอนตามแนวคิดน้ีไดแ้ก่ วิธีสอนแบบฟังพดู (Audio Lingual Method)  
 2.  กลุ่มท่ีเนน้ความรู้ความเขา้ใจ กลุ่มน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบัภาษาท่ีตรงกนัขา้มกบักลุ่มแรก มี
ความเช่ือว่ากระบวนการเรียนภาษาของมนุษย ์มีขอบเขตกวา้งขวางกว่าท่ีจะอธิบายดงักล่าวขา้งตน้ 

กลุ่มน้ีเช่ือวา่การเรียนการใชภ้าษาเป็นกระบวนการอิสระ ท่ีไม่ผกูพนักบัส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้ การฝึก
อยา่งหน่ึงกใ็ชไ้ดเ้ฉพาะส่ิงท่ีฝึกเท่านั้น จะไปถ่ายทอดกบัเหตุการณ์อยา่งอ่ืนไม่ได ้ในชีวิตจริงมนุษย์
เราสามารถสร้างประโยคใหม่ไดอ้ยูเ่ร่ือย ๆ และสามารถจะเขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งมีการสอน การ
เรียนภาษาของมนุษยเ์กิดจากสัญชาตญาณ เด็กสามารถจะใชภ้าษาและเขา้ใจภาษาท่ีไม่เคยไดย้ินมา
ก่อนได ้  เพราะมีกลไกในสมองท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลและสร้างกฎเกณฑ์ข้ึน ไม่ใช่เป็นการจาํตาม
แบบผูใ้หญ่ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเรียนภาษาคือ สัญชาตญาณท่ีติดตวัมาแต่เกิด ผูใ้หญ่สามารถจะ

DPU



 29

สอนใหเ้ด็กเห็นโครงสร้าง หรือกฎเกณฑซ่ึ์งซบัซอ้นไดห้มด ผูใ้หญ่เป็นเพียงผูป้้อนขอ้มูลใหแ้ก่เด็ก 

ส่วนการเรียนรู้ เดก็จะเป็นผูก้ระทาํเองโดยอาศยักลไกตามธรรมชาติ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบน้ี เป็นพวกท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดทางจิตวิทยาแบบ
ความคิดความเขา้ใจและทฤษฎีภาษาศาสตร์กลุ่มไวยากรณ์ปริวรรต  การสอนตามแนวคิดน้ีเช่ือว่า
การท่ีเราสามารถพูดภาษาใดภาษาหน่ึงไดค้ล่องแคล่วนั้น ความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษานั้น ๆ มีอยู่
แลว้ในตวัเอง การสอนภาษาจึงมุ่งให้เขา้ใจกระบวนการทั้งหมดของภาษา เน้นความสําคญัของ
วากยสัมพนัธ์มากกว่าการเรียงคาํและไม่สนใจเร่ืองเสียงมากนกั อาจจะสรุปความคิดเก่ียวกบัการ
สอนภาษาของกลุ่มท่ีเนน้ความรู้ความเขา้ใจไดด้งัน้ี 
  1)  คนเราใชภ้าษาไปตามกฎเกณฑ ์การสอนภาษาจึงควรสอนระบบภาษา 
  2)  ภาษามีจาํนวนประโยคมิรู้จบ ภาษาหน่ึง ๆ มีจาํนวนประโยคมากมายและเราไม่
สามารถสอนประโยคทุกประโยคได ้
  3)  คนเรามีความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษา (Competence) และความสามารถในการ
แสดงออกภาษา (Performance) แต่ความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษานั้นมีก่อนความสามารถในการ
แสดงออกทางภาษา ฉะนั้นก่อนท่ีจะให้ผูเ้รียนแสดงออกครูตอ้งจดัความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนเสียก่อน 
  4)  เจา้ของภาษาทุกคนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างโครงสร้างผิว และ
โครงสร้างลึก การท่ีจะอธิบายความแตกต่างของโครงสร้างผิวมีกฎอยู่ 2 กฎ คือ กฎโครงสร้าง
พื้นฐาน (Phrase Structure Rule) และกฎการปริวรรต (Transformation Rule)  
  5)  คนเราเกิดมาพร้อมกบัความสามารถท่ีจะเรียนรู้ภาษาได ้ความสามารถน้ีมี
ลกัษณะสากล 
  6)  ไวยากรณ์ของทุกภาษา มีลกัษณะสากล คือ มีโครงสร้างพื้นฐานคลา้ยกนั 
 แนวคิดน้ีไดรั้บอิทธิพลจากจิตวิทยาเชิงความคิดความเขา้ใจดว้ยเช่นกนั นักจิตวิทยาตาม
ทฤษฎีน้ีเน้นว่าการเรียนรู้เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล มิใช่อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึน ถา้ไดใ้หค้วามรู้และจดัระเบียบความรู้ข้ึน สะสมความรู้นั้นไวใ้นลกัษณะท่ีจะกลายเป็นส่วน
สาํคญัของกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ภาษาเป็นพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะสร้างสม และเป็นไปตามกฎ 

ครูจะตอ้งยอมรับว่าสติปัญญามีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากรู้ อยากเห็น 

อยากซกั อยากถาม และเกิดความเขา้ใจ สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัส่ิงท่ีตนรู้แลว้เพื่อนาํไปใชใ้ห้
ไดผ้ลดี 
 การสอนภาษาตามแนวคิดน้ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถเช่นเดียวกบัเจา้ของภาษา 

สามารถใชก้ฎเกณฑไ์ด ้โดยเร่ิมใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจภาษาและการแสดงออกทางภาษา การเขา้ใจ
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กฎเกณฑ์เป็นพื้นฐานสําคญัในการเรียนรู้ภาษา การเรียนรู้ควรจะเป็นไปอย่างมีความหมายและ
เช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในการเรียนภาษาของตนเอง 
 วิธีสอนตามแนวคิดน้ี  ได้แก่  วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล  (Grammar-Translation 

Method) วิธีสอนแบบตรง (Direct Method) และวิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความ
เขา้ใจ (Cognitive Code Learning Theory)  

3.  กลุ่มท่ีเนน้การส่ือสาร   กลุ่มน้ีมีแนวคิดทางดา้นจิตวิทยา ตามกลุ่มความคิดความเขา้ใจ
และกลุ่มภาษาศาสตร์สงัคม หลกัการสาํคญัของแนวคิดของกลุ่มน้ีคือ  

1. การเรียนภาษายอ่มมีเป้าหมาย 
2. ความสามารถในการใชป้ระโยค และความคิดอยา่งต่อเน่ืองทั้งหมดในขณะส่ือสาร 

มีความสาํคญักวา่ส่วนประกอบยอ่ย ๆ ในประโยค 
3. กระบวนการของการส่ือสาร มีความสาํคญัเท่ากบัรูปแบบภาษา 
4. การเรียนภาษาเนน้การปฏิบติั 
5. ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์มิใช่เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัท่ีสุดของการส่ือสาร 

วิธีสอนตามแนวคิดของกลุ่มท่ีเนน้การส่ือสารคือวิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ 
ส่ือสาร (Communicative Approach)  

4.  กลุ่มมานุษยวิทยา   กลุ่มน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษา โดยยึดแนวความคิดทาง
มานุษยวิทยา ซ่ึงมีหลกัการสาํคญั คือ จุดประสงคข์องการเรียนภาษามิใช่เพียงแต่จะส่ือสารกบัผูค้น
เท่านั้น แต่เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพภายในตวัของตนเอง และถือว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือของการ
ปฏิสมัพนัทางสงัคม (SOCIAL INTERACTION)  

วิธีการสอนตามแนวคิดน้ีไดแ้ก่ วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ (Community Language learning) 

วิธีสอนแบบการตอบสนองดว้ยท่าทาง (Total Physical Response) และวิธีสอนแบบชกัชวน 

(Suggestopedia) เป็นตน้ 
6.2  รูปแบบการสอน 

  รูปแบบ (Model) เป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมา
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น เป็นคาํอธิบาย เป็นแผนผงั ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้
ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิด ท่ีบุคคลใชสื้บ
สอบหาคาํตอบ ความรู้ ความเขา้ใจ ในปรากฏการณ์ทั้ งหลาย โดยอาศยัแนวคิด ประสบการณ์ 

หลกัการ ทฤษฎีหรือปรัชญาในเร่ืองนั้น ๆ มาช่วยอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ ผ่านการ
ทดสอบพิสูจน์ตามกระบวนการอยา่งเหมาะสมจนเป็นท่ียอมรับวา่เป็นแบบแผนในเร่ืองนั้น ๆ ได ้

DPU



 31

  ทิศนา  แขมมณี (2545:219-221) ใหค้าํนิยามรูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียน
การสอนว่า “คือ สภาพลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญั ซ่ึงไดรั้บการ
จัดไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือต่าง  ๆ โดย
ประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนสาํคญัในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ี
ยึดถือ ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการ
เรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ” รูปแบบการเรียนการสอนควรมี
องคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ี 

ก.  มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลกั
ของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 

ข. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 

ค. มีการจดัระบบ  คือมีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ของระบบ ใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 

ง. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะ
ช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

รูปแบบการสอนมีอยูม่ากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ในท่ีน้ีจะนาํเสนอรูปแบบการสอนทัว่ไป  
ตามแนวทางของนกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงทั้งของต่างประเทศและของไทย 2-3 รูปแบบ และจะนาํเสนอ
รูปแบบการสอนท่ีเนน้เฉพาะดา้นเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษา อีก 2-3 รูปแบบ เพื่อเป็น
แนวทางสาํหรับงานวิจยัน้ี ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการสอนทัว่ไป  
  1.1  รูปแบบการสอนทัว่ไปของเคมพ ์(Kemp, 1971) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
สาํคญั 8 ขั้นตอนคือ 

1.1.1 ขั้นกาํหนดจุดประสงคท์ัว่ไปและหวัขอ้ท่ีจะสอน 
1.1.2 ขั้นศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
1.1.3 ขั้นกาํหนดจุดประสงคข์องการสอนเชิงพฤติกรรม 
1.1.4 ขั้นศึกษาเน้ือหาสาระวิชา 
1.1.5 ขั้นประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ และแหล่งวิทยาการ 
1.1.6 ขั้นการประเมินผล 
1.1.7 ขั้นการปรับปรุงแกไ้ข 
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1.2 รูปแบบการสอนทัว่ไปของเยอร์ลาชและอีลี (Gerlach and Ely, 1971)  
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 6 ขั้นตอนคือ 

1.2.1 ขั้นตอนกาํหนดจุดประสงค ์
1.2.2 ขั้นคดัเลือกเน้ือหาสาระ 
1.2.3 ขั้นประเมินพฤติกรรมก่อนการเรียน 
1.2.4 ขั้นดาํเนินการเรียนการสอนโดย 

ก. เลือกวิธีสอน 
ข. จดักลุ่มผูเ้รียน 
ค. กาํหนดเวลาเรียน 
ง. จดัสถานท่ีเรียน 
จ. คดัเลือกวสัดุอุปกรณ์การสอน 

1.2.5 ขั้นประเมินผล 
1.2.6 ขั้นขอ้มูลยอ้นกลบั 

1.3 รูปแบบการสอนทัว่ไปของ สงดั  อุทรานนัท ์(2532) ประกอบดว้ยองค ์
ประกอบสาํคญั 10 ขั้นตอนคือ 

1.3.1 ขั้นศึกษาลกัษณะของผูเ้รียน 
1.3.2 ขั้นกาํหนดจุดประสงคข์องการสอน 
1.3.3 ขั้นศึกษาคดัเลือกเน้ือหาสาระท่ีจะสอน 
1.3.4 ขั้นเตรียมความพร้อม 
1.3.5 ขั้นดาํเนินการสอน 
1.3.6 ขั้นกิจกรรมสร้างเสริมทกัษะ 
1.3.7 ขั้นกิจกรรมสนบัสนุน 
1.3.8 ขั้นควบคุมและตรวจสอบ 
1.3.9 ขั้นสมัฤทธ์ิผลของการสอน 
1.3.10 ขั้นปรับปรุงแกไ้ข 

2.  รูปแบบการสอนทีเ่น้นเฉพาะด้านเฉพาะเร่ือง 
  2.1  รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัยของกานเย (Gagne’ , 1985:70-
90) มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาสาระต่าง ๆ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 9 

ขั้นตอนคือ 
2.1.1 ขั้นกระตุน้และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
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2.1.2 ขั้นแจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนใหผู้เ้รียนทราบ 
2.1.3 ขั้นกระตุน้ใหร้ะลึกถึงความรู้เดิม 
2.1.4 ขั้นนาํเสนอส่ิงเร้าหรือเน้ือหาสาระใหม่ 
2.1.5 ขั้นใหแ้นวการเรียนรู้หรือการจดัระบบขอ้มูลใหมี้ความหมาย 
2.1.6 ขั้นกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถ 
2.1.7 ขั้นใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
2.1.8 ขั้นการประเมินผลการแสดงออกของผูเ้รียน 
2.1.9 ขั้นส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

2.2 รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสยัโดยใชบ้ทบาทสมมุติของแชฟ 
เทลและแชฟเทล (Shaftel and Shaftel อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2545:240-241) มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงคโ์ดยผา่นรูปแบบการสอนท่ีใช้
บทบาทสมมุติ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 9 ขั้นตอนคือ 

2.2.1 ขั้นนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมุติ 
2.2.2 ขั้นเลือกผูแ้สดง 
2.2.3 ขั้นจดัฉาก 
2.2.4 ขั้นเตรียมผูส้งัเกตการณ์ 
2.2.5 ขั้นแสดงตามบทบาท 
2.2.6 ขั้นอภิปรายและประเมินผล 
2.2.7 ขั้นแสดงเพิ่มเติม 
2.2.8 ขั้นอภิปรายและประเมินผลอีกคร้ัง 
2.2.9 ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้ 

2.3 รูปแบบการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง : รูปแบบการประสานหา้แนว 
คิดของ ทิศนา  แขมมณี (2543:17) มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง พึ่งการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน บุคคลอ่ืน และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั อาศยัทกัษะกระบวนการต่าง 
ๆ เขา้มาประยกุตใ์ช ้โดยผา่นแนวคิด 5 แนวคิดคือ (1) แนวคิดการสร้างความรู้ (2) แนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (3) แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ (4) 
แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้กระบวนการ และ (5) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ ซ่ึงจาํแนกออกไดเ้ป็น
องคป์ระกอบ 7 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ 

2.3.1 ขั้นการทบทวนความรู้เดิม 
2.3.2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ 
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2.3.3 ขั้นการศึกษาทาํความเขา้ใจ ขอ้มูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กบัความรู้เดิม 

2.3.4 ขั้นการแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม 
2.3.5 ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้ 
2.3.6 ขั้นปฏิบติัและหรือแสดงผลงาน 
2.3.7 ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่รูปแบบการสอนของนกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงมีทั้งส่วนท่ี 
เหมือนกันและแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาสาระท่ีสําคญัท่ีมีความสอดคลอ้งกันแลว้พอสรุปได้ว่า
รูปแบบการสอนนั้นควรมีองคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ีคือ  

1. ขั้นตั้งวตัถุประสงค ์
2. ขั้นเลือกเน้ือหาสาระ 
3. ขั้นศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
4. ขั้นดาํเนินการเรียนการสอน 
5. ขั้นประเมินผล 
6. ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูลป้อนกลบั 
7. ขั้นปรับปรุงแกไ้ข 

 
6.3  วธีิการสอน 

  วิธีการสอน (Teaching Method) หมายถึงขั้นตอนท่ีผูส้อนดาํเนินการใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้   ตามวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัไป  ตามองคป์ระกอบและขั้นตอนสาํคญั
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะหรือ  ลกัษณะเด่นท่ีขาดไม่ไดข้องวิธีนั้น ๆ   วารี  ถิรจิตร (2534:54) ให้
ความหมายของคาํว่าวิธีสอนไวว้่า “คือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามและพฒันาไปในทางท่ีพึงปรารถนา สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษา โดยครูจะเป็นผูร้วบรวมความรู้ จดัความรู้นั้นใหง่้ายและน่าสนใจต่อผูเ้รียนเพื่อสะดวกต่อ
การเรียนการสอน ผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสฝึกความรับผดิชอบ การรู้จกัคิด วิธีเรียนและวิธีทาํงาน ครูมี
หน้าท่ีคอยแนะนาํและช่วยเหลือในการวางแผนและการวดัผลร่วมกบันักเรียนโดยอาศยัวิธีทาง
วิทยาศาสตร์” 
  จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของวิธีสอนก็คือ  สอนอยา่งไรจึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

มีความคิดอย่างมีเหตุมีผล ลงมือปฏิบติังานต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ย
วิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม พร้อมทั้งมีความสามารถนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
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กบัความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมและเทคโนโลย ี  ทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการใชชี้วิตอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 ประเภทของวธีิสอน 
  วิธีสอนนั้นมีอยูม่ากมายหลายประเภท แต่พอจะสรุปจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 1.  วิธีสอนแบบยดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง     2.  วิธีสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง   และ 

3.  วิธีสอนแบบยดึผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั (บาํรุง  กลดัเจริญ และฉวีวรรณ  กินาวงศ,์ 2527:175-176)  
1. วิธีสอนแบบยดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง (Teacher-Centered Method) วิธีน้ีครูจะเป็นผูส้อน 

ผูถ่้ายทอดความรู้ วางแผนการสอน ควบคุมเน้ือหา วดัผล และดาํเนินการทุก ๆ วิธีเพื่อให้เด็กมี
ความรู้ โดยยดึถือความคิดเห็นและความตอ้งการในดา้นการจดัการสอนของครูเป็นสาํคญั วิธีสอนท่ี
ยดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลางไดแ้ก่วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบปาฐกถา วิธี
สอนแบบทบทวน และวิธีสอนแบบซกัถามเป็นตน้ 
 2.  วิธีสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Method) วิธีน้ีนกัเรียนหรือ
ผูเ้รียนจะเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง วางแผนบทเรียนเองโดยเนน้ความสนใจ ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนเป็นสําคญั และคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย ครูผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยให้
คาํแนะนาํ แนะแนว คอยดูแลให้ผูเ้รียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง วิธีสอนท่ียึดผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางไดแ้ก่ วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ วิธีสอนแบบหน่วย วิธีสอน
แบบศูนยก์ารเรียน วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบนิรภยั วิธีสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบ
บทบาทสมมุติ วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน และวิธีสอนแบบทดลองเป็นตน้ 
 3.  วิธีสอนแบบยดึผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั (Co-Operative Group Method) วิธีน้ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนจะร่วมกนัในการจดับทเรียน วางแผนคน้ควา้หาความรู้ สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกนั การสอน
แบบน้ีจะถือเอากลุ่มเป็นหลกั ความเห็นของกลุ่มเป็นสาํคญั เนน้การทาํงานเป็นพวกเป็นหมู่ วิธีสอน
ท่ียดึผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัไดแ้ก่ วิธีสอนแบบอภิปรายหมู่ วิธีสอนแบบแสดงบทบาทเป็นตน้ 

แบบอย่างของวธีิสอน 
  แบบอยา่งของวิธีสอนนั้นมีนกัการศึกษาทาํการศึกษาคน้ควา้ไวม้ากมาย ในท่ีน้ีจะ
นาํเสนอเฉพาะแบบอยา่งวิธีสอนทัว่ไปท่ีนิยมใชม้าก 13 แบบอยา่งและท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยตรงอีก 5 แบบอยา่ง รวมเป็น 18 แบบอยา่งดงัน้ี 
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แบบอย่างวธีิสอนทัว่ไป 
  1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีครูบอกเล่าหรือ
อธิบายเน้ือหาต่าง ๆ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ให้นกัเรียนฟัง   ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นยาวเพียงใด โดย
ครูเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวต่าง ๆ มา แลว้นักเรียนเป็นฝ่ายรับผลการศึกษานั้น 

โดยทัว่ไปมกัจะมีการส่ือความหมายทางเดียวคือ จากครูไปสู่นกัเรียน โดยนกัเรียนมีโอกาสมีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย (สุพิน  บุญชูวงศ,์ 2534:46) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบ
บรรยายคือใชเ้วลาในการสอนน้อย ใชก้บัผูเ้รียนจาํนวนมากได ้ สอนสะดวกไม่ยุ่งยากมาก และ
ถ่ายทอดเน้ือหาสาระไดม้าก ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ผูเ้รียนมีบทบาทนอ้ยทาํให้ขาดความสนใจในการ
ฟังบรรยาย ถา้ผูบ้รรยายไม่มีศิลปะดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนอาจไม่เขา้ใจและเกิดความ
เบ่ือหน่าย เป็นวิธีการสอนท่ีไม่สนองความตอ้งการและความแตกต่างระหว่างบุคคล (ทิศนา  แขมมณี, 
2545:327)  
  2. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีผูส้อนใชก้าร
สาธิตหรือการแสดงหรือนาํส่ือท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ให้ผูเ้รียนสังเกตุแลว้ให้ผูเ้รียนซกัถาม   

อภิปราย  แลว้สรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกตการสาธิตของผูส้อน วิธีน้ีเป็นวิธีช่วยให้ผูเ้รียนทั้ง
ชั้นได้เห็นการปฏิบติัจริงด้วยตาตนเอง ทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหรือการปฏิบติันั้น
ชดัเจนข้ึน ขอ้ดีของวิธีสอนแบบสาธิตคือ ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงเห็นส่ิงท่ีเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม   เขา้ใจจดจาํเร่ืองท่ีสาธิตไดดี้และนาน ประหยดัเวลาอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย สอนผูเ้รียนได้
คร้ังละจาํนวนมาก ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ ถา้กลุ่มผูเ้รียนใหญ่อาจสังเกตเห็นการสาธิตไม่ชดัเจน ไม่
ทัว่ถึง หากไม่ให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามก็จะไม่เห็นพฤติกรรมของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมไม่ทัว่ถึงไม่
มากพอ    ผูเ้รียนไม่ไดล้งมือทาํเองจึงอาจไม่เกิดความรู้ท่ีลึกซ้ึงเพียงพอ (ทิศนา  แขมมณี, 2545:328-330)  
  3.  วิธีสอนแบบทดลอง (Experiment Method หรือ Laboratory Method)  หมายถึง
วิธีสอนท่ีผูส้อนและหรือผูเ้รียนกาํหนดปัญหาและสมมุติฐานในการทดลอง    ผูส้อนใหค้าํแนะนาํ
แก่ผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนลงมือทดลองปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนด    โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น เกบ็
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการทดลอง 

เป็นวิธีท่ีช่วยใหผู้เ้รียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มเกิดการเรียนรู้  โดยการเห็นผลประจกัษช์ดัจากการคิด
และการกระทาํของตนเอง ทาํให้การเรียนรู้นั้นตรงกบัความเป็นจริง (ทิศนา  แขมมณี, 2545:331) 

ขอ้ดีของวิธีสอนแบบทดลองคือเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดก้ระทาํจริง (Learning by Doing) ไดพ้ิสูจน์ 
ทดสอบ ผา่นกระบวนการอยา่งเป็นระบบผา่นประสาทสัมผสัหลายดา้น เรียนรู้จากของจริงทาํใหจ้าํ
ไดน้าน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากเกิดความกระตือรือร้น ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่มีค่าใช้จ่ายสูง
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เพราะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ วสัดุ ยิ่งมีผูเ้รียนมากยิ่งส้ินเปลืองมาก สอนไดไ้ม่ทนัเวลาเพราะใช้
เวลามากเน่ืองจากกระบวนการขั้นตอนตอ้งใชเ้วลา 
 วิธีสอนแบบทดลองนั้นเดิมใช้กบัการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมาไดมี้ความนิยมใช้ใน
หลากหลายวิชา เช่น คหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์เป็นตน้ วิธีสอนแบบทดลอง
แตกต่างกบัวิธีสอนแบบสาธิตคือวิธีสอนแบบทดลอง นกัเรียนเป็นผูน้าํ ส่วนวิธีสอนแบบสาธิตนั้น
ครูเท่านั้นเป็นผูส้าธิตใหน้กัเรียนทั้งชั้นดู (บาํรุง  กลดัเจริญ และฉวีวรรณ  กินาวงศ,์ 2527:191-192) 

4.  วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสใหท้ั้ง 
ผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดน้าํเร่ืองราวต่าง ๆ มาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั ในบางคร้ังอาจมีการซกัถามหรือช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน   

ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ส่วนใหญ่ผูส้อนจะเป็นเพียงผูค้อยแนะนาํดูแลหรืออาจเป็นผูน้าํปัญหามาใหผู้เ้รียน
ช่วยกนัแกไ้ข   และฝึกฝนใหรู้้จกัคิด รู้จกัฟัง รู้จกัปฏิบติั   ผูส้อนตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก 

อนัเป็นส่วนหน่ึงของการปลูกฝังประชาธิปไตย โดยสอนให้เป็นคนมีเหตุมีผล ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบอภิปราย
คือการส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้พูด กลา้แสดง  รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง   รู้จกัเป็นผูพู้ด
และผูฟั้งท่ีดี มีเหตุผล ซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็น   และส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบในการ
ทาํงานร่วมกนั ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ อาจทาํใหย้ดืเยื้อส้ินเปลืองเวลา ถา้หวัขอ้อภิปรายยากเกินไปและ
ไม่รู้จกัควบคุมเวลา ถา้ผูค้วบคุมการอภิปรายไม่สามารถควบคุมผูอ้ภิปรายให้อยูใ่นขอบเขตไดอ้าจ
ทาํใหเ้กิดความซํ้าซอ้นน่าเบ่ือหรืออภิปรายผดิวตัถุประสงคไ์ม่ไดป้ระโยชน์เตม็ท่ี  

  5. วิธีสอนแบบอธิบาย (Expository Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีผูส้อนเป็นผูอ้ธิบาย 
ช้ีแจงประเด็นเน้ือหาท่ีเรียนให้ผูเ้รียนฟัง โดยการบอก อธิบายหรือแปลความหมายในเร่ืองนั้นให้
ผูเ้รียนเขา้ใจ วิธีการสอนแบบอธิบายน้ียงัมีความจาํเป็นตอ้งใชอ้ยูม่าก โดยเฉพาะในการสอนภาษา 
การอธิบายคาํศพัท ์อธิบายไวยากรณ์หรือเร่ืองท่ียากแก่การเขา้ใจเป็นตน้   บาํรุง  กลดัเจริญและ
ฉวีวรรณ  กินาวงศ ์(2527;188) กล่าวถึงขอ้ดีและขอ้จาํกดัของวิธีสอนแบบอธิบายว่าในส่วนของ
ขอ้ดีคือ “เป็นวิธีสอนท่ีประหยดัเวลาไดดี้ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงครูอาจจะสอนเน้ือหาวิชาไดม้าก ซ่ึง
ถา้ให้นักเรียนไปคน้ควา้หาความรู้เองอาจตอ้งเสียเวลาหลายชัว่โมงและเป็นวิธีท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะ
สอนใหน้กัเรียนเกิดความซาบซ้ึง” ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ วิธีน้ีอาจเหมาะสาํหรับเน้ือหาบางวิชาหรือ
บางตอนบางช่วงของเน้ือหาวิชาเท่านั้น 
  6. วิธีสอนแบบนิรนยั (Deductive Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนรู้หลกั 

กฎ สูตร นิยาม เสียก่อน แลว้จึงให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้พิสูจน์หลกั กฎ สูตร นิยาม หรือความจริง
เหล่านั้นกบักรณีท่ีเตรียมไวใ้ห้หรือกบัตวัอยา่งเฉพาะ   อาจกล่าวอยา่งสั้น ๆ ไดว้่าเป็นการสอนจาก
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กฎเกณฑไ์ปหาตวัอย่าง  เช่นการสอนหลกัภาษาเร่ืองคาํนามคืออะไร ครูอธิบายกฎเกณฑว์่าคาํนาม
คืออะไรเสียก่อน    คาํนามคือคาํท่ีใชเ้รียกช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ แลว้ครูก็นาํเอารายช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ 

ซ่ึงมีคาํชนิดอ่ืน ๆ เช่นคาํกิริยา คาํวิเศษณ์ คาํสรรพนาม ฯลฯ ใส่ปะปนไวม้าให้นักเรียนช่วยกัน
ตดัสินว่าอะไรคือคาํนาม อะไรไม่ใช่คาํนาม โดยเอากฎเกณฑเ์ร่ืองคาํนามคืออะไรมาใชเ้ป็นหลกัใน
การพิจารณารายช่ือเหล่านั้น (บาํรุง  กลดัเจริญ และฉวีวรรณ  กินาวงศ,์ 2527:179) วิธีสอนแบบ
นิรภยัเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัการและสามารถนาํหลกัดงักล่าวไปใชไ้ด ้ 

ขอ้ดีของวิธีสอนแบบนิรนยัคือ ช่วยถ่ายทอดเน้ือหาสาระไดร้วดเร็วและไม่ยุง่ยาก ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน
การนาํทฤษฎี/หลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ และผูเ้รียนสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดโ้ดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอผูเ้รียนท่ีเรียนชา้กว่า ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ ผูส้อนตอ้งเตรียมตวัอยา่ง สถานการณ์ปัญหา
ท่ีหลากหลายมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทาํเสียเวลาเตรียมตวัมากกวา่ปกติ เป็นวิธีสอนท่ีข้ึนกบัความสามารถ
ของผูส้อนในการนาํเสนอเพื่อ สอนทฤษฎี หลกัการให้ผูเ้รียนเขา้ใจ     ถา้ผูส้อนมีความสามารถไม่
พอจะทาํให้การเรียนมีอุปสรรคไ์ด ้ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดช้า้จะมีปัญหาตามไม่ทนัเพื่อน   (ทิศนา  แขมมณี, 
2545: 336-337) 
  7. วิธีสอนแบบอุปนยั (Induction Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีสอนจากส่วนยอ่ยไป
หาส่วนรวม หรือสอนจากตวัอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลกัการ ขอ้เท็จจริงหรือขอ้สรุป โดยการให้
นักเรียนได้ทาํการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบกรณีหรือตัวอย่างต่าง ๆ แลว้พิจารณาหา
องคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั จากกรณีหรือตวัอย่างต่าง ๆ เหล่าน้ี เพื่อจะนาํมาเป็น
ขอ้สรุป เช่น ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูให้นกัเรียนนาํโลหะชนิดต่าง ๆ มาเผาจนร้อน แลว้ให้
นกัเรียนสังเกตความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัโลหะเหล่านั้นในลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึง
กนั นกัเรียนอาจจะสรุปจากผลการทดลองไดว้่า โลหะต่าง ๆ เม่ือถูกความร้อนเขา้จะขยายตวัเป็นตน้ 

วิธีสอนแบบน้ีจะช่วยให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์แยกแยะขอ้แตกต่าง และสัมพนัธ์รายละเอียดท่ี
เหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั   ซ่ึงจะนาํไปสู่การสรุป การนิยาม การตั้งเป็นกฎเกณฑ ์หลกัการหรือเป็นสูตร
ต่าง ๆ ข้ึน (บาํรุง  กลดัเจริญ และฉวีวรรณ  กินาวงศ,์ 2527:176-177) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบอุปนยัคือ 

ช่วยให้ผูเ้รียนคน้พบการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จึงเกิดความเขา้ใจและจดจาํไดดี้  ช่วยให้ผูเ้รียนได้
พฒันาการคิดวิเคราะห์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการเรียนรู้ และเป็นวิธีสอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียน
ทั้งเน้ือหาความรู้และกระบวนการ  ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ตอ้งอาศยัตวัอย่างท่ีดี 

หากผูส้อนไม่สันทดัการสอนอาจไม่ประสบผลสําเร็จ หากผูเ้รียนขาดทกัษะในการคิดและการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มอาจไม่เกิดผลท่ีตอ้งการ (ทิศนา  แขมณี, 2545:340)  
  8. วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbartion Five Formal Steps Method) หมายถึงวิธีสอน
ท่ีมีลาํดบัขั้นตอน 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมหรือการนาํเขา้สู่บทเรียน    ขั้นลงมือสอนโดยผูส้อนนาํ
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ความรู้ใหม่ ๆ เน้ือหาสาระวิชาท่ีตอ้งการสอนมาสอนให้ผูเ้รียน    ขั้นสัมพนัธ์กนัคือพยายามขยาย
ขอบเขตของความรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน พร้อมทั้งสอนในส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัและเก่ียวโยงกนั   ขั้นตั้งเป็น
กฎเกณฑห์รือขั้นสรุปเม่ือเรียนจบแต่ละบทเรียนผูส้อนและผูเ้รียนร่วมมือกนัสรุปประเด็นหรือตั้ง
เป็นกฎเกณฑต่์าง ๆ ข้ึน   และขั้นสุดทา้ยขั้นนาํไปใชคื้อลงมือปฏิบติัโดยการทาํงาน ทาํแบบฝึกหัด
และทาํการบา้นเป็นตน้   วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ตนั้นกล่าวกนัว่าใชไ้ดผ้ลดีในวิชาท่ีเก่ียวกบัภาษา 

วรรณคดี ประวติัศาสตร์ ฯลฯ (Horne อา้งถึงในบาํรุง  กลดัเจริญ และฉวีวรรณ  กินาวงศ ์2527 : 185) 
ขอ้ดีของวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต คือ ช่วยในการเช่ือมโยงความรู้ดั้งเดิมใหส้ัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ได้
ดี ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถสรุปสาระสาํคญัในบทเรียนและตั้งเป็นกฎเกณฑไ์ด ้ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่
ขีดความรู้ของผูเ้รียนอยูใ่นวงจาํกดั ผูเ้รียนขาดการส่งเสริมให้เกิดพฒันาทางดา้นอารมณ์และสังคม 
ไม่ค่อยคาํนึงถึงความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน  

  9. วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้
ผูเ้รียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกับความเป็นจริง  และแสดงออกตาม
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง    และนาํเอาการแสดงออกของผูแ้สดง ทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีสังเกตพบมาเป็นขอ้มูลในการอภิปรายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค ์  วารี  ถิระจิตร (2534:186) กล่าวถึงการแสดงบทบาทสมมุติว่า หมายถึง “การสมมุติ
บทบาทและจดัสภาพการณ์ให้ผูแ้สดงบทบาทไดแ้สดงความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ จากสภาพการณ์ท่ี
สมมุติข้ึน ซ่ึงอาจจะเตรียมมาก่อนท่ีจะแสดงบทบาท หรือไม่ไดเ้ตรียมมาก่อน   ภายหลงัการแสดง
บทบาทสมมุติจะตอ้งมีการสรุปผลของการแสดงบทบาทนั้นดว้ย”  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบแสดง
บทบาทสมมุติคือ ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความรู้สึกและพฤติกรรมของผูอ่ื้น ไดเ้รียนรู้การเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา    ผูเ้รียนเขา้ใจเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรม   ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะใน
การเผชิญสถานการณ์ตดัสินใจและการแกปั้ญหา ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนมาก สนุกสนาน
และเรียนรู้อยา่งมีความหมายต่อผูเ้รียน   ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ใชเ้วลาในการสอนมากตอ้งเตรียมการ 

จดัการอย่างรัดกุม จดัการไม่ดีอาจเกิดความยุ่งยากสับสนได ้ ตอ้งอาศยัความไวในการรับรู้ของ
ผูส้อนหากผูส้อนขาดประสบการณ์อาจเกิดปัญหาได ้
  10. วิธีสอนแบบใชเ้กม (Game Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีใหผู้เ้รียนเล่นเกมตาม
กติกาซ่ึงอาจเป็นเกมแบบไม่ใชอุ้ปกรณ์    หรือเกมท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลย ีเช่น คอมพิวเตอร์เกม  

และนาํเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใช้
ในการอภิปราย   เพื่อสรุปการเรียนรู้  โดยผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมการ   ขอ้ดีของวิธีการสอนแบบใชเ้กม
คือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง สนุกสนาน เกิดการเรียนรู้จากการเล่น ผูส้อนไม่เหน่ือยแรงมาก
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ขณะสอน    ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ ตอ้งใชเ้วลามาก เตรียมการมาก และอาจเสียค่าใชจ่้ายซ้ืออุปกรณ์การ
เล่นเกมหากเป็นเกมประเภทคอมพิวเตอร์เกมหรือเกมท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ (ทิศนา  แขมมณี, 2545:363-367) 
  11. วิธีสอนแบบสถานการณ์จาํลอง (Simulation Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้
ผูเ้รียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ขอ้มูล และกติกาการเล่น ท่ีสะทอ้นความเป็นจริง และ
มีปฎิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้น  โดยใชข้อ้มูลท่ีมีสภาพคลา้ยกบัขอ้มูลในความ
เป็นจริง ในการตดัสินใจและแกปั้ญหาต่าง ๆ ภายใตก้ารเตรียมการและควบคุมดูแลของผูส้อน   ขอ้ดี
ของวิธีสอนแบบสถานการณ์จาํลองคือทาํให้ผูเ้รียนเรียนเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ซับซ้อนไดง่้าย มี
ส่วนร่วมในการเรียนสูงมาก ไดฝึ้กกระบวนการต่างๆในสถานการณ์จาํลองท่ีเป็นประโยชน์ และ
การเรียนมีความสนุกสนาน   ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ อาจมีค่าใชจ่้ายสูงเพราะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ตาม
สถานการณ์จริง ใช้เวลามากในการเรียนการสอน ใช้เวลาเตรียมการสอนมาก (ทิศนา  แขมมณี, 
254:368-371)  
  12. วิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning Center Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้
ผูเ้รียนไดล้งมือกระทาํกิจกรรมและศึกษาดว้ยตนเองให้มากข้ึน จากศูนยก์ารเรียนรู้หรือมุมการ
เรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีใชส่ื้อการสอนหลาย ๆ อย่างประสมกนั
เอาไวใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ปกติศูนยก์ารเรียนรู้จะมีหลายศูนย ์แต่ละศูนยจ์ะมีเน้ือหาสาระ
เบด็เสร็จในตวัเอง ผูเ้รียนจะหมุนเวียนกนัเขา้ศูนยต่์าง ๆ จนครบทุกศูนย ์โดยมีศูนยส์าํรองไวส้าํหรับ
ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้เร็วและทาํกิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน ผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัเตรียมศูนยก์ารเรียน ให้
คาํแนะนาํ ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน    ขอ้ดี
ของวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ ทราบผลการเรียนรู้ทนัทีท่ีเรียนจบ และสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยได ้  

ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ผูส้อนตอ้งใชเ้วลาเตรียมการมาก และตอ้งใชง้บประมาณเพ่ือซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

มาก(ทิศนา  แขมมณี, 2545:372-375) 
  13. วิธีสอนแบบใชก้รณีตวัอยา่ง (Case Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีใหผู้เ้รียนศึกษา
จากเร่ืองท่ีสมมุติข้ึนจากความจริง เช่น กรณีตวัอย่างจากหนงัสือพิมพ ์ข่าว เหตุการณ์จริง หรือจาก
โทรทศัน์ วิทย ุวารสารเป็นตน้ แลว้ตอบประเด็นคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น จากนั้นใหอ้ภิปรายเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์ขอ้ดีของวิธีสอนแบบใชก้รณีตวัอยา่ง คือผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ รู้จกัแกปั้ญหา มีมุมมองกวา้งข้ึน ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาจริงจากกรณี
ตวัอยา่ง มีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนสูง    ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ หากผูเ้รียนมีมุมมองท่ีไม่แตกต่างกนัการ
เรียนรู้อาจไม่กวา้งเท่าท่ีควร    ความคิดในการแก้ปัญหามักเป็นไปตามเหตุผลท่ีถูกท่ีควรจาก
ความคิดเท่านั้น ในทางปฏิบติัจริงอาจใชไ้ม่ไดก้เ็ป็นได ้(ทิศนา  แขมมณี, 2545:360-362) 
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 แบบอย่างวธีิสอนภาษาต่างประเทศ 
  1.  วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar-Translation Method) หมายถึงวิธี
สอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนจาํกฎเกณฑแ์ละช่ือศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ ในไวยากรณ์ เช่น ใหท่้องจาํคาํจาํกดัความ
ของคาํนาม คาํกิริยา ใหฝึ้กท่องการผนัคาํกิริยา ใหผู้เ้รียนท่องคาํศพัทใ์นภาษาท่ีเรียนจาํนวนมาก
พร้อมคาํแปลในภาษาตน  จากนั้นจะใหผู้เ้รียนจาํกฎเกณฑแ์ละคาํศพัทน์ั้นมาใชโ้ดยการแปล
ประโยคหรือบทความจากภาษาของตนเป็นภาษาท่ีเรียน หรือจากภาษาท่ีเรียนกลบัเป็นภาษาของตน 

วิธีน้ีผูส้อนใชว้ิธีบรรยาย อธิบายโดยใชภ้าษาของผูเ้รียน การวดัผลวดัจากความจาํในกฎเกณฑต่์าง ๆ 

และการเรียนรู้ความหมายของคาํศพัท ์ มีการทดสอบโดยการแปลจากภาษาหน่ึง ไปสู่อีกภาษาหน่ึง  
มุ่งสอนไวยากรณ์เพื่อนาํไปใชแ้ปลขอ้ความต่าง ๆ  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล คือ 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของภาษาต่างประเทศผา่นทางกฎไวยากรณ์และศพัทด์ว้ย  ประหยดัเวลา
ในการสอนอธิบาย  เพราะใชภ้าษาของผูเ้รียนอธิบาย  ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย เรียนไดค้ร้ังละจาํนวนมาก ๆ 
เพราะเป็นการสอนแบบบรรยาย  ผูเ้รียนจะมีความสามารถในทกัษะการอ่านและการแปลดี ส่วน
ขอ้จาํกดัไดแ้ก่ ผดิหลกัธรรมชาติของภาษา เพราะไม่ไดเ้นน้ทกัษะการฟังและการพดู  การอ่านจะทาํ
โดยการแปลจากภาษาท่ีเรียนเป็นภาษาของตนเอง ทาํใหเ้สียเวลาและไม่ไดค้วามหมายท่ีแทจ้ริง  
การเขียนจะทาํโดยการแปลจากประโยคในโครงสร้างของภาษาตนไปเป็นลกัษณะประโยคของ
ภาษาท่ีเรียน จึงอาจเกิดความสบัสนในการใชภ้าษา  การท่องจาํกฎเกณฑต่์าง ๆ น่าเบ่ือหน่าย  (อรุณี  
วิริยะจิตรา, 2532 :  32-33) 
  2.  วิธีสอนแบบตรง (Direct Method)  หมายถึง  วิธีสอนท่ีเนน้การฟังและพดู  
ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกใหเ้ช่ือมโยงคาํและวลีเขา้กบัความหมาย โดยใชข้องจริงหรือการกระทาํเป็นส่ือ
เสนอความหมาย เรียนรู้ความหมายต่าง ๆ ดว้ยวิธีเช่ือมโยงโดยตรงกบัภาษาท่ีเรียน  โดยไม่ยอมใช้
วิธีการแปลเป็นภาษาของผูเ้รียน เนน้การใชภ้าษาท่ีตอ้งการเรียนเป็นส่ือในการสอนในหอ้งเรียน  
โดยเร่ิมตน้จากการสอนระบบเสียง ผูเ้รียนจะเร่ิมตน้ดว้ยการฝึกเลียนเสียงและฝึกแยกเสียงก่อน  
จากนั้นผูเ้รียนจะไดฝึ้กฟังความหมายในประโยค  เช่น  ประโยคคาํถามคาํตอบ โดยผูส้อนพยายาม
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายในประโยคดว้ยการเช่ือมโยงคาํกบัของจริง ผูเ้รียนจะเป็นผูส้รุปกฎเกณฑ์
ของภาษาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บการฝึกโครงสร้างของภาษาจากการฝึกพดู  จากนั้นอาจใหผู้เ้รียน
ทาํแบบฝึกหดักฎไวยากรณ์ ในการสอนอ่านนั้นจะนาํเน้ือเร่ืองท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กพดูปากเปล่ามาแลว้ มา
ใหผู้เ้รียนอ่าน ผูเ้รียนจะฝึกอ่านโดยการอ่านออกเสียงและพยายามหาความหมายของศพัทจ์ากบริบท 
การทดสอบ ความเขา้ใจการอ่านกระทาํโดยใหผู้เ้รียนตอบคาํถามและอภิปรายเน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้
ภาษาท่ีเรียน  สาํหรับการสอนเขียนจะเร่ิมจากการฝึกเขียนประโยคง่าย ๆ ท่ีเคยฝึกพดูมาแลว้เช่นกนั  
ต่อมาจึงใหผู้เ้รียนฝึกเขียนสรุปเน้ือหาจากท่ีไดอ่้านหรือจากท่ีไดอ้ภิปรายปากเปล่ามาแลว้  วิธีสอน
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แบบน้ีนิยมใชผู้ส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษานั้น หรือผูท่ี้มีความสามารถใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา และ
ผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมการสอนทั้งหมด  วธีิสอนแบบตรงน้ีใชม้ากในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ  
(อรุณี  วิริยะจิตรา,  2532 :  35-36)  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบตรง คือ จากการท่ีตอ้งใชภ้าษาท่ีเรียนเป็น
หลกัในการสอน  ทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั
ชีวิตประจาํวนัของเจา้ของภาษานั้น  ช่วยใหผู้เ้รียนฟังและพดูไดดี้ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีดีของการ
เรียนการอ่านและการเขียน  ช่วยใหผู้เ้รียนคุน้กบัภาษาท่ีเรียนไดเ้ร็ว  ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ หาผูส้อน
เจา้ของภาษาต่างประเทศท่ีชาํนาญไดย้าก  ส้ินเปลืองเวลาในการสอน  เพราะการใชภ้าษาท่ีเรียนเป็น
ส่ือการสอนอาจเขา้ใจความหมายคลาดเคล่ือนได ้ ซ่ึงตอ้งเสียเวลาอธิบายช้ีแจงมากข้ึน  การท่ีผูเ้รียน
ตอ้งสรุปกฎเกณฑไ์วยากรณ์ดว้ยตนเอง อาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิไดง่้าย  ใชส้อนไดแ้บบจาํกดัผูเ้รียน  หาก
ผูเ้รียนมากผูส้อนจะไม่สามารถดูแลและฝึกไดอ้ยา่งทัว่ถึง  (สุมิตรา องัวฒันกลุ,  2535 :  53-54) 
  3.  วิธีสอนแบบฟัง – พดู  (Audio – Lingual Method)  หมายถึง  วิธีสอนท่ีมี
แนวคิดวา่ภาษาคือภาษาพดู  การสอนภาษาจึงควรเร่ิมจากการฟัง – พดู  อนัเป็นพื้นฐานไปสู่การ
อ่านและการเขียนตามลาํดบั  ใชภ้าษาต่างประเทศนั้นเป็นหลกัในการเรียนการสอน มุ่งใหผู้เ้รียน
สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ีเรียนไดโ้ดยการฝึกฟังและพดูภาษาท่ีเรียนนั้นซํ้า ๆ จนเกิดเป็น
นิสยั  สามารถพดูไดเ้ป็นอตัโนมติั ไม่ตอ้งหยดุคิด  โดยในขั้นตน้จะยงัไม่ใหผู้เ้รียนเห็นรูปเขียนของ
ภาษา  ผูส้อนตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชภ้าษาท่ีเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบเสียงผูส้อน  พดู
ตามแบบเสียงผูส้อนจนสามารถฟังเขา้ใจ เนน้ภาษาพดูท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงผูส้อนจดัเตรียม
ระดบัความซบัซอ้นของภาษาไว ้จากง่ายไปหายาก ฝึกฟังซํ้า  ฝึกพดูซํ้า  ถามตอบซํ้า  ฝึกท่องจาํบท
สนทนา  ฝึกเปล่ียนแปลงรูปประโยค  ฝึกฟังในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา  เป็นตน้  เน่ืองจากภาษาท่ี
ใชใ้นบทสนทนาเป็นภาษาท่ีใชพ้ดูจริง ๆ จึงมีการเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปดว้ย 
(อรุณี  วิริยะจิตรา,  2532 :  37-38)  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบฟัง-พดู คือ เนน้ภาคปฏิบติั ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสฝึกภาษาตลอดเวลา  ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาตามสภาพจริง เหมาะกบัชีวิตประจาํวนัและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา เป็นวิธีท่ีไม่เนน้สติปัญญาหรือเหตุผลมากนกั  เหมาะกบัเดก็เลก็ซ่ึงเป็นวยัท่ีชอบ
เลียนแบบ  ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ การฝึกซํ้า ๆ ทาํใหเ้บ่ือหน่าย และผูเ้รียนอาจไม่เขา้ใจความหมายของ
เร่ืองท่ีกาํลงัพดู  หากผูส้อนขาดความกระตือรือร้น ขาดการเตรียมการ ขาดส่ือการสอนมาช่วย
กระตุน้ หรือขาดประสิทธิภาพ  อาจทาํใหก้ารสอนวิธีน้ีไม่น่าสนใจ ไม่ประสบผลได ้  (สุมิตรา  
องัวฒันกลุ,  2535 :  64-65)   
  4.  วิธีการสอนแบบทฤษฎีการเรียนรู้ เนน้ความรู้ความเขา้ใจ  (Cognitive Code 
Learning Theory Method)  หมายถึงวิธีสอนท่ีมีแนวคิดวา่ภาษาเป็นระบบท่ีวา่ไปตามกฎเกณฑ ์
ความเขา้ใจและการแสดงออกทางภาษาข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจกฎเกณฑ ์ เม่ือผูเ้รียนมีความเขา้ใจ
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รูปแบบของภาษาและความหมายแลว้ กจ็ะสามารถใชภ้าษาได ้  จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาตาม
วิธีน้ีอยูท่ี่การพฒันาความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษาเป็นสาํคญั  การเรียนภาษาต่างประเทศควรให้
ผูเ้รียนไดรู้้ระบบกฎเกณฑต่์าง ๆ ของภาษาท่ีเรียนนั้นก่อนท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ช ้ การเลียนแบบและ
จดจาํไม่ไดช่้วยใหเ้กิดความเขา้ใจ  ส่ิงท่ีจะนาํมาใหเ้รียนตอ้งมีความหมาย มีการจดัลาํดบัความง่าย
ยาก  เนน้การเรียนรู้และเขา้ใจระบบภาษาใหม้ากท่ีสุด  การฝึกยงัคงมีอยู ่ แต่จะฝึกเม่ือผูเ้รียนได้
เรียนรู้และเขา้ใจกฎเกณฑข์องภาษาดีแลว้  เรียนรู้การใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  ผูเ้รียนตอ้ง
คาํนึงถึงภาษาคือการส่ือความหมาย ตอ้งสอนใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของภาษาพดูหรือภาษาเขียน 
การสอนไม่จาํเป็นตอ้งสอนเรียงลาํดบัจากฟัง พดู อ่าน และเขียน  อะไรท่ีสอนแลว้ไดผ้ลดีกค็วรใช้
ส่ิงนั้น  เนน้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจภาษา (Competence)  ก่อนจะแสดงออกทางภาษา (Performance)  
และควรหลีกเล่ียงการเรียนแบบท่องจาํ ขั้นตอนการสอนอาจเร่ิมดว้ยการอธิบายกฎไวยากรณ์
เสียก่อนแลว้จึงใหอ่้านขอ้ความ จากนั้นจึงทาํแบบฝึกหดั ฝึกสนทนา และทาํกิจกรรมตามลาํดบั      
(สุมิตรา องัวฒันกลุ,  2535 :  65-68)  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบทฤษฎีการเรียนรู้เนน้ความรู้ความเขา้ใจ 
คือ ผูเ้รียนไดใ้ชส้ติปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์ รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุมีผล ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและ
สามารถนาํไปใชไ้ด ้  ผูเ้รียนไดมี้การฝึกทกัษะทั้งการฟัง พดู อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆ กนั  ส่วน
ขอ้จาํกดัไดแ้ก่ การเรียนดว้ยวิธีน้ีข้ึนอยูก่บัสติปัญญาของผูเ้รียน จะใชไ้ดผ้ลดีกบัเดก็เก่งมากกวา่เดก็
อ่อน และผูส้อนตอ้งเตรียมตวัสอนมาอยา่งดีจึงจะไดผ้ลดี 
  5.  วิธีสอนแบบชกัชวน  (Suggestopedia  Method)  หมายถึง วิธีสอนท่ีมีแนวคิดวา่ 
สมองของมนุษยน์ั้นเป่ียมดว้ยพลงั ผูส้อนจึงควรโนม้นา้วใหผู้เ้รียนไดใ้ชพ้ลงัสมองของตนอยา่ง
เตม็ท่ี  โดยขจดัความกลวัและขอ้หา้มต่าง ๆ อนัเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษา ใหผู้เ้รียนไดเ้รียน
ดว้ยความสนุกสนาน  ผอ่นคลายทางจิต  จดัหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศสะดวกสบาย  ไม่ตึงเครียด  
ความสนุกและการผอ่นคลายจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมทางภาษา
เนน้การสอนเพื่อการส่ือสาร  ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงในการใชภ้าษา  เช่น  การแสดงละคร  การ
แสดงบทบาทสมมติ  การใชเ้พลงประกอบ  การสร้างมโนภาพ  การฟังบทสนทนาโดยมีดนตรีเบา ๆ 
ประกอบ  จะสามารถโนม้นา้วใหผู้เ้รียนเรียนภาษาดว้ยความสนุกสบายใจอยา่งไม่รู้ตวั  ไม่มีการ
บงัคบัผูเ้รียน ไม่ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกงัวล แต่จะใชว้ิธีการชกัชวน ชกันาํดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 
ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัสาํหรับการสอนแบบน้ี ถา้ผูเ้รียนไวใ้จ เคารพผูส้อนและศรัทธา จะทาํให้
ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการเรียนยิง่ข้ึน  (สุมิตรา องัวฒันกลุ,  2535 :  91-97)  ขอ้ดีของวิธีสอนแบบ
ชกัชวน คือ ผูเ้รียนรู้สึกสบายใจและพอใจท่ีจะเรียน ไม่มีความกลวัหรือกงัวลวา่จะทาํอะไรผดิ ทาํให้
สามารถเรียนไดเ้ร็ว และไดผ้ลดี ไดเ้รียนภาษาท่ีใชจ้ริง เรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปดว้ย  
ส่วนขอ้จาํกดัไดแ้ก่ เป็นวิธีสอนท่ีเหมาะสาํหรับกลุ่มเลก็มากกวา่กลุ่มใหญ่  ผูส้อนตอ้งมีความอดทน
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และมีความเช่ือในปรัชญาการสอนแบบชกัชวน ผูเ้รียนอาจมีความรู้ไม่ดีพอในเร่ืองไวยากรณ์ เพราะ
วิธีสอนน้ีเนน้การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือความหมาย ไม่มุ่งเนน้เร่ืองไวยากรณ์ 

6.4  เทคนิคและกลยุทธ์การสอน 
  เทคนิคการสอน (Teaching Techniques)  หมายถึง  กลวิธีต่าง ๆ ท่ีใชเ้สริม
กระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน หรือการกระทาํต่าง ๆ ในการสอนใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ตวัอยา่งเช่น ในการบรรยายหรือการพดูของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หากบุคคล
นั้นใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมเพิม่ข้ึน เช่น ใชอ้ารมณ์ขนัประกอบการพดู ยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย  
ใชส่ื้อช่วยทาํใหส่ิ้งท่ีบรรยายชดัเจนข้ึน กย็อ่มช่วยใหก้ารบรรยายนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน (ทิศนา  แขมมณี,  2545 :  384) 
  กลยทุธการสอนหรือกลวิธีการสอน (Teaching Strategies)  หมายถึง วิธีหรือการ
กระทาํหรือพฤติกรรมเฉพาะท่ีผูส้อนนาํมาใชเ้พื่อใหก้ารเรียนการสอนภาษารวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน น่า
เพลิดเพลินยิง่ข้ึน  อีกทั้งยงัดาํเนินการไดด้ว้ยตนเองและสามารถถ่ายโอนไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่ได ้
 บาํรุง กลดัเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ ์  (2527 : 151)  กล่าวถึงเทคนิคท่ีเป็นหลกัการสอน
ทัว่ไป 10 ประการ คือ 

1. สอนจากส่ิงท่ีรู้ไปหาส่ิงท่ีไม่รู้ 
2. สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก 
3. สอนจากส่ิงท่ีมีตวัตนไปหาส่ิงท่ีไม่มีตวัตน 
4. สอนจากส่ิงท่ีพบเห็นไปหาเหตุผล 
5. สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ีสลบัซบัซอ้น 
6. สอนใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติของเดก็ 
7. สอนใหผ้า่นประสาทสมัผสัทั้งหา้ 
8. สอนใหส้นุกน่าสนใจ 
9. สอนใหค้รูบอกใหน้อ้ยท่ีสุด 
10. สอนใหน้กัเรียนเรียนโดยการกระทาํ 

เทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ 
  กาญจนา  ปราบพาล  (2532 :  168-169)  กล่าวถึงเทคนิคการสอนท่ีสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษในหอ้งเรียนซ่ึงเป็นการสอนภาษาต่างประเทศในฐานะ 
ภาษาท่ีสอง เช่นเดียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นดงัน้ี 

1. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนใชภ้าษาท่ีเกิดข้ึนจริงมากท่ีสุด 
2. ในระยะเร่ิมตน้ของการสอนไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนพดูถา้ยงัไม่พร้อม 
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3. ใชอุ้ปกรณ์และส่ือช่วยสอนเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากข้ึน 
4. คิดวิธีทาํใหน้กัเรียนไม่เครียด 
5. ศึกษาความสนใจของนกัเรียนและแทรกความสนใจนั้นไวใ้นบทเรียน 
6. สร้างบรรยากาศท่ีทาํใหน้กัเรียนไม่อายในเวลาทาํผดิ 
7. ถา้สอนการสนทนา ควรสอนประโยคท่ีนาํไปใชไ้ด ้
8. ใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่นกัเรียนไม่สามารถเรียนรูปแบบต่าง ๆ ของภาษาได้

พร้อมกนั นกัเรียนสามารถใชบ้างรูปแบบไดก่้อนรูปแบบอ่ืน 
9. เวลาสอนไม่ควรใชก้ารแปลเป็นเทคนิคในการสอน 

  เทคนิคการสอนทั้ง 9 ขอ้ขา้งตน้ แมจ้ะเป็นเทคนิคการสอนภาษาองักฤษแต่ก็
สามารถใชอ้า้งอิงและประยกุตก์บัการสอนภาษาญ่ีปุ่นได ้  เพราะเป็นการสอนภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาท่ีสอง  ท่ีมีสถานการณ์ของการเรียนการสอนคลา้ยคลึงกนั 
  
  สุไร  พงษท์องเจริญ  (2526)  กล่าวถึงเทคนิคการสอนภาษาองักฤษไวด้งัน้ี 

1. สอนใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัหรือเก่ียวกบัส่ิงท่ี
นกัเรียนประสบอยูใ่นชีวิตประจาํวนั  เช่น  การสอบถาม  การออกคาํสัง่  การ
ขอร้อง 

2. เนน้การฝึกภาษาแบบท่ีเจา้ของภาษาใชใ้นการส่ือความหมายในชีวิตจริง แต่
เป็นภาษาง่าย ๆ 

3. เนน้การฝึกใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาไดต้ั้งแต่ตน้ ทั้งในดา้นการพดู ฟัง 
อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ท่ีใชจ้ริง  และเนน้ใหก้ารสอนทกัษะทั้ง 4 น้ี 
สมัพนัธ์กนัไปโดยตลอด  ในแบบท่ีเรียกวา่เป็นการสอนทกัษะสมัพนัธ์ 

4. สอนใหน้กัเรียนคิดเป็นและมีความคิดสร้างสรรค ์ เช่น การฝึกใหน้กัเรียนเดา
ความหมายของคาํจากประโยคและคาํรอบขา้ง  การหดัใหน้กัเรียนหา
กฎเกณฑใ์นการใชภ้าษาดว้ยตนเอง 

5. หาโอกาสใหน้กัเรียนฝึกภาษาโดยการใชกิ้จกรรมเป็นส่ือในการเรียน การฝึก
ใหน้กัเรียนฟัง พดู อ่าน และเขียน  ครูจะตอ้งใชกิ้จกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
นกัเรียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 

6. สอนใหเ้น้ือหาเก่าและเน้ือหาใหม่สมัพนัธ์กนั  เช่น  สอนคาํศพัทใ์หม่ในรูป
ประโยคท่ีนกัเรียนรู้จกัแลว้ หรือสอนประโยคใหม่โดยการใชค้าํศพัทเ์ก่า 
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  เทคนิคการสอนทั้ง 6 ประการของสุไร พงษท์องเจริญ  แมจ้ะเป็นการสอน
ภาษาองักฤษ แต่กส็ามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการสอนภาษาญ่ีปุ่นได ้  เน่ืองจากเป็นการสอน
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองเช่นเดียวกนั 
 เทคนิคการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
  ผกาทิพย ์  สกลุครู  (2531 :  95-100)  กล่าวถึงเทคนิคในการสอนภาษาญ่ีปุ่นไวพ้อ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. เก่ียวกบัลาํดบัขั้นตอนในการสอน ควรเป็นดงัน้ี 
1.1 เร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายไม่ซบัซอ้นไปสู่ส่ิงท่ียากหรือซบัซอ้นข้ึน 
1.2 เร่ิมจากส่ิงท่ีจะพบเห็น ไดย้นิ ไดฟั้ง ไดใ้ช ้บ่อยกวา่ 
1.3 เร่ิมจากส่ิงท่ีมองเห็นได ้สมัผสัได ้ไปสู่ส่ิงท่ีมองไม่เห็นหรือสมัผสัไม่ได ้
1.4 เร่ิมจากส่ิงใกลต้วัไปสู่ส่ิงไกลตวั 
1.5 เร่ิมจากเร่ืองทัว่  ๆไป  ไปสู่เร่ืองท่ีช้ีเฉพาะ 
1.6 เร่ิมจากส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจะนาํไปสู่หรือเป็นส่วนประกอบของส่ิงอ่ืน

ต่อไป 
2. ควรใชว้สัดุอุปกรณ์และส่ิงอ่ืน ๆ ประกอบการสอน 
3. ควรเลือกรูปแบบการฝึกฝนใหเ้หมาะกบัเน้ือหาท่ีจะสอน 
4. จดัลาํดบัขั้นตอนในการสอนเน้ือหาแต่ละบทใหเ้หมาะสม 
5. แบ่งเวลาการสอนในแต่ละชัว่โมง  กรณีชัว่โมงเรียนละ 60 นาที ควรจดัแบ่งดงัน้ี 

5.1 ทบทวนอยูเ่สมอ ตน้ชัว่โมงเรียนทุกชัว่โมง ราว 5-10 นาที  ควรมีการ
ทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงท่ีเรียนในชัว่โมงก่อน 
แลว้จึงนาํเขา้สู่เน้ือหาใหม่ 

5.2 อธิบายแต่นอ้ย ควรใชเ้วลาในการอธิบายเฉพาะเท่าท่ีจาํเป็น โดยอธิบาย
อยา่งสั้น ๆ กระชบั เขา้ใจง่าย เป็นระบบ และยกตวัอยา่งท่ีชดัเจน ใชเ้วลา
ราว 10-15 นาที  อยา่ลืมวา่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไม่ใช่เพื่อให้
เขา้ใจ แต่เพื่อใหส้ามารถใชส่ื้อสารไดจ้ริง 

5.3 ฝึกฝนใหม้าก ใชเ้วลาท่ีเหลือทั้งหมด คือ ราว 40 นาที หรือ 2 ใน 3 ของ
เวลาในการเรียนการสอน ควรฝึกฝนใหไ้ดท้ั้ง 4 ทกัษะ  โดยเร่ิมจากฟัง – 
พดูก่อน  แลว้จึงไปสู่การอ่านและเขียน 
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  จอห์น ไฮคราฟท ์  (John Hayeraft, 1981 :  14-17)  กล่าวถึงเทคนิคบางประการท่ี
ใชไ้ดผ้ลในหอ้งเรียนดงัน้ี 

1. มองดูนกัเรียนทุกคนในชั้น เพราะคนท่ีครูไม่มองจะรู้สึกวา่ครูไม่ชอบเขา
และเพื่อครูจะไดรู้้ใครตั้งใจ ใครไม่ตั้งใจ 

2. ใชค้าํถามหลากหลาย อยา่เรียกช่ือนกัเรียนก่อนถาม เพราะคนอ่ืน ๆ จะไม่
ค่อยสนใจต่อคาํตอบของคนท่ีถูกถาม 

3. อยา่ถามเรียงไปทีละคน เน่ืองจากคนท่ีอยูไ่กลจะไม่ค่อยสนใจ เพราะยงั
ไม่ถึงเวรท่ีจะตอบ 

4. ควรถามทุกคนเท่าเทียมกนั 
5. จดัท่ีนัง่ใหเ้หมาะสม ใหน้กัเรียนนัง่ใกลข้า้งหนา้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เม่ือใหน้กัเรียนดูแผนภูมิบนกระดาน 
6. จาํกดัเวลาพดูของครู ใหน้กัเรียนมีโอกาสพดูมาก ๆ ยกเวน้การฝึกทกัษะ

การฟัง 
7. เขียนบนกระดานใหช้ดัเจนเป็นระเบียบ 
8. ใหก้าํลงัใจนกัเรียนโดยคาํชมเชย ถา้นกัเรียนตอบผดิกไ็ม่ทาํเสียงดุ 
9. สนบัสนุนใหน้กัเรียนฝึกภาษานอกหอ้งเรียน เช่น ฟังรายการวิทย ุ อ่าน

หนงัสือ 
10. ช่วยนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคลนอกชั้นเรียน นกัเรียนคนนั้นจะรู้สึก

วา่ครูเอาใจใส่เขาจริง 
11. แกไ้ขนกัเรียน เม่ือนกัเรียนพดูผดิ  ใหค้รูพดูประโยคท่ีถูกตอ้งอยา่ง

นุ่มนวล 
12. จบัคู่หรือแบ่งกลุ่ม การทาํเช่นน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสฝึกพดูและกลา้

พดูมากข้ึน 
 6.5  กจิกรรมการสอน 
  กิจกรรมการสอน  (Teaching Activities)  หมายถึง การกระทาํ   การดาํเนินการ  
การปฏิบติัการ  ขณะท่ีกาํลงัทาํการสอนหรืออาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมคือสาระทั้งหมดของการสอนก็
ได ้ ซ่ึงตอ้งมีเป้าหมาย   มีวตัถุประสงค ์  มีการเตรียมการ  มีสาระในการทาํ   มีขั้นตอนกระบวนการ
ทาํ   มีการตรวจสอบวา่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่   กิจกรรมการสอนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมี
ผูส้อน  มีตวักิจกรรม  มีผูเ้รียน   มีสาระในการเรียนการสอน 
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  กิจกรรมการสอน ถือเป็นหวัใจท่ีสาํคญัมากของกระบวนการการเรียนการสอน
วิชาภาษา โดยเฉพาะการสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสอง อยา่งภาษาญ่ีปุ่น เพราะกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือหรือพาหนะท่ีจะนาํผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนใน
ชัว่โมงนั้น ในคาบนั้น หรือในเร่ืองนั้น  วารี  ถิระจิตร  (2530)  กล่าวถึงความสาํคญัของการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวา่ 

1. ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 
2. ช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบ 
3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จ 
4. ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
5. ช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 
6. ช่วยส่งเสริมทกัษะในดา้นต่าง ๆ 
7. ช่วยใหผู้เ้รียนรู้สึกสนุกสนาน 
8. ช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
9. ช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ใหก้วา้งขวาง 
10. ช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของผูเ้รียน 
11. ช่วยส่งเสริมทกัษะในดา้นต่าง ๆ 
12. ช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 
13. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจในบทเรียน 
14. ช่วยส่งเสริมใหรู้้จกัการทาํงานเป็นหมู่ 
15. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึงในเร่ืองต่าง ๆ 

  สุมน  อมรวิวฒัน์  และสมพงษ ์  จิตระดบั  (2536)  กล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีดีไวด้งัน้ี 

1. ควรเป็นไปเพือ่พฒันาความเจริญทุกดา้นใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. ควรเร้าใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและมีส่วนร่วม 
3. ควรใหโ้อกาสและเห็นความสามารถของผูเ้รียน 
4. ควรฝึกฝนวิธีการแสวงหาความรู้และวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเองของ

นกัเรียน 
5. ควรมีบรรยากาศท่ีร่ืนรมย ์สนุกสนาน และเป็นกนัเอง 
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  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2537)  กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพวา่จะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ควรสอดคลอ้งและตอบสนองกบัความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน 

2. ควรคาํนึงถึงเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนและ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

3. ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนทั้ง 3
ดา้น คือ พทุธิพิสยั  จิตพิสยั  และทกัษะพิสยั 

4. ควรเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม หรือลงมือปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 
5. ควรเป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาเหมาะสม 
6. ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีหลายรูปแบบ 
7. ควรเป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้

 
 กจิกรรมการสอนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาทีส่อง 
  ในการสอนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองนั้ น จะบรรลุเป้าหมายได้
จาํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่ง  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ กิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน  ปัจจุบนัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาต่างประเทศเห็นพอ้งกนัว่ากิจกรรมเป็น
หัวใจของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารและไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษา ผูเ้รียนมีโอกาสได้
นาํความรู้ทางภาษาในดา้นต่าง ๆ มาใชป้ระกอบกนัเพื่อใหส่ื้อความหมาย
ไดต้ามตอ้งการ 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา เพราะ
การทาํกิจกรรมเป็นการฝึกใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร ทาํใหผู้เ้รียนเห็นว่าการ
เรียนรู้ภาษานั้นสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
เพราะผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้เม่ือไดล้องทาํอะไรดว้ยตนเอง 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
ผูเ้รียนจะไดส้ร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกนัในระหวา่งผูเ้รียน
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ดว้ยกนักบัครูผูส้อน เกิดบรรยากาศอนัดี ส่งเสริมการเรียนรู้ ผูเ้รียนกลา้
แสดงออกมากข้ึน  (สุมิตรา องัวฒันกลุ,  2535 :  121-122) 

 
  กิจกรรมการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ภาษาต่างประเทศนั้นมีอยูม่ากมายหลากหลายวิธี ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมมา
นาํเสนอเพื่อเป็นหลกัในการอา้งอิง ดงัน้ี 
 
 กจิกรรมการสอนภาษาทีเ่น้นทกัษะการฟัง 
  พอลสตนั  และคณะ  ( Paulston and Others, 1976 : 131-132)  เสนอแนะขั้นตอน
ในการฝึกทกัษะการฟังภาษาต่างประเทศสรุปไดด้งัน้ี 

1. กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนไดรู้้จุดมุ่งหมายของการฝึก
ทกัษะการฟัง 

2. ให้ผูเ้รียนฟังขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีเตรียมไว ้โดยใชอ้ตัราความเร็วปกติ  
เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดฟั้งซํ้า ในภาษาต่างประเทศท่ีเรียน 

3. ใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหรืองานท่ีมอบหมายให ้หลงัจากการฟังแลว้ 
4. ผูส้อนใหค้าํติชมในงานของผูเ้รียน เช่น เฉลยคาํตอบ  หรือแกไ้ขคาํตอบท่ี

ผดิดว้ยตนเอง 
 
  ฟินอกเซียโร  และซาโกะ  (Finoechiaro and Sako,  1983 :  138-139)  เสนอแนะ
กิจกรรมการสอนทกัษะการฟัง พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ให้ฟังคาํสั่งท่ีใช้ในการเรียนการสอนของครู  ฟังการบอกแนวทางการ
ปฏิบติัเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเรียน 

2. ใหฟั้งเพื่อนคนอ่ืนถามคาํถาม สรุปเร่ืองหรือเล่าเร่ืองเป็นภาษาต่างประเทศ
ท่ีเรียน 

3. ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติ  แสดงละครหรือการ
สนทนา 

4. ให้ฟังคาํบรรยายของบุคคลภายนอก หรือฟังบทเรียนจากเทป ฟังเพลง 
หรือปาฐกถาต่าง ๆ ท่ีใชภ้าษาต่างประเทศท่ีเรียน 

5. ให้ดูภาพยนตร์ ทั้งท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อการสอนภาษานั้นเป็นการเฉพาะ และ
ภาพยนตร์อ่ืน ๆ ท่ีใชภ้าษานั้น 
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6. ใหส้มัภาษณ์ชาวต่างชาติ 
7. ให้เขา้ร่วมการบรรยาย  การประชุมปฏิบติัการ  ชมรมภาษาหรืออ่ืน ๆ ท่ี

ใชภ้าษา ต่างประเทศท่ีเรียน 
8. ใหเ้ล่นเกมภาษาท่ีเรียน 

 
 กจิกรรมการสอนภาษาทีเ่น้นทกัษะการพูด 
  สกอตต์  (Scott, 1981:70)  เสนอแนะขั้นตอนในการฝึกทกัษะการพูด
ภาษาต่างประเทศ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูส้อนควรบอกผูเ้รียนใหรู้้ถึงส่ิงท่ีจะเรียน 
2. ผูส้อนนําเสนอเน้ือหาการพูดภาษาต่างประเทศนั้น  โดยเน้นให้ผูเ้รียน

สงัเกตลกัษณะของภาษา  ความหมายของขอ้ความท่ีจะพดูและอ่ืน ๆ   
3. ใหผู้เ้รียนฝึกและถ่ายโอนการพดู  โดยอาจฝึกพดูพร้อม ๆ กนั  หรือเป็นคู่ 

 
  ฟินอกเชียโร  และซาโกะ  (Finocchiaro and Sako,  1983 : 141)  เสนอแนะ
กิจกรรมในการสอนทกัษะการพดูภาษาต่างประเทศ  พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ใหต้อบคาํถามซ่ึงครูหรือเพ่ือนในชั้นเป็นผูถ้าม 
2. บอกใหเ้พื่อนทาํตามคาํสัง่ 
3. ใหน้กัเรียนถามหรือตอบคาํถามของเพ่ือนในชั้น 
4. ใหบ้อกลกัษณะวตัถุ ส่ิงของต่าง ๆ จากภาพ 
5. ใหเ้ล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ของนกัเรียน  โดยครูอาจใหค้าํสาํคญัต่าง ๆ  
6. ใหร้ายงานเร่ืองราวต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดหวัขอ้ให ้
7. จดัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียน ให้นกัเรียนใชบ้ทสนทนาต่าง ๆ กนัไป  

เช่น  ในร้านขายของ  ร้านอาหาร  ธนาคาร  เป็นตน้ 
8. ใหเ้ล่นเกมต่าง ๆ ทางภาษา 
9. ใหโ้ตว้าที  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่าง ๆ  
10. ใหฝึ้กการสนทนาทางโทรศพัท ์
11. ให้อ่านหนังสือพิมพภ์าษาของตนเอง แลว้รายงานเป็นภาษาต่างประเทศท่ี

เรียน 
12. ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ 
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 กจิกรรมการสอนภาษาทีเ่น้นทกัษะการอ่าน 
  สุมิตรา  องัวฒันกุล  (2535 :  178-179)  เสนอแนะขั้นตอนและกิจกรรมในการ
สอนการอ่านภาษาต่างประเทศ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) 
 เป็นการสร้างความสนใจและปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน  ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 

1.1 ใหค้าดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดถึงความรู้เดิม แลว้
นาํมาสมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน การคาดคะเนอาจผดิหรือถูกกไ็ด ้

1.2 ให้เดาความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียง จาก
รูปภาพ หรือการแสดงท่าทาง 

2. กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (While-reading Activities) 
 เป็นการทาํความเขา้ใจโครงสร้างและเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 

2.1 ให้ลาํดบัเร่ืองโดยให้ตดัเร่ืองออกเป็นส่วน ๆ อาจเป็นย่อหน้าหรือเป็น
ประโยคกไ็ด ้

2.2 เขียนแผนผงัโยงความสมัพนัธ์ของเร่ือง 
2.3 เติมขอ้ความลงไปในแผนผงัของเน้ือเร่ือง 
2.4 เล่าเร่ืองโดยสรุป 

3. กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activities) 
  เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีทาํอาจเป็นการถ่ายโยงไปสู่
ทกัษะอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการพดูและการเขียนกไ็ด ้ ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 

3.1 ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ 
3.2 ใหเ้ขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบ 
3.3 ใหพ้ดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 
 กจิกรรมการสอนภาษาทีเ่น้นทกัษะการเขียน 
  สุมิตรา องัวฒันกุล (2535 :  185)  ไดเ้สนอแนะหลกัในการจดักิจกรรมการสอน
การเขียนภาษาต่างประเทศ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกเขียน เสริมรูปแบบภาษาท่ีผูเ้รียนคุน้เคยแลว้จาก
การฟังและพดู 

2. การควบคุมการเขียนควรลดนอ้ยลงตามลาํดบั ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กตอบสนองต่อ
การช้ีแนะของครูดว้ยตวัเองทีละนอ้ย 
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3. ควรเนน้กิจกรรมการเขียนเพื่อการส่ือสารเป็นพิเศษ 
กิจกรรมในการสอนทกัษะการเขียนท่ีน่าสนใจพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. การเขียนแบบควบคุม เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนให้เน้ือหาและรูปแบบภาษา
สาํหรับผูเ้รียนใชใ้นการเขียน ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 
1.1 การเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
1.2 การเขียนขอ้ความจากขอ้มูลท่ีกาํหนดให ้

2. การเขียนแบบมีการช้ีแนะ เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนให้เน้ือหาและรูปแบบภาษา
เพียงบางส่วน บางส่วนผูเ้รียนตอ้งเขียนเองสร้างสรรคเ์อง ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 
2.1 การใชข้อ้ความในประโยคเป็นตวัช้ีแนะ 
2.2 การใชข้อ้ความจากโฆษณาต่าง ๆ เป็นตวัช้ีแนะ 
2.3 การใชแ้ผนท่ี แผนภูมิ ตาราง เป็นตวัช้ีแนะ 

3. การเขียนแบบเสรี  เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนสอนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ขั้นตอนของการ
เขียน การรวบรวมความคิด เรียบเรียงความคิดก่อนท่ีจะเขียน แลว้จึงเขียนตาม
ความคิดเห็น ความถนดัของตน แลว้ผูส้อนช่วยตรวจแกไ้ข  ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น 
3.1 การเขียนบนัทึก (Notes) 
3.2 การเขียนโครงร่าง  (Outline) 
3.3 การเขียนร่าง  (Draft) 

 
 วธีิการและรูปแบบการฝึกทกัษะทางภาษาญีปุ่่น 
  ในการสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองนั้น  นอกจากตอ้งจดักิจกรรมการ
สอนใหน่้าสนใจและใหคุ้ณค่าตามวตัถุประสงคข์องการสอนแลว้ กิจกรรมการฝึกทกัษะหรือฝึกฝน
ทกัษะทางภาษาก็นบัว่าเป็นหัวใจสาํคญัอีกประการท่ีผูส้อนทุกคนตอ้งจดัเตรียมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน
ทกัษะ ในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นนั้น ผกาทิพย ์สกุลครู (2531 : 97)  ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั
วิธีการฝึกฝนทกัษะภาษาญ่ีปุ่นว่ามีอยูม่ากมาย ผูส้อนควรเลือกใชห้รือนาํมาผสมผสานใหเ้หมาะกบั
เน้ือหาท่ีจะสอน วิธีการฝึกฝนทกัษะภาษาญ่ีปุ่นท่ีแนะนาํ  ไดแ้ก่ 

1. การฝึกพดูตาม  (Repetition Drill) 
2. การฝึกแทนคาํในประโยค  (Substitution Drill) 
3. การฝึกเปล่ียนรูปคาํหรือประโยค  (Transformation Drill) 
4. การฝึกถาม-ตอบ  (Question – Answer Drill) 
5. การฝึกเช่ือมประโยค  (Combination Drill) 
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6. การฝึกแต่งประโยค  (Completion Drill) 
7. การฝึกขยายประโยค  (Expansion Drill) 
8. การฝึกแปล  (Translation Drill) 

 โดยมีรูปแบบการฝึกท่ีหลากหลาย  พอสรุปไดด้งัน้ี 
1. ฝึกพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 
2. ฝึกเป็นกลุ่ม 
3. ฝึกเป็นคู่ 
4. ฝึกทีละคน 

 6.6  การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
 การวดัผล  (Measurement)  เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงในการตรวจสอบความรู้และความ
เขา้ใจ  โดยการวดัจะถูกกาํหนดค่าออกมาเป็นจาํนวนตวัเลขหรือในเชิงปริมาณ  การวดัผลการเรียนรู้ 
(Learning measurement)  จึงเป็นกระบวนการในการวดัความรู้ความเขา้ใจ หรือความสามารถใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงจะวดัออกมาในรูปของมาตรการวดัเชิงปริมาณ เช่น คะแนน จาํนวนขอ้  
ซ่ึงการวดัค่าท่ีไดจ้าํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการวดัท่ีเหมาะสม  ซ่ึงอาจเป็นแบบทดสอบ  ใบงาน  
แบบฝึกหัด  หรือแมแ้ต่การกาํหนดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดก้ระทาํ  เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
จะวดัความรู้และความสามารถ  หลงัจากนั้นก็จะนาํผลท่ีไดก้าํหนดค่าออกมาในรูปของคะแนน  ซ่ึง
เป็นตวัเลขปริมาณมากนอ้ย  (สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ,์  2538 :  206) 
 การประเมินผล  (Evaluation)  เป็นกระบวนการในการพิจารณาดว้ยการนาํขอ้มูลท่ีวดัไดม้า
เปรียบเทียบและตดัสิน หรือสรุปใหเ้ห็นวา่ส่ิงเหล่านั้นมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด  เช่น  ผูเ้รียนสอบได้
คะแนนเตม็ในการสอบ  อาจสรุปไดว้่าผูเ้รียนคนนั้นเป็นผูท่ี้เรียนเก่งในวิชานั้น  การประเมินผลจะ
กระทาํไดด้้วยการอาศยัขอ้มูลหรือรายละเอียดท่ีได้จากการวดัเป็นหลกั  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการ
ประเมินผลเป็นผลพวงมาจากการวดัผลของส่ิงนั้น แลว้นาํผลท่ีไดม้าพิจารณาอยา่งมีหลกัเกณฑ ์เพื่อ
ตัดสินว่าส่ิงนั้ นดีหรือไม่ดี  ดังนั้ นการจะได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการวัด เพื่อนํามาใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนการสอน  ผูส้อนจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน  ซ่ึงการ
รวบรวมขอ้มูลอาจทาํไดคื้อ 

1. เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากการสงัเกต 
2. เก็บขอ้มูลโดยอาศยัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น จากแบบสอบถามหรือจากผลผลิตท่ีเรียกช่ือ

เป็นอยา่งอ่ืน  (สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ,์  2538 :  206) 
 จากความหมายของการวดัผลและประเมินผลดงักล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าทั้งสองเร่ือง
เป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง  กล่าวคือการวดัผลเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลโดย
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ละเอียด และการประเมินผลเป็นการสรุปขอ้มูลเพื่อจดัลาํดบัความสําเร็จและเปรียบเทียบตีคุณค่า 
เช่น ความกา้วหนา้ในการเรียน  ความสาํเร็จผลในการเรียนรู้  ดว้ยเหตุน้ีนกัการศึกษา  ครู  อาจารย์
จึงมักเรียกคาํสองคาํน้ีรวม ๆ กันว่า การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน  เน่ืองจากเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง  หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงก็จะไม่ไดส้าระท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์  
และนกัการศึกษาโดยทัว่ไปมกัถือกนัวา่ การวดัและการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินการ
สอนดว้ย  (DeCecco,  1968 :  11-12) 
 
 ลาํดับขั้นและหลกัของการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2522 :  126-127)  กล่าวถึงลาํดบัขั้นของการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน พอสรุปไดว้่า เม่ือกาํหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน คดัเลือก
เน้ือหา จดักิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งเตรียมตาํรา  เอกสาร  อุปกรณ์ เรียบร้อยแลว้  ก็อยูใ่น
ขั้นท่ีจะลงมือทาํการสอนไดแ้ลว้  แต่ถา้จะให้การวางแผนและเตรียมการสอนสมบูรณ์ข้ึน  อาจารย์
ผูส้อนควรวางแผนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนควบคู่กนัไปดว้ยเลย  ในการวาง
แผนการสอนควรวางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนควบคู่ไปพร้อมกนั  จาํเนียร  
ศิลปวานิช  (2538 : 131-132) กล่าวถึงหลกัการวดัและประเมินผลพอสรุปสาระสาํคญัไดคื้อ เม่ือจดั
กระบวนการเรียนการสอนแลว้ กต็อ้งมีการวดัผลและประเมินผล โดยมีหลกัการสาํคญั 4 ประการ คือ 

1. การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการวดัหรือประเมินผลท่ีสามารถ
วดัหรือสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยการกาํหนดเง่ือนไขหรือเกณฑไ์ว ้

2. การวิเคราะห์พฤติกรรม ในการวดัและประเมินผลท่ีดีครูตอ้งมีความรู้เร่ือง
การวิเคราะห์พฤติกรรม และสามารถดาํเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมได ้ ซ่ึง
ตามหลกัของบลูม (Bloom)  ไดแ้บ่งระดบัพฤติกรรมออกเป็น 6 ระดบั คือ 
ความรู้ความจาํ  ความเขา้ใจ  การนาํไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  
และการประเมินผล 

3. การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือประเมิน  ครูตอ้งทราบวิธีการออกขอ้สอบทั้ง
แบบปรนยัและอตันยั  ขอ้สอบท่ีวดัพฤติกรรมตามเง่ือนไข  เกณฑท่ี์กาํหนด
ไวใ้นวตัถุประสงค ์และยงัตอ้งทราบวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ ดว้ย 

4. การตีความหมายและรายงานผลการประเมิน  เม่ือครูวดัผลแลว้ครูก็ตอ้งมี
ความสามารถในการประเมิน คือ วิเคราะห์ขอ้มูลและตีความหมาย แลว้
รายงานผลใหน้กัเรียนและผูป้กครองทราบ 
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  สุรพนัธ์ ตนัศรีวงษ ์ (2538 :  213)  กล่าวถึงขั้นตอนในการวดัและประเมินผล พอ
สรุปไดว้า่ควรประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1. พิจารณาวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว ้
2. เลือกประเภทเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมตามวตัถุประสงค ์
3. สร้างเคร่ืองมือหรือเสาะหาเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งกบัการเลือก 
4. นาํเคร่ืองมือมาใชว้ดั 
5. ตรวจสอบผลท่ีไดแ้ละประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
6. แจง้ผลความกา้วหนา้ใหผู้เ้รียนไดท้ราบทนัทีเพื่อเสริมกาํลงัใจ 
7. กรณีท่ีผลความกา้วหนา้ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ใหศึ้กษาวิเคราะห์ตรวจสอบว่า

มีขอ้ผิดพลาดอยูท่ี่ใด อาจเป็นเคร่ืองมือไม่ดี วิธีการใชว้ดัไม่ดี หรือผูเ้รียน
ยงัไม่เขา้ใจ แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ข 

 
 จุดประสงค์และวธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2522 :  227-228)  กล่าวถึงบทบาทและหนา้ท่ีของผูส้อนว่า
จะเก่ียวพนักบัการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอยู ่2 ลกัษณะ คือ 
  1. เพ่ือตรวจสอบดูว่าผูเ้รียนไดเ้รียนไปมากนอ้ยแค่ไหนแลว้ ควรจะเพิ่มเติม
อะไร แกไ้ขตอนไหน และปรับปรุงอะไรเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ บา้ง  การประเมิน
ลกัษณะน้ีเรียกกนัว่าเป็นการประเมินผลความกา้วหนา้ (Formative Evaluation)  การประเมินผล
ลกัษณะน้ีตอ้งทาํไปตลอดเวลา  เพื่อท่ีจะรู้ผลทั้งผูเ้รียน  รู้ผลทั้งผูส้อน  รู้ผลการเรียนของผูเ้รียน  
และรู้ผลการสอนของผูส้อน  การประเมินผลในแนวน้ีสามารถทาํไดห้ลายอยา่ง  เช่น  การทดสอบ
ก่อนเรียน  การสอบกลางภาค  การสอบเป็นคร้ังคราว  การสอบยอ่ยของแต่ละหน่วยบทเรียนแต่ละ
เน้ือหา  การทาํรายงานทั้งกลุ่มและเด่ียว  การอภิปรายในชั้นเรียน  กิจกรรมการประเมินเหล่าน้ีตอ้ง
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ต่ตน้  ท่ีสําคญัก็คือการ
ประเมินดงักล่าวตอ้งทาํในระหว่างภาคเรียน  และแจง้ผลใหผู้เ้รียนทราบ  พร้อมทั้งผูส้อนนาํไปใช้
เพื่อประเมินและปรับปรุงการสอนของตนตลอดเวลาดว้ย 
  2. เพื่อตรวจสอบวา่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาไปแลว้ ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จ
อยูใ่นระดบัไหน เช่น การสอบไล่ประจาํภาค  ประจาํปี  เป็นตน้  เรียกกนัในภาษาวดัผลว่าเป็นการ
ประเมินผลรวม  (Summative Evaluation)  จุดประสงคก์็เพื่อดูผลรวมตอนสุดทา้ยของการสอนนั้น  
ตลอดเทอมหรือตลอดภาคนั้นผูเ้รียนเรียนไปแลว้ไดผ้ลแค่ไหน  ควรจะจดัเขา้ระดบัไหน  จะยา้ยไป
เรียนกลุ่มไหน  อยา่งไร  จะสอบไดห้รือสอบตกเพียงไร  วิธีการท่ีนิยมทาํกนักคื็อการสอบปลายภาค  
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บางแห่งหรือบางวิชาก็ให้มีรายงานหรือโครงการประกอบดว้ย  บางแห่งก็ให้เสนอผลงานหรือการ
สอบดว้ยปากเปล่าพร้อมกนัไป  ซ่ึงอาจเอาคะแนนทุกอย่างรวมกนัหรือใชเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละความเหมาะสม 
 ประเภทของการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 1.  การวดัและประเมินผลก่อนการเรียน (Pre-test) เป็นการวดัและประเมินผล
ผูเ้รียนก่อนการเร่ิมเรียน  เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนว่าอยูใ่นระดบัใด  ถา้พบว่าความรู้เดิม
มีเพียงพอแลว้ ผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนต่อไดเ้ลย  แต่ถา้พบว่าผูเ้รียนยงัไม่พร้อมสําหรับเน้ือหาท่ี
เตรียมไว ้ผูส้อนจะตอ้งสอนเพิ่มเติม เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในความรู้เดิม เช่น เพื่อนร่วมชั้นก่อน 
  วิธีการท่ีใช้ในการวดัและประเมินผลก่อนเรียน คือ การใช้แบบสอบ การสัมภาษณ์  
การสงัเกต  เป็นตน้ 
  2.  การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation)  เป็นการวดั
และประเมินผลขณะกาํลงัเรียน  เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งใกลชิ้ด  เพื่อ
ดูวา่ผูเ้รียนคนใดประสบความสาํเร็จในการเรียนเน้ือหาแต่ละจุดประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด  ผูเ้รียนใด
มีปัญหาการเรียนจุดใด  ผูส้อนจะไดห้าวิธีการส่งเสริมผูเ้รียนท่ีเก่ง เช่น เสริมบทเรียนเพิ่มเติมเป็น
พิเศษ  และหาวิธีช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อน เช่น สอนซ่อมเสริมหรือจดัแบบฝึกหดัเพิ่มเติม  นอกจากน้ี
ผูส้อนจะไดใ้ชข้อ้มูลในการปรับวิธีสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้รียน  เช่น  อาจตอ้งสนใจผูเ้รียน
ท่ีอ่อนเป็นพิเศษ หรือเพิ่มการสอนเป็นรายบุคคลมากข้ึน หรืออาจแบ่งสอนเป็นกลุ่มตามระดับ
ความสามารถของผูเ้รียน หรืออาจแบ่งกลุ่มนกัเรียนคละกนัระหวา่งคนเก่งกบัคนอ่อน เพื่อใหค้นเก่ง
ช่วยอธิบายใหเ้พื่อนท่ีเรียนอ่อน เป็นตน้  วิธีการท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อนเป็นสาํคญั 
  วิธีการท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน ได้แก่ การใช้แบบสอบ การ
สมัภาษณ์  การสงัเกต  การตรวจผลงาน  เป็นตน้ 
  3.  การวดัและประเมินผลหลงัเรียน  (Summative Evaluation)  เป็นการวดัและ
ประเมินผลภายหลงัการเรียนส้ินสุดลง  เพื่อตดัสินผลการเรียนทั้งหมดของผูเ้รียนว่ารอบรู้ในเน้ือหา
มากนอ้ยเพียงใด  และมีความสามารถในระดบัใด  นอกจากน้ีผูส้อนจะไดใ้ชข้อ้มูลในการปรับปรุง
การเรียนการสอน สาํหรับนกัเรียนในปีการศึกษาต่อไปดว้ย  
  วิธีการท่ีใช้ในการวดัและประเมินผลหลังเรียน ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม  การ
ตรวจสอบผลงาน  การสงัเกต  ฯลฯ  (ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ, 2541 :  1/7 – 1/8) 
  วิธีการวดัผลและประเมินผล สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น 

1. การสอบ  (สอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ฯลฯ) 
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2. ผลงาน  (รายงาน  โครงงาน  ภาพวาด  ภาพป้ัน  ฯลฯ) 
3. ความกา้วหนา้ส่วนตวั  (รายงานปากเปล่า  การอภิปราย  การมีส่วนร่วม   

    พฤติกรรม  การแสดงออกต่าง ๆ ฯลฯ) 
4. ความสนใจ  ความสมํ่าเสมอ  (การเขา้เรียน  การขวนขวายหาความรู้  ฯลฯ) 
5. อ่ืน ๆ 

  จะใชว้ิธีการแต่ละอย่างหรือใชร้วมกนั จะแบ่งคะแนนมากน้อยเท่าใด  สัดส่วนของ
คะแนนควรเป็นอย่างไรนั้น  ผูส้อนน่าจะไดพ้ิจารณากาํหนดร่วมกบัผูเ้รียน โดยอาศยัจุดมุ่งหมาย
และลกัษณะเน้ือหาเป็นหลกั  (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์,  2522 :  228) 
  ปิยะจิต  ทาแดง  (2524 :  138)  เสนอแนะการแบ่งคะแนนการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
ออกเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 

1. คะแนนท่ีไดจ้ากการเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 
2. คะแนนท่ีไดจ้ากการส่งงานท่ีมีคุณภาพตามกาํหนดเวลา 
3. คะแนนในการสอบยอ่ย 
4. คะแนนในการสอบไล่ 

 แนวคดิการวดัผลแบบองิกลุ่มและการวดัผลแบบองิเกณฑ์ 
  การวดัผลแบบอิงกลุ่ม  (Norm-Referenced Measurement)  เป็นการวดัท่ีข้ึนอยูก่บั
เกณฑม์าตรฐานสมัพนัธ์  (A Relative Standard)  หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป็นสาํคญั  การวดัผลแนว
น้ีมุ่งหาความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน และเป็นแรงกระตุน้สาํคญัท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบแข่งขนั
ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  แบบสอบท่ีสร้างข้ึนตามแนวคิดหรือปรัชญาการวดัแนวน้ี เรียกว่า แบบ
สอบอิงกลุ่ม 
 การวดัผลแบบอิงเกณฑ ์(Criterion-Referenced Measurement)  เป็นการวดัท่ีข้ึนอยูก่บั
เกณฑม์าตรฐานท่ีใหค้าํนิยามไวแ้น่ชดัล่วงหนา้เป็นสาํคญั  นอกจากน้ีการวดัผลแบบอิงเกณฑย์งัมุ่ง
ท่ีจะประเมินว่าผูเ้รียนสามารถหรือไม่สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง  อีกทั้งเป็นการวดัท่ีมิไดตี้ความหมาย
ของคะแนนในแง่การเปรียบเทียบกบัคะแนนของเพื่อนร่วมชั้นตามแบบการวดัแบบอิงกลุ่ม  ฉะนั้น
การวดัผลแบบอิงเกณฑมุ่์งผลกัดนัใหเ้กิดการเรียนรู้แบบเก้ือกลูช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 
6.7  พฤติกรรมของผู้เรียน 
 พฤติกรรมของผูเ้รียน  (Student Behavior)  หมายถึง การกระทาํ  การแสดงออก  แบบแผน
ของกิริยาอาการ  ลกัษณะท่าทาง  การรับรู้  รวมถึงบุคลิกภาพของผูเ้รียน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน
การสอน  ทั้งการเตรียมตวัก่อนการเรียน  ระหว่างเรียนในห้องเรียน  หลงัเลิกเรียน และการเสริม
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การเรียนนอกเวลาเรียน ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม  จาํเนียร ศิลปวา
นิช (2538 : 69)  กล่าวถึงความสาํคญัของผูเ้รียน สรุปไดว้่า ผูเ้รียนนบัว่าเป็นองคป์ระกอบสาํคญัใน
กระบวนการเรียนการสอน เพราะถา้ปราศจากองคป์ระกอบส่วนน้ีเสียแลว้ การเรียนการสอนก็จะ
ไม่บงัเกิดข้ึน  การสอนท่ีดีนั้นผูส้อนจะตอ้งพิจารณาถึงผูเ้รียนดว้ยว่า ผูเ้รียนคือใคร เป็นเด็กหรือ
ผูใ้หญ่  มีพื้นความรู้และประสบการณ์เดิมอย่างไร  ผูส้อนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ และยุทธวิธีท่ีจะ
นาํไปใชใ้ห้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนไปในแนวทางท่ี
ตอ้งการ 
 
 พฤติกรรมของผู้เรียนทัว่ไป 
 วราภรณ์  ศุนาลยั  (2535 :  63-74)  กล่าวถึงหนา้ท่ีและพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเรียน
การสอน พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. รักการเรียนและรู้จกัศึกษาคน้ควา้ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ 
2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เคารพและเช่ือฟังผูส้อน 
4. มีมนุษยสมัพนัธ์กบัผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
5. รู้จกัความมีระเบียบวินยัในตนเอง 
6. สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
7. เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
8. สามารถแสดงความคิดเห็น และสรุปบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
9. ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
10. สามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองได ้

 
 นอกจากน้ียงัใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีควรมีมนุษยสมัพนัธ์ต่อผูส้อนดงัน้ี 

1. ใหค้วามเคารพรัก นบัถือผูส้อน 
2. พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัผูส้อน 
3. พยายามปรับตวัเขา้หาผูส้อน 
4. มีนํ้ าใจต่อผูส้อน 
5. ใหค้วามไวว้างใจ เม่ือมีปัญหากค็วรขอคาํปรึกษาจากผูส้อน 
6. รู้จกัซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจบทเรียน 
7. มีทศันคติท่ีดีต่อผูส้อน 
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 เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยัทางดา้นการเรียนการสอนนั้น  ไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์  (2522 :  64-68)  กล่าวถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ในชีวิตมหาวิทยาลัยนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงบุคลิกและพฤติกรรม
ค่อนขา้งมาก 

2. หากนกัศึกษาใชเ้วลาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียน กจ็ะช่วยใหก้ารเรียนมีผลดีข้ึน 
3. ถา้ผูเ้รียนใชเ้วลานอกหอ้งเรียนไปซกัถาม พูดคุยกบัผูส้อนมากข้ึน ก็จะมีผลต่อ

การเรียนรู้มากข้ึน 
4. กลุ่มเพื่อนเป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีความหมาย ในขณะเดียวกนัก็มีอิทธิพลอยา่งมาก

ต่อนกัศึกษาดว้ย  ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองทางสังคม  กิจกรรมความสนใจทัว่ไปมากกว่า
การเรียนรู้ทางวิชาการ 

 
พฤติกรรมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาทีส่อง 

 สุไร  พงษท์องเจริญ  (2526 :  14-19)  แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ี
สองพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. อายุของผูเ้รียนมิใช่องคป์ระกอบสําคญัท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บความสาํเร็จหรือไม่ใน
การเรียนภาษาต่างประเทศ  แต่กมี็สาระบางอยา่งท่ีควรคาํนึงถึง 
1.1 ผูใ้หญ่จะรู้สึกกระดากอาย กลวัท่ีจะใชภ้าษาผดิ ๆ ถูก ๆ มากกว่าเด็ก อนัเป็นผลให้

ผูใ้หญ่บางคนไม่กลา้แสดงออก การฝึกภาษาจึงลดนอ้ยไป 
1.2 เดก็จาํไดเ้ร็วกวา่ผูใ้หญ่ แต่ขณะเดียวกนักลื็มเร็วกวา่ 
1.3 ผูใ้หญ่สามารถใชเ้หตุผลและสรุปไดดี้กวา่เดก็ 
1.4 เดก็ส่วนใหญ่เลียนเสียงภาษาหรือออกเสียงภาษาไดดี้กวา่ผูใ้หญ่ 

 2. ผูเ้รียนควรตอ้งคลุกคลีกับการใช้ภาษาต่างประเทศจริงจงัต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 600 
ชัว่โมงจึงจะไดผ้ล   การเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยไม่ไดผ้ลเพราะมีเวลาเรียนนอ้ย  รวมทั้งปี
ประมาณ 200 ชัว่โมง  อีกทั้งมีเวลาปิดภาคท่ีนกัเรียนตดัขาดการเรียนอีกดว้ย  นอกจากนั้นในเวลา
เรียนครูบางคนก็ใชภ้าษาไทย  ระยะเวลาท่ีผูเ้รียนมีโอกาสคลุกคลีกบัภาษาองักฤษจึงยิง่ลดนอ้ยถอย
ลงไปอีก 
 3. ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษในประเทศไทยนั้น ผูเ้รียนไม่มีความจาํเป็นท่ี
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเลย  ส่วนใหญ่จึงขาดความกระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาองักฤษ ทาํใหก้ารเรียนไม่ไดรั้บผลสาํเร็จ 

DPU



 61

 4. แรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอกจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความปรารถนาท่ีจะศึกษาหา
ความรู้โดยการใชภ้าษาต่างประเทศ 
 5. ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้เม่ือมีความพร้อมท่ีจะเรียน 
 6. ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ เม่ือบทเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และส่ิงท่ี
อยูใ่กลต้วัของผูเ้รียน 
 7. ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนและมีวิธีเรียนต่างกนั 
 8. กิจกรรมท่ีนกัเรียนทาํจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 9. การฝึกซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความแม่นยาํ และคล่องแคล่วในบทเรียนท่ี
กาํลงัเรียนอยู ่
 10. แต่ละคร้ังท่ีผูเ้รียนฝึกบทเรียนจะตอ้งรู้ว่าตนกาํลงัทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพื่อจะไดเ้กิดความ
แน่ใจ 
 11. ผูเ้รียนจะตอ้งรู้วา่บทเรียนท่ีตนกาํลงัฝึกอยูน่ั้นมีความหมายวา่กระไร 
 12. ในขณะท่ีฝึกผูเ้รียนควรจะรู้วา่มีกฎเกณฑอ์นัใดท่ีจะยดึถือได ้เพื่อจะไดส้ร้างพฤติกรรม
ใหม่ข้ึนมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 13. การเรียนนั้นจะตอ้งนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
 14. บทเรียนท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้ 
 
 แคลร์ อี ไวน์สไตน์  (Claire E. Weinstien  อา้งถึงในอรุณี   วิริยะจิตรา, 2532)  กล่าวถึง
พฤติกรรมของผูเ้รียนเก่ียวกบักลวิธีในการเรียนภาษา พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัการเก่ียวกบัเวลา เช่น การจดัตารางการเรียนรู้ประจาํวนั ประจาํเดือน ประจาํปี 
2. การแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตรวจสอบขอ้มูลของปัญหา กาํหนด

ตวัปัญหา และแจกแจงความคิดดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัปัญหา 
3. การจดคาํบรรยาย ไดแ้ก่ การอ่านเน้ือหาล่วงหนา้ จดอย่างมีโครงสร้าง ดูสัญลกัษณ์ท่ี

บ่งบอกความสาํคญั เช่น ท่าทางและคาํสาํคญั เขียนตวัอย่าง เวน้ท่ีว่างไวเ้ม่ือจดไม่ทนั 
อย่าหยุดจดบนัทึกจนกว่าจะหมดชัว่โมงเรียน และทบทวนทนัทีเท่าท่ีทาํไดห้ลงัชัว่โมง
เรียน 

4. การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ไดแ้ก่ การเขียนใหม่ หรือปรับขอ้ความท่ียากให้เป็นคาํพูดท่ี
เขา้ใจง่ายของผูเ้รียนเอง  การตั้งคาํถามและหาคาํตอบสาํหรับเน้ือหาท่ีเรียน  การอ่านซํ้ า
ในส่วนท่ีไม่เขา้ใจ  การจินตนาการใหเ้ป็นภาพตามเน้ือหาท่ีอ่าน 

5. การสอบ  ไดแ้ก่  กลวิธีเตรียมตวัก่อนสอบ  และกลวิธีการทาํขอ้สอบ 
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 สมยศ  เม่นแยม้  (2543 :  138)  เสนอแนะวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศใหไ้ดผ้ลดี ผูเ้รียน
ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ตอ้งชอบภาษาต่างประเทศท่ีเรียน 
2. มีเจตนารมณ์แน่วแน่ท่ีจะเรียน 
3. ตอ้งมัน่ใจในตวัเอง 
4. ตอ้งชอบครูผูส้อน 
5. บรรยากาศหอ้งเรียนเหมาะสม 
6. พร้อมท่ีจะฝึกฝนดว้ยตนเอง อยา่ไปหวงัพึ่งครู เพราะภาษาเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกและมนัก็

จะเขา้ไปเอง 
7. ไม่ทอ้แทเ้ก่ียวกบัความยุง่ยากในกฎเกณฑข์องภาษา 
8. สร้างทศันคติท่ีดีต่อการเรียน พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
9. ตดัสินใจเรียนและเรียนใหเ้ตม็ท่ี 
10. การเรียนภาษาตอ้งมีการแสดงออก แสดงความเขา้ใจและความร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
11. วิธีเรียนของคุณ คุณตอ้งกาํหนดเอง ถา้ทาํไดก้จ็ะเห็นผลโดยพลนั 
12. ใชส้มองซีกขวามากกวา่ซีกซา้ยในการเรียนภาษา  
 (สมองซีกซา้ย – วิเคราะห์ – รับเขา้ – ส่งออกสมองซีกขวา – รับผลรวมของภาษา 
 ทั้งหมดส่งออกไปเพ่ือการส่ือสาร) 
13. พยายามคิดเป็นภาษาท่ีเรียนโดยไม่ตอ้งคิดเป็นภาษาแม่ 
14. ถือวา่ขอ้ผดิพลาดทั้งปวงเป็นบทเรียนท่ีจะตอ้งแกไ้ขต่อไป ไม่ตอ้งอาย 
15. สวมบทบาทเป็นภาษาในภาษานั้น ๆ ทั้งกริยาท่าทาง วฒันธรรม 
16. การเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมเป็นของคู่กนั จึงตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อคนพวกนั้น 
17. ขบวนการเรียนเหมือนกับการเล่นเกม เ ม่ือชนะหมายถึงการส่ือสารได้ตรงกับ

สถานการณ์นัน่เอง 
18. ภาษาไม่เก่ียวกบั IQ ทุกคนเรียนภาษาไดถ้า้คุณออกเสียงได ้– ตาดี – หูดี ไดย้นิเสียง  

และถา้คุณมีความสามารถในเชิงส่ือสารระหวา่งบุคคลกจ็ะทาํใหคุ้ณสามารถเรียนภาษา
ไดดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไปอีก 

19. การเรียนภาษาถา้จะเปรียบกบัการว่ายนํ้ า คุณตอ้งกระโดดลงไปในนํ้ าแลว้ว่ายนํ้ าตาม
วิธีท่ีครูสอน  แต่ถา้ยืนอยู่ขอบสระแลว้สอนว่ายนํ้ าโดยไม่โดดลงไป คุณก็ว่ายนํ้ าไม่
เป็นสกัที 
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20. การเรียนภาษาคุณตอ้งฝึกฟัง ฝึกพูด ฝึกอ่าน และฝึกเขียน และท่ีแน่นอนท่ีสุด คุณ
จะตอ้งเพิ่มพนูศพัทท่ี์เป็นประโยชน์ในการใชพ้ดู – ฟัง – อ่าน – เขียน  ซ่ึงใครรู้ศพัทใ์น
ภาษานั้น ๆ มาก ๆ กย็อ่มเก่งกลา้อยา่งแน่นอน 

 พฤติกรรมของผู้เรียนภาษาญีปุ่่น 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัไทย โดยสุวพรรณ   ครุฑเมือง, (2544 : 26-32) พบวา่ 
 1.    พฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นโดยรวมจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. พฤติกรรมการเรียนก่อนเขา้เรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3. พฤติกรรมการเรียนขณะท่ีเรียน อยูใ่นหอ้งเรียนอยูใ่นระดบัดี 
4. พฤติกรรมการเรียนหลงัเลิกเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
5. พฤติกรรมเสริมเพื่อการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ียงัพบว่านกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัไทยมีพฤติกรรมการเรียน

เชิงบวกดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมการเรียนก่อนเขา้เรียน ระดบัดีและระดบัปานกลางเรียงตามลาํดบัคือ 
  1.1  เตรียมอุปกรณ์ตาํราเรียนเพื่อใชเ้รียน 

1.2 เลือกท่ีนัง่ท่ีสามารถมองเห็นกระดานหรืออาจารยช์ดัเจน 
1.3 เขา้เรียนก่อนเวลาพอสมควร 
1.4 พดูคุยกบัเพื่อนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดเ้รียนผา่นมา 
1.5 พดูคุยกบัเพื่อนถึงเร่ืองท่ีจะเรียน 
1.6 ทบทวนบทเรียนของคร้ังท่ีผา่นมา 

2.  พฤติกรรมการเรียนขณะเรียนในหอ้งเรียนระดบัดีและปานกลางเรียงตามลาํดบัคือ 
2.1 พยายามทาํความเขา้ใจคาํสอนของครู 
2.2 ทาํเคร่ืองหมายเช่น ขีดเสน้ใตใ้จความ กฎ นิยามท่ีสาํคญั 
2.3 ตั้งใจฟังคาํสอนและพยายามคิดตาม 
2.4 จด บนัทึก คาํ วลี ประโยคท่ีน่าสนใจไว ้
2.5 นาํความรู้เก่ามาเช่ือมโยงเพ่ือใหเ้ขา้ใจชดัเจนข้ึน 
2.6 หากมีเร่ืองไม่เขา้ใจจะถามผูส้อนหรือเพ่ือนทนัทีหรือหลงัเรียนจบ 
2.7 ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนดว้ยความตั้งใจ เช่น การซกัถาม 
2.8 อธิบายใหเ้พื่อนท่ีไม่เขา้ใจฟังเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
2.9 สรุปกฎเก่ียวกบัไวยากรณ์หรืออ่ืน ๆ ท่ีไดเ้รียนมา 
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2.10 จดบนัทึกความรู้เก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรมท่ีผูส้อนกล่าวถึง 
2.11 จดบนัทึกขอ้ขอ้งใจ คาํถามท่ีไม่เขา้ใจไวแ้ละหาคาํตอบเพ่ิมเติม 
2.12 ฝึกเขียน ผนัคาํกริยา รูปประโยคซํ้า ๆ หลายคร้ัง 

3. พฤติกรรมการเรียนหลงัเลิกเรียนระดบัปานกลางเรียงตามลาํดบัคือ 
   3.1  ทาํการบา้นหรือแบบฝึกหดัทนัทีเม่ือมีเวลา 

3.2 สรุป พดูคุยซกัถามเก่ียวกบับทเรียนในกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ๆ  
3.3 ฝึกคดั จาํท่องคาํศพัท ์ฝึกฝนรูปประโยคเพือ่ใหเ้กิดความคล่อง 
3.4 จดขอ้ขอ้งใจสงสยัเพ่ือหาคาํตอบ 
3.5 เม่ือทาํการบา้นหรือแบบฝึกหดัเสร็จจะตรวจทานอีกคร้ัง 
3.6 หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนมา 
3.7 จดัตารางเรียน อ่านหนงัสือ ทาํแบบฝึกหดั 
3.8 ทาํกิจกรรมเสร็จตามตารางเวลา 
3.9 ฟังเทป ดูวดีิโอ คาํศพัท ์การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 

4. พฤติกรรมเสริมเพื่อการเรียนรู้ระดบัปานกลางเรียงตามลาํดบัคือ 
4.1  สอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่น 
4.2  อ่านการ์ตนูญ่ีปุ่น วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่น 
4.3 ฟังเพลง เทปสนทนา รายการวิทยเุก่ียวกบัญ่ีปุ่น 
4.4 ดูวิดีโอ ภาพยนตร์ สารคดี เก่ียวกบัญ่ีปุ่น 
4.5 จด บนัทึก คาํวลี ประโยคท่ีน่าสนใจเพ่ือนาํมาใชใ้นการเรียน 
4.6 ติดต่อสมาคมกบัชาวญ่ีปุ่นเพื่อหาโอกาสใชภ้าษาญ่ีปุ่น 

6.8  พฤติกรรมของผู้สอน 
  พฤติกรรมของผูส้อน (Instructor Behavior)  หรือพฤติกรรมของครู  (Teacher 
Behavior)  หมายถึงการกระทาํ การแสดงออก แบบแผนทางกิริยาอาการ  ลกัษณะท่าทาง  รวมถึง
บุคลิกภาพของผูส้อนหรือครู ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน  ทั้งการเตรียมตวัก่อน
การสอน ระหว่างการสอนในห้องเรียน หลงัเลิกสอนและการเสริมการสอนนอกเวลาเรียน  ซ่ึงมี
อิทธิพลโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการเรียนการสอน  จาํเนียร  ศิลปวานิช  (2538 :  69)  กล่าวถึง
พฤติกรรมของผูส้อนว่า  “แต่เดิมในกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูส้อนเป็นผูมี้บทบาท
สาํคญัในการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนมาก  จนถึงกบัมีความเช่ือกนัว่า ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้สูงกว่า
ผูเ้รียนมากจึงจะเกิดผลดีแก่การถ่ายทอดความรู้  ถา้ผูส้อนกบัผูเ้รียนมีความรู้เสมอกนั การถ่ายทอด
ความรู้กจ็ะไม่บงัเกิดผล  แต่ในปัจจุบนัความเช่ือเช่นวา่น้ีมิไดเ้ป็นจริงเสมอไป เพราะมีองคป์ระกอบ
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อ่ืน ๆ ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้หลายอยา่งเพิ่มข้ึน”  สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ ์ (2538 :  19)  
กล่าวถึงความสาํคญัของผูส้อนหรือครูว่า  “ความหมายของการสอนก็คือการช่วยให้บุคคลอ่ืนเกิด
การเรียนรู้  ผูท่ี้ช่วยใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้รียนรู้ก็คือผูส้อนหรือครูนัน่เอง  ครูท่ีดีจะจดัการเรียนการสอนท่ี
ดีนั้นจะตอ้งมีทั้งศิลปะและวิทยาอยู่ในตวัเอง  ซ่ึงก็หมายความว่า การสอนนั้นเป็นทั้ งศิลป คือ
จาํเป็นต้องใช้กลยุทธ์และลีลาท่ีต้องฝึกหัดเพื่อจะได้มีการแสดงออกท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ
ประทบัใจ  ติดตามเรียน  และสาํเร็จผลตามความมุ่งหมาย  ส่วนอีกนยัหน่ึงก็จดัเป็นวิทยาหมายถึง
การสอนนั้นจะตอ้งมีรูปแบบ มีการจดัอยา่งเหมาะสม มีหลกัการ  และท่ีจดัเป็นศาสตร์ไดเ้พราะวิธี
สอนต่าง ๆ ไดถู้กคน้ควา้วิจยัและตั้งเป็นทฤษฎีการสอนอยูม่ากมาย” 
 จาํเนียร  ศิลปวานิช  (2538 :  90)  สรุปความสาํคญัของพฤติกรรมของผูส้อนหรือครูไวว้่า
ครูเป็นบุคคลสําคญัท่ีจดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ  และความตอ้งการของนักเรียน  รวมทั้งเป็นผูใ้กลชิ้ดกบันักเรียน  ครูจึงควรมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม  และควรมีพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมดว้ย 
 พฤติกรรมของผู้สอนทัว่ไป 
 วราภรณ์  ศุนาลยั  (2535 :  62-63)  กล่าวถึงหนา้ท่ีของผูส้อนวา่  ผูส้อนตอ้งมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. มีความตั้งใจใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนสุดความสามารถ 
2. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
3. รู้จกัใชเ้ทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบ 
4. จดักิจกรรมต่าง  ๆใหเ้หมาะสมในแต่ละบทเรียน 
5. สงัเกตพร้อมทั้งบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียน 
6. เตรียมอุปกรณ์ท่ีตรงตามเน้ือหาวิชา 
7. ใหค้วามใกลชิ้ดสนิทสนมต่อผูเ้รียน 
8. แนะนาํแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
9. เป็นท่ีปรึกษาและแนะแนวในเร่ืองต่าง ๆ 
10. ประเมินผลการเรียนการสอน 

 
 นอกจากน้ียงัให้ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเป็นหลกัการสอน ซ่ึงผูส้อนควรปฏิบติัใน
การเรียนการสอนดงัน้ี 

1. สอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
2. สอนโดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยตนเอง 
3. นาํประสบการณ์ต่าง ๆ เขา้มามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน 
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4. ใชจิ้ตวิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
5. สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก 
6. สอนใหรู้้จกัทาํงานร่วมกบัเพื่อน ๆ ได ้
7. สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปพร้อมกนั 
8. ใหรู้้จกัคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
9. สอนใหรู้้จกัทาํงานท่ีมอบหมายใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
10. สอนโดยวิธีการจูงใจ  โดยการชมเชยหรือใหร้างวลั 

 
 วาทรูบา  และไรท ์ (Watruba and Wright  อา้งถึงใน สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ,์  2538 :  20)  ได้
วิจยัถึงพฤติกรรมของครูเก่ียวกบัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จากผลงานวิจยั 21 ช้ิน พบความ
สอดคลอ้งของลกัษณะการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เรียงลาํดบัดงัน้ี 

1. ทกัษะการส่ือความหมาย 
2. ทศันคติท่ีดีต่อผูเ้รียน 
3. ความรู้ในเน้ือหาวิชา 
4. การจดัระบบของเน้ือหาวิชา 
5. ความสนใจในเน้ือหาวิชา 
6. ความยติุธรรมในการสอบและใหค้ะแนน 

 
 ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัโทเรโด (สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ,์  2538 :  20)  ท่ีทาํวิจยัพฤติกรรม
ของครูเก่ียวกบัการสอน โดยใชว้ิธีสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อาจารย ์ศิษยเ์ก่า 
และนกัศึกษาปัจจุบนั พบว่าจากพฤติกรรมการสอน 60 อยา่ง กลุ่มผูต้อบทั้ง 3 กลุ่ม ไดจ้ดัเรียงลาํดบั
ความสาํคญัดงัต่อไปน้ี  (แสดงเฉพาะลาํดบั 1 ถึง 12) 

1. จดัเตรียมการสอนไดดี้ 
2. แสดงความตั้งใจสอนอยา่งจริงจงั 
3. แสดงความเช่ือมัน่และเขา้ใจเน้ือหาการสอน 
4. ใชว้ิธีสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย 
5. มีการทดสอบดว้ยการใชแ้บบทดสอบเชิงความคิด ไม่ใช่ทดสอบเฉพาะความจาํ 
6. ทาํการประเมินผลการสอนดว้ยความยติุธรรม 
7. ใชก้ารส่ือความหมายกบัชั้นเรียนอยา่งเหมาะสม 
8. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีกิจกรรมและร่วมความคิด 
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9. จดัลาํดบัเน้ือหาวิชาอยา่งเหมาะสม 
10. เร้าความสนใจผูเ้รียนใหเ้กิดความตั้งใจ 
11. ดูแลนกัเรียนดว้ยความรู้สึกยกยอ่ง 
12. ตอบคาํถามของนกัเรียนตามความสามารถ 

 ไรอนัและคณะ  (Ryans David  อา้งถึงใน สุรพนัธ์  ตนัศรีวงษ,์  2538 :  25-26)  ไดร้วบรวม
พฤติกรรมท่ีดีของครูไวด้งัน้ี 

1. ต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
2. สนใจในตวันกัเรียนและกิจกรรมของชั้น 
3. ร่าเริงแจ่มใส 
4. ควบคุมตนเองไดไ้ม่ผดิหวงัง่าย 
5. มีอารมณ์ขนั 
6. ไม่ลาํเอียง ไม่สนใจเฉพาะคนหน่ึงคนใด 
7. มีความอดทน 
8. แสดงความเขา้อกเขา้ใจนกัเรียน 
9. แสดงความเป็นเพื่อนและสุภาพต่อนกัเรียน 
10. ช่วยเหลือปัญหาส่วนตวัของนกัเรียนเท่ากบัปัญหาการเรียน 
11. ยกยอ่งชมเชยผูท้าํงานดี 
12. ยอมรับวา่นกัเรียนสามารถทาํงานยาก ๆ ได ้
13. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
14. ส่งเสริมใหก้าํลงัใจนกัเรียนมากท่ีสุด 
15. เตรียมการสอนเป็นอยา่งดี 
16. มีการยดืหยุน่ถา้สอนไม่เป็นไปตามแผน 
17. ยอมรับความจาํเป็นของนกัเรียนแต่ละคน 
18. ใชอุ้ปกรณ์การสอนเหมาะสม กระตุน้ใหส้นใจ 
19. ช้ีแนวทางการเรียน แจ่มแจง้ มีการสาธิตอธิบาย 
20. สนบัสนุนใหท้าํงานเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และประเมินผลดว้ยตนเอง 
21. มีระเบียบวินยัดี 
22. ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ 
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 พฤติกรรมของผู้สอนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาทีส่อง 
 อรุณี  วิริยะจิตรา  (2532 : 101-102)  กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองเพื่อการส่ือสาร  สรุปพฤติกรรมของผูส้อนไดด้งัน้ี 

1. ผูส้อนตอ้งลดบทบาทของตนเองลงมา จากการเป็นผูใ้ห้ความรู้แต่เพียงผูเ้ดียวใน
หอ้งเรียน มาเป็นการจดัให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากหลาย ๆ ทาง เช่น จากการ
ทาํกิจกรรม จากเพื่อนร่วมชั้น จากการเรียนดว้ยตนเองนอกห้องเรียน รวมทั้งจาก
การเรียนรู้จากผูส้อนดว้ย 

2. ผูส้อนควรลดเวลาการใชภ้าษาของตนในชั้นเรียนลง โดยผูเ้รียนไดมี้โอกาสใช ้
ภาษาใหม้ากท่ีสุด 

3. ผูส้อนควรดูแลการเรียนดว้ยการบอกจุดประสงค์ของบทเรียน อธิบายวิธีการทาํ
กิจกรรม และคอยควบคุมการเรียนในช่วงท่ีมีการฝึกรูปแบบของภาษาเท่านั้น  
นอกนั้นผูส้อนจะลดบทบาทลง คอยเป็นผูใ้ห้ความสะดวก ช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียน
ตอ้งการ 

4. ผูส้อนจะไม่ขดัจงัหวะขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงัใชภ้าษา  ถึงแมว้่าผูเ้รียนจะใชภ้าษาไม่
ถูกตอ้งนกักต็าม 

5. ผูส้อนยงัคงเป็นแหล่งความรู้ท่ีผูเ้รียนจะใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการ 
6. ผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมก่อนการเรียนรู้ 
7. ผูส้อนเป็นผูใ้หข้อ้มูลทางภาษาแก่ผูเ้รียน โดยพยายามใชภ้าษาท่ีสอนเป็นเคร่ืองมือ

ในการส่ือสารในหอ้งเรียนใหม้ากท่ีสุด 
8. ผูส้อนเป็นผูส้ร้างบรรยากาศในห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีความอยากเรียน สร้าง

บรรยากาศผอ่นคลายและเป็นกนัเอง 
9. ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และตอ้งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่

ผูเ้รียนดว้ย 
 พฤติกรรมของผู้สอนภาษาญีปุ่่น 
 ผกาทิพย ์ สกุลครู  (2531 :  94-95)  กล่าวถึงคุณสมบติัและพฤติกรรมของอาจารยผ์ูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในอุดมคติไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่น และเร่ืองราวเก่ียวกบัญ่ีปุ่นอย่างกวา้งขวาง
ลึกซ้ึง และอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ 
1.1 มีความรู้เร่ืองเสียง  ตัวอักษร  คาํศพัท์  ไวยากรณ์  โครงสร้าง  ลกัษณะของ

ภาษาญ่ีปุ่น  อยา่งเป็นระบบ และละเอียดลึกซ้ึง 
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1.2 มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชภ้าษาของชาวญ่ีปุ่น 
1.3 มีความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของภาษาญ่ีปุ่น 
1.4 มีความรู้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ และลกัษณะของภาษา 
1.5 มีความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐกิจ การเมือง ชีวิตความเป็นอยู ่ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมของชาวญ่ีปุ่น 
2. มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นอย่างดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนได้

ไดแ้ก่ 
2.1 มีความสามารถในการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน ภาษาญ่ีปุ่นเป็นอยา่งดี 
2.2 มีความสามารถในการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแบบภาษาญ่ีปุ่นท่ี

เป็นมาตรฐาน 
3. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

3.1 มีความรู้ความสามารถในเร่ืองวิธีการและเทคนิคการสอน 
3.2 มีความสามารถในการวางแผนการสอน และสอนไดต้ามแผน 
3.3 มีความสามารถในการปรับเปล่ียนวิธีการและเทคนิคการสอน ให้เหมาะกบัสภาพ

การเรียนการสอน หรือชั้นเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้  ปรับใช้ และผลิตตํารา และวัสดุอุปกรณ์

ประกอบการสอน 
3.5 มีความรู้ความสามารถในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
3.6 มีความรู้ทัว่ไปทางดา้นการศึกษาและจิตวิทยา 

4. มีความรู้ความเขา้ใจในผูเ้รียน และปัญหาของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี  และสามารถแกปั้ญหา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ ไดแ้ก่ 
4.1 มีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะนิสัย และพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวไทยเป็น

อยา่งดี 
4.2 มีความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม วฒันธรรม ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมของ
ชาวไทย 

4.3 มีความรู้ความเขา้ใจภาษาไทย  และขอ้แตกต่างระหว่างภาษาไทยกบัภาษาญ่ีปุ่น 
อยา่งเป็นระบบ 

4.4 เขา้ใจปัญหาของผูเ้รียนชาวไทย และสามารถช่วยแกปั้ญหานั้น ๆ ได ้
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7.  ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการสอน 
 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอน คือ ส่ิงต่าง ๆ นอกเหนือจากพฤติกรรมการสอนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์ และสาํคญัยิ่งทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการเรียนการสอน ซ่ึงมีการดาํเนินการ
อย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรม ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการสอนในงานวิจัยน้ี จะ
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบสาํคญั คือ 

7.1  หลกัสูตร 
7.2  เน้ือหา 

  7.3  อุปกรณ์การสอน 
  7.4  ส่ิงแวดลอ้มในการสอน 
  7.5  อุปสรรคของผูเ้รียน 

 7.6  อุปสรรคของผูส้อน 
 7.1  หลกัสูตร 
 ประทีป  เมธาคุณ  (2532 : 1)  ใหค้วามหมายของหลกัสูตร (Curriculum)  ว่า  “หลกัสูตรคือ 
แผนการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของการศึกษา วิธีเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ซ่ึง
หมายถึงการพิจารณาคดัเลือก จดัรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาวิชาและประสบการณ์  ตลอดจนการ
ประเมินผล”  พนสั  หนันาคินทร  (2521 :  179)  กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรว่า  “หลกัสูตรคือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาทุกอย่างท่ีโรงเรียนจดัข้ึน เพ่ือให้เด็กไดรั้บการฝึกฝนอบรมในดา้นต่าง 
ๆ อย่างดีท่ีสุด จนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมของตนไดอ้ย่างมีความสุข”  กาญจนา  คุณารักษ ์ 
(2527 :  7)  สรุปสาระสาํคญัของหลกัสูตรว่า หมายถึง “โครงการหรือแผน หรือขอ้กาํหนด อนั
ประกอบดว้ยหลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ความสามารถ และรวมถึงลาํดับขั้นของประสบการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้สะสมดว้ย  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัแปลความคิดไปสู่การปฏิบติั  ช่วยใหผู้เ้รียน
ประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ตนเอง  รู้จกัตนเอง  มีชีวิตอยูใ่นโรงเรียน  สังคม  และโลกไดอ้ยา่ง
มีความสุข 
 การ์เซีย (Garcia, 1983)  ให้ความหมายของคาํว่าหลกัสูตร (Curriculum)  ว่าหมายถึง  
“จาํนวนหน่วยเรียนทั้งหมด ท่ีสถาบนัการศึกษาไดจ้ดั และกาํหนดการศึกษาและกิจกรรมไวอ้ย่าง
ชดัเจนสาํหรับการเสร็จส้ินการศึกษานั้น  รายวิชาหรือหวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ดัไวภ้ายในสถาบนัการศึกษา
เพื่อการสาํเร็จในการเรียน คือ 

1. หลกัสูตรในรายวิชา  อาจจะจดัทาํข้ึนสําหรับบทเรียนเดียวก็ได้ เช่น แผนการเรียน
ประจาํวนั 
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2. หลักสูตรสําหรับงานแต่ละหน่วย หลักสูตรชนิดน้ีต้องใช้เวลานานสําหรับการ
ดาํเนินการ เช่น แผนการเรียนท่ีจดัแบ่งเป็นหน่วย หรือแผนระยะยาว 

3. หลกัสูตรสาํหรับหน่ึงเทอมหรือหน่ึงปี เช่น syllabus, course of study หรือ teaching guide” 
 การ์เซีย เห็นวา่หลกัสูตรเป็นกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเน้ือหาและวิธีการสอน
ท่ีเหมาะกบัสภาพของสถาบนัการศึกษานั้น ๆ 
 
 เตือนใจ  ตนังามตรง  (2537 :  9-10 )  ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรว่า  “หลกัสูตรเป็น
กระบวนการจดัอยา่งมีระบบ โดยเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ความตอ้งการ (needs analysis) เป็นอนัดบั
แรก ต่อไปก็คือการออกแบบโครงสร้างรายวิชา (course) และจบลงดว้ยการประเมินโครงการ 
(program evaluation)” 
 ลกัษณะของหลกัสูตรภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาทีส่อง 
 การเรียนการสอนภาษาท่ีสองในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น  
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้วิชาเอก วิชาโท หรือเป็นการเรียนการสอนแบบเลือกเสรีก็ตาม  
ลว้นตอ้งมีหลกัสูตรเป็นกรอบนาํทางในการเรียนการสอนทั้งส้ิน  หลกัสูตรภาษาโดยเฉพาะภาษาท่ี
สองหรือหลกัสูตรภาษาต่างประเทศท่ีถือเป็นภาษาท่ีสองนั้นมีอยูด่ว้ยกนัมากมายหลายแบบ อลัเลน 
(Allen, 1987)  แบ่งหลกัสูตรภาษาตามลกัษณะวิธีการจดัการเรียนการสอนออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. หลกัสูตรแบบวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural – analytic)  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้
ไวยากรณ์และลกัษณะของภาษา ใหค้วามสาํคญัท่ีการเรียบเรียงการสอนไปตามลาํดบักฎเกณฑข์อง
ภาษา  โดยมีสมมุติฐานว่าความสามารถในการส่ือสารข้ึนอยูก่บัความรู้เบ้ืองตน้ทางไวยากรณ์ ศพัท ์
และกฎเกณฑข์องการออกเสียง 

2. หลกัสูตรแบบวิเคราะห์เชิงประโยชน์  (Functional – analytic)  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้
ลกัษณะของขอ้ความ (discourse)  ประกอบดว้ย วิธีสอนแบบส่ือสารภายในกรอบบงัคบั  ใชก้ารฝึก
โดยเน้นส่ือ  หลกัสูตรแบบน้ีมีแนวคิดว่าตอ้งการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร และตอ้งการจูงใจให้
ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  ดงันั้นจึงมีการจดัการสอนในห้องเรียนอย่างมี
ระบบ และเนน้ความหมายในการส่ือสารเป็นหลกั 

3. หลกัสูตรแบบปราศจากการวิเคราะห์ (Non-analytic) เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการใช้
ภาษาท่ีไม่ตอ้งมีการวิเคราะห์เลย  เป็นภาษาแบบธรรมชาติ  ใชเ้ทคนิคการสอนแบบทดลอง  ถือว่า
เป็นการส่ือสารอย่างเต็มรูปแบบ  หลกัสูตรน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจดัให้มีการปฏิบติัในรูปของการ
ส่ือสารท่ีเหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ  ดงันั้นจึงลดการเน้นกระบวนการร่างหลกัสูตร และเพิ่ม
จุดเนน้ท่ีการพฒันาวิธีการสอน  การสอนในหลกัสูตรประเภทน้ีมีหลกัการตรงกนัขา้มกบัการสอน
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แบบเดิม ซ่ึงมีหลกัการสอนโดยเร่ิมจากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ การสอนตามหลกัสูตรน้ีมี
แนวความคิดว่า ภาษาเป็นส่วนของการพฒันาสังคมและพฒันาตวัผูเ้รียนเอง  และมุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดน้ําความรู้ภาษาท่ีเรียนทั้งหมดไปใช้ไดจ้ริงในสภาพต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ จึงไม่มีการแบ่ง
ออกเป็นทกัษะย่อย ๆ และการจดัการเรียนการสอนจะเป็นแบบกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน 
 
 ริชาร์ด นอสส์ และ ที เอส ร็อดเจอร์  (Richard Noss and TS Rodger, 1983)  แบ่งหลกัสูตร
ภาษาตามเน้ือหาออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1. หลกัสูตรการแปล (The translation syllabus)  มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การแปลความหมาย
ของภาษาท่ีเรียนกบัภาษาแม่ 

2. หลกัสูตรเชิงพรรณนา  (The descriptive or explanatory syllabus)  มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่
การวิเคราะห์ การอธิบายเก่ียวกบัภาษาท่ีเรียนมากกวา่เนน้การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร 

3. หลกัสูตรเชิงโครงสร้าง  (The structural syllabus)  มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การวิเคราะห์
ไวยากรณ์ของภาษาท่ีเรียน และผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ในสภาพต่าง ๆ 
ของภาษาท่ีเรียนมา 

4. หลกัสูตรอิงสภาพการณ์  (The situational syllabus)  คลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรเชิง
โครงสร้าง แต่แตกต่างกนัท่ีจุดเร่ิมตน้และช่วงตอนกลางของหลกัสูตร  โดยจะเร่ิมบทเรียนดว้ย
สภาพท่ีตอ้งใช้ภาษามากท่ีสุดเป็นบทแรก  แต่ในท่ีสุดก็ตอ้งครอบคลุมเน้ือหาไวยากรณ์ทั้งหมด
เช่นเดียวกบัหลกัสูตรเชิงโครงสร้าง 

5. หลกัสูตรเชิงการส่ือสาร  (The communicational syllabus)  มุ่งเนน้ท่ีการแลกเปล่ียน
การส่ือสารมากกวา่ท่ีจะสนใจรูปของภาษาหรือสภาพการณ์ 

6. หลกัสูตรอิงแนวคิด (The notional syllabus)  มีจุดเนน้เก่ียวกบัการคาดการณ์ล่วงหนา้
ว่าความคิดชนิดใดท่ีผูเ้รียนตอ้งการแสดงออกก่อน จะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรเชิงโครงสร้าง แต่จะ
แตกต่างกนัในดา้นการลาํดบัเน้ือหา 
 
 ลกัษณะของหลกัสูตรทีด่ี 
  ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตรรูปแบบหรือลกัษณะใดกต็าม ส่ิงสาํคญักคื็อหลกัสูตรนั้นควร
เป็นหลกัสูตรท่ีดี  วิชยั  วงษใ์หญ่  (2521 :  3)  กล่าวถึงหลกัสูตรท่ีดีว่า  “ควรจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชีวิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ก.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
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ข.  การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทางการศึกษา 
ค. การเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม 
ง. สภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 
จ. สภาพทางการเมืองการปกครอง 
ฉ. สภาพทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ค่านิยม และคุณธรรม” 

 บนัลือ  พฤกษะวนั  (2524 : 58-63)  ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีดีว่าควรประกอบดว้ย
องคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตอ้งสนองความตอ้งการของสังคมและชาติ รวมทั้งมุ่งสร้าง
เสริมค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม  นอกจากน้ียงัตอ้งเนน้และส่งเสริมคุณสมบติัส่วนบุคคลของ
ผูเ้รียนใหมี้ความเจริญงอกงามในหลายดา้น  ตลอดจนสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. เน้ือหาของหลกัสูตร ควรจะสอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินชีวิต ประสบการณ์ใกลต้วั
เด็ก เม่ือเรียนแล้วสามารถไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้  และเน้ือหาต้องมีความต่อเน่ือง  เรียง
ตามลาํดบัความง่าย-ยาก  มีความเป็นเอกภาพ 

3. วัสดุหลักสูตร   เช่น   แผนการสอน   คู่ มือครู   เอกสารส่ิงพิมพ์  ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
องคป์ระกอบสาํคญั  ท่ีจะช่วยใหห้ลกัสูตรมีความหมายและนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 

4. หลกัสูตรท่ีดีตอ้งนาํไปสู่หลกัปฏิบติัไดดี้ ตอ้งมีการกาํหนดเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีจะใหเ้ดก็ส่วน
ใหญ่สามารถประสบความสําเร็จได้  หลกัสูตรควรยืดหยุ่นได้ในการปฏิบติัการสอน และควร
กาํหนดเน้ือหาให้สัมพนัธ์กบัเวลาท่ีใชส้อน และควรเนน้ในรูปแบบวฒันธรรมกบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งไดส้ดัส่วนกนั 
 

หลกัสูตรภาษาญีปุ่่นในระดับมหาวทิยาลยัของไทย 
  หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมหาวิทยาลยัของประเทศไทยนั้นเร่ิมมีการเรียนการสอน
ข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2508  และปีต่อมาไดเ้ปิดการเรียนการสอนท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัอีกแห่งหน่ึง  หลงัจากนั้นก็ไดมี้การเปิดหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นข้ึนในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
อย่างแพร่หลาย ทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัของเอกชน  ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ภูมิภาค  อย่างไรก็ตามบทความเก่ียวกบัหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัของไทยยงัมีอยู่น้อย
มาก  ในท่ีน้ีจึงขอนาํตวัอยา่งหลกัสูตรของคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นตวัอยา่ง
ในการนาํเสนอสาระท่ีน่าสนใจดงัน้ี  ปิยะจิต  ทาแดง  (2524 :  128)  กล่าวถึงความสาํคญัของ
หลกัสูตรว่า “หลกัสูตรเป็นหัวใจสําคญัของการเรียนการสอน” คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มีการพฒันาเปล่ียนแปลงหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นอยู ่3 ระยะ คือ 
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1. หลกัสูตรปีการศึกษา 2509  เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นใหแ้ก่นิสิตชั้นปีท่ี 3  และชั้นปีท่ี 4  
เรียนอาทิตยล์ะ 8 ชัว่โมง  นิสิตไม่มีสิทธ์ิในการเลือกวิชาเรียน ตอ้งเรียนตามรายวิชาท่ีภาควิชาจดัให ้

2. หลกัสูตรปีการศึกษา 2517  เป็นหลกัสูตรวิชาเอก-โท  มีหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต  
นิสิตท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกตอ้งเรียน 48 หน่วยกิต  และเรียน 32 หน่วยกิตในฐานะเป็นวิชา
โท  การศึกษาในชั้นปีท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเป็นระดบัตน้  เรียนอาทิตยล์ะ 8 ชัว่โมง  ส่วนในระดบัสูงเรียน
อาทิตยล์ะ 10 ชัว่โมง  นิสิตมีเสรีภาพในการเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ มากข้ึน 
 3.  หลกัสูตรปีการศึกษา 2520  หน่วยกิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นลดลงเหลือ 42 หน่วยกิต  วิชาโท 
24 หน่วยกิต  นิสิตจะเร่ิมศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในชั้นปีท่ี 1 ในฐานะวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต  
เรียนสองภาคการศึกษา อาทิตยล์ะ 5 ชัว่โมง  การเรียนในชั้นปีท่ี 2 จะเรียนอาทิตยล์ะ 6 ชัว่โมง  (6 
หน่วยกิต)  การเรียนในชั้นปีท่ี 3 และ 4 จะเรียนอาทิตยล์ะ 8 ชัว่โมง  นิสิตมีเสรีภาพในการเรียนมาก 
 7.2  เนือ้หา 
  เน้ือหาหรือเน้ือหาวิชา  (Content)  หมายถึง  สาระสําคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
ขอ้เทจ็จริง  มโนทศัน์  คาํจาํกดัความ  และรายละเอียดอนัเป็นแก่นสารและองคค์วามรู้ของรายวิชานั้น ๆ 
 
 ความสําคญัของเนือ้หาวชิา 
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร  (2537, 48-49)  กล่าวถึงความสาํคญัของเน้ือหาวิชา พอสรุปเป็น
ประเดน็ไดด้งัน้ี 

1. เน้ือหาเป็นองค์ประกอบแรกของหลักสูตร  โดยความจริงแล้วเน้ือหาจะกําหนด
ลกัษณะและประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะใหก้บันกัเรียน  ตลอดจนเคร่ืองมือประเมินผล
ท่ีจะใช ้ นอกจากน้ีเน้ือหายงักาํหนดกิจกรรมในร่มและกิจกรรมกลางแจง้ทุกประเภทท่ีครูจดัใหมี้ 

2. ความรู้เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการกระทาํท่ีมีเหตุผล  ถา้ปราศจากความรู้ มนุษยก์็จะ
กระทาํไปในลกัษณะท่ีปราศจากเหตุผล  อย่างไรก็ตามความรู้ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะประกนัไดเ้สมอไปว่า
มนุษยจ์ะกระทาํไปในทางท่ีมีเหตุผลเสมอ เพราะมนุษยอ์าจกระทาํไปในทางท่ีเขาเคยทาํเป็นปกติ
ประจาํวนั (routine)  ทาํตามประเพณี  ทาํตามอารมณ์  และทาํตามอคติ  แต่ถา้ปราศจากความรู้เลย
ทีเดียว การกระทาํท่ีมีเหตุผลยอ่มเป็นไปไม่ได ้

3. ความรู้ย่อมนาํมาซ่ึงความรู้  ในการคน้หาขอ้เท็จจริง มโนทศัน์ หลกัการใหม่ ๆ เรา
จาํเป็นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานอยูบ่า้ง  ถา้ปราศจากความรู้พื้นฐาน เรากเ็หมือนอยูใ่นความมืด 

4. ความรู้จะขยายประสบการณ์  ความตระหนกัของเอกตับุคคลท่ีว่าเขามีความรู้อยูจ่ะเป็น
ตวัจูงใจทาํให้เขาคน้ควา้ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติทางกายภาพและทางสังคม  การกระทาํดงักล่าว
จะทาํให้เขาไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ และความเขา้ใจท่ีดีข้ึนเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเขามีอยู่ก่อนแลว้  
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ประสบการณ์เพิ่มเติมจะช่วยให้เขาเห็นช่องว่างของความรู้  ซ่ึงเขาอาจจะหาโอกาสอุดช่องว่าง
ดงักล่าวในเวลาต่อมาดว้ยการคน้พบของเขาเอง หรือโดยคนอ่ืน   ดงันั้นการมีความรู้อยูใ่นตวั จะทาํ
ใหเ้ขานาํความรู้ดงักล่าวออกใช ้

5. ความรู้จะใชส้นองตอบต่อความพอใจในความตอ้งการสําหรับทางดา้นวิชาการของ
ชีวิตมนุษย ์และกระตุน้ใหเ้ขาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
 
 การเลอืกและกาํหนดเนือ้หาวชิา 

1. แหล่งท่ีจะเลือกเน้ือหา (Sources of Content)  แหล่งท่ีสามารถจะเลือกหาเน้ือหาวิชานั้น 
ประกอบดว้ย ตาํราเรียน รายงานการวิจยั คู่มือต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นแหล่งแรกท่ีให้ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 
จากนั้นก็หาจากแหล่งท่ีเก่ียวกบัพฒันาการของทอ้งถ่ิน เช่น โครงร่างวิชา  แผนการสอน  และ
เตรียมการสอนของผูท่ี้เคยสอนมาแลว้ หรือโนต้ท่ีผูอ่ื้นใชม้าแลว้ เป็นตน้ แต่แหล่งหลงัน้ี ควรจะใช้
ต่อเม่ือไม่สามารถหาจากแหล่งแรกแลว้เท่านั้น 

2. หลกัการเลือกเน้ือหา  (Criteria for Content Selection)  เกณฑก์ารเลือกนั้นแบ่งออกเป็น 
ก. เลือกจากเอกสาร ส่ิงพิมพเ์ป็นเกณฑ ์(Documentary Criteria) จะตอ้งเลือกจาก

ตาํราและส่ิงพิมพท่ี์มีการปรุงแต่งคร้ังล่าสุด และจะตอ้งเป็นตาํราและส่ิงพิมพ์
ท่ีมีความถูกตอ้งเขา้ขั้นมาตรฐานดว้ย 

ข. เลือกจากหนา้ท่ีการงานเป็นเกณฑ ์(Job Criteria)  จะตอ้งเลือกจากลกัษณะของ
งานโดยตรง  และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับงานนั้น ๆ ซ่ึงขาดเสียมิได ้

3.  อนัดบัการเลือกเน้ือหา  (The Process of Content Selection)  ก่อนอ่ืนจะตอ้งกระจาย
ความคิดรวบยอด กฎเกณฑ ์หลกัการ ทฤษฎี และทกัษะต่าง ๆ แตกแยกออกเป็นส่วน ๆ จากนั้นจึง
คดัเลือกเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการและสามารถจะนาํไปใชใ้หไ้ดผ้ล  ดงัจุดมุ่งหมายเชิงปฏิบติัท่ีไดก้าํหนด
ไว ้ การกระทาํเช่นน้ีสามารถจะตดัขอ้มูลท่ีไม่จาํเป็นออกไปไดห้มด เหลือแต่ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาท่ี
แทจ้ริง  ซ่ึงเป็นการประหยดัเวลา แรงงาน และทาํใหผู้เ้รียนไม่ตอ้งไปควานหาส่ิงท่ีตอ้งรู้ดว้ยตวัเอง  
(ไพโรจน์  ตีรณธนากลุ,  2535 :  112) 
 
 การจัดลาํดับเนือ้หาวชิา 

2. ชนิดของการจดัลาํดบั  (Type of Sequencing)  การเรียนรู้เปรียบเสมือนการก่ออิฐ  
(building block)  ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ
ในท่ีสุด  การก่ออิฐท่ีขาดความระมดัระวงัหรือขาดทกัษะ  ทาํให้กาํแพงนั้นโยเ้ยเ้กิดช่องว่างใน
กาํแพง  ซ่ึงอาจจะทาํให้กาํแพงทั้ งกาํแพงทลายลงมาทั้ งหมดก็ได้  เช่นเดียวกับการเรียนรู้ของ
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นกัศึกษา ซ่ึงอาจจะไร้ผลในท่ีสุดก็ไดเ้ช่นกนั  ดงันั้นการจดัลาํดบัเน้ือหาวิชาจะตอ้งระวงัมาก ควร
จดัลาํดบัดงัน้ี 

ก. ลาํดบัจากง่ายไปหายาก (From General to Specific)  โดยการสอนใหรู้้ว่าส่ิง
นั้นทาํงานอยา่งไรก่อน แลว้ค่อยอธิบายวา่ส่ิงนั้นทาํไมถึงทาํงานเช่นนั้นไดที้หลงั 

ข. ลาํดบัความสนใจ  (Interest Sequencing)  โดยเร่ิมสอนส่ิงท่ีนกัศึกษากาํลงั
สนใจมากท่ีสุดแล้วค่อย  ๆ  สอดแทรกความรู้ใหม่เข้าไปตามจังหวะท่ี
เหมาะสม 

ค. ลาํดบัตามเหตุและผล (Logical Sequencing)  โดยใหส้อนตามท่ีบางส่ิงจะตอ้ง
รู้ก่อนอีกส่ิงหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่ตอ้งระวงัใหม้าก  และพยายามศึกษา
หาลู่ทางอ่ืนท่ีจะทาํใหไ้ดดี้กวา่ 

ง. ลาํดบัของการฝึกทกัษะ  (Skill Sequencing)  คือ เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งปฏิบติั 
เช่น การไสไมโ้ดยใชก้บ  ก่อนอ่ืนผูฝึ้กจะตอ้งจบักบให้ถูกตอ้งก่อนแลว้จึงลง
มือไสไม ้เป็นตน้ 

จ. ลาํดบัตามความถ่ี  (Frequency Sequencing)  โดยพิจารณาว่าอะไรท่ีผูฝึ้ก
จะตอ้งใชบ่้อย ๆ ขณะปฏิบติังาน ก็ควรจดัใหมี้การเรียนรู้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า
ส่ิงน้ีไม่มีโอกาสตกหล่นจากการสอนแน่ 

ฉ. ลาํดบัตามการทาํงานทั้งหมด (Total job practice order)  เป็นการสอนท่ีให้
นักศึกษาไดมี้โอกาสรับรู้หรือเรียนรู้การทาํงานทั้งหมดก่อน แลว้จึงเรียนรู้
ช้ินส่วนต่าง ๆ ทีหลงั เช่น ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ว่ารถยนตท์าํงานและใชง้าน
ไดอ้ยา่งไร ควบคุมการขบัข่ีอยา่งไร คลชั เกียร์ ทาํงานอยา่งไร เป็นตน้ 

 
2. แนวทางในการจดัลาํดบั  (Sequencing Guides) 

  การจดัลาํดบัเน้ือหาวิชาควรจดัดาํเนินดงัน้ี 
ก. จดัเร่ืองท่ีเรียนรู้ไดง่้ายท่ีสุดไวต้อนตน้ของวิชา 
ข. ช้ีแจง แนะนาํ กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้นวิชาน้ีทั้งหมด ในช่วงแรก

ของวิชา 
ค. จดัความรู้และทกัษะ ท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้นเร่ืองต่อไปอยูก่่อนเร่ืองนั้น ๆ และให้

ต่อเน่ืองกนั 
ง. พยายามทบทวนและเพิ่มเติมความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนบทต่อไป

เสมอ 
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จ. แนะนําความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ีจะต้องใช้บ่อยคร้ังในการเรียนนั้ นเป็น
ระยะๆ 

ฉ. อยา่พยายามเพิ่มส่ิงท่ียุง่ยากให้มากเกินกว่าความจาํเป็น ขณะท่ีจะเปล่ียนเร่ือง
หรือเปล่ียนทกัษะท่ีฝึกซอ้ม 

ช. พยายามพฒันาการฝึกซ้อมให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงหัวเร่ือง หรือ
เปล่ียนทกัษะ ซ่ึงไม่ต่อเน่ืองกนัดว้ย 

ซ. จดัความรู้ท่ียากสลบัซบัซอ้นและทกัษะท่ียากต่อการฝึกไวช่้วงทา้ย ๆ ของวิชา  
(ไพโรจน์  ตีรณธนากลุ,  2535 :  113-114) 

 7.3  อุปกรณ์การสอน 
 อุปกรณ์การสอน (Teaching Tools หรือ Teaching Aids)  เป็นภาษาง่าย ๆ ท่ีนกัการศึกษา
หรือผูส้อนใชเ้รียกวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอน
นั้นน่าสนใจ เขา้ใจเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่าย ทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว และผูเ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียน  ผูส้อนประสบความสําเร็จในการสอนตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ นกัการศึกษาบางคนเรียกอุปกรณ์การสอนว่า โสตทศันูปกรณ์ (Audio-Visual 
Aids) จาก Dictionary of Education (วิรุฬห์ ลีลาพฤกษ,์2525 : 12)  ใหค้าํอธิบายโสตทศันศึกษาหรือ
โสตทศันูปกรณ์ว่า คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเรียนการสอน ใหจ้ดจาํง่ายต่อการเรียนรู้ เช่น แผนภูมิ 
ภาพวาด รูปภาพ ภาพยนตร์ ของเลียนแบบ ของจาํลอง เป็นต้น  วสัดุใดท่ีเป็นส่ิงกระตุ้นใน
กระบวนการเรียน โดยมีโสตสัมผสัและจกัษุสัมผสั เช่น ทางโสตสัมผสั ไดแ้ก่ แผ่นเสียง เคร่ือง
ขยายเสียง วิทยุ เทปบนัทึกเสียง  ส่วนทางจกัษุสัมผสั ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย กราฟฟิค ฯลฯ 
เหล่าน้ีเป็นตน้  ถือวา่เป็นโสตทศันศึกษาทั้งส้ิน   อี ซี เดนท ์(E.C.Dent อา้งถึงใน วิรุฬห์  ลีลาพฤกษ,์ 
2525 : 13)  กล่าวถึงความหมายของโสตทศันูปกรณ์ว่า หมายถึง วสัดุทั้งหลายท่ีนาํมาใชใ้น
หอ้งเรียน หรือนาํมาประกอบการสอนใด ๆ ก็ตาม เพื่อช่วยใหก้ารเขียนและการพดูอธิบายนั้นเขา้ใจ
แจ่มแจง้ข้ึน  ปัจจุบนัวิทยาการและเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารเจริญกา้วหนา้และมีบทบาทใน
สังคมมาก อุปกรณ์การสอนหรือโสตทศันูปกรณ์ จึงมีการปรับเปล่ียนความหมายให้กวา้งขวาง
ครอบคลุมอุปกรณ์ทางดา้นการส่ือสาร เพื่อนาํมาช่วยในการเรียนการสอน และนิยมเรียกเป็นคาํใหม่
ว่า ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Media)  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 80)  กล่าวถึง
ความหมายของส่ือการเรียนการสอนวา่ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนนาํมาใชใ้นระบบการ
เรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  กิดานนัท ์มลิทอง (2540 : 79)  กล่าวถึงความหมายของส่ือการเรียนการสอนว่า 
หมายถึงส่ือชนิดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ 
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ภาพน่ิง ฯลฯ  ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ทางกายภาพ ท่ี
นาํมาใชใ้นเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางสาํหรับทาํให้การสอน
ของผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ี
ผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 ประเภทของอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือส่ือการเรียนการสอน 
 เอดการ์ เดล  (อา้งถึงใน กิดานนัท ์มลิทอง,  2540 :  80-83)  ไดแ้บ่งส่ือการเรียนการสอน
ออกเป็น 11 ประเภท  โดยคาํนึงถึงลกัษณะของประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการใชส่ื้ออยา่ง
เป็นขั้นตอน จากการกระทาํจริงหรือประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่ประสบการณ์ท่ีเป็น
นามธรรม ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ตรง  ไดแ้ก่ ของจริง สถานการณ์จริง หรือการกระทาํของตนเอง เช่น การ
จบัตอ้ง และการเห็น  เป็นตน้ 

2. ประสบการณ์รอง  ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุด  ซ่ึงอาจเป็นของจาํลองหรือ
การจาํลองกไ็ด ้

3. ประสบการณ์นาฎกรรมหรือการแสดง  ไดแ้ก่  การแสดงบทบาทสมมุติหรือการแสดง
ละคร  เป็นตน้ 

4. การสาธิต  ไดแ้ก่  การแสดงหรือการกระทาํประกอบคาํอธิบาย เป็นตน้ 
5. การศึกษานอกสถานท่ี ไดแ้ก่ การเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน  การเยี่ยม

ชมสถานท่ี  การสมัภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นตน้ 
6. นิทรรศการ  ไดแ้ก่  การจดัแสดงส่ิงของต่าง ๆ การจดัป้ายนิเทศ  เป็นตน้ 
7. โทรทศัน์  ไดแ้ก่  โทรทศัน์การศึกษา  โทรทศัน์การสอน  โทรทศัน์วงจรเปิด  โทรทศัน์

วงจรปิด  การถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์  เทปโทรทศัน์  เป็นตน้ 
8. ภาพยนตร์  ไดแ้ก่  ภาพเร่ืองราวเหตุการณ์บนแผน่ฟิลม์  ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียง 
9. การบัน ทึก เ สียง   วิทยุ   และภาพ น่ิง   ได้แ ก่   แผ่น เ สียง   เทปบัน ทึก เ สียง  

วิทยกุระจายเสียง  รูปภาพ  สไลด ์ ภาพวาด  ภาพลอ้  ภาพเหมือนจริง  เป็นตน้ 
10. ทศันสัญลกัษณ์  ไดแ้ก่  แผนท่ี  แผนภูมิ  แผนสถิติ  เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทน

ความเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ เป็นตน้ 
11. วจนสญัลกัษณ์  ไดแ้ก่ ตวัหนงัสือในภาษาเขียน และเสียงของคาํพดูในภาษาพดู  เป็นตน้ 

 ไดแนลด ์พี อีลี  (Donald P. Ely, 1972 :  36-43)  จาํแนกประเภทของส่ือการเรียนการสอน
ตามทรัพยากรการเรียนรู้  พอสรุปไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 
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1. คน  ไดแ้ก่  ครู  ผูบ้ริหาร  ผูแ้นะแนวการศึกษา  ผูช่้วยสอน  หรือผูอ้าํนวยความสะดวก
ดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  นอกจากน้ี ยงัหมายถึงคนท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากรเสริมการเรียนรู้ เช่น ศิลปิน นักการเมือง นักธุรกิจ 
ช่างซ่อมเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 

2. วสัดุ  ไดแ้ก่ หนงัสือ สไลด์  ฟิลม์สทริป  แผนท่ี  เกมคอมพิวเตอร์  ภาพยนตร์สารคดี  
เป็นตน้ 

3. อาคารสถานท่ี  ไดแ้ก่  ตวัตึก  ท่ีวา่ง  ส่ิงแวดลอ้ม  หอ้งสมุด  หอประชุม  สนามเด็กเล่น  
โรงงาน  ตลาด  สถานท่ีทางประวติัศาสตร์  พิพิธภณัฑ ์ เป็นตน้ 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ไดแ้ก่  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ตะปู  ไขควง  
เป็นตน้ 

5. กิจกรรม  ไดแ้ก่  การสอนแบบโปรแกรม  เกมและการจาํลอง  การจดัทศันศึกษา  เป็นตน้ 
 
 กิดานนัท ์ มลิทอง  (2540, 102-109)  สรุปประเภทของส่ือการสอนไวด้งัน้ี 

1. ส่ือการสอนประเภทไม่ใชเ้คร่ืองฉาย  ไดแ้ก่ 
1.1 ส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น หนงัสือ ตาํราเรียน คู่มือ เป็นตน้ 
1.2 ของจริง ของตวัอยา่ง 
1.3 ของจาํลอง หุ่นจาํลองขนาดเท่าหรือขยายของจริง 
1.4 วสัดุกราฟฟิก เช่น แผนภูมิ แผน่ภาพ โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน การ์ตูน 
1.5 กระดานดาํ กระดานขาว 
1.6 กระดานผา้สาํลี และกระดานแม่เหลก็ 
1.7 การศึกษานอกสถานท่ี 

2. ส่ือการสอนประเภทใชเ้คร่ืองฉาย ไดแ้ก่ 
2.1 ประเภทเสนอภาพน่ิง 

2.1.1 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
2.1.2 แผน่โปร่งใส 
2.1.3 สไลด ์
2.1.4 ฟิลม์สทริป 
2.1.5 ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช 

2.2 ประเภทเสนอภาพเคล่ือนไหว 
2.2.1 ภาพยนตร์ 
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2.2.2 โทรทศัน์วงจรเปิด 
2.2.3 โทรทศัน์วงจรปิด 
2.2.4 วีดิทศัน์ 

3. ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองเสียง  ไดแ้ก่ 
3.1 วิทย ุ
3.2 เทปบนัทึกเสียงและแผน่เสียง 
3.3 แผน่ซีดี 

4. ส่ือเชิงโตต้อบ (Interactive Media) ไดแ้ก่ 
4.1 ดา้นวสัดุ/อุปกรณ์ 

4.1.1 คอมพิวเตอร์ 
4.1.2 บทเรียนการสอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วย (CAI) 
4.1.3 ซีดีรอม 
4.1.4 แผน่วีดิทศัน์ (Videodisc / Laserdisc) 

4.2 ดา้นเทคนิควิธีการ 
4.2.1 ส่ือหลายมิติ  (Hypermedia) 
4.2.2 แผ่นวีดิทศัน์เชิงโตต้อบ  (Interactive Video, Interactive 

Videodisc) 
 จนัตรี คุปตะวาทิน  (2521 :  993-1001)  กล่าวถึงส่ือการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นการสอน
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสอง เช่นเดียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น ว่าส่ือการสอนภาษาองักฤษ
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ  ไดแ้ก่ 
1.1 หนงัสือแบบเรียน  แบบฝึกหดั  คู่มือครู 
1.2 สมุดภาพ  การ์ตูน  นิทาน 
1.3 บตัรตวัอกัษร  บตัรคาํ  แถบประโยค 
1.4 รูปภาพ  ภาพชุด 
1.5 ของจริง  ของตวัอยา่ง  ของจาํลอง 
1.6 วงลอ้ประโยค  มว้นประโยค 
1.7 แถบเล่ือนประสมคาํและแต่งประโยค 
1.8 ตรายางตวัอกัษร 
1.9 แถบบนัทึกเสียงและแผน่เสียง 
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1.10 แผน่สไลด ์ ฟิลม์สตริป  ฟิลม์ภาพยนตร์  และแถบบนัทึกภาพ 
1.11 แผนภูมิ 
1.12 แผน่โปร่งใส 

2. ส่ือการสอนประเภทอุปกรณ์  ไดแ้ก่ 
2.1 กระดานต่าง ๆ 
2.2 เคร่ืองฉายต่าง ๆ 
2.3 แผน่ป้ายสาํลี  ป้ายนิเทศ 
2.4 เคร่ืองบนัทึกเสียง  เคร่ืองเล่นแผน่เสียง 
2.5 เคร่ืองรับวิทย ุ เคร่ืองรับโทรทศัน์ 

3. ส่ือการสอนประเภทวิธีการ  ไดแ้ก่ 
3.1 การใชเ้กมทางภาษา 
3.2 การร้องเพลง 
3.3 การแสดงบทบาท  การแสดงละคร 
3.4 การเล่านิทานหรือเล่าเร่ือง 
3.5 การจดัประสบการณ์ตรง 
3.6 การใชห้อ้งปฏิบติัการภาษา 
3.7 การสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้ 

 หลกัการเลอืกและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 เดวี่ (Davies, 1981 :  192)  กล่าวถึงหลกัการเลือกส่ือการเรียนการสอนพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ือนั้นตอ้งสมัพนัธ์กบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
2. เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ ใหผ้ลต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด 
3. เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
4. เป็นส่ือท่ีสะดวกในการใช ้มีวิธีการใชท่ี้ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นจนเกินไป 
5. เป็นส่ือท่ีมีคุณภาพดี 
6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป 

 ฮนัยาร์ค แห่งมหาวิทยาลยัอินเดียน่า  (อา้งถึงในทศันีย ์ ศุภเมธี, 2532 )  กล่าวถึงการเลือก
ส่ือการเรียนการสอนวา่ควรเป็นดงัน้ี 

1. เลือกใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้น วฒิุภาวะ  ความสนใจ  และความสามารถของผูเ้รียน 
2. เลือกใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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3. ตอ้งดึงดูดความสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนอยากเรียน มีความ
สนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่ายในบทเรียน 

4. ส่ือการสอนตอ้งมีเน้ือหาสาระถูกตอ้งแน่นอน 
5. ส่ือการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีสอน 
6. ส่ือการสอนจะตอ้งมีลกัษณะส่งเสริมและทา้ทายให้นกัเรียนกระทาํกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง

จากบทเรียนนั้น ๆ 
7. ส่ือการสอนจะตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะอยา่ง 
8. ส่ือการสอนตอ้งมีความแขง็แรง ทนทาน ใชง่้าย 
9. ส่ือการสอนจะตอ้งทนัสมยั 
10. ส่ือการสอนจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
11. ส่ือการสอนจะตอ้งมีความปลอดภยัในการใช ้

 จนัตรี  คุปตะวาทิน  (2521 :  93-101)  ไดเ้สนอหลกัเกณฑใ์นการเลือกส่ือการสอน
ภาษาองักฤษ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. เลือกส่ือการสอนใหต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารสอน 
2. เลือกส่ือการสอนใหต้รงกบัเน้ือหาของบทเรียน 
3. ส่ือการสอนนั้นตอ้งเหมาะสมกบัอาย ุ สติปัญญา  และประสบการณ์ของนกัเรียน 
4. ส่ือการสอนท่ีมีแสง เสียง สี และเคล่ือนไหวได้จะสามารถดึงดูดความสนใจของ

นกัเรียนไดดี้กวา่ส่ือธรรมดา 
5. ส่ือนั้นอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ เน้ือหาครบทุกส่วนและพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัที 
6. เลือกส่ือท่ีใชจ่้าย ปลอดภยั ไม่ยุง่ยาก 
7. เลือกส่ือท่ีมีขนาดพอเหมาะ 

 7.4  ส่ิงแวดล้อมในการสอน 
 ส่ิงแวดลอ้มในการสอน  (Teaching Environment)  หมายถึง สภาพ   สภาวะของส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีอยูร่อบตวัผูส้อน  ผูเ้รียน  ซ่ึงไม่ใช่พฤติกรรมการเรียนการสอนแต่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบให้
พฤติกรรมการเรียนการสอนและผลการเรียนการสอนเปล่ียนแปลงไปตามสภาพและสภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนไดแ้ก่สภาพของห้องเรียน  การถ่ายเทอากาศ  
สภาพอากาศในหอ้งเรียน  โตะ๊  เกา้อ้ี  อุปกรณ์เคร่ืองใชป้ระจาํหอ้งและอ่ืน ๆ เป้นตน้ 
 ความสําคญัของส่ิงแวดล้อมในการเรียนการสอนภาษา 
 ศรีวิไล  พลมณี  (2545 : 188)  กล่าวถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัให ้(Environmental 
Input)  ในการเรียนการสอนภาษาว่า ในการเรียนรู้ภาษานั้นเราพบว่ามีลกัษณะเป็นการเรียนรู้จาก
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ส่ิงแวดลอ้มอย่างมาก  บางคร้ังก็เป็นความจงใจท่ีจะเสริมเด็ก เช่น การท่ีแม่สนทนาหรือแกไ้ขหรือ
สนบัสนุนเดก็ดา้นภาษา  ส่ิงแวดลอ้มน้ีเป็นไดท้ั้งการใหข้อ้มูลทางดา้นภาษา หรือเป็นการสนบัสนุน
ระบบเรียนรู้ทางจิตใจและมนัสมองของเด็กก็ได ้ ครูควรจะสนบัสนุนผูเ้รียนให้รู้สึกปลอดภยัท่ีจะ
เส่ียงในการเรียนรู้  กลา้คิดกลา้ใช้สมองในการเดาอย่างมีหลกัการ  โดยจดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศใหอ้บอุ่นและปลอดภยัท่ีเดก็จะกลา้คิดกลา้เดา  กลา้ริเร่ิมและแสดงออก 
 
 โจนส์  และโจนส์  (Jones and Jones,  1990)  ใหข้อ้คิดวา่ความรับผดิชอบของผูส้อนต่อการ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสําคญัมาก  ถา้การสร้างบรรยากาศนั้นดีและถูกตอ้ง ก็ทาํให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีผลไปในทางบวก และส่ิงท่ี
ตามมาคือ ผูส้อนจะเป็นแกนนาํในการจดับรรยากาศในชั้นเรียน และผูเ้รียนก็มีส่วนร่วมในการ
จดัการนั้น ๆ ดว้ย  ส่วนเอมเมอร์  (Emmer, 1987)  ให้ความเห็นเก่ียวกบัการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนว่า เป็นเซทของพฤติกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ โดยตรงต่อผูเ้รียน  ซ่ึงผูส้อนควรจดัให้
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน 
 

การจัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนการสอน 
 วราภรณ์  ศุนาลยั  (2535 :  72-73)  กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนว่าการสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่ิงสาํคญัต่อการเรียนการสอนมาก และไดเ้สนอแนะการสร้างบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

1. จดัสภาพหอ้งเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ มีอากาศถ่ายเทไดดี้ 
2. จดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้รียบร้อยสบายตา 
3. ตกแต่งหอ้งเรียน ชั้นเรียนใหส้วยงาม เช่น ติดรูปภาพและอ่ืน ๆ 
4. จดัและปรับปรุงโตะ๊เรียนหลาย ๆ แบบ ไม่ใหเ้กิดความจาํเจน่าเบ่ือหน่าย 
5. พยายามจัดดําเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปตาม

ธรรมชาติ  ไม่ทาํใหผู้เ้รียนและผูส้อนเกิดการอึดอดั 
6. ผูเ้รียนและผูส้อนควรมีส่วนร่วมกนัในการจดับรรยากาศท่ีดีภายในห้องเรียน ซ่ึงจะทาํ

ใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิดต่าง ๆ ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
 
 บาํรุง  กลดัเจริญ  และฉวีวรรณ  กินาวงศ ์ (2527 :  258-261)  กล่าวถึงการจดัส่ิงแวดลอ้ม
และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นหอ้งเรียนพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัส่ิงแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
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1.1 หอ้งเรียนควรจดัคลา้ยห้องพกัผอ่น (Living room) ท่ีมีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนครบบริบูรณ์ 

1.2 มีรูปร่างส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส  มีขนาดพอเหมาะกับจาํนวน
นกัเรียนนัง่อยา่งสบาย ๆ 

1.3 ภายในห้องเรียนควรมีเน้ือท่ีสําหรับแสดงนิทรรศการย่อยภายในชั้นเรียน ท่ี
สําหรับวางตูช้ั้นเก็บเอกสารเคร่ืองมือ   มีท่ีสําหรับติดแผนภูมิ ภาพวาด ท่ี
สาํหรับใชต้อ้นรับแขกหรือประชุมยอ่ย ๆ และควรมีพื้นท่ีสาํหรับเป็นมุมอ่าน
หนงัสือหรือหอ้งสมุดประจาํหอ้งเรียน 

2. อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระจาํหอ้งเรียน ควรมีดงัน้ี 
2.1 โต๊ะใหญ่สําหรับทาํงานร่วมกันทั้ งครูและนักเรียนได้ใช้ทาํโครงการย่อย  

ประชุมกลุ่มยอ่ย อภิปรายกลุ่มยอ่ยได ้
2.2 โต๊ะ เกา้อ้ี มา้ยาว สําหรับครูและนักเรียน ท่ีสะดวกแก่การเคล่ือนท่ีโยกยา้ย 

สามารถจดัเป็นรูปต่าง ๆ แลว้แต่ความเหมาะสมของบทเรียน 
2.3 ป้ายประกาศ กระดาน หรือท่ีสาํหรับแสดงนิทรรศการ เพ่ือให้ครูและนกัเรียน

ไดแ้สดงผลงาน 
2.4 ตูโ้ชว ์ ตูมี้ล้ินชกั  ชั้น  หรือตูส้าํหรับแสดงผลงานและเกบ็อุปกรณ์ท่ีมีค่า 
2.5 โสตทัศนวัสดุต่าง  ๆ  เ ช่น  วิทยุ โทรทัศน์  เค ร่ืองเล่นจานเสียง  เค ร่ือง

บันทึกเสียง เคร่ืองฉายภาพยนตร์ ลูกโลก แผนท่ี ตามความเหมาะสมท่ี
หอ้งเรียนตามอุดมคติควรจะมี 

2.6 ตูล้ิ้นชกัหรือชั้นสําหรับเก็บระเบียนสะสม ประวติัส่วนตวัของนักเรียน เพื่อ
ช่วยในดา้นการแนะแนว และวดัผลความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

2.7 อ่างลา้งมือ เพื่อทาํความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หลงัจากท่ีไดท้าํกิจกรรมไปแลว้ 
 

7.5 อุปสรรคของผู้เรียน 
อุปสรรคของผูเ้รียนหรือปัญหาของผูเ้รียน  (Student Obstracles or Student Problems) 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นผลทาํให้การเรียนของผูเ้รียน  ทั้งในขณะท่ีเรียนในชั้นเรียน  การ
เตรียมตวันอกชั้นเรียน   การทบทวนนอกชั้นเรียน  และการเสริมการเรียนเป็นไปดว้ยความ
ยากลาํบาก  ไม่ราบร่ืน  ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเรียน   ทาํใหผ้ลการเรียนไม่ได้
ผลดีตามท่ีมุ่งหวงัไว ้
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 สุวพรรณ  ครุฑเมือง, (2544 : 27-61) สรุปอุปสรรคหรือปัญหาการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของ
นกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัไทย ท่ีพบมาก 10 อนัดบัแรกเรียงตามลาํดบัดงัน้ี 

1.  มกัต่ืนเตน้ ประหม่า อึดอดัขณะท่ีแสดงความคิดเห็นหรือพดูคุยกบัเจา้ของภาษา 
2.  ไม่ค่อยมัน่ใจในภาษา เกรงวา่จะพดูผดิจึงไม่กลา้พดู 
3.  ไม่ค่อยมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น 
4.  มีสมาธิในการอ่านหนงัสือสั้น 
5.  สามารถเขียนอ่านอกัษรคนัจิไดจ้าํนวนนอ้ย 
6.  ไม่คุน้เคยกบัสาํเนียงของเจา้ของภาษา 
7.  ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนงัสือเพราะมีเหตุผลบางประการ 
8.  อ่านแลว้เขา้ใจแต่อธิบายใหค้นอ่ืนไม่ได ้
9.  ไม่อยากอ่านหนงัสือเรียน 
10.  ฟังคาํอธิบายแลว้สรุปใจความสาํคญัไม่ได ้
นอกจากน้ียงัพบว่านกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัไทยมีพฤติกรรมการเรียน

เชิงลบท่ีตอ้งปรับปรุงดงัน้ี 
   1.  พฤติกรรมการเรียนก่อนเขา้เรียนเชิงลบ ท่ีควรปรับปรุงมีดงัน้ี 

1.1 ลืมนาํอุปกรณ์ ตาํราเรียนมาดว้ย 
1.2 เลือกท่ีนัง่ส่วนหลงัหอ้ง 
1.3 เขา้ชั้นเรียนสาย 

2.  พฤติกรรมการเรียนขณะเรียนในหอ้งเรียนเชิงลบ ท่ีควรปรับปรุงมีดงัน้ี 
 2.1  คุยเล่นกบัเพื่อน ใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 
 2.2  ง่วงนอน แอบหลบัในชั้นเรียน 
 2.3  รู้สึกต่ืนเตน้อึดอดั เม่ือตอ้งร่วมกิจกรรมการเรียน 
 2.4  เค้ียวหมากฝร่ัง อมลูกอมเพื่อแกง่้วง 
 2.5  มกัใจลอยและคิดถึงเร่ืองอ่ืน ๆ 
และยงัพบว่าบุคลิกลกัษณะทางลบของผูเ้รียนวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัท่ีพบมาก

เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
1.  มีตารางการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
2. เบ่ือความจาํเจซํ้าซาก 
3. ใชเ้วลาไม่ค่อยเกิดประโยชน์ 
4. ใชเ้วลาเสียเปล่าประโยชน์ 
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5. ชอบผลดัวนัประกนัพรุ่ง 
6. มีความมัน่ใจค่อนขา้งตํ่า 
7. ไม่สนใจในวิชาท่ีไม่ชอบ 
8. ไม่ชอบคุยกบัเพื่อนเร่ืองเรียน 
9. ติดเพื่อน 

    10.  ขาดความกระตือรือร้น เฉ่ือยชา ใจเยน็ 
    11.  สมาธิสั้น 
    12.  แบ่งเวลาไม่เป็น 
    13.  ไม่ชอบเรียนรู้ คน้ควา้ อ่านหนงัสือ 
 

7.6  อุปสรรคของผู้สอน 
 อุปสรรคของผูส้อน หรือปัญหาของผูส้อน (Teacher Obstracles or Teacher Problems)  
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นผลทาํให้การทาํหนา้ท่ีของผูส้อนทั้งในขณะสอนในชั้นเรียนและการทาํ
หนา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  เป็นดว้ยความยากลาํบาก  ไม่ราบร่ืน   ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ แนวทาง  
แนวปฏิบติัท่ีวางไว ้ ทาํใหผ้ลการสอนไม่ไดผ้ลดีตามท่ีมุ่งหวงั 
 ผกาทิพย ์ สกุลครู  (2524 :  110)  กล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทย  ในยุคเร่ิมแรกของการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ซ่ึงมีขอ้จาํกดัต่าง ๆ 
ค่อนขา้งมากจนถึงช่วง พ.ศ. 2523  พอสรุปประเดน็ปัญหาท่ีสาํคญัได ้4 ประเดน็ คือ 

1. ปัญหาดา้นการจดัทาํหลกัสูตร  ส่ือการเรียน และคู่มือครู ทาํข้ึนอยา่งเร่งด่วนในช่วงเวลา
จาํกดั เพื่อใหท้นัตามเวลาท่ีกาํหนด 

2. ปัญหาความไม่เหมาะสมของตาํราเรียน  เน่ืองจากมีเวลาจาํกดัการจดัทาํส่ือการเรียน  
ตาํราเรียนท่ีเหมาะสมกบันักเรียนไทยข้ึนเองจึงเป็นไปไม่ได ้คณะกรรมการจดัทาํส่ือการเรียนจึง
เห็นสมควรให้นาํหนงัสือ “โยมิกาตะ” จากประเทศญ่ีปุ่นมาใชไ้ปพลางก่อน  แต่เน่ืองจากหนงัสือ
ดงักล่าวไม่สมบูรณ์ในตวัเอง  จึงไดจ้ดัทาํ  “หนงัสือเรียนเสริมทกัษะ”  เพ่ือให้ใชค้วบคู่กนั  และ
จัดทาํคู่มือครูเพื่อแนะนําครูผูส้อน  โดยตั้ งความหวงัไวว้่า ในอนาคตจะได้มีการจัดทาํตาํราท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนไทยข้ึนเอง 

3. ปัญหาเ ร่ืองบุคลากรผู ้สอนภาษาญ่ี ปุ่นไม่เพียงพอ   ซ่ึงในปัจจุบันแม้ในระดับ
มหาวิทยาลยักเ็ป็นปัญหาท่ีแกไ้ม่ตก 

4. ปัญหาเร่ืองตวัผูเ้รียน  ในอดีตมีผูส้นใจเรียนภาษาญ่ีปุ่นน้อยมาก เม่ือมีการเปิดสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนใน พ.ศ. 2521 กห็วัน่กนัวา่จะมีคนมาเรียนหรือไม่ 
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 นอกจากน้ี ผกาทิพย ์ สกุลครู, (2531 : 3/4-3/7) ยงักล่าวถึงปัญหาของผูส้อนเก่ียวกบัการ
สอนตวัอกัษรคนัจิในภาษาญ่ีปุ่น โดยวิเคราะห์ปัญหาจากองค์ประกอบของการเรียนการสอน 7 
ประการคือ 
 1.  ปัญหาเร่ืองการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงมีระดบัความเขม้ขน้แตกต่างกนั 
ความจาํเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้ตวัอกัษรคนัจิกย็อ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 
 2.  ปัญหาดา้นผูเ้รียน ซ่ึงจะเก่ียวพนักบั อายขุองผูเ้รียน ความสนใจในการเรียน ความตั้งใจ
ใฝ่รู้ของผูเ้รียน ความสามารถและสติปัญญาของผูเ้รียน เวลาท่ีทุ่มเทให้แก่การเรียน พื้นความรู้
โดยทัว่ไปของผูเ้รียนและพื้นความรู้ดา้นตวัอกัษรคนัจิของผูเ้รียน 
 3.  ปัญหาดา้นผูส้อน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั ความรอบรู้ของผูส้อน ความพร้อมในการสอน 
ความสามารถในการสอนและวิธีการสอน การใชเ้วลาใหพ้อเหมาะในการสอน ขอบเขตในการสอน 
ความตั้งใจและความกระตือรือลน้ในการสอน และจิตวิทยาในการสอน 
 4.  ปัญหาเร่ืองตาํราท่ีใชส้อน ในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของชาวต่างชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มีการกาํหนดจาํนวนหรือกาํหนดตวัอกัษรคนัจิระบุแน่ชดัตายตวัลงไปว่า ระดบั
ใดจะตอ้งเรียนรู้ตวัคนัจิตวัใดบา้งเป็นจาํนวนเท่าใด 

5. ปัญหาเร่ืองวิธีการสอน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัคาํถามว่า วิธีการสอนควรสอนอย่างไร ทาํ
อยา่งไรผูเ้รียนจึงจะจดจาํตวัอกัษรคนัจิได ้ทาํอยา่งไรผูเ้รียนจึงจะเขียนไดถู้กตอ้งสวยงาม ทาํอยา่งไร
จึงจะสอนไดส้นุกสนานไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ลาํดบัการเรียนนั้นควรเป็นอยา่งไร 
สอนจนถึงเม่ือไร เม่ือเร่ิมสอนตวัคนัจิ ควรนาํเขา้สู่เร่ืองอะไร อธิบายให้แนวทางอยา่งไร ผูเ้รียนจึง
จะสนใจติดตามและเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน ลาํดบัการสอน ทั้งรูป เสียง และความหมายของ
ตวัอกัษรคนัจิควรดาํเนินการอยา่งไรเป็นตน้ 

6. ปัญหาเร่ืองการจดัแบ่งเวลาในการสอน ควรจดัแบ่งเวลาให้กบัการสอนตวัอกัษรคนัจิ
มากนอ้ยเพียงใด 

7. ปัญหาเร่ืองวิธีการวดัและประเมินผล สัดส่วนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
ตวัอกัษรคนัจิควรเป็นอตัราส่วนเท่าใด เม่ือเปรียบเทียบกบัการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นเน้ือหาอ่ืน ๆ ควรวดั
และประเมินผลบ่อยคร้ังเพียงไร   จะวดัและประเมินผลโดยเนน้เร่ืองใด รูป เสียง หรือความหมาย
ของตวัอกัษรคนัจิ เป็นตน้ 
 ปิยะจิต  ทาแดง  (2524 :  127-142)  เขียนบทความเร่ืองปัญหาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น
ในมหาวิทยาลยั :  กรณีตวัอยา่งของคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในช่วงปี พ.ศ. 2509 
ถึง พ.ศ. 2523  แบ่งประเดน็ปัญหาออกเป็น 5 เร่ือง  พอสรุปไดด้งัน้ี 
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1.  ปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตร  พบวา่ 
1.1 ในระยะแรก ๆ ของการเปิดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น  นิสิตไม่มีสิทธิในการ

เลือกวิชาเรียน  ตอ้งเรียนตามรายวิชาท่ีภาควิชาจดัให้  ทาํให้นิสิตขาดเสรีภาพใน
การเลือกเรียน 

1.2 ระยะต่อมานิสิตมีเสรีภาพในการเลือกเรียนมากข้ึน เวลาเรียนมากข้ึน แต่พบปัญหา
นิสิตเรียนเน้ือหาไม่ปะติดปะต่อกนัและไม่รู้จริง 

1.3 อาจารยบ์างคนเห็นใจนิสิตว่ามีเวลาเรียนน้อย ก็เพิ่มเวลาเรียนให้โดยพลการ  
ขณะท่ีอาจารยบ์างคนสอนไปตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ทาํใหเ้กิดความลกั
ลัน่ในการเรียนการสอน  คุณภาพนิสิตแตกต่างกนั 

1.4 รายวิชาเรียนระยะหลงั ๆ มีจาํนวนมาก  แต่ติดขดัดว้ยเวลาทบัซอ้นกบัวิชาอ่ืน ทาํ
ใหนิ้สิตลงทะเบียนวิชาท่ีควรเรียนต่อเน่ืองกนัไม่ได ้ ตอ้งไปลงทะเบียนเรียนวิชาท่ี
พอจะลงเรียนไดแ้ทน หรือวิชาท่ีไม่ชอบแทน ทาํใหคุ้ณภาพนิสิตดอ้ยลงไป 

1.5 การกาํหนดวิชาบงัคบั  วิชาเลือก  ยงัไม่เหมาะสม  และการกาํหนดแนวทางเรียน
ตามหลกัสูตรท่ีควรเป็นไปยงัไม่รัดกุม  ทาํให้นิสิตเลือกเรียนโดยขาดหลกัเกณฑ ์
หนัไปเลือกเรียนวิชาง่าย ๆ  ทาํใหย้ิง่ขาดทกัษะทางภาษา  และยงัอยูใ่นขั้นท่ีใชก้ารไม่ได ้

1.6 สังเขปรายวิชาแต่ละวิชามีลักษณะกว้างเกินไป ผูส้อนตีความได้หลายแบบ 
รายวิชาเดียวกนัเม่ือเปล่ียนผูส้อน เน้ือหาในรายละเอียดก็จะแตกต่างกนัไปตาม
ความเขา้ใจการตีความของอาจารยท่์านนั้น ๆ ทาํใหข้าดมาตรฐาน 

2. ปัญหาเก่ียวกบัผูส้อนและวิธีสอน พบวา่ 
2.1 อาจารย์ชาวญ่ีปุ่นท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นส่งมาช่วยบางคร้ังได้ผูส้อนท่ีไม่ตรงกับความ

ตอ้งการของหน่วยงาน ทาํใหเ้กิดปัญหาในการกาํหนดวิชาสอน 
2.2 อาจารยอ์าสาสมคัรชาวญ่ีปุ่นหรืออาจารยพ์ิเศษชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทย ก็มกัเป็น

แม่บา้นญ่ีปุ่นท่ีไม่ไดเ้รียนวิธีการสอน อาศยัว่ารู้ภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น จึงมีความจาํกดั
มากในการสอน เพราะช่วยสอนไดเ้ฉพาะวิชาสนทนาหรือช่วยฝึกทกัษะในดา้น
การออกเสียงเท่านั้น 

2.3 อาจารยช์าวญ่ีปุ่นกบันิสิตไม่สามารถจะส่ือสารเขา้ใจตรงกนัได ้
2.4 อาจารยช์าวญ่ีปุ่นอธิบายเป็นภาษาญ่ีปุ่นนิสิตไม่เขา้ใจ อาจารยเ์ลยใชภ้าษาองักฤษ

ช่วย  นิสิตยิง่ไม่เขา้ใจเพราะฟังภาษาองักฤษของอาจารยญ่ี์ปุ่นไม่รู้เร่ือง 
2.5 อาจารยพ์ิเศษชอบสบัเปล่ียนเวลาหรืองดสอน  เน่ืองจากติดธุระมาสอนไม่ได ้
2.6 อาจารยผ์ูส้อนขาดความเอาใจใส่  ไม่ตรวจงานและส่งคืนใหนิ้สิตไม่ตรงตามเวลา 
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2.7 อาจารยส์อนไม่เตม็เวลา 
2.8 อาจารยไ์ม่มีประสิทธิภาพ  และสอนอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 
2.9 การใหป้ริมาณงานในการเรียน  เช่น  ใหก้ารบา้น  ใหแ้บบฝึกหดัไม่เหมือนกนั 
2.10 อาจารยพ์ดูเร็วจนจบัความอะไรไม่ได ้
2.11 อาจารยข์าดการเตรียมการสอน 
2.12 อาจารยไ์ม่พยายามฝึกทกัษะใหนิ้สิต 
2.13 อาจารยช์าวไทยสอนมกัใหเ้น้ือหาความรู้มาก แต่ไดฝึ้กทกัษะภาษานอ้ย 
2.14 อาจารยช์าวญ่ีปุ่นสอนมกัให้นิสิตมีโอกาสฝึกทกัษะในการฟังภาษาญ่ีปุ่นมาก  

แต่ไดเ้น้ือหานอ้ย 
2.15 อาจารยไ์ม่ไดก้าํหนดหวัเร่ืองการเรียนการสอนใหแ้น่นอน ทาํใหนิ้สิตจบัแนวไม่ถูก 
2.16 อาจารยส์อนไม่เตม็ท่ีทาํใหนิ้สิตไดเ้น้ือหานอ้ยไป 
2.17 เน้ือหาการเรียนการสอนไม่ทนัสมยั ไม่สอดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนั 

3 ปัญหาเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตาํราเรียน และโสตทศันูปกรณ์  
แต่ละประเภทพอสรุปปัญหาไดด้งัน้ี 

3.1 ปัญหาเก่ียวกบัตาํราเรียน  พบวา่ 
3.1.1 ตาํราเรียนมีเน้ือหาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
3.1.2 ตาํราทาํข้ึนเพื่อใชส้อนคนต่างชาติท่ีเขา้ไปศึกษาอยู่ในญ่ีปุ่น จึง

ทาํใหเ้น้ือหาไม่สมัพนัธ์กบัชีวิตจริงของผูเ้รียนซ่ึงอยูใ่นเมืองไทย 
3.1.3 เน้ือหาบางเร่ืองไม่ทนัสมยัไม่สอดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนั 
3.1.4 ตาํราขาดแบบฝึกหดั 
3.1.5 ตาํรามกัเน้นไปในการฝึกทกัษะดา้นการอ่านเพียงอย่างเดียว ทาํ

ใหร้ายวิชาท่ีเนน้การฝึกทกัษะดา้นการเขียนไม่อาจใชต้าํราเหล่าน้ีได ้
3.1.6 ตาํราบางเล่มยากเกินไป ไม่ต่อเน่ืองกบัพื้นความรู้เดิม 
3.1.7 ตาํราเนน้เน้ือหาท่ีประเทศญ่ีปุ่นมากเกินไป 
3.1.8 เน้ือหาท่ีเรียนในตาํราไม่อาจจะเอามาใชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้
3.1.9 ตาํราเรียนส่วนใหญ่ไม่มีบทอธิบายช่วยให้นิสิตศึกษาไดเ้อง ตอ้ง

ฟังการบรรยายของอาจารยอ์ยา่งเดียวจึงจะเขา้ใจ 
3.2 ปัญหาเก่ียวกบัโสตทศันูปกรณ์  พบวา่ 

3.2.1 บรรยากาศการสอนภาษาต่างประเทศไม่ดี เคร่ืองโสตทศันูปกรณ์
ไม่พอใช ้

DPU



 90

3.2.2 การบริการของหอ้งปฏิบติัการทางภาษาไม่เปิดโอกาสใหนิ้สิตเขา้
ไปใชใ้นเวลาวา่ง 

3.2.3 นิสิตไม่สามารถจะยมืเทปภาษาญ่ีปุ่นหรือเทปบทเรียนไปฟังได ้
3.2.4 ไม่มีเทปฝึกทกัษะการฟังนอกเหนือจากเทปบทเรียน 
3.2.5 ไม่มีเทปแบบฝึกหดัทั้งการพดูและการฟัง 
3.2.6 ไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสนุกในการ

เรียนภาษา  เช่น  ไม่มีเทปเพลง  ไม่มีเทปเล่านิทานดว้ยภาษาญ่ีปุ่น  
เป็นตน้ 

3.2.7 ไม่มีงบประมาณซ้ือเคร่ืองโสตทศันูปกรณ์ 
3.2.8 ห้องปฏิบติัการทางภาษามีจาํกดั  ตอ้งแบ่งใชห้ลายภาควิชา  ไม่

เพียงพอต่อการใช ้
3.2.9 การบริหารจดัหาโสตทศันูปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรยงัไม่ดี 

3.3 ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียน  พบวา่ 
3.3.1 นิ สิต ท่ี เ รียนวิชาภาษาญ่ี ปุ่น  เ ลือกเ รียนเพราะ พ้ืนความ รู้

ภาษาต่างประเทศหลกั ๆ อยา่งภาษาองักฤษไม่ดี  จึงมาเลือกเรียน
ภาษาใหม่ เช่น ภาษาญ่ีปุ่น 

3.3.2 นิสิตท้ิงการเรียนภาษาญ่ีปุ่นกลางคัน  เ ม่ือพบว่าการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นยากกวา่ท่ีคิด 

3.3.3 นิสิตเรียนเพียงเพื่อใหจ้บตามหน่วยกิตท่ีบงัคบัเท่านั้น ไม่มีความ 
               กระตือรือร้นและอดทนต่อความยากลาํบาก 

3.3.4 นิสิตท่ีไม่สนใจเรียน เกิดปัญหาต่อตวัเอง และยงัสร้างปัญหาให้
ทั้งอาจารยแ์ละเพื่อนดว้ย 

3.4 ปัญหาเก่ียวกบัการประเมินผลและการวดัผล  พบวา่ 
3.4.1 อาจารยบ์างคนรีบสอน  ทาํใหนิ้สิตเรียนไม่ไดเ้ตม็ท่ี 
3.4.2 อาจารยบ์างคนไม่ค่อยจะวดัผลการเรียน ไปทาํคร้ังเดียวตอน

ปลายภาคการศึกษา 
3.4.3 ขอ้สอบบางรายวิชาไม่ไดม้าตรฐาน  เนน้ความจาํมากเกินไป 
3.4.4 ขอ้สอบใหใ้ชค้วามคิดและเหตุมีนอ้ยเกินไป 
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3.4.5 อาจารยผ์ูเ้ป็นเจา้ของรายวิชาต่างคนต่างสอน  ต่างคนต่างวดัผล
ดว้ยวิธีทดสอบบา้งหรือทาํรายงานบา้ง  ทาํให้เกิดปัญหาว่าไม่มี
มาตรฐานในการวดัผล 

3.4.6 ขอ้สอบบางฉบบัมีความยาวเกินไปไม่เหมาะสมกบัเวลา หรือบาง
ฉบบักส็ั้นไป 

ปรียา  อิงคาภิรมย,์ (2531 : 1/1-1/5) เสนอปัญหาของผูเ้ก่ียวกบัการสอนวิชาการอ่าน
ภาษาญ่ีปุ่นไว ้ 5 ประเดน็ใหญ่พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูส้อนไม่เขา้ใจความหมายของการอ่านว่าการอ่านคืออะไร การอ่านตวัอกัษรได ้แต่ไม่
สามารถเขา้ใจความหมายของเน้ือหาท่ีอ่านนั้น ไม่ถือว่าเป็นการอ่าน เพราะการอ่านเป็นขบวนการ
ซ่ึงมีขั้นตอนและองค์ประกอบสําคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันคือ ประกอบด้วย ผูเ้ขียน
ข้อความ ผูอ่้านข้อความ ตัวอักษร ความหมายของตัวอักษรหรือข้อความ (ซ่ึงผูอ่้านได้เข้าใจ
ความหมายตวัอกัษรและเขา้ใจความหมายของประโยค) การตีความหมาย การเลือกความหมาย และ
การนาํไปประยกุตใ์ช ้

2.  ผูส้อนไม่รู้ว่าวิชาภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและวิชาการอ่านภาษาญ่ีปุ่นเหมือนกนัหรือแตกต่าง
กนัอยา่งไร 

3.    ผูส้อนไม่รู้วา่วิชาการอ่านภาษาญ่ีปุ่นควรจะเร่ิมสอนในระดบัใด 
4 ผูส้อนวิชาการอ่าน ควรจะเป็นอาจารยช์าวไทยหรือชาวญ่ีปุ่นจึงจะเหมาะสมกวา่กนั 
ผูส้อนไม่รู้วา่ควรเลือกเอกสารการสอนวิชาการอ่านชนิดใดจึงจะเกิดผลดีกวา่ 
 
ตอนที ่2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทย 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของวฒันธรรมการสอนโดยตรงยงัไม่ปรากฎชดัเจนในประเทศ

ไทย จะมีบา้งก็เป็นเร่ืองใกลเ้คียงเท่านั้น ยิ่งเป็นเร่ืองวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นดว้ยแลว้ เป็นท่ี
แน่ชัดว่าในประเทศไทยยงัไม่มีใครดาํเนินการมาก่อน อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษา
คน้ควา้งานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับประยกุตใ์ชง้านวิจยัเร่ืองน้ี และมีงานวิจยัใน
ประเทศไทยท่ีพอจะเป็นแนวทางการทาํวิจยัและเก่ียวขอ้งบา้งไม่มากนกั ซ่ึงจะพิจารณาคดัเลือกท่ี
ใกลเ้คียงและเก่ียวขอ้งกนัมากท่ีสุดนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

ปี พ.ศ.2533 รัตนา  ศิริพานิช, (2533 ) ไดเ้สนอผลงานวิจยัเร่ือง “ความเขา้ใจวิถีชีวิตและ
แนวคิดของชาวญ่ีปุ่น จากการเรียนหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัในกรุงเทพ ฯ” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเน้ือหาของหลกัสูตรแต่ละมหาวิทยาลยั ว่ามีรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถี
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ชีวิตและแนวคิดของชาวญ่ีปุ่นมากนอ้ยเพียงใด และตอ้งการศึกษาว่าผูเ้รียนไดเ้รียนดา้นวิถีชีวิตและ
แนวคิดของชาวญ่ีปุ่นจากการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นลึกแค่ใหนเพียงใด โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์จาก
เอกสารหลกัสูตรและใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ นกัศึกษาท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดบั
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยั 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา 224 คน 

ผลการวิจัยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยทัว่ไปอยู่ด้วย ซ่ึงพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอก เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กาํลงัเรียนในชั้นปีท่ี 3 

และปีท่ี 4 ใชเ้วลาเรียนภาษาญ่ีปุ่นโดยรวมแลว้ 6 ภาคการศึกษา เก่ียวกบัผูส้อนส่วนใหญ่จะมีทั้ง
อาจารยช์าวไทยและชาวญ่ีปุ่นปนกนั เม่ือเร่ิมเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นจะมีการเรียนการสอนโดยใช้
ทั้งภาษาไทยภาษาญ่ีปุ่นปนกนั ต่อเม่ือไดเ้รียนรายวิชาหลกั ๆ จึงสอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นลว้น ๆ เม่ือ
เร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดส้อนเนน้แนวคิดและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่นแทรกเขา้ไปใน
เน้ือหาท่ีเรียนมากนกั ต่อเม่ือเรียนในชั้นปีสูงข้ึน จึงไดเ้รียนแนวคิดและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่นเพิ่มเติม
มากยิง่ข้ึน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้สึกว่า จากการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นทั้งหมด ทาํให้รู้และเขา้ใจ
เร่ืองเก่ียวกบัแนวคิด และวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่นในระดบัปานกลางค่อนขา้งดี 
 ปี พ.ศ.2537 เตือนใจ  ตนังามตรง, (2537) ไดน้าํเสนอรายงานการวิจยั เร่ือง “ความตอ้งการ
และการใชภ้าษาญ่ีปุ่นของภาคเอกชนในระดบับริหาร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจความตอ้งการ
และนโยบายเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในภาคธุรกิจ และเพื่อศึกษาถึงขอบเขตและปริมาณการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในหน่วยงานธุรกิจ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลจาํนวน 128 

คน ประจาํอยู่ในบริษทัประเภทนาํเขา้ส่งออกสินคา้ญ่ีปุ่น บริษทัผลิตสินคา้ร่วมกบัญ่ีปุ่น ผูแ้ทน
จาํหน่ายสินคา้ญ่ีปุ่น และธุรกิจบริการ (โรงแรม การท่องเท่ียว และการธนาคาร) ผลการวิจยัพบว่า
ภาษาญ่ีปุ่นมีความสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหารค่อนขา้งมาก และทกัษะท่ีจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับผูบ้ริหารคือ 
ทกัษะการฟัง  และทกัษะการพูด เพราะผูบ้ริหารตอ้งสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวญ่ีปุ่น 
และตอ้งมีการสนทนาประจาํวนัทัว่ไปนอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัตอ้งใชท้กัษะการฟังค่อนขา้งมาก  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน ในดา้นนโยบายการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานในภาคธุรกิจ 
บริษทัส่วนหน่ึง (52 %) ไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นปัจจยัร่วมในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน แต่
อยา่งไรกต็ามบริษทัเอกชนส่วนใหญ่เคยส่งเสริมและมีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันา
ความรู้ทางภาษา บริษทัเอกชนยงัตอ้งการบุคลากรด้านภาษาญ่ีปุ่นเพ่ิมอีกเป็นจาํนวนมาก คือ
บุคลากรท่ีมีความรู้ทางภาษาญ่ีปุ่นในระดบัตน้ดา้นทกัษะการพูดฟัง อ่าน เขียน แปล และแปลล่าม 
นอกจากนั้นบริษทัก็ยงัตอ้งการบุคคลท่ีมีความสามารถระดบัสูงในดา้นการอ่าน แปล และการแปล
ล่ามภาษาญ่ีปุ่นอีกดว้ย การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในหน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการใชแ้บบคร้ังคราวและ
ทกัษะท่ีต้องใช้มากท่ีสุดคือ ทักษะการพูดและการฟัง ทั้ งน้ีเพื่อการสนทนาในการสังคม การ
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ประชาสัมพนัธ์ การรับคาํสั่ง และการสนทนาเร่ืองงาน นอกจากนั้นก็มีการใชท้กัษะการแปลล่าม
บ่อย ปานกลางสาํหรับเป็นล่ามใหคู้่สนทนาและเป็นล่ามในท่ีประชุมบา้งเป็นคร้ังคราว 
 ปี พ.ศ.2544 สุวพรรณ  ครุฑเมือง, (2544) ไดเ้สนองานวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนภาษาญ่ีปุ่นของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของนกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น และเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน  มหาวิทยาลัยในกรุงเทพกับ
มหาวิทยาลยัต่างจงัหวดั ชายกบัหญิง กลุ่มเรียนดีกับกลุ่มเรียนอ่อน และปัญหาของผูเ้รียนและ
บุคลิกลกัษณะของผูเ้รียน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งประชากร
เป็นนกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น
ทุกมหาวิทยาลยัจาํนวน 12 แห่ง รวมกลุ่มตวัอยา่งประชากร 424 คน ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การเรียนภาษาญ่ีปุ่นโดยรวมจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง พฤติกรรมการเรียนขณะอยูใ่นหอ้งเรียนจดัอยู่
ในระดบัดี พฤติกรรมการเรียนก่อนเขา้เรียน พฤติกรรมการเรียนหลงัเลิกเรียนและพฤติกรรมเสริม
เพ่ือการเรียนรู้จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง และทศันคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่นจดัอยูใ่นระดบัปาน
กลางค่อนขา้งสูง นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัของรัฐมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนสูงกว่า
นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเอกชน นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างจงัหวดัมีคะแนนพฤติกรรม
การเรียนดีกว่านกัศึกษาในกรุงเทพฯ    นกัศึกษาชายกบันกัศึกษาหญิงมีคะแนนพฤติกรรมการเรียน
คลา้ยคลึงกนั สาํหรับปัญหาของนกัศึกษาท่ีพบมากท่ีสุดคือปัญหาท่ีรู้สึกมกัต่ืนเตน้ ประหม่า อึดอดั
ขณะท่ีแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกบัเจา้ของภาษา รองลงมาคือความไม่ค่อยมีความมัน่ใจเร่ือง
การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเกรงว่าจะพูดผิดจึงไม่กลา้พูด และพบว่านักศึกษามีตารางการทาํงานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ เบ่ือความจาํเจ ซํ้ าซาก และใชเ้วลาไม่ค่อยเกิดประโยชน์ อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีบุคลิกลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่น คือนักศึกษาชอบและไม่เบ่ือหน่ายการเรียน 
สนุกสนานร่าเริง เม่ืออยูใ่นกลุ่มเพื่อน 
 ปี พ.ศ.2545  ดิษิตา   รากะรินทร์  ไดเ้สนองานวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางพฒันาการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค  : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาแนวทางพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในส่วน
ภูมิภาค  : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร   ทั้ งในด้านบริบทหลักสูตร   ปัจจัยนําเข้า   และ
กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนผลผลิตของหลกัสูตร   กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย อาจารย ์ 
นิสิตชั้นปีท่ี 1 - 4  และบณัฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  มหาวิทยาลยันเรศวรท่ีสําเร็จการศึกษาในปี 
2541 – 2543 รวมทั้ ง  ผูบ้ ังคับบัญชาของบัณฑิต  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม  สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  ดา้นบริบทของหลกัสูตรพบว่า  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก ( x  = 3.70) คือ มีความชดัเจนเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  ส่วนดา้นเน้ือหาสาระของ
กระบวนการวิชาต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นหลกัสูตรมีความเหมาะสมในระดบัมากเช่นกนั ( x  = 3.57) คือ 
มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  จดัลาํดบั
ความยากง่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นภาษาญ่ีปุ่นอยา่งต่อเน่ือง  
ดา้นปัจจยันาํเขา้พบว่าดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีความเหมาะสมในระดบัมาก ( x  = 4.17) คือ อาจารยมี์
ความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน  มีความรับผิดชอบ  เอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี  ส่วนดา้น
นิสิตพบวา่  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ( x = 3.51) คือ มีความพึงพอใจและกระตือรือร้นใน
การเรียน  มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  แต่ไม่ค่อยมีการทบทวนบทเรียน
และเตรียมบทเรียนมาล่วงหนา้  ดา้นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  พบว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง ( x =3.53) ด้านแหล่งคน้ควา้ พบว่า  ความทันสมยั  จาํนวนของหนังสือตาํรา  

รวมทั้งการใหบ้ริการและความสะดวกในการใชบ้ริการของหอ้งสมุดนั้นมีความเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง ( x =2.95) ดา้นสถานท่ีเรียน พบวา่ คุณภาพและความสะดวกในการใชห้อ้งปฏิบติัการทาง
ภาษารวมทั้ งบรรยากาศในห้องเรียนนั้น มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ( x =3.45)  ด้าน
กระบวนการพบว่า  การจดัการเรียนการสอนของอาจารยมี์ความเหมาะสมในระดบัมาก ( x =3.70) 

คือ จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค  ์มีการเตรียมการสอน และมีการ
ยกตวัอยา่งอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจน แต่ไม่มีการจดัทศันศึกษาหรือดูงาน สาํหรับดา้นการ
วดัและประเมินผลพบวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมาก ( x =3.86) คือเกณฑก์ารวดัผลมีการกาํหนด
ไวอ้ย่างชัดเจน และนําเอาพฒันาการของนิสิตมาใช้ประกอบการประเมินผล  ด้านผลผลิตของ
หลกัสูตร  ซ่ึงหมายถึงความสามารถดา้นภาษาญ่ีปุ่นของบณัฑิตในดา้นทกัษะทั้ง 5 ไดแ้ก่  ทกัษะการ
ฟังพบวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก ( x =3.58) คือบณัฑิตสามารถฟังการสนทนาและทกัทายใน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเขา้ใจและสามารถฟังคาํสั่งทางวาจาท่ีเป็นขอ้ความสั้น ๆ และใชภ้าษาง่ายได ้ 
ทกัษะการพูดพบว่า  ความสามารถของบณัฑิตในการพดูโตต้อบโทรศพัท ์ พดูบรรยายเก่ียวกบังาน  
และพดูแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนการสนทนาในหวัขอ้เฉพาะทางนั้น  มีความเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง ( x =3.37)  ทกัษะการอ่านพบว่า  ความสามารถของบณัฑิตในการอ่านหนังสือเวียน 

ข่าวสารเก่ียวกบังาน  การอ่านเพ่ือสรุปใจความสาํคญัและการอ่านบทความท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นระดบัสูง  

ใชภ้าษาทางการและมีคาํศพัทเ์ฉพาะดา้นรวมอยูด่ว้ยนั้นมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ( x =
3.25)   ทกัษะการเขียนพบว่า  ความสามารถของบณัฑิตในการเขียนรายงานการประชุมหรืองานท่ี
รับผิดชอบนั้นมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ( x =3.46)  ทกัษะการแปลพบว่า  ความสามารถ
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ของบณัฑิตในการแปลล่ามและการแปลขอ้ความทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น และภาษาญ่ีปุ่น
เป็นภาษาไทยนั้น  มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ( x =3.17)  ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า  การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยันเรศวรมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 

2.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในต่างประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2541 ศูนยภ์าษาญ่ีปุ่น  มูลนิธิญ่ีปุ่น ( The Japan Foundation 1998) ไดส้าํรวจสภาพ
ปัจจุบนัของการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในต่างประเทศ พบว่า การใช้ส่ือการสอนของครูสอน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้กันมากเป็นอนัดับแรก คือ เคร่ืองเล่นเทป รองลงมา คือ เคร่ืองเล่นวีดีโอ และ 
คอมพิวเตอร์  และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า การใชค้อมพิวเตอร์มีอตัราการใชท่ี้มากข้ึนอย่างรวดเร็ว โดย
ในระยะแรกผูส้อนใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลผา่นwebsite และการใชe้- mail ต่อมาพฒันาเป็นCD-ROM
และCAI พ◌ัฒนาการสอนเป็นส่ือประสม การสอนทางไกล เป็นตน้  ส่วนปัญหาการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในต่างประเทศ พบว่า ปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นแบ่งเป็น 5 หัวขอ้ใหญ่ดงัน้ีคือ ปัญหา
เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูล ปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์การสอน ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียน และปัญหาเก่ียวกบั
ผูส้อน  แต่ละหัวขอ้แยกเป็นรายละเอียดต่อไปน้ี  ปัญหาเก่ียงกบัแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ การขาดแคลน
ส่ือการสอน การขาดขอ้มูลทางวฒันธรรมญ่ีปุ่น การขาดขอ้มูลทางวิธีการสอน ปัญหาเก่ียวกับ
อุปกรณ์การสอน ไดแ้ก่ อุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ  ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ จาํนวนผูเ้รียน  
ขาดผูเ้รียนท่ีมีความสนใจเรียน  ปัญหาเก่ียวกบัผูส้อน ไดแ้ก่ ขาดแคลนผูส้อน ขาดผูส้อนท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นและวิธีการสอน 
 ปีพ.ศ. 2541 Kushida  ศึกษาวิธีการสอนการเขียนเรียงความโดยเน้นประเด็นเร่ืองการ
ส่ือสารบนความแตกต่างทางวฒันธรรมในวิชาการเขียนจดหมายของนกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น
ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบวา่ วิธีการเขียนของนกัศึกษาสะทอ้นถึงวฒันธรรมความคิด
ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งคนไทยกบัคนญ่ีปุ่น 

ปี พ.ศ. 2546 สถาบนัวิจยัภาษาญ่ีปุ่นแห่งชาติ ประเทศญ่ีปุ่น (The National Institute of  
Japanese Language, 2003)   ไดเ้ผยแพร่รายงานการวิจยัการสาํรวจเร่ือง “วิธีการและส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) พ.ศ.2544” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ
ทิศทางของวิธีการและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นตามสภาพท่ีเป็นจริงอนัจะทาํให้
สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลเพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นต่อไป ตวัอย่าง
ประชากรได้แก่ ผูเ้รียนและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไดต้วัอยา่งประชากร
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กลบัคืนมาจากผูเ้รียน 6,035 คน ผูส้อน 214 คน จาก 77 สถาบนั อตัราการไดรั้บตวัอยา่งประชากร
กลบัคืนมาโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 88.5 ผลการวิจยัท่ีน่าสนใจพอสรุปไดด้งัน้ี    เก่ียวกบัผูเ้รียน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นเพราะสนใจในภาษาญ่ีปุ่น และได้
ประโยชน์ในการหางาน ส่วนใหญ่ไม่มีการติดต่อส่ือสารโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงเรียน และ
เหตุผลท่ีไม่ใชภ้าษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงเรียนส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มีคู่สนทนาท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่น   และ
ความสามารถของภาษาญ่ีปุ่นของตนเองไม่เพียงพอ    ส่วนใหญ่จะดูหรือฟังส่ิงท่ีเขียนด้วย
ภาษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงเรียน ตามลาํดบัดงัน้ีคือ โทรทศัน์ หนงัสือการ์ตูน และนิตยสาร ส่ิงท่ีดูหรือ
ฟังมากท่ีสุดตามลาํดบัคือ โทรทศัน์ ซอฟทแ์วร์เกม และหนังสือการ์ตูน เร่ืองราวท่ีดูหรือฟังส่วน
ใหญ่จะเป็นเร่ือง เกมโชว ์เพลง การ์ตูน ละคร เป็นตน้ เหตุผลท่ีดูหรือฟังภาษาญ่ีปุ่นเพราะอยาก
สัมผสัภาษาญ่ีปุ่น อยากรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัญ่ีปุ่น สนุกดี อยากทดสอบความสามารถทางภาษา อยาก
พฒันาความสามารถทางภาษาตามลาํดบั ผูเ้รียนส่วนใหญ่ใชต้าํราเรียนนอกชัว่โมงเรียนโดยใชเ้พ่ือ
การท่องจาํ คน้หาความหมายของคาํ และทาํแบบฝึกหัดตามลาํดบัปัจจุบนัคือการเรียนการสอนท่ี
ผูเ้ รียนใช้มากตามลาํดับคือ หนังสือเรียน ภาพยนต์และรายการโทรทัศน์ เทปหรือซีดีเพลง 
พจนานุกรม เทปบนัทึกเสียง อินเตอร์เนต ซอฟทแ์วร์เกม เกมคอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัผูส้อน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 30-39 ปี และ 40-49 ปี มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เคยไปประเทศญ่ีปุ่น
มาแลว้ โดยเป็นการไปเพื่อการศึกษาต่อและฝึกอบรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น มากตามลาํดบั ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่นระหวา่ง 3-20 ปีมากท่ีสุด ประมาณคร่ึงหน่ึงของผูส้อนชาวไทยเคยมี
ประสบการณ์สอนวิชาอ่ืนด้วย ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นประมาณคร่ึงหน่ึงมีวุฒิวิชาเอกอ่ืนท่ีไม่ใช่
ภาษาญ่ีปุ่นเหตุผลท่ีเร่ิมสอนภาษาญ่ีปุ่นพบวา่ ผูส้อนในสถาบนัการศึกษาระดบักลาง ส่วนใหญ่สอน
เพราะเป็นนโยบายของโรงเรียนหรือรัฐบาล สนใจภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น    และผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นไม่เพียงพอตามลาํดบั ส่วนผูส้อนในสถาบนัการศึกษาระดบัสูงพบว่าส่วนใหญ่ชอบการ
สอน  เรียนจบเอกภาษาญ่ีปุ่น  และอยากใช้ความรู้ของตนเองตามลาํดับ ผูส้อนส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ฝึกอบรมภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน ส่ิงท่ีใชใ้นชัว่โมงสอนส่วนใหญ่ใชต้าํราเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ 
เทปบนัทึกเสียงและเอกสารแผ่นประกอบการสอนตามลาํดบั ส่ือการสอน…ท่ีผูส้อนใชส่้วนใหญ่
ไดแ้ก่ รูปถ่าย นิตยสาร วิดีโอ หนงัสือ   เทปบนัทึกเสียงและCD    บทความหนงัสือพิมพ ์หนงัสือ
การ์ตูน ตามลาํดบั ส่ือการสอนท่ีทาํข้ึนเองท่ีผูส้อนใชส่้วนใหญ่ไดแ้ก่ เอกสารแผน่ แบบฝึกหดั การ์ด
รูปภาพหรือการ์ดตวัอกัษร เอกสารแผ่นช่วยเสริมสร้างกิจกรรม เอกสารแผ่นเพื่อการอ่าน ตาราง
แผนผงัและเทปตามลาํดบั     ส่วนส่ือคอมพิวเตอร์ยงัใช้น้อย อุปกรณ์ท่ีใช้ในชั่วโมงสอนพบว่า
ผูส้อนใช ้เทปบนัทึกเสียง วิดีโอ โอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ ตามลาํดบั  ส่วนคอมพิวเตอร์ยงัใชน้อ้ย 
การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชัว่โมงสอนพบวา่ ผูส้อนใชภ้าษาเก่ียวกบัการกล่าวคาํทกัทาย อ่านเร่ืองราวหรือ
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ประโยคตวัอย่างและออกคาํสั่งมากตามลาํดบั ส่ิงท่ีใชใ้นการเตรียมการสอนผูส้อนใชต้าํราเรียน   
พจนานุกรม     และเทปบนัทึกเสียงมากตามลาํดบั ผูส้อนคนไทยมีทศันคติเก่ียวกบัความสามารถท่ี
จาํเป็นในฐานะผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นว่าตอ้งประกอบดว้ย ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ความสามารถในการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น     และความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นตามลาํดับ ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพความสามารถของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ หนงัสือคู่มือแนะนาํสาํหรับผูส้อน หนงัสือ
อธิบายไวยากรณ์ เทปบนัทึกเสียงเพ่ือการเรียนภาษาญ่ีปุ่น รายการโทรทศัน์ภาพยนต์ภาษาญ่ีปุ่น   
พจนานุกรม ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ พจนานุกรมคนัจิ การฝึกอบรม หลกัสูตรเสริมสร้างผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่น การแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์กบัชาวญ่ีปุ่น เยี่ยมเยือนหรือโฮมสเตยก์บัครอบครัวญ่ีปุ่น 
และเครือข่ายระหว่างผูส้อน ตามลาํดบั ผูส้อนชาวไทยส่วนใหญ่เห็นว่าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับ
การพฒันาประสิทธิภาพและความสามารถของผูส้อนไดแ้ก่ การสั่งสมประสบการณ์การสอน การ
เขา้ร่วมการฝึกอบรมหรือการจดักลุ่มสนทนาเชิงวิชาการ การพูดคุยกบัผูส้อนคนอ่ืน การปรึกษา
แลกเปล่ียนอุปกรณ์การสอนและวิธีการสอนกบัผูส้อนคนอ่ืน การเรียนจากหนงัสือคู่มือหรือหนงัสือ
เฉพาะสาขา การดูงานชัว่โมงการสอนของผูส้อนอ่ืน การกาํหนดหัวขอ้แลว้วิจยั และการให้ผูอ่ื้นดู
ชัว่โมงสอนของตนเอง  ผูส้อนส่วนใหญ่มีการติดต่อส่ือสารโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงเรียน โดย
ติดต่อกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น คนรู้จกั และเพื่อนท่ีโรงเรียนมากตามลาํดบั เร่ืองท่ีติดต่อส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองในชีวิตประจาํวนั งาน และเร่ืองเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นตามลาํดบั เหตุผลท่ีผูส้อนใชภ้าษาญ่ีปุ่นใน
การติดต่อส่ือสารนอกชัว่โมงสอนส่วนใหญ่เป้นเพราะอยากรักษาและพฒันาความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่น อยากพูดคุยกบัคนท่ีพูดภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแม่ การใชภ้าษาญ่ีปุ่นสนุกดี เป็นหนา้ท่ีใน
ฐานะท่ีเป็นเร่ืองงานและภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดง่้ายท่ีสุด สาํหรับเหตุท่ีผูส้อน
ส่วนนอ้ยไม่ใชภ้าษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงสอนเป็นเพราะไม่มีคู่สนทนาท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่น ผูส้อนส่วนใหญ่
ดูหรือฟังส่ิงท่ีเขียนดว้ยภาษาญ่ีปุ่นหรือใชด้ว้ยภาษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงสอน ส่ิงท่ีดูหรือฟังส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ หนงัสือ นิตยสาร วิดีโอ เทปบนัทึกเสียง คอมพิวเตอร์ หนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ตามลาํดบั 
เร่ืองท่ีดูหรือฟังส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับสังคมการใช้ชีวิตประจาํวนัเก่ียวกับภาษาญ่ีปุ่นและ
ประเทศญ่ีปุ่น เหตุผลท่ีดูหรือฟังส่วนใหญ่ทาํเพื่อรักษาและพฒันาความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น 
อยากสัมผสัภาษาญ่ีปุ่น รับขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัญ่ีปุ่นและคนญ่ีปุ่น อยากลองทดสอบ
ความสามารถของภาษาญ่ีปุ่น     และเพราะสนุกดีตามลาํดบั ผูส้อนส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ร่วม
ในโอกาสและสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นนอกชัว่โมงสอน   โอกาสและสถานท่ี
นั้นส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ศูนยเ์อกสารขอ้มูลเก่ียวกบัญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่น งานแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์
กับคนญ่ีปุ่น และสถานท่ีท่ีมีคนญ่ีปุ่น ผูส้อนส่วนใหญ่อยากเขา้ร่วมอีกคร้ังหรืออยากเขา้ร่วม
แบบต่อเน่ืองในโอกาสและสถานท่ีดังน้ีตามลาํดับคือ ศูนย์เอกสารข้อมูลเก่ียวกับญ่ีปุ่นและ
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ภาษาญ่ีปุ่น เยี่ยมเยือนครอบครัวคนญ่ีปุ่น ทาํงานพิเศษในท่ีทาํงานท่ีมีการใชภ้าษาญ่ีปุ่นและงาน
แลกเปล่ียนความสัมพนัธ์กบัคนญ่ีปุ่น เหตุผลท่ีอยากเขา้ร่วมอีกคร้ังหรืออยากเขา้ร่วมแบบต่อเน่ือง
ส่วนใหญ่เป็นเพราะตอ้งการรับขอ้มูลหรือส่ิงของท่ีมีประโยชน์ในการเรียนการสอนญ่ีปุ่น พฒันา
ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น ตอ้งการรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นและคนญ่ีปุ่น และอยากพดูคุย
กบัคนญ่ีปุ่นตามลาํดบั ส่ิงท่ีใชใ้นการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัผูส้อนส่วนใหญ่ใชห้นงัสืออธิบาย
ไวยกรณ์   พจนานุกรม    พจนานุกรมคนัจิ    เทปบนัทึกเสียง   และรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์
ตามลาํดบั 

ชิบะ  มะสะฮิโต และ สะโต จุน(CHIBA Masahito and SATO Jun, 2005:57-70) ศึกษา
ประสิทธิผลของการให้พูดซํ้ าต่อการแกไ้ขการออกเสียง  การให้พูดซํ้ าในห้องเรียนมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนเพียงใด โดยไดท้าํการทดลองกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นขั้นตน้ชาวไทยจาํนวน 10 คนใหอ้อกเสียง 
shi chi  และวรรค za ซ่ึงเป็นเสียงท่ีผูเ้รียนออกเสียงยาก  ผลการทดสอบพบวา่ 
 1. การใหผู้เ้รียนออกเสียงหลายๆคร้ังนั้น แทบไม่มีผลต่อการแกไ้ขการออกเสียงเลย 
 2. มีความเป็นไปไดว้่า ผูเ้รียนจะสามารถแกไ้ขการออกเสียงให้ดีข้ึนได ้ถา้เขา้ใจการออก
เสียงท่ีถูกตอ้ง 
 3. ถึงแม้จะเข้าใจวิธีการออกเสียงท่ีถูกต้อง แต่ถ้าผู ้เ รียนไม่มีความตั้ งใจท่ีจะแก้ไข
ขอ้บกพร่องดงักล่าว  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง

ระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น และเพื่อเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษา
ท่ีสองของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น โดยแบ่งหัวขอ้การ
ดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. วิธีดาํเนินการวิจยั 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้รียนและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยั                      

ในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ประชากรในส่วนของผูเ้รียนจะเลือกเฉพาะผูเ้รียนท่ีมาจากชาติ       
ซ่ึงไม่ไดใ้ชต้วัอกัษรคนัจิเป็นภาษาหลกั หรือไม่มีพื้นฐานการเรียนตวัอกัษรคนัจิมาก่อนและเพิ่ง
เรียนภาษาญ่ีปุ่นหรือเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยู่ในระดบัชั้นตน้    ประชากรในส่วนของผูส้อนในประเทศ
ไทยจะเลือกเฉพาะผูส้อนท่ีเป็นคนไทยเท่านั้น   สาํหรับผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นจะเลือกเฉพาะผูส้อน
ท่ีเป็นคนญ่ีปุ่นเท่านั้น   การกาํหนดเช่นน้ีเป็นการควบคุมตวัแปรพื้นฐานของกลุ่มประชากรทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นให้มีความใกลเ้คียงกนั  ไดป้ระชากรตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั   
เพื่อจะสามารถทาํการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัวฒันธรรมการสอนได ้ 

การเลือกจาํนวนประชากรทั้งผูเ้รียนและผูส้อนในการวิจยัคร้ังน้ีจะใชจ้าํนวนประชากร
ท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นและจาํนวนผูส้อนท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัของไทยเป็นเกณฑแ์ละเลือก
ศึกษามหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นสาํคญัเน่ืองจากมีจาํนวนประชากร
มากพอท่ีจะทาํการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชา โดยมหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีมีการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุ่น ทั้งมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน ทั้งท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็น
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วิชาเอก  วิชาโท และวิชาเลือกเสรีท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพ และเขตปริมณฑลมีจาํนวนทั้งส้ิน    17 
มหาวิทยาลยั   จากนั้นจะนาํจาํนวนประชากรดงักล่าวไปกาํหนดขนาดของตวัอยา่ง เม่ือไดข้นาด
ของตัวอย่างประชากรท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจาํนวนเท่าใด จะทาํการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นใหมี้จาํนวนเท่ากบัประเทศไทย  เหตุท่ีตอ้งดาํเนินการ
เช่นน้ีเพราะมีความจาํกดัเร่ืองงบประมาณในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล    โดยเฉพาะการเดินทางไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีประเทศญ่ีปุ่นมีค่าใชจ่้ายสูงมาก  จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดขนาดของตวัอยา่งให้
เหมาะสมกบังบประมาณและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการดว้ย 

1.2   กลุ่มตวัอยา่ง 
1.2.1 ขนาดของตวัอยา่ง 

   เม่ือทราบจาํนวนประชากรท่ีตอ้งการศึกษาคือมหาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑลของประเทศไทยเป็นเกณฑแ์ลว้ จะกาํหนดขนาดตวัอย่าง
ประชากรโดยใชเ้กณฑอ์ย่างน้อยร้อยละ 25 ของจาํนวนประชากรท่ีมีขนาดตวัอย่างเป็นร้อย (บุญ
เรียง   ขจรศิลป์, 2534 : 71) ซ่ึงผูว้ิจัยมีขีดความสามารถจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยไดถึ้ง  10  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  59  ของจาํนวนประชากร   ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์
 สาํหรับตวัอยา่งประชากรท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นจะกาํหนดขนาดโดยยดึขนาด
ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยเป็นเกณฑคื์อจาํนวน 10  แห่งเท่ากนั   

1.3   วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบผสม (Multistage Sampling) โดยมีวิธีการ

เป็นขั้นตอนดงัน้ี 
1.3.1  การสุ่มเพื่อเลือกเขตพื้นท่ีท่ีจะทาํการศึกษา   
ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ไดเ้ขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในประเทศไทย  และเขตคนัไซในประเทศญ่ีปุ่น   
1.3.2   การสุ่มตวัอยา่งมหาวิทยาลยั 
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในประเทศไทย   ได้

มหาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  จากนั้นสุ่ม
ตวัอยา่งมหาวิทยาลยั 10 แห่ง     โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)    ดว้ย
วิธีจบัฉลากไดม้หาวิทยาลยัดงัน้ี 
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1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลยัมหิดล 
4. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
5. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
6. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
7. มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
8. มหาวิทยาลยัรังสิต 
9. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
10. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
ในประเทศญ่ีปุ่น  ไดม้หาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ

ในเขตคนัไซ    จากนั้นสุ่มตวัอย่างมหาวิทยาลยัในเขตคนัไซ  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากไดม้หาวิทยาลยั 10 แห่ง ดงัน้ี 

1. University of Shiga 
2. Kyoto University 
3. Kyoto University for Foreign Studies 
4. Osaka University 
5. Osaka University for Foreign Studies 
6. Nagoya University 
7. Okayama University 
8. University of Kanazawa 
9. University of Kobe 
10. University of Nara 

1.3.3  การสุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
(1)  ในการสุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนจากมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ไดผู้เ้รียนมหาวิทยาลยัละ 10 คน ประเทศ
ละ 10 มหาวิทยาลยั เป็นผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย 100 คน และผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่น 100 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นทั้งส้ิน 200 คน  
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(2)  ในการสุ่มตวัอยา่งผูส้อนจากมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เช่นกนั ไดผู้ส้อนมหาวิทยาลยัละ 2 คน 
ประเทศละ 10 มหาวิทยาลยัเป็นผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย 20 คน และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่น 20 คน  รวมกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นทั้งส้ิน  40 คน 
 

2.  วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีวิธีดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 ทาํการศึกษาวิเคราะห์เชิงเอกสารโดยการศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ ตาํรา งานวิจยั
ทั้งในประเทศไทย ประเทศญ่ีปุ่นและต่างประเทศ รวมถึงการพูดคุย สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งทางดา้น
การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อใหไ้ดแ้นวคิดทฤษฎีและสาระสาํคญัเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ของวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น 3 ประการคือ 

2.1.1 แบบอยา่งพฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย 
(1) แนวคิดเก่ียวกบัการสอน 
(2) รูปแบบการสอน 
(3) วิธีการสอน 
(4) เทคนิคและกลยทุธ์การสอน 
(5) กิจกรรมการสอน 
(6) การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
(7) พฤติกรรมของผูเ้รียน 
(8) พฤติกรรมของผูส้อน 

2.1.2 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย 
(1) หลกัสูตร 
(2) เน้ือหา 
(3) อุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอน 
(4) ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน 
(5) อุปสรรคของผูเ้รียน 
(6) อุปสรรคของผูส้อน 

2.1.3 ผลสมัฤทธ์ิของการสอนภาษาญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย 
(1) ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
(2) ความพึงพอใจของผูส้อน 
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2.2 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดส้าํหรับการศึกษาวิจยั
ครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นทั้ง 3 ประการดงักล่าวมาในขอ้ 2.1 
ไดเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  4  ชนิดคือ   แบบสอบถามสาํหรับผูเ้รียน   แบบสอบถามสาํหรับ
ผูส้อน   แบบสาํรวจและสงัเกตการสอนในชั้นเรียนสาํหรับผูส้อน   และแบบสมัภาษณ์ผูส้อน 

2.3 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ทั้งการใชแ้บบสอบถามผูเ้รียนและผูส้อน 
การเขา้ไปสาํรวจและสังเกตการสอนโดยตรง (Direct  Observation) ในสถานการณ์จริง และการ
สัมภาษณ์ผูส้อนท่ีเก่ียวขอ้ง ณ สถานท่ีดาํเนินการสอนจริง ทั้งในประเทศไทยและเดินทางไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในประเทศญ่ีปุ่นดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นตรงเช่ือถือได ้

2.4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าทางสถิติ จดักลุ่มแยกประเภท นาํเสนอแบบความเรียง
ประกอบตารางและแผนภูมิต่าง ๆ เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ  
 
3.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 
3.1.1 แบบสอบถามสําหรับผูเ้รียนเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ใช้

สอบถามผูเ้รียนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน  ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน  ความ
พึงพอใจของผูเ้รียน   และอุปสรรคและปัญหาของผูเ้รียน 

3.1.2  แบบสอบถามสําหรับผูส้อนเก่ียวกับการสอนภาษาญ่ีปุ่น   ใช้สอบถาม
ผูส้อนเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูส้อน   ส่ิงแวดลอ้มในการสอน    ความพึง
พอใจของผูส้อน   อุปสรรคและปัญหาของผูส้อน 

3.1.3 แบบสํารวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียนสําหรับผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น โดย
ผูว้ิจยัดาํเนินการสาํรวจและสังเกตการสอนดว้ยตนเอง ร่วมกบัการพดูคุยสอบถามผูส้อน เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการสอน รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคและกลยทุธ์ในการ
สอนอุปกรณ์และส่ือการสอน กิจกรรมการสอน และการวดัและการประเมินผลการสอน 

3.1.4 แบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น ใชส้ัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น เพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบั อุปสรรคและปัญหาการสอน แนวคิดการสอน และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการสอน 

3.2  วิธีสร้างเคร่ืองมือ ดาํเนินการดงัน้ี 
3.2.1  ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ตาํรา   งานวิจยัและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมา

สร้างเคร่ืองมือทั้ง  4  ชนิด 
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3.2.2  สร้างคาํถามต่างๆ ให้ครอบคลุมเน้ือหาดงักล่าวในขอ้ 2.1 ไดส้าระสาํคญั
ของเคร่ืองมือทั้ง 4 ชนิดดงัน้ี 

(1)  แบบสอบถามสาํหรับผูเ้รียน ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 5  ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็น 
    คาํถามแบบเลือกคาํตอบและแบบปลายเปิด 

   ตอนท่ี 2  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน เป็นคาํถามแบบประเมิน 
ค่าบอกความถ่ีในการปฏิบติั 

   ตอนท่ี 3  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียน   เป็นคาํถาม 
แบบประเมินค่าบอกระดบัสภาพท่ีเป็นอยูต่ามการรับรู้ของผูเ้รียน 

   ตอนท่ี  4  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูเ้รียน เป็นคาํถามแบบ 
 ประเมินค่าบอกระดบัความพึงพอใจ 

   ตอนท่ี  5  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอุปสรรคของผูเ้รียน เป็นคาํถามแบบประเมิน 
ค่าบอกระดบัปัญหา 

 (2)  แบบสอบถามสาํหรับผูส้อน   ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม  5  ตอนคือ  
  ตอนท่ี 1  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น 
   คาํถามแบบเลือกคาํตอบและแบบปลายเปิด 
  ตอนท่ี 2  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูส้อน   เป็นคาํถามแบบ 
   ประเมินค่าบอกความถ่ีในการปฏิบติั 
  ตอนท่ี 3  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มในการสอน   เป็นคาํถาม 
   แบบประเมินค่าบอกระดบัสภาพท่ีเป็นอยูต่ามการรับรู้ของผูส้อน 
  ตอนท่ี 4  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูส้อน    เป็นคาํถามแบบ 
   ประเมินค่าบอกระดบัความพึงพอใจ 
  ตอนท่ี 5  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอุปสรรคของผูส้อน    เป็นคาํถามแบบประเมิน 
   ค่าบอกระดบัปัญหา 
 (3)  แบบสาํรวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียน ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 8 ส่วน คือ
  ส่วนท่ี 1  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น  
   เป็นคาํถามแบบเลือกตอบและปลายเปิด 
   ส่วนท่ี 2   เป็นเร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น เป็นคาํถามแบบ 

เลือกคาํตอบและปลายเปิด 
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   ส่วนท่ี 3  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น เป็นคาํถามแบบเลือก 
คาํตอบและปลายเปิด 

   ส่วนท่ี 4  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเทคนิคและกลยทุธ์ในการสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็น 
คาํถามแบบเลือกคาํตอบและปลายเปิด 

   ส่วนท่ี 5  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียน เป็น 
คาํถามแบบเลือกตอบและปลายเปิด 

   ส่วนท่ี 6  เป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น เป็นคาํถามแบบ 
เลือกตอบและปลายเปิด 

ส่วนท่ี 7  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 
ภาษาญ่ีปุ่น เป็นคาํถามแบบเลือกตอบและปลายเปิด 

   ส่วนท่ี 8  เป็นคาํถามเก่ียวกบัลาํดบัการสอนทกัษะ เป็นคาํถามแบบเลือก 
คาํตอบและปลายเปิด 

 (4)  แบบสมัภาษณ์ผูส้อน ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 5 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัสูตร   เป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
   ส่วนท่ี 2  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเน้ือหา    เป็นคาํถามแบบปลายเปิด 

ส่วนท่ี 3  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอุปสรรคและปัญหาการสอน เป็นคาํถามแบบ 
ปลายเปิด 

   ส่วนท่ี 4  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดการสอน เป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
   ส่วนท่ี 5  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสอน เป็นคาํถามแบบ 

ปลายเปิด 
3.2.3  นําเคร่ืองมือไปทดสอบก่อนใช้จริง (Pretest) กับผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน

ประเทศไทยจาํนวน 20 คน และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจาํนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของคาํถาม ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม  และการส่ือความหมายไดต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

3.2.4  นาํเคร่ืองมือท่ีผา่นการทดสอบก่อนใชจ้ริง (Pretest ) กลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 
3.2.5  นาํเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่  โดย

การคาํนวณสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach ’s Coefficient alpha)  พบว่าแบบสอบถาม
สาํหรับผูส้อนมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา = 0.8525  แบบสอบถามผูเ้รียน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา = 
0.9153  และแบบสาํรวจและสงัเกตการสอนในชั้นเรียน มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา = 0.9393 

3.2.6  นาํเคร่ืองมือไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริง 
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4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลในประเทศไทย 

4.1.1  ติดต่อขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั 10 แห่ง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม  มหาวิทยาลยัรังสิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพและ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

4.1.2  ผูว้ิจยัเดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแยกประเภทการเก็บ
ขอ้มูลดงัน้ี 

  (1 )   แบบสอบถามสําหรับผู ้เ รี ยน  ส่งให้ผู ้เ รี ยนภาษาญ่ี ปุ่นตอบ
มหาวิทยาลยัละ 10 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั    รวมแบบสอบถามสาํหรับผูเ้รียน 100 ชุด 

  (2 )   แบบสอบถามสําห รับผู ้สอน  ส่ งให้ผู ้สอนภาษา ญ่ี ปุ่นตอบ
มหาวิทยาลยัละ 2 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั     รวมแบบสอบถามสาํหรับผูส้อน 20 ชุด 

  (3)  แบบสํารวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียน ผูว้ิจัยและผูช่้วยวิจัย
ดําเนินการสํารวจและสังเกตการสอนในชั้ นเรียนและพูดคุยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง (Direct 
Observation) มหาวิทยาลยัละ 2 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั  รวมแบบสาํรวจและสังเกตการสอน
ในชั้นเรียน 20 ชุด 

  (4)  แบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น ผูว้ิจัยและผูช่้วยวิจัยดําเนินการ
สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง มหาวิทยาลยัละ 2 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั รวมแบบสมัภาษณ์ผูส้อน 20 ชุด  

4.1.3  ช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูลในประเทศไทยดาํเนินการระหว่างเดือน
สิงหาคม-กนัยายน 2546 และระหวา่งเดือนธนัวาคม 2546 -มกราคม 2547 
 

4.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลในประเทศญีปุ่่น 
4.2.1   ติดต่ออาจารยม์หาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือขอความร่วมมือเป็น ท่ี

ปรึกษาทางวิชาการฝ่ายญ่ีปุ่น (Host Scientists ) ไดรั้บความกรุณาจากรองศาสตาจารยฮ์าจิเมะ ฮิไร 
(Hajime Hirai) แห่ง University of Shiga  รับเป็นท่ีปรึกษาให ้

4.2.2  ติดต่อมหาวิทยาลยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัโดยผา่นทางท่ีปรึกษาทาง
วิชาการฝ่ายญ่ีปุ่นและติดต่อดว้ยตนเอง เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยั คือ University of Shiga,  
Kyoto University,  Kyoto University for Foreign Studies,  Osaka University, Osaka University for 
Foreign Studies,  Nagoya University,  Okayama University,  University of Kanazawa,  University 
of Kobe,  University of Nara 
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4.2.3  ผูว้ิจยัเดินทางไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากองคก์ารส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Japan Society for the 
Promotion of Science หรือ JSPS) ไดรั้บทุนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลา 23 วนั โดยแยกประเภทการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 

(1 )   แบบสอบถามสําหรับผู ้เ รี ยน  ส่งให้ผู ้เ รี ยนภาษาญ่ี ปุ่นตอบ
มหาวิทยาลยัละ 10 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั    รวมแบบสอบถามสาํหรับผูเ้รียน 100 ชุด 

(2 )   แบบสอบถามสําห รับผู ้สอน  ส่ งให้ผู ้สอนภาษา ญ่ี ปุ่นตอบ
มหาวิทยาลยัละ 2 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั    รวมแบบสอบถามสาํหรับผูส้อน 20 ชุด 

(3)  แบบสํารวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียน ผูว้ิจัยและผูช่้วยวิจัย
ดําเนินการสํารวจและสังเกตการสอนในชั้ นเรียนและพูดคุยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง (Direct 
Observation)  มหาวิทยาลยัละ 2 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั  รวมแบบสาํรวจและสังเกตการสอน
ในชั้นเรียน 20 ชุด 

(4)  แบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น ผูว้ิจัยและผูช่้วยวิจัยดําเนินการ
สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง มหาวิทยาลยัละ 2 คน จาํนวน 10 มหาวิทยาลยั รวมแบบสมัภาษณ์ผูส้อน 20 ชุด  

4.2.4  ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูลในประเทศญ่ีปุ่นดําเนินการระหว่างวนัท่ี 30 
กนัยายน ถึง วนัท่ี 23  ตุลาคม 2546 

 
5.   การวเิคราะห์ข้อมูล   
      5.1  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้รียน แบบสอบถามผูส้อน แบบสาํรวจและ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน และแบบสัมภาษณ์ผูส้อนมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) for  Windows Version 11 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้
ค่าสถิติ แบบที (T-test)  โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติในการทดสอบท่ี   .05 
      5.2  เกณฑเ์ทียบระดบัความคิดเห็น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้รียน แบบสอบถาม
ผูส้อน แบบสาํรวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียนและแบบสัมภาษณ์ผูส้อน คาํนวณค่าสถิติโดยหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และกาํหนดเกณฑ์เทียบระดบัค่าคะแนนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการวิจยัคร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

5.2.1   พฤติกรรมของผูเ้รียนและผูส้อน เป็นการวดัระดบัความถ่ีในการปฏิบติัจริง                    
แบบสอบถามเป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดระดบัคะแนนไวด้งัน้ี 
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ความถ่ีในการปฏิบติัระดบั 5 หมายถึง   ทาํประจาํ 
ความถ่ีในการปฏิบติัระดบั 4 หมายถึง   ทาํบ่อย 
ความถ่ีในการปฏิบติัระดบั 3 หมายถึง   ทาํปานกลาง 
ความถ่ีในการปฏิบติัระดบั 2 หมายถึง   ไม่ค่อยทาํ  
ความถ่ีในการปฏิบติัระดบั 1 หมายถึง   ไม่เคยทาํ 

คาํนวณหาอนัตรภาคชั้น (Class interval) คะแนนของความถ่ีโดยใชสู้ตร 
 ความถ่ีระดบัสูงสุด – ความถ่ีระดบัตํ่าสุด  =               =   0.8 
    จาํนวนขั้นความถ่ี                                            

กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายโดยมีอนัตรภาคชั้นคะแนนของความถ่ี = 0.8 ไดเ้กณฑ์
สาํหรับเทียบคะแนนค่าเฉล◌◌่ียระดบัความถ่ีในการปฏิบติัจริง  เพื่อแปลความหมายดงัน้ี 

4.21 – 5.00   หมายถึง   ทาํประจาํ 
3.41 – 4.20   หมายถึง   ทาํบ่อย 
2.61 – 3.40   หมายถึง   ทาํปานกลาง 
1.81 – 2.60   หมายถึง   ไม่ค่อยทาํ 
1.00 – 1.80   หมายถึง   ไม่เคยทาํ 

5.2.2 ความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูส้อน เป็นการวดัระดบัความพึงพอใจในการ
เรียน การสอน แบบสอบถามเป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดระดบัคะแนนไวด้งัน้ี 

ความพึงพอใจในระดบั 5  หมายถึง   พอใจมาก 
ความพึงพอใจในระดบั 4  หมายถึง  พอใจ 
ความพึงพอใจในระดบั 3  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
ความพึงพอใจในระดบั 2  หมายถึง   ไม่ค่อยพอใจ 
ความพึงพอใจในระดบั 1  หมายถึง   ไม่พอใจ 

คาํนวณหาอนัตรภาคชั้น (Class interval) คะแนนของความพึงพอใจโดยใชสู้ตร 
 ความพอใจสูงสุด – ความพอใจตํ่าสุด  =              =   0.8 
   จาํนวนขั้นความถ่ี                                                     
กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย โดยมีอนัตรภาคชั้นคะแนนของความพึงพอใจ = 

0.8 ไดเ้กณฑส์าํหรับเทียบคะแนนค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ เพื่อแปลความหมายดงัน้ี 
4.21 – 5.00  หมายถึง   พอใจมาก 
3.41 – 4.20  หมายถึง   พอใจ 
2.61 – 3.40  หมายถึง   พอใจปานกลาง 

5 – 1 
5 

5 – 1 
5 
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1.81 – 2.60   หมายถึง   ไม่ค่อยพอใจ 
1.00 – 1.80  หมายถึง   ไม่พอใจ 

  5.2.3   สภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียน เป็นการวดัระดบัสภาพท่ี
เป็นอยูต่ามการรับรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน  แบบสอบถามเป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนด
ระดบัคะแนนไวด้งัน้ี 
   สภาพในระดบั 5   หมายถึง  ดีมาก 
   สภาพในระดบั 4   หมายถึง  ดี 
   สภาพในระดบั 3   หมายถึง  พอใช ้
   สภาพในระดบั 2   หมายถึง  ไม่ค่อยดี 
   สภาพในระดบั 1   หมายถึง  ควรปรับปรุง 

คาํนวณหาอนัตรภาคชั้น (Class interval) คะแนนของปัญหาและอุปสรรคโดยใชสู้ตร 
  ระดบัปัญหามากท่ีสุด – ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด  =             =   0.8 

          จาํนวนขั้นความถ่ี                                                           
กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายโดยมีอนัตรภาคชั้นคะแนนสภาพการรับรู้ = 0.8  ได้

เกณฑส์าํหรับเทียบคะแนนค่าเฉล่ียระดบัสภาพการรับรู้ เพื่อแปลความหมายดงัน้ี 
4.21 – 5.00  หมายถึง   ดีท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง   ดี 
2.61 – 3.40  หมายถึง   พอใช ้
1.81 – 2.60   หมายถึง  ไม่ค่อยดี 
1.00 – 1.80  หมายถึง   ควรปรับปรุง 

5.2.4   ปัญหาและอุปสรรคของผูเ้รียนและผูส้อน เป็นการวดัระดบัปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนการสอน แบบสอบถามเป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดระดบัคะแนน
ไวด้งัน้ี 

ปัญหาระดบั 5   หมายถึง  มากท่ีสุด 
ปัญหาระดบั 4   หมายถึง   มาก 
ปัญหาระดบั 3   หมายถึง   ปานกลาง 
ปัญหาระดบั 2   หมายถึง   นอ้ย 
ปัญหาระดบั 1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
 

 

5 – 1 
5 
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คาํนวณหาอนัตรภาคชั้น (Class interval) คะแนนของปัญหาและอุปสรรคโดยใชสู้ตร 
 ระดบัปัญหามากท่ีสุด – ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด  =             =   0.8 
          จาํนวนขั้นความถ่ี                                                           
กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายโดยมีอนัตรภาคชั้นคะแนนของปัญหาและอุปสรรค = 

0.8  ไดเ้กณฑส์าํหรับเทียบคะแนนค่าเฉล่ียระดบัปัญหาและอุปสรรค เพื่อแปลความหมายดงัน้ี 
4.21 – 5.00  หมายถึง   ปัญหามากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง   ปัญหามาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง   ปัญหาปานกลาง 
1.81 – 2.60   หมายถึง  ปัญหานอ้ย 
1.00 – 1.80  หมายถึง   ปัญหานอ้ยท่ีสุด 

5.2.5   แบบสาํรวจและสังเกตการสอน เป็นการศึกษาสภาพความเป็นจริงของการ
สอนในชั้นเรียน แบบสาํรวจเป็นชนิดประมาณค่า 3 ระดบั ซ่ึงกาํหนดระดบัคะแนนไวด้งัน้ี 

ระดบั 1   หมายถึง   ทาํ ใช่ 
ระดบั 0   หมายถึง   ไม่ทาํ ไม่ใช่ 
ระดบั -1  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 

 คาํนวณหาอนัตรภาคชั้น (Class interval) คะแนนของสภาพความเป็นจริงของการสอนโดย
ใชสู้ตร 

 
 ระดบัมากท่ีสุด – ระดบันอ้ยท่ีสุด  =                               =                         =    0.67 
      จาํนวนขั้น                                                            

 กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย โดยมีอนัตรภาคชั้นคะแนนของสภาพความเป็นจริงของ
การสอน = 0.67  ไดเ้กณฑส์าํหรับเทียบคะแนนค่าเฉล่ียสภาพความเป็นจริงของการสอน เพ่ือแปล
ความหมายดงัน้ี 

    0.36 – 1.00  หมายถึง   ทาํ ใช่ 
-0.32 – 0.35  หมายถึง   ไม่ทาํ ไม่ใช่ 
-1     – -0.33  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 

 
 
 
 

5 – 1 
5 

1 – ( -1 ) 
3 

2 
3 

DPU



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง 

ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่นเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Servey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยและมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น   และเพื่อเปรียบเทียบวฒันธรรมการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ ตาํรา งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเคร่ืองมือจาํนวน 4 ชุด 
ประกอบดว้ย  1. แบบสอบถามใชถ้ามผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น  2.  
แบบสอบถามใชถ้ามผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น  3. แบบสาํรวจและสังเกต
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น และ  4.  แบบสัมภาษณ์ผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น   กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีมี 2 กลุ่ม คือ  

1.  กลุ่มผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นจาํนวน 200 คน จากมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 10 แห่งๆ ละ10 
คน รวม 100 คน และจากมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น 10 แห่งๆ ละ 10 คน  รวม 100 คน  

2.  กลุ่มผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นจาํนวน 40 คน จากมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 10 แห่งๆ ละ 2 
คน รวม 20 คน จากมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น 10 แห่งๆ ละ 2 คน รวม 20 คน 

ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองทั้ งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นได้รับขอ้มูล
กลบัคืนมา แยกตามเคร่ืองมือวิจยัไดด้งัน้ี 

1.  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ถามผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย จากจาํนวน 100 ชุด 
ไดรั้บกลบัคืนมา 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนขอ้มูลผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นจากจาํนวน 100 ชุด 
ไดรั้บกลบัคืนมา 75 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75 

2.  ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ถามผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจากจาํนวน 20 ชุด ไดรั้บ
กลบัคืนมา 18 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนขอ้มูลจากผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นจากจาํนวน 20 ชุด ไดรั้บ
กลบัคืนมา 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75 

3.  ขอ้มูลจากแบบสํารวจและสังเกตการสอนภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียนในประเทศไทยจาก
จาํนวน 20 ชุดไดรั้บกลบัคืนมา 18 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนขอ้มูลจากแบบสาํรวจและสังเกตการ
สอนในประเทศญ่ีปุ่นจากจาํนวน 20 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75 
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4.  ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจากจาํนวน 20 ชุด ไดรั้บ
กลบัคืนมา 18 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น จาก
จาํนวน 20 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75 

นาํขอ้มูลท่ีไดแ้ต่ละเคร่ืองมือวิจยัมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS นาํเสนอใน
รูปตาราง กราฟแผนภูมิแท่ง และแผนภูมิวงกลมประกอบคาํบรรยายและความเรียง โดยนาํเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลแยกออกเป็น 4  ตอนดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นทาํการวิเคราะห์  
โดยใชค้่าสถิติไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) เพื่ออธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น   สภาพส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียน   ความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียน    อุปสรรคและปัญหาการเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียน  และเปรียบเทียบความแตกต่าง ในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่งในประเทศไทยและกลุ่มตวัอยา่งในประเทศญ่ีปุ่น 

ตอนท่ี 2  ผลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น  ทาํการวิเคราะห์   
โดยใชค่้าสถิติไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) เพื่ออธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น   สภาพส่ิงแวดลอ้มในการ
สอน   ความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อน   อุปสรรคและปัญหาการเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อน   และเปรียบเทียบความแตกต่างในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่งในประเทศไทยและกลุ่มตวัอยา่งในประเทศญ่ีปุ่น 

ตอนท่ี 3 ผลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสาํรวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียนของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่น ทาํการวิเคราะห์  โดยใชค่้าสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) เพื่ออธิบายเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัสอน
ภาษาญ่ีปุ่น  รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น  วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น  เทคนิคและกลยทุธ์ในการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น อุปกรณ์และส่ือการสอนภาษาญ่ีปุ่น กิจกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น การวดัและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น  และเปรียบเทียบความแตกต่างในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้
ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งในประเทศไทยและกลุ่มตวัอยา่งในประเทศญ่ีปุ่น 

ตอนท่ี 4 ผลจากการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น ทาํการวิเคราะห์ โดยใช้
ค่าสถิติไดแ้ก่ค่าร้อยละเพื่ออธิบายเร่ืองเก่ียวกบัหลกัสูตร   เน้ือหา   ปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น จุดเด่นของการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ความ
แตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น   และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การสอนภาษาญ่ีปุ่น ตามการรับรู้ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
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ตอนที ่1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เรียนภาษาญีปุ่่น 
ในตอนท่ี 1 น้ีจะรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีตอบแบบสอบถามในเร่ือง

สถานภาพทัว่ไปของผูเ้รียน อาทิ เพศ อาย ุประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่น เหตุผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 
เป็นตน้   พฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่น    ความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น   สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น   อุปสรรคและปัญหาการเรียนภาษาญ่ีปุ่น    และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกับผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่น 

 
แผนภูมิที ่1  ค่าร้อยละของเพศของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น แยกตามประเทศ 
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จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี 

พบว่า มหาวิทยาลยัในประเทศไทยไดก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.5  ส่วนนอ้ย
เป็นเพศชายร้อยละ 21.5  สาํหรับมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นไดก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายร้อยละ 57.4  เป็นเพศหญิงร้อยละ 42.6  
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ตารางที ่1  อายเุฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นแยกตามประเทศ 
 

ผูเ้รียน x  SD 
ผูเ้รียนในประเทศไทย 20.94 1.58 
ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่น 27.04 4.70 

 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี          
พบว่า อายเุฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยคือ 20.94  ปี ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นคือ 27.04  ปี ซ่ึงมีอายุเฉล่ียมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย  
 
 
แผนภูมิที ่2  ประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่น ของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียน 

แผนภูมิที ่2.1  ค่าร้อยละของประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม 
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แผนภูมิที ่2.2  ค่าร้อยละของประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนแยกตามประเทศ 
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จากแผนภูมิท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นว่าประวติัการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียน

ภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นในภาพรวม พบว่า
ส่วนใหญ่เป็น ผูท่ี้เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 61.15 ส่วนนอ้ยเป็นผูท่ี้ไม่เคยเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 38.85 

เม่ือพิจารณาแยกตามประเทศระหว่างกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยั
ในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น (แผนภูมิท่ี 2.2) พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 68.18 ส่วนผูท่ี้เคย
เรียนมาก่อนมีเพียงร้อยละ 31.82 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่
เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 61.30 ในขณะท่ีผูท่ี้ไม่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อนมีเพียง
ร้อยละ 38.70 
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ตารางที ่2   ค่าร้อยละของเหตุผลท่ีสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียน 
 
 ผูเ้รียนแยกประเทศ  

เหตุผล ไทย (%)  ญ่ีปุ่น (%)    รวม (%)    
ปัจจุบนัภาษาญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยม 11.96 2.12 9.82 
สนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่น 25.68 14.08 23.16 
สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยญ่ีีปุ่น 8.04 23.24 11.34 
สนใจและตอ้งการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใหเ้ก่ง 19.42 26.06 20.86 
ตอ้งการเรียนต่อในระดบัสูงท่ีประเทศญ่ีปุ่น 10.00 12.68 10.58 
ตอ้งการทาํงานในบริษทั/หน่วยงานของญ่ีปุ่น 20.00 14.08 18.72 
เหตุผลอ่ืน 4.90 7.74 5.52 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่า เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย
และ ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงคือ 
สนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่นร้อยละ 23.16    อนัดบัท่ีสอง คือ สนใจและตอ้งการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นใหเ้ก่งร้อยละ 20.86     อนัดบัท่ีสาม คือตอ้งการทาํงานในบริษทัหรือหน่วยงานญ่ีปุ่นร้อย
ละ 18.72  รองลงมาคือสนใจวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยญ่ีีปุ่นร้อยละ 11.34    ตอ้งการเรียนต่อใน
ระดบัสูงท่ีประเทศญ่ีปุ่นร้อยละ 10.58  ปัจจุบนัภาษาญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยมร้อยละ 9.82     และเหตุผลอ่ืน
ร้อยละ 5.52 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาแยกตามประเทศพบวา่ เหตุผลท่ีสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่นมากเป็นอนัดบัหน่ึง
ของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย คือ สนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่น
ร้อยละ 25.68    อนัดบัท่ีสองคือ ตอ้งการทาํงานในบริษทั/หน่วยงานของญ่ีปุ่นร้อยละ 20    อนัดบัท่ี
สาม คือสนใจและตอ้งการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใหเ้ก่งร้อยละ 19.42  รองลงมาคือปัจจุบนัภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ท่ีนิยมร้อยละ 11.96 ตอ้งการเรียนต่อในระดบัสูงท่ีประเทศญ่ีปุ่นร้อยละ 10 สนใจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีญ่ีปุ่นร้อยละ 8.04 และเหตุผลอ่ืนร้อยละ 4.90 ตามลาํดบั ในขณะท่ีเหตุผลท่ีผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น สนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่นมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ สนใจและตอ้งการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นใหเ้ก่งร้อยละ 26.06     อนัดบัท่ีสอง คือ สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองญ่ีปุ่น ร้อย
ละ 23.24    อนัดบัท่ีสามคือ สนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่นร้อยละ 14.08   รองลงมาคือ
ตอ้งการทาํงานในบริษทัหรือหน่วยงานญ่ีปุ่นร้อยละ 14.08    ตอ้งการเรียนต่อในระดบัสูงท่ีประเทศ
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ญ่ีปุ่นร้อยละ 12.68   เหตุผลอ่ืนร้อยละ 7.74   และปัจจุบนัภาษาญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยมร้อยละ 2.12 
ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่3    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบัความถ่ีใน 
                      การปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียน 
 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมก่อนการเขา้เรียน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
1. การเตรียมบทเรียนล่วงหนา้ 2.90 .89 ปานกลาง 3.34 1.05 ปานกลาง -2.967* .004 
2. การเตรียมคาํถามหรือขอ้สงสยัถามผูส้อน 2.55 .84 ไม่ค่อยทาํ 2.76 1.05 ปานกลาง -1.065 .110 
3. การเตรียมตาํราและอุปกรณ์การเรียน 3.91 .92 บ่อย 3.18 1.06 ปานกลาง 5.245* .000 
4. การพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองท่ีเรียนกบัเพื่อน 2.89 .96 ปานกลาง 3.00 1.01 ปานกลาง -.781 .436 
5. การเขา้เรียนก่อนเวลาหรือทนัเวลา 4.15 .84 บ่อย 4.15 1.07 บ่อย .033 .974 

ภาพรวม 3.27 .53 ปานกลาง 3.28 .65 ปานกลาง -.051 .960 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนในภาพรวมของผูเ้รียน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลางค่าเฉล่ีย 
3.27 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรม
ในระดบัทาํปานกลางค่าเฉล่ีย 3.28 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อย ไดแ้ก่                
การเขา้เรียนก่อนเวลาหรือทนัเวลาค่าเฉล่ีย 4.15 และการเตรียมตาํราและอุปกรณ์การเรียนค่าเฉล่ีย 
3.91 พฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลาง
ไดแ้ก่ การเตรียมบทเรียนล่วงหนา้ค่าเฉล่ีย 2.90 และการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองท่ีเรียนกบั
เพื่อนค่าเฉล่ีย 2.89 พฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบั
ไม่ค่อยทาํไดแ้ก่ การเตรียมคาํถามหรือขอ้สงสัยถามผูส้อนค่าเฉล่ีย 2.25 ในขณะท่ีพฤติกรรมก่อน
การเขา้เรียนของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมใน
ระดบัทาํบ่อย ไดแ้ก่ การเขา้เรียนก่อนเวลาหรือทนัเวลาค่าเฉล่ีย 4.15 พฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนท่ีมี
ความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลาง ไดแ้ก่ การเตรียมบทเรียนล่วงหนา้
ค่าเฉล่ีย 3.34 การเตรียมตาํราและอุปกรณ์การเรียนค่าเฉล่ีย 3.18 การพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองท่ี
เรียนกบัเพื่อนค่าเฉล่ีย 3.00 และการเตรียมคาํถามหรือขอ้สงสยัถามผูส้อนค่าเฉล่ีย 2.76 
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  เ ม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความถ่ีในการปฏิบัติจริงเ ก่ียวกับ              
พฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนในภาพรวมของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของระดบัความถ่ีในการปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมก่อน
การเขา้เรียนในแต่ละรายการของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองการเตรียมบทเรียน         
ล่วงหนา้ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียสูงกว่าประเทศไทย และการเตรียมตาํราและ อุปกรณ์
การเรียนซ่ึงผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ในประเทศญ่ีปุ่น  
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบัความถ่ีใน

การปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียน 
 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  Sig 

พฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน 4.19 .74 บ่อย 4.56 .72 ประจาํ -3.531* .000 
การจดบนัทึกคาํบรรยาย 4.37 .70 ประจาํ 4.25 .87 ประจาํ 1.101 .272 
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 3.95 .78 บ่อย 4.18 .87 บ่อย -1.973* .050 
การฝึกไวยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ 3.70 .78 บ่อย 4.13 . 80 บ่อย -3.790* .000 
การฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ 3.59 .85 บ่อย 4.06 .74 บ่อย -3.984* .000 
การฝึกเขียนตวัอกัษรโดยเฉพาะตวัอกัษรคนัจิ 3.09 1.06 ปานกลาง 3.70 1.20 บ่อย -3.836* .000 
การฝึกฝนการฟังและการพดู 3.36 .83 ปานกลาง 4.24 .74 ประจาํ -7.472* .000 
การฝึกฝนการอ่านและการเขียน 3.48 .83 บ่อย 4.06 .79 บ่อย -5.041* .000 
การซกัถามผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจ 3.17 .97 ปานกลาง 3.68 1.02 บ่อย -3.547* .000 
การตั้งใจทาํแบบฝึกหดัต่างๆ ในชั้นเรียน 3.79 .90 บ่อย 3.57 1.06 บ่อย 1.413 .161 
การสอบถามเพื่อนเพื่อปรึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 3.73 .86 บ่อย 3.48 .96 บ่อย -1.994* .047 
การร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่น 2.67 .91 ปานกลาง 3.32 .99 ปานกลาง -4.842* .000 

ภาพรวม 3.58 .53 บ่อย 3. 93 .53 บ่อย -4.389* .000 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมขณะเรียนในห้องเรียนในภาพรวมของ            

ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบัติจริงของพฤติกรรมในระดับทาํบ่อย             
ค่าเฉล่ีย 3.58 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํบ่อยค่าเฉล่ีย 3.93 เช่นกนั 
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เม่ือพิจารณาพฤติกรรมขณะเรียนในห้องเรียนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า          
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดับทาํประจาํ            
ไดแ้ก่  การจดบนัทึกคาํบรรยายค่าเฉล่ีย 4.37 พฤติกรรมขณะเรียนในห้องเรียนมีความถ่ีในการ
ปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อยไดแ้ก่ การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียนค่าเฉล่ีย 4.19     การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนค่าเฉล่ีย 3.95 การตั้งใจทาํแบบฝึกหดัต่างๆในชั้น
เรียนค่าเฉล่ีย 3.79   การสอบถามเพื่อนเพื่อปรึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนค่าเฉล่ีย 3.73 การฝึก
ไวยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.70 การฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.59 และการ
ฝึกฝนการอ่านการเขียนค่าเฉล่ีย 3.48 พฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริง
ของพฤติกรรมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การฝึกฝนการฟังและการพดูค่าเฉล่ีย 3.36 การซกัถาม
ผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจค่าเฉล่ีย 3.17 การฝึกเขียนตวัอกัษรโดยเฉพาะตวัอกัษรคนัจิค่าเฉล่ีย 3.09 
และการร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.67 ในขณะท่ีพฤติกรรม
ขณะเรียนในห้องเรียนของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํประจาํไดแ้ก่ การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนค่าเฉล่ีย 
4.56 การจดบนัทึกคาํบรรยายค่าเฉล่ีย 4.25 การฝึกฝนการฟังและพดูค่าเฉล่ีย 4.24 พฤติกรรมขณะ
เรียนในหอ้งเรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงในระดบัทาํบ่อย ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
ค่าเฉล่ีย 4.18 การฝึกไวยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ ค่าเฉล่ีย 4.13 การฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ 
ค่าเฉล่ีย 4.06 การฝึกฝนการอ่านและการเขียน  ค่าเฉล่ีย 4.06 การฝึกเขียนตวัอกัษรโดยเฉพาะ
ตวัอกัษรคนัจิค่าเฉล่ีย 3.70 การซกัถามผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจค่าเฉล่ีย 3.68 การตั้งใจทาํแบบฝึกหดั
ต่างๆ ในชั้นเรียนค่าเฉล่ีย 3.57 และการสอบถามเพ่ือนเพ่ือปรึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนค่าเฉล่ีย 
3.48 พฤติกรรมขณะเรียนในห้องเรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปาน
กลาง ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 3.32  

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความถ่ีในการปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรม
ขณะเรียนในห้องเรียนในภาพรวมของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูเ้รียนในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของระดบัความถ่ีในการปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมขณะ
เรียนในห้องเรียนในแต่ละรายการของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ส่วนใหญ่จาํนวน 10 รายการจาก 12 รายการ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การฝึกไวยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ การฝึกการสนทนาในรูปแบบ

DPU



 

 

120 

ต่างๆ การฝึกเขียนตวัอกัษรโดยเฉพาะตวัอกัษรคนัจิ การฝึกฝนการฟังและการพดู การฝึกฝนการ
อ่านและการเขียน การซกัถามผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจ การสอบถามเพื่อนเพื่อปรึกษาเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีเรียน และการร่วมทาํกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่น 
 
ตารางที่ 5   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบัความถ่ีใน

การปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมหลงัเลิกเรียน 
 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมหลงัเลิกเรียน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การตั้งใจทาํการบา้นหรือแบบฝึกหดั 3.66 .93 บ่อย 3.53 .97 บ่อย .938 .349 
การทบทวนบทเรียนคร้ังท่ีผา่นมา 3.30 92 ปานกลาง 3.50 1.02 บ่อย -1.496 .136 
การพบผูส้อนนอกเวลาเรียนเพื่อสอบถามขอ้สงสยั 2.55 1.00 ไม่ค่อยทาํ 2.48 .99 ไม่ค่อยทาํ .458 .648 
การฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดูเพิ่มเติม 3.06 .82 ปานกลาง 3.42 1.00 บ่อย -2.606* .011 
การฝึกฝนทกัษะการอ่านและการเขียนเพิ่มเติม 3.17 .78 ปานกลาง 3.43 .95 บ่อย -2.172* .031 

ภาพรวม 3.14 .62 ปานกลาง 3.27 .67 ปานกลาง -1.348 .179 
 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหลงัเลิกเรียนในภาพรวมของผูเ้รียน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลางค่าเฉล่ีย 
3.14 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรม
ในระดบัทาํปานกลางค่าเฉล่ีย 3.27 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อย คือ การตั้งใจ
ทาํการบา้นหรือแบบฝึกหดัค่าเฉล่ีย 3.66 พฤติกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํปานกลางคือ การทบทวนบทเรียนคร้ังท่ีผา่นมาค่าเฉล่ีย 3.30 การฝึกฝนทกัษะ
การอ่านและการเขียนเพิ่มเติมค่าเฉล่ีย 3.17 การฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดูเพ่ิมเติมค่าเฉล่ีย 3.06 
พฤติกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัไม่ค่อยทาํคือ การพบ
ผูส้อนนอกเวลาเรียนเพื่อสอบถามขอ้สงสัยค่าเฉล่ีย 2.55 ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีความถ่ี   ในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัทาํบ่อย ซ่ึง
ไดแ้ก่พฤติกรรมเหล่าน้ีคือ การตั้งใจทาํการบา้นหรือแบบฝึกหัดค่าเฉล่ีย 3.53 การทบทวนบทเรียน
คร้ังท่ีผ่านมาค่าเฉล่ีย 3.50 การฝึกฝนทกัษะการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมค่าเฉล่ีย 3.43 การฝึกฝน
ทกัษะการฟังและการพูดเพิ่มเติมค่าเฉล่ีย 3.42 และพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติั
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จริงของพฤติกรรม  ในระดับไม่ค่อยทาํคือ การพบผูส้อนนอกเวลาเรียนเพื่อสอบถามขอ้สงสัย
ค่าเฉล่ีย 2.48 

 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนในภาพรวมของผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนในแต่ละรายการ พบว่า        
พฤติกรรมหลงัเลิกเรียนของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ การฝึกฝนทกัษะ
การฟังและการพูดเพิ่มเติม และการฝึกฝนทกัษะการอ่านการเขียนซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ผูเ้รียนในประเทศไทยทั้ง 2 รายการ 

 
ตารางที่ 6   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบัความถ่ีใน

การปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ 
 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การฟังเทป ฟังเพลง ฟังรายการวทิยญ่ีุปุ่น 3.19 1.07 ปานกลาง 3.26 1.29 ปานกลาง -.366 .716 
การดูวดีีโอ ดูโทรทศัน์ ดูภาพยนตร์ญ่ีปุ่น 3.35 1.05 ปานกลาง 3.43 1.23 บ่อย -.476 .634 
การสนทนากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่น 2.53 1.10 ไม่ค่อยทาํ 3.71 1.01 บ่อย -7.529* .000 
การอ่านการ์ตูน นิตยสาร หนงัสือภาษาญ่ีปุ่น 3.18 1.19 ปานกลาง 2.70 1.31 ปานกลาง 2.641* .009 
การเขียนจดหมาย บนัทึกใชอิ้นเตอร์เน็ตติดต่อกบัคนญ่ีปุ่น 2.40 1.24 ไม่ค่อยทาํ 2.87 1.30 ปานกลาง -2.605* .010 
การฝึกฝนเพิ่มเติมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.17 1.11 ไม่ค่อยทาํ 2.31 1.22 ไม่ค่อยทาํ -.773 .440 
การเรียนเพิ่มเติมจาก E-learning ผา่นอินเตอร์เน็ต 1.84 .95 ไม่ค่อยทาํ 1.92 1.00 ไม่ค่อยทาํ -.529 .598 
การเรียนพิเศษเพิ่มเติม 2.07 1.04 ไม่ค่อยทาํ 2.55 1.28 ไม่ค่อยทาํ -2.709* .008 
การเขา้ร่วมกิจกรรมในชมรม สมาคมของชาวญ่ีปุ่น 1.95 1.00 ไม่ค่อยทาํ 2.76 1.25 ปานกลาง -4.651* .000 
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่น 2.07 1.02 ไม่ค่อยทาํ 3.08 1.13 ปานกลาง -6.597* .000 
การทาํงานพิเศษกบัคนญ่ีปุ่น 1.56 .84 ไม่เคยทาํ 1.26 .66 ไม่เคยทาํ 2.859* .005 
การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสาร 1.64 .84 ไม่เคยทาํ 3.82 1.15 ทาํบ่อย -13.810* .000 

ภาพรวม 2.32 .71 ไม่ค่อยทาํ 2.76 .68 ปานกลาง -4.036* .000 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมของผูเ้รียน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัไม่ค่อยทาํค่าเฉล่ีย 2.32 
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ในขณะท่ี ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํ
ปานกลางค่าเฉล่ีย 2.76 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมเกือบทุกรายการอยูใ่นระดบัไม่
ค่อยทาํซ่ึงได้แก่พฤติกรรมต่อไปน้ี คือ การสนทนากับเพื่อนชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.53 การเขียน
จดหมาย บนัทึก ใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อกับคนญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.40 การฝึกฝนเพิ่มเติมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่าเฉล่ีย 2.17 การเรียนพิเศษเพ่ิมเติมค่าเฉล่ีย 2.07 การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
วฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 1.95 การเรียนเพิ่มเติมจาก E-learning ผ่าน
อินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ีย 1.84 การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสารค่าเฉล่ีย 1.64 และการทาํงานพิเศษ
กบัคนญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 1.56 ส่วนท่ีเหลือเป็นพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ซ่ึงมีความถ่ีในการปฏิบติัจริง
ของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลางไดแ้ก่ การดูวีดีโอ ดูโทรทศัน์ ดูภาพยนตร์ญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 3.35 
การฟังเทป ฟังเพลง ฟังรายการวิทยุญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 3.19 และการอ่านการ์ตูน นิตยสารหนงัสือ
ภาษาญ่ีปุ่น ค่าเฉล่ีย 3.18 ในขณะท่ีพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น
มีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดับทาํบ่อยได้แก่ การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการ
ติดต่อส่ือสารค่าเฉล่ีย 3.82 การสนทนากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 3.71 และการดูวีดีโอ ดูโทรทศัน์ 
ดูภาพยนตร์ญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 3.43 พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํปานกลางคือ การฟังเทป ฟังเพลง ฟังรายการวิทยุค่าเฉล่ีย 3.26 การเขา้ร่วม
กิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 3.08 การเขียนจดหมาย บนัทึก ใช้
อินเตอร์เน็ต  ติดต่อกบัชาวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.87 การเขา้ร่วมกิจกรรมในชมรม สมาคมของชาวญ่ีปุ่น
ค่าเฉล่ีย 2.76 การอ่านการ์ตูน นิตยสาร หนงัสือภาษาญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.70 พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ท่ี
มีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัไม่ค่อยทาํคือ การเรียนพิเศษเพิ่มเติมค่าเฉล่ีย 2.55 
การฝึกฝนเพิ่มเติมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่าเฉล่ีย 2.31 การเรียนเพิ่มเติมจาก E-learning 
ผา่นอินเตอร์เน็ตค่าเฉล่ีย 1.92 และการทาํงานพิเศษกบัคนญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 1.26  

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมของผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ผูเ้รียนในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ในแต่ละรายการ พบว่า             
พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ 8 รายการจาก 12 รายการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในเร่ืองต่อไปน้ีคือ การสนทนากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่น การอ่านการ์ตูน นิตยสาร หนงัสือภาษาญ่ีปุ่น การ
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เขียนจดหมาย บนัทึก ใชอิ้นเตอร์เน็ตติดต่อกบัคนญ่ีปุ่น การเรียนพิเศษเพิ่มเติม การเขา้ร่วมกิจกรรม
ในชมรม สมาคมของชาวญ่ีปุ่น การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของญ่ีปุ่น การ
ทาํงานพิเศษกบัคนญ่ีปุ่น และการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสาร 
 
ตารางที่ 7   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบัความถ่ีใน

การปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน 
 

 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 
พฤติกรรมการเรียน  x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 

พฤติกรรมก่อนเขา้เรียน 3.27 .53 ปานกลาง 3.28 .65 ปานกลาง -.051 .960 
พฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียน 3.58 .53 บ่อย 3. 93 .53 บ่อย -4.389* .000 
พฤติกรรมหลงัเลิกเรียน 3.14 .62 ปานกลาง 3.27 .67 ปานกลาง -1.348 .179 
พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ 2.32 .71 ไม่ค่อยทาํ 2.76 .68 ปานกลาง -4.036* .000 

ภาพรวม 3.07 .46 ปานกลาง 3.30 .45 ปานกลาง -3.145* .002 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมการเรียนในภาพรวมของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน

ประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลางค่าเฉล่ีย 3.07 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบั
ทาํปานกลางค่าเฉล่ีย 3.30 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการเรียนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อย คือ พฤติกรรมขณะเรียน
ในห้องเรียนค่าเฉล่ีย 3.58 พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปาน
กลาง คือ พฤติกรรมก่อนเขา้เรียนค่าเฉล่ีย 3.27 และพฤติกรรมหลงัเลิกเรียนค่าเฉล่ีย 3.14 ส่วนท่ีมี
ความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัไม่ค่อยทาํคือ พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ค่าเฉล่ีย 
2.32 ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบั
ทาํบ่อยคือ พฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียนค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนรายการท่ีเหลือมีความถ่ีในการปฏิบติั
จริงของพฤติกรรมในระดบัทาํปานกลาง คือ พฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนค่าเฉล่ีย 3.28 พฤติกรรม
ขณะเรียนในหอ้งเรียนค่าเฉล่ีย 3.27 และพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ค่าเฉล่ีย 2.76 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียนในภาพรวมของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูเ้รียนในประเทศไทย 
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เ ม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมการเ รียนในแต่ละรายการ  พบว่า                    
พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น             
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในพฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียนและ 
พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่าผูเ้รียนในประเทศไทย
ทั้ง 2 รายการ 
 
ตารางที่ 8   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

ความพึงพอใจ x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
หลกัสูตร 
รู้และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีเรียน 

 
3.89 

 
.66 

 
พอใจ 

 
3.94 

 
.85 

 
พอใจ 

 
-.350 

 
.728 

หลกัสูตรเหมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีกาํหนด 3.66 .74 พอใจ 3.63 .91 พอใจ .270 .788 
หลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 3.79 .70 พอใจ 3.69 .90 พอใจ .758 .451 

ภาพรวมหลกัสูตร 3.78 .59 พอใจ 3.75 .75 พอใจ .344 .731 
เนือ้หา 
เน้ือหาวชิามีสาระ เป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใช ้

 
3.99 

 
.72 

 
พอใจ 

 
3.79 

 
.98 

 
พอใจ 

 
1.524 

 
.131 

เน้ือหาวชิามีสาระ เขา้ใจง่าย 3.68 .79 พอใจ 3.92 .82 พอใจ -1.956 .052 
เน้ือหาวชิาส่งเสริมใหรู้้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น 3.64 .77 พอใจ 3.85 .89 พอใจ -1.797 .073 
เน้ือหาวชิาจดัลาํดบัจากง่ายไปยากและมีความต่อเน่ือง 3.87 .72 พอใจ 3.98 .87 พอใจ -.972 .332 

ภาพรวมเน้ือหา 3.79 .58 พอใจ 3.89 .74 พอใจ -1.029 .305 
พฤติกรรมของผู้สอน 
ผูส้อนมีการเตรียมการสอน 

 
4.36 

 
.67 

 
พอใจมาก 

 
4.43 

 
.74 

 
พอใจมาก 

 
-.709 

 
.479 

ผูส้อนมีขั้นตอนการสอนอยา่งเป็นระบบเหมาะสม 4.26 .69 พอใจมาก 4.23 .78 พอใจมาก .257 .797 
ผูส้อนติดตามความกา้วหนา้และใหค้าํแนะนาํผูเ้รียน 3.99 .80 พอใจ 4.23 .80 พอใจมาก -1.999* .047 
ผูส้อนสอดแทรกสาระดา้นวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ  
ของชาวญ่ีปุ่นในชัว่โมงเรียน 

4.17 .76 พอใจ 4.13 .74 พอใจ .336 .737 

วธีิการสอนน่าสนใจ 3.85 .73 พอใจ 3.74 .91 พอใจ .874 .385 
กิจกรรมการสอนหลากหลาย 3.68 .75 พอใจ 3.69 .92 พอใจ -.101 .920 
เทคนิคการสอนน่าสนใจ 3.64 .86 พอใจ 3.72 .84 พอใจ -.625 .532 
การประเมินผลการเรียนเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 3.78 .79 พอใจ 3.79 .97 พอใจ -.024 .981 

ภาพรวมพฤติกรรมของผูส้อน 3.96 .53 พอใจ 3.96 .62 พอใจ -.006 .995 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

ความพึงพอใจ x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
อุปกรณ์การสอน 
อุปกรณ์การสอนเหมาะสม ส่งเสริม ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งรวดเร็ว 

 
3.63 

 
.91 

 
พอใจ 

 
3.85 

 
.94 

 
พอใจ 

 
-1.582 

 
.115 

อุปกรณ์การสอนน่าสนใจ และทนัสมยั 3.39 .93 ปานกลาง 3.81 .97 พอใจ -3.061* .002 
อุปกรณ์การสอนหลากหลายและเพียงพอ 3.29 .95 ปานกลาง 3.62 .100 พอใจ -2.351* .019 
ใชเ้ทคโนโลย/ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-learning  
และอินเตอร์เน็ตอยา่งเหมาะสม 

2.86 1.07 ปานกลาง 2.95 1.25 ปานกลาง -.540 .590 

ตาํรา คู่มือการเรียน หนงัสือประกอบครบครัน 3.94 .82 พอใจ 3.92 .93 พอใจ .162 .871 
ตาํรา คู่มือการเรียนหนงัสือประกอบมีเน้ือหาเขา้ใจง่ายเป็น
ประโยชน์  

3.93 .78 พอใจ 3.97 .84 พอใจ -.281 .779 

ภาพรวมอุปกรณ์การสอน 3.52 .69 พอใจ 3.66 .77 พอใจ -1.357 .176 
ภาพรวมทั้งหมด 3.78 .49 พอใจ 3.79 .61 พอใจ -.072 .942 

 

จากตารางท่ี  8  แสดงให้เห็นว่า   ความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
ภาพรวมทั้งหมดของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.78  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.79 
เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเดน็ต่อไปน้ีพบวา่ 
1.  ความพึงพอใจในเร่ืองหลกัสูตร   ในภาพรวมผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมี

ความพึงพอใจในเร่ืองหลกัสูตรอยู่ในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.78  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.75 เช่นกนั   เม่ือพิจารณาความพึงพอใจ
ในเร่ืองหลกัสูตรในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่าทั้งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจกบัทุกรายการของหลกัสูตรในระดบัพอใจเหมือนกนั 

2.  ความพึงพอใจในเร่ืองเน้ือหา   ในภาพรวมผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความ
พึงพอใจในเร่ืองเน้ือหาอยู่ในระดับพอใจค่าเฉล่ีย  3.79   ซ่ึงสอดคลอ้งกับผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย  3.89  เช่นกนั  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
เร่ืองเน้ือหาในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่าทั้ งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจกบัทุกรายการของเน้ือหาในระดบัพอใจเหมือนกนั 

3.  ความพึงพอใจในเร่ืองพฤติกรรมของผูส้อน    ในภาพรวมผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของผูส้อนอยูใ่นระดบัพอใจค่าเฉล่ีย  3.96  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.96  เช่นกนั  เม่ือ
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พิจารณาความพึงพอใจในเร่ืองพฤติกรรมของผูส้อนในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า   ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจกบัพฤติกรรมของผูส้อนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใจ  
ยกเวน้พฤติกรรมท่ีผูส้อนมีการเตรียมการสอน   และผูส้อนมีขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ
เหมาะสมท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 และ 4.26  ตามลาํดบั  ในขณะท่ีผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัพฤติกรรมของผูส้อนอยู่ในระดบัพอใจ
เช่นกนัยกเวน้พฤติกรรมท่ีผูส้อนมีการเตรียมการสอน   ผูส้อนมีขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบ
เหมาะสม   และผูส้อนติดตามความกา้วหนา้และให้คาํแนะนาํผูเ้รียน   ท่ีมีความพึงพอใจในระดบั
พอใจมากค่าเฉล่ีย 4.43  4.23 และ 4.23 ตามลาํดบั 

4.  ความพึงพอใจในเร่ืองอุปกรณ์การสอน   ในภาพรวมผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยมีความพึงพอใจในเร่ืองอุปกรณ์การสอนอยู่ในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.52  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจค่าเฉล่ีย  3.66  เช่นกนั   เม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจในเร่ืองอุปกรณ์การสอนในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า   ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจเร่ืองอุปกรณ์การสอนในระดบัปานกลางไดแ้ก่  อุปกรณ์
การสอนน่าสนใจและทนัสมยั ค่าเฉล่ีย  3.39  อุปกรณ์การสอนหลากหลายและเพียงพอ ค่าเฉล่ีย  
3.29  และการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม ค่าเฉล่ีย  2.86  
ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจเร่ืองอุปกรณ์การสอนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัพอใจ ยกเวน้ การใชเ้ทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.95 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมทั้ งหมดของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่นต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเด็นหลกัสูตร  เน้ือหา  พฤติกรรมของ
ผูส้อนและอุปกรณ์การสอนในภาพรวมพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละรายการในประเด็นของพฤติกรรมของผูส้อนและ
อุปกรณ์การสอนพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ในเร่ืองผูส้อน
ติดตามคน้ควา้ก้าวหน้าและให้คาํแนะนําผูเ้รียน  อุปกรณ์การสอนน่าสนใจและทนัสมยั  และ
อุปกรณ์การสอนหลากหลายและเพียงพอ   ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูเ้รียนในประเทศไทยทุกรายการท่ีมีความแตกต่างกนั 
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ตารางที ่9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนสภาพ  
     ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน  ตามการรับรู้ของผูเ้รียน 
 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

ส่ิงแวดลอ้มในการเรียน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
หอ้งเรียนมีบรรยากาศดี  ทนัสมยั 3.40 .90 พอใช ้ 3.95 .84 ดี -4.275* .000 
ห้องเรียนมีอุปกรณ์  ส่ือการสอนจาํเป็นในการเรียนรู้จาํนวน
เพียงพอ 

3.34 .94 พอใช ้ 3.85 1.04 ดี -3.682* .000 

หอ้งปฏิบติัการทางภาษาพอเพียงและสะดวก 3.27 1.03 พอใช ้ 3.26 1.34 พอใช ้ .010 .992 
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ 
สะดวกและเพียงพอ 

3.32 .94 พอใช ้ 3.98 1.08 ดี -4.599* .000 

ภาพรวม 3.32 .8 พอใช ้ 3.73 .85 ดี -3.262* .001 

 
จากตารางท่ี 9  แสดงใหเ้ห็นว่าสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียน   ในภาพรวมตามการรับรู้

ของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีสภาพในระดับพอใช้ ค่าเฉล่ีย  3.32  ในขณะท่ีผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเห็นวา่มีสภาพในระดบัดีค่าเฉล่ีย   3.73  

เม่ือพิจารณาสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียนในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า  ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการรับรู้ต่อส่ิงแวดล้อมในการเรียนทุกรายการอยู่ในระดับพอใช ้ 
ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการเรียนรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มในการเรียนส่วนใหญ่เกือบ
ทุกรายการอยูใ่นระดบัดี ยกเวน้ในเร่ืองของห้องปฏิบติัการทางภาษาพอเพียงและสะดวก  มีการรับ
รู้อยูใ่นระดบัพอใช ้ค่าเฉล่ีย 3.26 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียนในภาพรวม
ของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย  และผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่าผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและ
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  มีการรับรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในเร่ืองต่อไปน้ีคือ ห้องเรียนมีบรรยากาศดี  ทันสมัย   
หอ้งเรียนมีอุปกรณ์   ส่ือการสอนจาํเป็นในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ และแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม  
เช่น  หอ้งสมุด  หอ้งคอมพิวเตอร์ สะดวกและเพียงพอ  ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ีย
สูงกวา่ผูเ้รียนในประเทศไทยทุกรายการท่ีมีความแตกต่างกนั  
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ตารางที่ 10   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบัปัญหาและ
อุปสรรคของผูเ้รียน 

 
 ผูเ้รียนในไทย ผูเ้รียนในญ่ีปุ่น  sig 

รายการปัญหา x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
หลกัสูตรเร่งรัดเกินไป 3.22 .91 ปานกลาง 2.82 1.02 ปานกลาง 2.889* .004 
ช่วงเวลาเรียนนอ้ย ไม่เพียงพอ 3.08 .96 ปานกลาง 3.07 1.20 ปานกลาง .056 .955 
เน้ือหาวชิาท่ีเรียนไม่เสริมสร้างทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่น 2.57 .89 นอ้ย 2.20 1.04 นอ้ย 2.681* .008 
การส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 2.31 .91 นอ้ย 2.22 1.04 นอ้ย .673 .501 
ฟังคาํสอนคาํอธิบายของผูส้อนไม่รู้เร่ือง 2.40 .99 นอ้ย 2.20 1.12 นอ้ย 1.324 .187 
ผูส้อนไม่เป็นกนัเอง และไม่ค่อยตรวจการบา้น 1.64 .82 นอ้ยท่ีสุด 1.75 1.11 นอ้ยท่ีสุด -.779 .438 
ผูส้อนไม่ค่อยมีเวลาใหซ้กัถามขอ้สงสยั 1.68 .86 นอ้ยท่ีสุด 1.83 1.11 นอ้ย -.964 .338 
ผูส้อนเลือกปฏิบติัใหค้วามสนใจเฉพาะผูเ้รียนบางคน 1.74 1.01 นอ้ยท่ีสุด 1.87 1.20 นอ้ย -.843 .400 
ไม่เขา้ใจเร่ืองไวยากรณ์ 2.90 1.08 ปานกลาง 2.39 1.29 นอ้ย 2.750* .007 
ฟังคาํอธิบายแลว้สรุปสาระสาํคญัไม่ได ้ 2.65 1.04 ปานกลาง 2.30 1.13 นอ้ย 2.285* .023 
ฟังภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยเขา้ใจ 3.04 1.15 ปานกลาง 2.61 1.17 ปานกลาง 2.539* .012 
ออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นบางคาํไม่ค่อยถูกตอ้ง 2.98 1.09 ปานกลาง 2.33 1.14 นอ้ย 4.029* .000 
กลวัใชภ้าษาผดิจึงไม่กลา้พดู 3.48 1.11 มาก 2.38 1.14 นอ้ย 6.638* .000 
พดูภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้ 3.36 1.10 ปานกลาง 2.70 1.22 ปานกลาง  3.935* .000 
อ่านตวัคนัจิไม่ค่อยได ้ 3.56 1.15 มาก 2.93 1.44 ปานกลาง  3.113* .003 
อ่านภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยออก 2.51 1.06 นอ้ย 2.80 1.29 ปานกลาง  -1.630 .107 
อ่านเขียนตวัอกัษรคะตะกะนะไม่ค่อยถูกตอ้ง 2.44 1.21 นอ้ย 2.15 1.13 นอ้ย 1.624 .106 
เขียนตวัคนัจิไม่ค่อยได ้ 3.32 1.30 ปานกลาง  2.78 1.39 ปานกลาง  2.762* .006 
เขียนภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้ 2.38 1.04 นอ้ย 2.62 1.17 ปานกลาง  -1.471 .143 
จาํคาํศพัทไ์ม่ค่อยได ้ 2.99 1.07 ปานกลาง 2.78 1.12 ปานกลาง 1.297 .196 
ผนัคาํกริยารูปต่างๆ ไม่ค่อยได ้ 2.67 1.04 ปานกลาง 2.68 1.17 ปานกลาง -.105 .916 
เปิดพจนานุกรมโดยเฉพาะตวัคนัจิไดช้า้และเสียเวลามาก 2.89 1.28 ปานกลาง 2.92 1.33 ปานกลาง -.148 .882 
ไม่คุน้เคยและไม่ถนดัในการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยสอนท่ีทนัสมยั 2.49 1.14 นอ้ย 2.21 1.17 นอ้ย 1.662 .098 
วฒันธรรมและแนวคิดของชาติตนแตกต่างจากญ่ีปุ่นทาํใหเ้รียนรู้ชา้ 2.24 .97 นอ้ย 2.51 1.21 นอ้ย -1.587 .116 
คนญ่ีปุ่นบางคนค่อนขา้งดูถูกและเหยยีดหยามคนชาติอ่ืน 1.94 .93 นอ้ย 2.52 1.23 นอ้ย -3.417* .001 
ตวัเองรู้สึกเบ่ือหน่ายและข้ีเกียจเรียน 2.55 1.21 นอ้ย 1.97 1.22 นอ้ย 3.246* .001 

ภาพรวม 2.62 .56 ปานกลาง 2.39 .75 นอ้ย 2.092* .040 

 
 
จากตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน               

ภาพรวมของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.62 ในขณะท่ีปัญหา
และอุปสรรคของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นอยูใ่นระดบันอ้ยค่าเฉล่ีย 2.39 
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เม่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียด             
แต่ละรายการ พบว่า ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก        
ท่ีสุด พบปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ในเร่ืองต่อไปน้ี อ่านตวัคนัจิไม่ค่อยไดค่้าเฉล่ีย 3.56 กลวัใชภ้าษาผดิ
จึงไม่กลา้พดู 3.48 และพูดภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยไดค้่าเฉล่ีย 3.36 พบปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั
น้อยท่ีสุดคือ ผูส้อนเลือกปฏิบติัให้ความสนใจเฉพาะผูเ้รียนบางคนค่าเฉล่ีย 1.74 ผูส้อนไม่ค่อยมี
เวลาให้ซกัถามขอ้สงสัยค่าเฉล่ีย 1.68 และผูส้อนไม่เป็นกนัเองและไม่ค่อยตรวจการบา้นค่าเฉล่ีย 
1.64 ส่วนรายการท่ีเหลือมีปัญหาในระดบัปานกลางและน้อย ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่นไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระดบัมากท่ีสุดและมาก พบปัญหาในระดบัปานกลางคือ 
ช่วงเวลาเรียนนอ้ยไม่เพียงพอค่าเฉล่ีย 3.07 อ่านคนัจิไม่ค่อยไดค่้าเฉล่ีย 2.93 เปิดพจนานุกรมโดย
เฉพาะตัวคันจิได้ช้าและเสียเวลามากค่าเฉล่ีย 2.92 หลักสูตรเร่งรัดเกินไปค่าเฉล่ีย 2.82 อ่าน
ภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยออกค่าเฉล่ีย 2.80 เขียนคนัจิไม่ค่อยไดค่้าเฉล่ีย 2.78  จาํคาํศพัทไ์ม่ค่อยไดค้่าเฉล่ีย 
2.78 เขียนภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยไดค่้าเฉล่ีย 2.62 และฟังภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยเขา้ใจค่าเฉล่ีย 2.61 ปัญหา
และอุปสรรคในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ผูส้อนไม่เป็นกนัเองและไม่ค่อยตรวจการบา้นค่าเฉล่ีย 1.75 
ส่วนรายการท่ีเหลือมีปัญหาในระดบันอ้ย 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาญ่ีปุ่น           
ในภาพรวมของผูเ้รียนในประเทศไทยและผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียของระดบัปัญหาและ
อุปสรรคมากกวา่ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่น 

เม่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในแต่ละรายการ พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนในประเทศไทย และผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ กลวัใชภ้าษาผดิจึง
ไม่ค่อยกลา้พูด  ออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นบางคาํไม่ค่อยถูกตอ้ง   พูดภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้  อ่านคนัจิไม่
ค่อยได ้   เขียนตวัคนัจิไม่ค่อยได ้หลกัสูตรเร่งรัดเกินไป  ไม่เขา้ใจเร่ืองไวยากรณ์  เน้ือหาวิชาท่ีเรียน
ไม่เสริมสร้างทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นฟังภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยเขา้ใจ  ฟังคาํอธิบายแลว้สรุปสาระสาํคญั
ไม่ได ้  และตวัเองรู้สึกเบ่ือหน่ายและข้ีเกียจเรียนซ่ึงผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียของระดบั
ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ในเร่ือง คนญ่ีปุ่นบางคน
ค่อนขา้งดูถูกและเหยียดหยามคนชาติอ่ืน ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนเฉล่ียของระดบัปัญหา
มากกวา่ผูเ้รียนในประเทศไทย 
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ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้สอนภาษาญีปุ่่น   
ในตอนท่ี  2  น้ีจะรายงานผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู ้สอนภาษาญ่ี ปุ่นท่ีตอบ

แบบสอบถามในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อน อาทิ เพศ อาย ุประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่น ประวติั
การศึกษา    การฝึกอบรมภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้   พฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น   ความพึงพอใจใน
การสอนภาษาญ่ีปุ่น  สภาพส่ิงแวดลอ้มในการสอนภาษาญ่ีปุ่น   อุปสรรคและปัญหาการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย
และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 

 
แผนภูมิที ่3  ค่าร้อยละของเพศของกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นแยกตามประเทศ 
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จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี 

พบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 เป็นเพศชายร้อยละ 40 
ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นกนัแต่มากถึงร้อยละ 90 
ส่วนเพศชายเพียงแค่ร้อยละ 10 
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ตารางที ่11   ค่าร้อยละของช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นแยกตามประเทศ 
 

ช่วงอาย ุ(ปี) ผูส้อนในประเทศไทย (%) ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น (%) 
20 – 25 
26 – 30 
31 – 35 
36 – 40  
41 – 45 
46 ปีข้ึนไป 

13.3 
- 

6.7 
53.3 
6.7 
20 

- 
20 
20 
10 
- 
50 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี  

พบวา่ ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัของประเทศไทยส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูใ่นระหว่าง 36-40 ปี
ร้อยละ 53.3 ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูใ่น
ระหวา่ง  46 ปีข้ึนไปร้อยละ 50 

 
ตารางที ่12     ค่าเฉล่ียของประสบการณ์ในการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
 

ผูส้อน ค่าเฉล่ีย (ปี) 

ผูส้อนในประเทศไทย 10.13 

ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 12.33 

 
จากตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี

พบว่าประสบการณ์ในการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย 12.33 ปี ซ่ึงมี
ประสบการณ์การสอนมากกวา่ผูส้อนในประเทศไทยท่ีมีค่าเฉล่ีย 10.13 ปี 
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ตารางที ่13  ค่าร้อยละของการศึกษาสูงสุดและสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษาของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
 

 การศึกษาขั้นสูงสุด สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
ผูส้อนในประเทศ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ภาษาญ่ีปุ่น การสอนภาษาญ่ีปุ่น ภาษาศาสตร์ อ่ืนๆ 

ไทย 26.7 60 13.3 46.67 6.67 33.33 13.33 

ญ่ีปุ่น 40 50 10 10 40 30 20 

 
จากตารางท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและกลุ่ม

ตวัอย่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่คือร้อยละ 60 และร้อยละ 50 ตามลาํดบัจบ
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั 

ส่วนสาขาวิชาท่ีกลุ่มตวัอย่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นจบการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ                   
ภาษาศาสตร์ร้อยละ 33.33 จบสาขาอ่ืน ๆ ร้อยละ 13.33 สาํหรับสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่นมีผูจ้บนอ้ย
ท่ีสุดคือร้อยละ 6.67 เท่านั้น ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่นร้อยละ 40 รองลงมาคือภาษาศาสตร์ร้อยละ 30 จบสาขาอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 20 และจบสาขาภาษาญ่ีปุ่นนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 10 
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แผนภูมิที ่4   ค่าร้อยละของการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 
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จากแผนภูมิท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย             

ส่วนใหญ่เคยเขา้รับการอบรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 53.3 ไม่เคยเขา้
รับการอบรมร้อยละ 46.6 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เคยเขา้
รับการอบรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาเพียงแค่ร้อยละ 10 และไม่เคยเขา้รับ     
การอบรมถึงร้อยละ 90 
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แผนภูมิที ่5 ค่าร้อยละของหวัขอ้เก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยเคยเขา้รับการอบรม ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย             
ส่วนใหญ่เคยเขา้รับการอบรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในเร่ือง วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นร้อยละ 47.7 
รองลงมาคือ การใชส่ื้อและโสตทศันูปกรณ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นร้อยละ 33.3 การวดัประเมินผลร้อย
ละ 16.7 และอ่ืนๆ ไม่ระบุหวัขอ้ร้อยละ 2.3 
 
ตารางที ่14   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนระดบั

ความถ่ีในการปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมก่อนการเขา้สอน 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมก่อนการเขา้สอน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การเตรียมการสอนล่วงหนา้ 4.67 .62 ประจาํ 4.40 .84 ประจาํ .915 .370 
การเตรียมคาํตอบสาํหรับขอ้สงสยัของผูเ้รียน 4.20 .68 บ่อย 3.70 1.25 บ่อย 1.297 .207 
การเตรียมเน้ือหา แบบฝึกหดั อุปกรณ์เพื่อใชส้อน 4.60 .63 ประจาํ 4.50 .71 ประจาํ .370 .715 
การเตรียมวธีิสอน เทคนิคการสอนและกิจกรรมการสอน 3.67 .90 บ่อย 4.00 1.12 บ่อย -.803 .431 
การเขา้สอนตามเวลาท่ีกาํหนด 4.87 .35 ประจาํ 4.60 .70 ประจาํ 1.116 .286 

ภาพรวม 4.40 .40 ประจาํ 4.35 .51 ประจาํ .220 .829 

วธีิการสอนภาษาญ่ีปุ่น 47. 7% 
การใชส่ื้อและโสตทศันูปกรณ์ 
การสอนภาษาญ่ีปุ่น 33.3 % 
การวดัประเมินผล 16.7 % 
อ่ืน ๆ 2.3 % 
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จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมก่อนการเขา้สอนในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํประจาํค่าเฉล่ีย 4.40 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมใน
ระดบัทาํประจาํค่าเฉล่ีย 4.35    เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่าพฤติกรรม
ก่อนการเขา้สอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่
ในระดบัทาํประจาํ ไดแ้ก่ การเขา้สอนตรงเวลาท่ีกาํหนดค่าเฉล่ีย 4.87 การเตรียมการสอนล่วงหนา้
ค่าเฉล่ีย 4.67 และการเตรียมเน้ือหา แบบฝึกหดั อุปกรณ์เพื่อใชส้อนค่าเฉล่ีย 4.60 พฤติกรรมก่อน
การเขา้สอนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดับทาํบ่อยคือ การเตรียมคาํตอบ
สาํหรับขอ้สงสัยของผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 4.20 และการเตรียมวิธีสอน เทคนิคการสอนและ กิจกรรมการ
สอนค่าเฉล่ีย 3.67 ในขณะท่ีพฤติกรรมก่อนเขา้สอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ี
ในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยูใ่นระดบัทาํประจาํไดแ้ก่ การเขา้สอนตามเวลาท่ีกาํหนดค่าเฉล่ีย  
4.60 การเตรียมเน้ือหา แบบฝึกหัด อุปกรณ์เพื่อใชส้อนค่าเฉล่ีย 4.50 และการเตรียมการสอน 
ล่วงหนา้ค่าเฉล่ีย 4.40 พฤติกรรมก่อนการเขา้สอนท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมใน
ระดบัทาํบ่อยไดแ้ก่ การเตรียมวิธีการสอน เทคนิคการสอนและ กิจกรรมการสอนค่าเฉล่ีย 4.00 และ
การเตรียมคาํตอบสาํหรับขอ้สงสยัของผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 3.70 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนในแต่ละรายการ พบว่า                 
พฤติกรรมก่อนการเขา้สอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ตารางที่ 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของระดบัความถ่ีในการ
ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียน 

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การตั้งใจสอนและพยายามช้ีแนะผูเ้รียน 4.93 .26 ประจาํ  4.90 .32 ประจาํ  .289 .775 
การเนน้ย ํ้าเน้ือหาท่ีสอนในแต่ละชัว่โมง 4.73 .59 ประจาํ 4.50 .71 ประจาํ .892 .381 
การจดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย 3.60 1.06 บ่อย 4.00 .82 บ่อย -1.011 .323 
การฝึกผูเ้รียนเร่ืองไวยากรณ์ 4.00 1.07 บ่อย 4.00 1.12 บ่อย .000 1.0 
การฝึกผูเ้รียนเร่ืองการฟังและการพดู 3.67 .98 บ่อย 4.56 .53 ประจาํ -2.507* .020 
การฝึกผูเ้รียนเขียนตวัอกัษรคนัจิ 3.93 1.28 บ่อย 3.22 1.30 ปานกลาง 1.310 .204 
การฝึกผูเ้รียนเร่ืองการอ่านและการเขียน 4.27 .80 ประจาํ  3.89 .93 บ่อย 1.057 .302 
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามปัญหา 4.67 .62 ประจาํ 4.33 .87 ประจาํ  1.101 .283 
การใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 4.20 1.08 บ่อย 4.78 .44 ประจาํ -1.830 .082 
การตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนตอบเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ 4.20 .94 บ่อย 4.78 .44 ประจาํ -2.034 .055 
การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกในชั้นเรียน 4.07 .80 บ่อย 3.56 1.01 บ่อย 1.373 .184 
การแนะนาํผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 4.20 1.01 บ่อย 3.56 1.42 บ่อย 1.296 .209 
การใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก 3.80 .77 บ่อย 4.44 .53 ประจาํ -2.200* 039 
การประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 4.33 .98 ประจาํ 3.11 1.05 ปานกลาง 2.884* .009 

ภาพรวม 4.18 .48 บ่อย 4.11 .32 บ่อย .365 .718 

 
จากตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนในภาพรวมของ            

ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดับทาํบ่อย
ค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํบ่อย ค่าเฉล่ีย 4.11 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมขณะสอนในชั้ นเรียนในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า         
พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํประจาํไดแ้ก่พฤติกรรมในเร่ืองต่อไปน้ี คือ การตั้งใจสอนและพยายามช้ีแนะ
ผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 4.93 การเนน้ย ํ้าเน้ือหาท่ีสอนในแต่ละชัว่โมงค่าเฉล่ีย 4.73 การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน              
ซกัถามปัญหาค่าเฉล่ีย 4.67 การประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอค่าเฉล่ีย 4.33 และการฝึก
ผูเ้รียนเร่ืองการอ่านและการเขียนค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนรายการท่ีเหลือมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมในระดบัทาํบ่อยทุกรายการ ในขณะท่ีพฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดบัทาํประจาํ ไดแ้ก่
พฤติกรรมในเร่ืองต่อไปน้ี คือ การตั้งใจสอนและพยายามช้ีแนะผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 4.90 การใหผู้เ้รียนทาํ
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แบบฝึกหดัในชั้นเรียนค่าเฉล่ีย 4.78 การตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนตอบเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจค่าเฉล่ีย   
4.78 การฝึกผูเ้รียนเร่ืองการฟังการพดูค่าเฉล่ีย 4.56 การเนน้ย ํ้าเน้ือหาท่ีสอนในแต่ละชัว่โมงค่าเฉล่ีย 
4.50 และการใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุกค่าเฉล่ีย 4.44 ส่วนรายการท่ีเหลือมีความถ่ีใน
การปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อยเกือบทุกรายการ ยกเวน้ในเร่ืองการฝึกผูเ้รียนเขียน
ตวัอกัษรคนัจิ ค่าเฉล่ีย 3.22 และการประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอค่าเฉล่ีย 3.11 พบว่าอยูใ่น
ระดบัทาํปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนในภาพรวมของ          
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่มีความ            
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมขณะสอนในชั้ นเรียนในแต่ละรายการ               
พบว่า พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ีคือ การฝึก
ผูเ้รียนเร่ืองการฟังการพูด การใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก และการประเมินผลในชั้น
เรียนอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงผูส้อนส่วนใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่าผูส้อนในประเทศ
ไทยในเร่ืองการฝึกผูเ้รียนเร่ืองการฟัง การพดู และการใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก ส่วน
การประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอนั้นพบวา่ผูส้อนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ 

 
ตารางที่ 16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของระดบัความถ่ีในการ

ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมหลงัเลิกสอน 
 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมหลงัเลิกสอน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การตรวจการบา้นหรือแบบฝึกหดั 4.53 .83 ประจาํ 3.89 1.45 บ่อย 1.389 .179 
การทบทวนปัญหาการสอนในคร้ังท่ีผา่นมาและหาทางแกไ้ข 4.27 .80 ประจาํ 3.80 1.40 บ่อย 1.064 .298 
การบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียน เช่น  การเขา้เรียน คะแนนสอบยอ่ย เป็นตน้ 4.40 .83 ประจาํ 3.90 1.45 บ่อย 1.100 .283 
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถามปัญหานอกเวลาสอน 4.07 1.28 บ่อย 4.80 .42 ประจาํ -2.058 .054 
การหาความรู้เก่ียวกบัการสอนเพิ่มเติมเพื่อพฒันาการสอน 4.13 .99 บ่อย 3.90 .99 บ่อย .576 .057 
การแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการสอนกบัอาจารยท่์านอ่ืน 3.67 1.35 บ่อย 3.40 1.17 ปานกลาง .510 .615 

ภาพรวม 4.17 .60 บ่อย 3.92 .99 บ่อย .788 .445 

 
จากตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหลงัเลิกสอนในภาพรวมของผูส้อน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยูใ่นระดบัทาํบ่อยค่าเฉล่ีย 4.17 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมใน
ระดบัทาํบ่อยค่าเฉล่ีย 3.92 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมหลงัเลิกสอนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า พฤติกรรม หลงั
เลิกสอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
ทาํประจาํ ไดแ้ก่ พฤติกรรมต่อไปน้ี คือ การตรวจการบา้นหรือแบบฝึกหดั  ค่าเฉล่ีย 4.53 การบนัทึก
ขอ้มูลของผูเ้รียน เช่น การเขา้เรียน คะแนนสอบยอ่ย เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.40 และการทบทวนปัญหา
การสอนในคร้ังท่ีผา่นมาและหาทางแกไ้ขค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนรายการท่ีเหลือมีความถ่ีในการปฏิบติั
จริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อยไดแ้ก่ การหาความรู้เก่ียวกบัการสอนเพิ่มเติมเพื่อพฒันาการสอน
ค่าเฉล่ีย 4.13 การเปิดโอกาสให ้ผูเ้รียนถามปัญหานอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 4.07 การแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกับการสอนกับอาจารยท่์านอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.67 ในขณะท่ีพฤติกรรมหลงัเลิกสอนของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดบัทาํประจาํไดแ้ก่ 
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถามปัญหานอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 4.80 ส่วนรายการท่ีเหลือมีความถ่ีในการ
ปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํบ่อยไดแ้ก่ การบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 3.90 การหา
ความรู้เก่ียวกบัการสอนเพ่ิมเติมเพื่อพฒันาการสอนค่าเฉล่ีย 3.90 การตรวจการบา้นหรือแบบฝึกหดั
ค่าเฉล่ีย 3.89 และการทบทวนปัญหาการสอนในคร้ังท่ีผา่นมาและหาทางแกไ้ขค่าเฉล่ีย 3.80 ยกเวน้
การแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการสอนกบัอาจารยท่์านอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.40 มีความถ่ีในการปฏิบติัจริง
ของพฤต◌ิกรรมในระดบัปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมหลังเลิกสอนในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมหลงัเลิกสอนในแต่ละรายการ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เช่นกนั 
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ตารางที่ 17  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของระดบัความถ่ีในการ
ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมเสริมการสอน 

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมเสริมการสอน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
การจดัเตรียมเทป วีดีโอ ภาพยนตร์ญ่ีปุ่น ใหผู้เ้รียนฝึกนอกเวลา
เรียน 

2.67 1.05 ปานกลาง 3.50 1.27 บ่อย -1.792 .086 

การจดัเตรียมส่ือส่ิงพิมพใ์หผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน 2.73 1.10 ปานกลาง 3.67 1.50 บ่อย -1.757 .093 
แนะนาํชมรม สมาคมของคนญ่ีปุ่นใหผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน 2.27 .88 ไม่ค่อยทาํ 2.00 1.12 ไม่ค่อยทาํ .648 .523 
แนะนาํคนญ่ีปุ่นใหผู้เ้รียนฝึกการเขียนจดหมาย   1.60 .63 ไม่เคยทาํ 1.56 .73 ไม่เคยทาํ .158 . 876 
จดัเตรียมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหผู้เ้รียนฝึกเพิ่มเติม         
นอกเวลาเรียน 

1.67 .72 ไม่เคยทาํ 2.00 1.32 ไม่ค่อยทาํ -.696 .501 

จดัเตรียมบทเรียน E-learning  1.73 .80 ไม่เคยทาํ 1.75 1.16 ไม่เคยทาํ -.041 .968 
จดักิจกรรมทางวฒันธรรมกบัประเพณีท่ีเก่ียวกบัญ่ีปุ่น 2.73 1.22 ปานกลาง 2.56 1.13 ไม่ค่อยทาํ .354 .726 
เขา้ร่วมประชุม สมัมนา อบรมเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น 3.13 1.25 ปานกลาง 3.00 1.00 ปานกลาง .272 .788 

ภาพรวม 2.31 .71 ไม่ค่อยทาํ 2.46 .84 ไม่ค่อยทาํ -.458 .652 

 
 
จากตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมเสริมการสอนในภาพรวมของผูส้อน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดบัไม่ค่อยทาํค่าเฉล่ีย 
2.31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรม
อยูใ่นระดบัไม่ค่อยทาํค่าเฉล่ีย 2.46 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเสริมการสอนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า พฤติกรรม
เสริมการสอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมใน
ระดบัทาํปานกลางไดแ้ก่ การเขา้ร่วมประชุม สัมมนา อบรมเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 
3.13 การจดัเตรียมส่ือส่ิงพิมพใ์ห้ผูเ้รียนฝึกนอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 2.73 การจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมกบัประเพณีท่ีเก่ียวกบัญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.73 การจดัเตรียมเทป วีดีโอ ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นให้
ผูเ้รียน ฝึกนอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 2.67 ส่วนรายการท่ีเหลือมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรม
ในระดับไม่ค่อยทาํ ได้แก่ การแนะนําชมรม สมาคมของชาวญ่ีปุ่นให้ผูเ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน
ค่าเฉล่ีย 2.27 พฤติกรรมเสริมการสอนท่ีไม่เคยทาํไดแ้ก่ การจดัเตรียมบทเรียน E-learning   ค่าเฉล่ีย 
1.73 การจดัเตรียมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผูเ้รียนฝึกเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 1.67 
และการแนะนาํคนญ่ีปุ่นให้ผูเ้รียนฝึกการเขียนจดหมายค่าเฉล่ีย 1.60 ในขณะท่ีพฤติกรรมเสริมการ
สอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัทาํ
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บ่อยไดแ้ก่ การจดัเตรียมส่ือส่ิงพิมพใ์หผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 3.67 และการจดัเตรียมเทป 
วีดีโอ ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นให้ผูเ้รียนฝึกนอกเวลาเรียนค่าเฉล่ีย 3.50 ส่วนรายการท่ีเหลือส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัไม่ค่อยทาํ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมกบั
ประเพณีท่ีเก่ียวกบัญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.56 การแนะนาํชมชม สมาคมของคนญ่ีปุ่นใหผู้เ้รียนฝึกนอกเวลา
เรียนค่าเฉล่ีย 2.00 การจดัเตรียมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผูเ้รียนฝึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ค่าเฉล่ีย 2.00 พฤติกรรมเสริมการสอนท่ีไม่เคยทาํไดแ้ก่ การจดัเตรียมบทเรียน E-learning   ค่าเฉล่ีย 
1.75 การแนะนาํคนญ่ีปุ่นใหผู้เ้รียนฝึกเขียนจดหมายค่าเฉล่ีย 1.56  

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสริมการสอนในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมเสริมการสอนในแต่ละรายการ พบว่า                
พฤติกรรมเสริมการสอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั 
 
ตารางที่ 18  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของระดบัความถ่ีในการ

ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูส้อน 
 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

พฤติกรรมของผูส้อน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
พฤติกรรมก่อนเขา้สอน 4.40 .40 ประจาํ 4.35 .51 ประจาํ .234 .817 
พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียน 4.18 .48 บ่อย 4.11 .32 บ่อย .365 .718 
พฤติกรรมหลงัเลิกสอน 4.17 .60 บ่อย 3.92 .99 บ่อย .788 .445 
พฤติกรรมเสริมการสอน 2.31 .71 ไม่ค่อยทาํ 2.46 .84 ไม่ค่อยทาํ -.458 .652 

ภาพรวม 3.77 .35 บ่อย 3.71 .44 บ่อย -.562 .581 

 
จากตารางท่ี 18 แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมของผูส้อนในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น

ในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดบัทาํบ่อยค่าเฉล่ีย 3.77 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัทาํบ่อยค่าเฉล่ีย 3.71 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมของผูส้อนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ทั้งในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัท่ี
สอดคลอ้งกนัทุกรายการไดแ้ก่ พฤติกรรมก่อนการเขา้สอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
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ประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดบัทาํประจาํค่าเฉล่ีย 4.40 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยท่ีมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงอยู่ของพฤติกรรมใน
ระดบัทาํประจาํค่าเฉล่ีย 4.35 เช่นกนั พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนและพฤติกรรมหลงัเลิกสอน
ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยู่ในระดบัทาํบ่อย
ค่าเฉล่ีย 4.18 และ 4.17 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความถ่ีใน
การปฏิบติัจริงของพฤติกรรมอยูใ่นระดบัทาํบ่อยค่าเฉล่ีย 4.11 และ 3.92 ตามลาํดบัเช่นกนั และ
พฤติกรรมเสริมการสอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความถ่ีในการปฏิบติัจริงของ
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัไม่ค่อยทาํค่าเฉล่ีย 2.31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ี
ความถ่ีในการปฏิบติัจริงของพฤติกรรมในระดบัไม่ค่อยทาํค่าเฉล่ีย 2.46 เช่นกนั 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมของผูส้อนในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างพฤติกรรมของผูส้อนในแต่ละรายการของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
เช่นกนั 
 
ตารางที่ 19   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของความพึงพอใจในการ

เรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อน 
 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

ความพึงพอใจของผูส้อน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
หลกัสูตร 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 
3.73 

 
.80 

 
พอใจ 

 
4.10 

 
.74 

 
พอใจ 

 
-1.158 

 
.259 

หลกัสูตรเหมาะสมกบัเวลา 3.60 .74 พอใจ 3.90 .57 พอใจ -1.088 .288 
หลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 3.40 1.06 ปานกลาง 4.10 .57 พอใจ -2.145* .043 

ภาพรวมหลกัสูตร 3.57 .72 พอใจ 4.03 .48 พอใจ -1.733 .097 
เนือ้หา 
เน้ือหาวชิาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

 
4.07 

 
.46 

 
พอใจ 

 
3.90 

 
.57 

 
พอใจ 

 
.811 

 
.426 

เน้ือหามีสาระเขา้ใจง่าย 3.93 .70 พอใจ 3.80 .42 พอใจ .536 .597 
เน้ือหาวชิาจดัลาํดบัจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ือง 3.93 .70 พอใจ 3.22 .44 ปานกลาง 2.715* .013 

ภาพรวมเน้ือหา 3.97 .51 พอใจ 3.62 .30 พอใจ 1.841 .079 
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ตารางที ่19 (ต่อ) 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

ความพึงพอใจของผูส้อน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
พฤติกรรมของผู้เรียน 
ผูเ้รียนเรียนดว้ยความขยนัและตั้งใจ 

 
3.47 

 
1.19 

 
พอใจ 

 
3.90 

 
.74 

 
พอใจ 

 
-1.026 

 
.316 

เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจสามารถตอบขอ้สงสยัได ้ 4.20 .94 พอใจ 4.40 .52 พอใจมาก -.611 .547 
ภาพรวมพฤติกรรมของผูเ้รียน 3.83 .77 พอใจ 4.15 .57 พอใจ -1.104 .281 

พฤติกรรมของผู้สอน 
จดักิจกรรมการสอนทาํใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งสนุก 

 
3.67 

 
.62 

 
พอใจ 

 
3.11 

 
.60 

 
ปานกลาง 

 
2.155* 

 
.042 

จดัวธีิสอนท่ีหลากหลาย 3.33 .62 ปานกลาง 3.10 .88 ปานกลาง .784 .441 
วธีิสอนและเทคนิคการสอนท่ีใชอ้ยู ่ 3.64 .74 พอใจ 3.70 .67 พอใจ -.192 .849 
การประเมินผลท่ีใชอ้ยู ่ 3.73 .80 พอใจ 3.56 .53 พอใจ .592 .560 

ภาพรวมพฤติกรรมของผูส้อน 3.58 .50 พอใจ 3.37 .42 ปานกลาง 1.103 .281 
อุปกรณ์การสอน 
อุปกรณ์การสอนท่ีใชอ้ยู ่

 
3.53 

 
.83 

 
พอใจ 

 
3.40 

 
.70 

 
ปานกลาง 

 
.417 

 
.681 

อุปกรณ์การสอนหลากหลายและ เพียงพอ 3.40 .91 ปานกลาง 3.22 .83 ปานกลาง .477 .638 
อุปกรณ์การสอนท่ีผลิตข้ึนเอง 3.14 .1.10 ปานกลาง 3.20 .79 ปานกลาง -.140 .890 

ภาพรวมอุปกรณ์การสอน 3.34 .54 ปานกลาง 3.26 .69 ปานกลาง .313 .757 
ภาพรวมทั้งหมด 3.66 .40 พอใจ 3.62 .39 พอใจ .227 .823 

 
 จากตารางท่ี 19  แสดงใหเ้ห็นว่าความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวม
ทั้งหมดของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจในระดบัพอใจ ค่าเฉล่ีย  3.66  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบั พอใจ ค่าเฉล่ีย  3.62  
เช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเดน็ต่อไปน้ี  พบวา่ 
 1.  ความพึงพอใจในเร่ืองหลกัสูตร   ในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความ
พึงพอใจในเร่ืองหลกัสูตรอยู่ในระดบัพอใจ  ค่าเฉล่ีย  3.57  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ค่าเฉล่ีย  4.03 เช่นกนั  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละ
รายการพบว่า  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจกบัทุกรายการอยู่ในระดบัพอใจ
ยกเวน้ในรายการหลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมีความพอใจในระดบัปานกลาง  
ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  มีความพึงพอใจกบัทุกรายการในระดบัพอใจ 
 2.  ความพึงพอใจในเร่ืองเน้ือหา  ในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึง
พอใจในเน้ือหาอยูใ่นระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.97  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น
ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจ ค่าเฉล่ีย 3.62  เช่นกนั  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละรายการ
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พบว่าผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจกบัทุกรายการในระดบัพอใจ  ขณะท่ีผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นกมี็ความพอใจกบัทุกรายการในระดบัพอใจยกเวน้ในรายการเน้ือหาวิชา
จดัลาํดบัจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ืองมีความพอใจในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.22 
 3.  ความพึงพอใจในเร่ืองพฤติกรรมของผูเ้รียน  ในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพอใจค่าเฉล่ีย 3.83  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.15  เช่นกนั  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละรายการพบวา่  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจกบัพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนทุกรายการอยูใ่นระดบัพอใจ  ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจกบั
พฤติกรรมผูเ้รียนเร่ือง  เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจสามารถตอบขอ้สงสยัได ้ อยูใ่นระดบัพอใจมาก  ค่าเฉล่ีย 4.40 
 4.  ความพึงพอใจในเร่ืองพฤติกรรมของผูส้อน  ในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของผูส้อนอยู่ระดับพอใจ  ค่าเฉล่ีย 3.58 ในขณะท่ีผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของผูส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 
3.37  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึง
พอใจในระดบัพอใจเกือบทุกรายการยกเวน้  การจดัวิธีการสอนท่ีหลากหลายมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 3.33   ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  มีความพึงพอใจใน
ระดบัพอใจในเร่ืองวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีใชอ้ยู ่ค่าเฉล่ีย 3.70 และการประเมินผลท่ีใช้
อยูค่่าเฉล่ีย 3.56  ส่วนท่ีเหลือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 5.  ความพึงพอใจในเร่ืองอุปกรณ์การสอน  ในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมี
ความพึงพอใจในอุปกรณ์การสอนอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉล่ีย 3.34  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางค่าเฉล่ีย  3.26  เช่นกัน  เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า  ส่วนใหญ่เกือบทุกรายการ  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยมีความพึงพอใจเร่ืองอุปกรณ์การสอนอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นทุกรายการมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการเรียน  การสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
ภาพรวมทั้งหมด  พบวา่  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นในภาพรวม  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   แต่
เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการของแต่ละประเด็น  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ี
ระดบั .05  ในเร่ือง  หลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  เน้ือหาวิชาจดัลาํดบัจากง่ายไป
หายากและมีความต่อเน่ือง  การจดักิจกรรมการสอนทาํใหผู้เ้รียน เรียนอยา่งสนุก 
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ตารางที ่20     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
        ในการสอน  ตามการรับรู้ของผูส้อน 

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

ส่ิงแวดลอ้มในการสอน x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
บรรยากาศของหอ้งเรียน 3.80 .68 ดี 3.50 .85 ดี .981 .337 
ความสะดวกในการใชส่ื้อการสอน 3.20 1.01 พอใช ้ 3.33 1.00 พอใช ้ -.313 .757 
ห้องเรียนมีอุปกรณ์การสอนและส่ือการสอนท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอ 

3.27 1.33 พอใช ้ 3.00 1.22 พอใช ้ .488 .630 

หอ้งปฏิบติัการภาษาเพียงพอและสะดวกต่อการใช ้ 2.77 1.54 พอใช ้ 2.78 1.09 พอใช ้ -.014 .989 
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูล เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ 
สะดวกและเพียงพอ 

3.27 1.16 พอใช ้ 3.00 1.22 พอใช ้ .533 .599 

ภาพรวม 3.26 .99 พอใช้ 3.11 .98 พอใช้ .352 .729 

 
 จากตารางท่ี 20  แสดงให้เห็นว่า สภาพส่ิงแวดลอ้มในการสอน  ในภาพรวมตามการรับรู้
ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยอยู่ในระดบัพอใช ้ ค่าเฉล่ีย  3.26  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการรับรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มในการสอนภาษาญ่ีปุ่นอยู่ในระดบัพอใช ้
ค่าเฉล่ีย  3.11 เช่นกนั  
 เม่ือพิจารณาการรับรู้ของผูส้อนต่อส่ิงแวดลอ้มในการสอนในรายละเอียดแต่ละรายการ  
พบวา่  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการรับรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มในการสอนเกือบทุกรายการอยูใ่น
ระดบัพอใช ้ยกเวน้เร่ืองบรรยากาศของห้องเรียน ค่าเฉล่ีย  3.80  มีการรับรู้อยูใ่นระดบัดี ในขณะท่ี
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการรับรู้ต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มในการสอนอยู่ในระดบัพอใช้
เช่นกนั  ยกเวน้บรรยากาศของหอ้งเรียน ค่าเฉล่ีย 3.50  มีการรับรู้อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสภาพส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 เม่ือพิจารณาความแตกต่างในแต่ละรายการ  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
เช่นกนั 
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  ตารางที่ 21    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ของปัญหาและอุปสรรค
การสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อน 

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

รายการปัญหา x  SD ระดบั x  SD ระดบั t (2-tailed) 
หลกัสูตรกบัเวลาเรียนไม่เหมาะสม 2.40 1.12 นอ้ย 2.44 .88 นอ้ย -.101 .920 
ชัว่โมงสอนสั้นเกินไป 2.20 1.21 นอ้ย 2.22 .67 นอ้ย -.051 .960 
บทเรียนไม่เหมาะกบัผูเ้รียน 2.27 .96 นอ้ย 2.25 1.16 นอ้ย .037 .971 
การส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 1.60 .63 นอ้ยท่ีสุด 1.67 .87 นอ้ยท่ีสุด -.218 .830 
เตรียมการสอนไม่ทนัเวลา 1.87 1.19 นอ้ย 1.78 .83 นอ้ยท่ีสุด .197 .846 
ไม่มีเวลาใหผู้เ้รียนซกัถาม 1.80 1.01 นอ้ยท่ีสุด 2.33 1.22 นอ้ย -1.155 .261 
มีภาระงานอ่ืนมาก ทาํใหส้อนไม่เตม็ท่ี 2.60 1..35 นอ้ย 2.00 1.32 นอ้ย 1.061 .300 
ไม่มีเวลาตรวจการบา้น 2.07 1.16 นอ้ย 2.13 1.13 นอ้ย -.116 .909 
ไม่มีเวลาอบรมเพ่ือหาเพิ่มพนูความรู้ดา้นการสอน 2.33 1.23 นอ้ย 2.33 .87 นอ้ย -000 1.0 
ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมการอบรมต่างๆ 2.47 .92 นอ้ย 2.78 .97  ปานกลาง -.788 .439 
ไม่มีโอกาสพดูคุยกบัอาจารยช์าวญ่ีปุ่น 1.86 1.10 นอ้ย 2.89 1.45 ปานกลาง -1.938 .066 
ไม่มีโอกาสสงัเกตการสอนของอาจารยท่์านอ่ืน 2.54 .78 นอ้ย 3.11 1.17 ปานกลาง -1.387 .181 

ไม่มีโอกาสสงัเกตการสอนของตนเอง 3.00 .88 ปานกลาง 2.89 1.17 ปานกลาง .261 .797 
ไม่ มีโอกาสแลกเป ล่ียนความคิดเ ห็นเ ก่ียวกับ
ประสบการณ์และวธีิการสอนกบัอาจารยท่์านอ่ืน 

2.40 .99 นอ้ย 2.78 1.30 ปานกลาง -.8.06 .429 

ไม่มีโอกาสเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัการสอน 2.73 1.03 ปานกลาง 2.33 1.22 นอ้ย .857 .400 
ภาพรวม 2.09 .47 นอ้ย 2.01 .95 นอ้ย .256 .802 

 
จากตารางท่ี 21  แสดงใหเ้ห็นว่า ในภาพรวมการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น

ในประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัน้อยค่าเฉล่ีย 2.09 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีปัญหาและอุปสรรคท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยค่าเฉล่ีย 2.01 เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละ
รายการ พบวา่ ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ ไม่มีโอกาสสังเกตการสอนของตนเองค่าเฉล่ีย 3.00 และไม่มีโอกาสเพ่ิมพนูความรู้
เก่ียวกบัการสอนค่าเฉล่ีย 2.73 ส่วนรายการท่ีเหลือมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบันอ้ย ยกเวน้  
การไม่มีเวลาใหผู้เ้รียนซกัถามค่าเฉล่ีย 1.80 และการส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 1.60                  
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีปัญหา
และอุปสรรคการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ การไม่มีโอกาสสังเกตการ
สอนของอาจารยท่์านอ่ืนค่าเฉล่ีย 3.11 การไม่มีโอกาสสังเกตการสอนของตนเองค่าเฉล่ีย 2.89 การ
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ไม่มีโอกาสพูดคุยกบัอาจารยช์าวญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 2.89 และการไม่มีโอกาสเขา้ร่วมการอบรมต่างๆ 
ค่าเฉล่ีย 2.78 ส่วนรายการท่ีเหลือมีปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย  ยกเวน้ การเตรียมการสอนไม่
ทนัเวลาค่าเฉล่ีย 1.78 และการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนค่าเฉล่ีย 1.67 มีปัญหาและอุปสรรคอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น           
ในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
แต่ละรายการพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย
และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ตอนที ่3    ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจ และการสังเกตการสอนในช้ันเรียน   
 ในตอนท่ี  3  น้ีจะรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูส้อนจากการสาํรวจและสังเกตการ
สอนในชั้ นเรียนของผูส้อน ในเร่ือง แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาญ่ีปุ่น  รูปแบบการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น  วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น  เทคนิคและกลยทุธ์ในการสอนภาษาญ่ีปุ่น  อุปกรณ์และส่ือการ
สอนภาษาญ่ีปุ่น  กิจกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น  การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย
และกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น 
 
ตารางที ่22   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) แนวคิดเก่ียวกบัการสอน          
                        ภาษาญ่ีปุ่นท่ีปฏิบติัอยู ่

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 
เนน้สอนภาษาพดูใหผู้เ้รียนส่ือสารไดก่้อน -.11 .90 ไม่ทาํ 1.00 .00 ทาํ -5.236* .000 
เนน้การสอนแบบธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ -.44 .78 ไม่แน่ใจ 1.00 00 ทาํ -7.818* .000 
ไม่พดูภาษาอ่ืนในการสอนจะพดูเฉพาะภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น
และแสดงกิริยาท่าทางประกอบ 

-.83 .51 ไม่แน่ใจ 1.00 00 ทาํ -15.118* .000 

เนน้สอนคาํศพัทเ์ป็นสาํคญั .17 .79 ไม่ทาํ 1.00 00 ทาํ -4.499* .000 
เนน้สอนกฎเกณฑไ์วยากรณ์ของภาษาก่อนเป็นสาํคญั .78 .55 ทาํ 1.00 00 ทาํ -1.719 .104 
ใชภ้าษาอ่ืนช่วยอธิบายเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน .94 .24 ทาํ .85 .55 ทาํ .675 .505 
เนน้สอนโครงสร้างของประโยค .72 .67 ทาํ .77 .60 ทาํ 2.989. .98 

ภาพรวม .18 .29 ไม่ทาํ .68 .11 ทาํ -6.477* .000 
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จากตารางท่ี 22 แสดงให้เห็นว่า แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของ
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยพบว่าอยู่ในระดบัไม่ปฏิบติั (ไม่ทาํ) ตามรายการของแนวคิด
เก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นขา้งตน้ แต่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นอยูใ่นระดบัปฏิบติั (ทาํ) ทุกรายการ
ของแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นขา้งตน้ 

เม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า                   
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยยึดปฏิบติั (ทาํ) การสอนท่ีเนน้การใชภ้าษาอ่ืนช่วยอธิบายเพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน  เน้นกฎเกณฑ์  ไวยากรณ์ของภาษาก่อนเป็นสําคญั   และเน้นสอน
โครงสร้างของประโยค   ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัการสอนท่ีไม่ปฏิบติั(ไม่ทาํ) คือ เนน้สอนภาษาพดูให้
ผูเ้รียนส่ือสารไดก่้อนเป็นสาํคญั และเนน้การสอนคาํศพัทเ์ป็นสาํคญั   แนวคิดการสอนท่ีไม่แน่ใจว่า
ปฏิบติั คือ เนน้การสอนแบบธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ และไม่พูดภาษาอ่ืนในการสอนจะพูด
เฉพาะภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น และแสดงกิริยาท่าทางประกอบ ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นปฏิบติั (ทาํ) ตามแนวคิดเก่ียวกบัการสอนขา้งตน้ทุกรายการ 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของ
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่าผูส้อนใน
ประเทศไทยทุกรายการท่ีมีความแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของแนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีปฏิบัติ (ทาํ)          
ในแต่ละรายการพบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 
เนน้สอนภาษาพูดให้ผูเ้รียนส่ือสารไดก่้อน เนน้การสอนแบบธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ   การไม่
พูดภาษาอ่ืนในการสอนจะพูดเฉพาะภาษาญ่ีปุ่นและแสดงกิริยาท่าทางประกอบ   และเน้นสอน
คาํศพัทเ์ป็นสาํคญั 
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ตารางที่ 23  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น
ท่ีปฏิบติัอยู ่

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
รูปแบบการสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

การสอนแบบบรรยาย     .72 .67 ทาํ .07 1.04 ไม่ทาํ 2.107* .044 
การสอนแบบสาธิต        .39 .70 ทาํ -.85 .55 ไม่แน่ใจ 2.030* .042 
การสอนแบบซกัถาม      .72 .67 ทาํ .07 1.04 ไม่ทาํ 2.435* .025 
การสอนแบบทบทวน      .72 .67 ทาํ -.38 .96 ไม่แน่ใจ 3.788* .001 
การสอนโดยผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง       .50 .62 ทาํ -.31 .95 ไม่ทาํ 3.874* .001 
การสอนโดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง      .39 .78 ทาํ -.69 .75 ไม่แน่ใจ 2.688* .014 
การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ       -.17 .92 ไม่ทาํ .85 .55 ทาํ 2.549* .017 
การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน      .11 .96 ไม่ทาํ .85 .55 ทาํ 3.490* .002 
การสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้            .22 .81 ไม่ทาํ .85 .55 ทาํ 4.362* .000 

ภาพรวม .43 .27 ทาํ -.50 .46 ไม่แน่ใจ 5.641* .000 

 
จากตารางท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของผูส้อนใน

ประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการรูปแบบการสอนขา้งตน้ ในขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น
มีความไม่แน่ใจวา่ปฏิบติัตามรายการของรูปแบบการสอนขา้งตน้หรือไม่ 

เม่ือพิจารณารูปแบบการสอนในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า รูปแบบการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนในประเทศไทยมีการปฏิบติั (ทาํ) คือ การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบ
ซกัถาม การสอนแบบทบทวน การสอนโดยผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง  การสอนโดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง   
และการสอนแบบสาธิต   รูปแบบการสอนท่ีไม่ปฏิบติั (ไม่ทาํ) คือ การสอนแบบแสดงบทบาท
สมมุติ การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบงาน และการสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้ ในขณะท่ีรูปแบบการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติั (ทาํ) คือ การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ    การ
สอนแบบแบ่งกลุ่มมอบงาน และการสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้  ส่วนรูปแบบการสอนท่ีไม่ปฏิบติั 
(ไม่ทาํ) คือ การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบซกัถาม การสอนโดยผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง และ
รูปแบบการสอนท่ีไม่แน่ใจว่าปฏิบติั คือ การสอนแบบสาธิต การสอนแบบทบทวน    และการสอน
โดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของผูส้อนใน
ประเทศไทย และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ                   
ท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละรายการของรูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นของ           
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ทุกรายการมีความ        
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ผูส้อนในประเทศไทยสอนโดยใช ้      
การสอนแบบบรรยาย   การสอนแบบซักถาม การสอนแบบทบทวน การสอนโดยผูส้อนเป็น
ศูนยก์ลางการสอนโดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการสอนแบบสาธิต แต่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น
สอนโดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีแตกต่างจากผูส้อนในประเทศไทย ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นสอนโดย
ใช้การแสดงบทบาทสมมติ การแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน การสอนแบบศูนยก์ารเรียน ในขณะท่ี
ผูส้อนในประเทศไทยสอนโดยไม่ใชว้ิธีการดงักล่าวเลย 

 
ตารางที่ 24   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ี

ปฏิบติัอยู ่
 

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
วธีิการสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

สอนใหอ่้านแลว้แปลความ .89 .47 ทาํ .92 .28 ทาํ -.233 -817 
สอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นอยา่งเดียว -.72 .67 ไม่แน่ใจ 1.00 .00 ทาํ -10.920* .000 
สอนใหผู้เ้รียนฟังแลว้พดูตาม .50 .79 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -2.699* .015 
สอนใหรู้้และเขา้ใจกฎเกณฑ ์ 1.00 .00 ทาํ .85 .55 ทาํ 1.00 .337 
สอนโดยผูส้อนพดูใหน้อ้ย ใหผู้เ้รียนพดูใหม้าก .33 .91 ไม่ทาํ .85 .55 ทาํ -1.946 .062 
สอนโดยใชก้ารปฏิบติั และใชกิ้ริยาอาการประกอบ .50 .79 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -2.699* .015 
สอนโดยใชภ้าษาอ่ืนส่ือสาร .92 .28 ทาํ .33 .97 ไม่ทาํ -2.444* .024 

ภาพรวม .49 .17 ทาํ .91 .18 ทาํ -6.495* .000 

 
จากตารางท่ี 24   แสดงใหเ้ห็นว่า วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น

ในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการวิธีการสอนขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น                
ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการของวิธีการสอนขา้งตน้เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีปฏิบติัอยู่ในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า 
วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) เกือบทุกรายการขา้งตน้ ยกเวน้
ไม่แน่ใจว่าปฏิบติัคือ การสอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นอยา่งเดียว ส่วนวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีไม่ปฏิบติั
(ไม่ทาํ) คือ การสอนโดยผูส้อนพดูนอ้ยใหผู้เ้รียนพดูใหม้าก ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามวิธีการสอนรายการขา้งตน้เกือบทุกรายการ ยกเวน้ท่ีไม่ปฏิบติั(ไม่ทาํ) คือ
การสอนโดยใชภ้าษาอ่ืนส่ือสาร 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

DPU



 

 

117 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า 
วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ การสอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่น
อยา่งเดียว การสอนใหผู้เ้รียนฟังแลว้พดูตาม การสอนโดยใชก้ารปฏิบติัและใชกิ้ริยาอาการประกอบ 
และการสอนโดยใชภ้าษาอ่ืนส่ือสาร 

 
ตารางที่ 25 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) รูปแบบการฝึกทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่น  
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

รูปแบบการฝึกทกัษะ x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 
ใหผู้เ้รียนพดูตาม 1.00 .00 ทาํ 1.00 .00 ทาํ   
ใหแ้ทนคาํในประโยค 1.00 .00 ทาํ 1.00 .00 ทาํ   
ใหเ้ปล่ียนรูปคาํหรือประโยค 1.00 .00 ทาํ 1.00 .00 ทาํ   
ใหถ้าม-ตอบ .94 .24 ทาํ .85 .55 ทาํ .675 .505 
ใหเ้ช่ือมประโยค .89 .47 ทาํ .85 .55 ทาํ .231 .819 
ใหแ้ต่งประโยค .94 .24 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -.846 .405 
ใหข้ยายประโยค .50 .71 ทาํ .85 .55 ทาํ -1.526 .138 
ใหแ้ปลความ .89 .32 ทาํ .69 .75 ทาํ .886 .389 
ใหอ่้านบตัรคาํ .56 .78 ทาํ .85 .55 ทาํ -1.209 .237 
ใหเ้ขียนตามคาํบอก .89 .32 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -2.406 .051 
ทดสอบยอ่ย .86 .47 ทาํ .92 .28 ทาํ -.233 .817 

ภาพรวม .83 .15 ทาํ .91 .20 ทาํ -1.212 .235 

 
จากตารางท่ี 25   แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของ

ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการของรูปแบบการฝึกทกัษะขา้งตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการของรูปแบบการฝึก
ทกัษะเช่นกนั 

เม่ือพิจารณารูปแบบการฝึกทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) รูปแบบการฝึกทกัษะทุกรายการขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการปฏิบติั(ทาํ) ทุกรายการขา้งตน้เช่นกนั 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของผูส้อนใน
ประเทศไทย และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตารางที ่26  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) วิธีการฝึกทกัษะผูเ้รียน 
 

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
วธีิการฝึกทกัษะ x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

ฝึกพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 1.00 .00 ทาํ .46 .88 ทาํ 2.214* .047 
ฝึกเป็นกลุ่ม .78 .65 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -1.458 .163 
ฝึกเป็นคู่ .72 .67 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -1.761 .096 
ฝึกทีละคน .89 .47 ทาํ .46 .88 ทาํ 1.598 .128 

ภาพรวม .84 .33 ทาํ .73 .42 ทาํ .854 .400 
 

จากตารางท่ี 26 แสดงให้เห็นว่า วิธีการฝึกทกัษะผูเ้รียนในภาพรวมของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการของวิธีการฝึกทกัษะขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการปฏิบติั (ทาํ) ตามรายการของวิธีการฝึกทกัษะเช่นกนั 

เม่ือพิจารณาวิธีการฝึกทกัษะผูเ้รียนในรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ทุกรายการของวิธีการฝึกทกัษะขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงกมี็การปฏิบติั(ทาํ) ทุกรายการของวิธีการฝึกทกัษะขา้งตน้เช่นกนั 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการฝึกทกัษะในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของวิธีการฝึกทกัษะในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า 
วิธีการฝึกทกัษะของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า           
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง การฝึกผูเ้รียนพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน  
ซ่ึงผูส้อนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 
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ตารางท่ี 27 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) เทคนิคและกลยทุธ์             
การสอนภาษาญ่ีปุ่น 

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

เทคนิคและกลยทุธก์ารสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 
สอนจากเร่ืองง่ายๆ ไปหาเร่ืองยาก .33 .97 ทาํ .00 1.0 ทาํ .927 .362 
สอนจากเร่ืองใกลต้วัไปหาเร่ืองไกลตวั .44 .92 ทาํ .85 .55 ทาํ -1.509 .142 
สอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้ .22 .94 ไม่ทาํ 1.00 .00 ทาํ -3.500* .003 
สอนจากเร่ืองท่ีสมัผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสมัผสัไม่ได ้ .28 .96 ไม่ทาํ .85 .55 ทาํ -2.080* .047 
สอนจากเร่ืองทัว่ๆ ไปหาเร่ืองท่ีช้ีเฉพาะ .17 .99 ไม่ทาํ -.23 1.01 ไม่ทาํ 1.096 .282 
สอนจากเร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น 1.00 .00 ทาํ -.38 .96 ไม่แน่ใจ 5.196* .000 

ภาพรวม .40 .71 ทาํ .37 .46 ทาํ .269 .790 

 
จากตารางท่ี 27   แสดงใหเ้ห็นว่า เทคนิคและกลยทุธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวมของ

ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการของเทคนิคและกลยุทธ์การสอน
ภาษาญ่ีปุ่นขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการปฏิบติั(ทาํ) ตาม
รายการของเทคนิคและกลยทุธ์การสอนภาษญ่ีปุ่นเช่นกนั 

เม่ือพิจารณาเทคนิคและกลยุทธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละรายการ                        
พบวา่ เทคนิคและกลยทุธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) คือ สอนจาก
เร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น  สอนจากเร่ืองใกลต้วัไปหาเร่ืองไกลตวั และการสอนจากเร่ืองท่ี
ง่าย ๆ ไปหาเร่ืองยาก เทคนิคและกลยทุธ์การสอนท่ีผูส้อนในประเทศไทยไม่ปฏิบติั (ไม่ทาํ) คือ การ
สอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้ การสอนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสัมผสัไม่ได ้
และการสอนจากเร่ืองทัว่ๆ ไปหาเร่ืองท่ีช้ีเฉพาะ ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการ
ปฏิบติั (ทาํ) คือ สอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใชส้อนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ี
สัมผสัไม่ได ้  และสอนจากเร่ืองใกลต้วัไปหาเร่ืองไกลตวั  เทคนิคและกลยทุธ์การสอนท่ีผูส้อนใน
ประเทศญ่ีปุ่นไม่ปฏิบติั(ไม่ทาํ) คือ การสอนเร่ืองทัว่ไปไปหาเร่ืองท่ีช้ีเฉพาะ และเทคนิคและกลยทุธ์
ท่ีไม่แน่ใจวา่ปฏิบติัหรือไม่ (ไม่แน่ใจทาํ) คือ การสอนจากเร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเทคนิคและกลยุทธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นในภาพรวม
ของผูส้อนในประเทศไทย และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเทคนิคและกลยุทธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียด  
แต่ละรายการ พบว่า เทคนิคและกลยทุธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย และผูส้อน
ในประเทศญ่ีปุ่น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ                
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การสอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้ การสอนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสัมผสั            
ไม่ได ้และการสอนจากเร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น            

 
ตารางที ่28  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) เทคนิคและกลยทุธ์   

   ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
 

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
เทคนิคและกลยทุธก่์อนการสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

ทบทวนบทเรียนเก่าก่อนการสอนบทเรียนใหม่ .67 .77 ทาํ -.23 1.01 ไม่ทาํ 2.687* .014 
ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของเร่ืองท่ีสอน .61 .70 ทาํ .85 .55 ทาํ -1.005 .323 
อธิบายเน้ือหาสั้นๆอยา่งคร่าวๆ .83 .51 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -1.374 .187 

ภาพรวม .70 .42 ทาํ .53 .42 ทาํ 1.071 .293 
 
 

จากตารางท่ี 28   แสดงให้เห็นว่า เทคนิคและกลยุทธ์ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
ภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยทาํตามรายการขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีทาํตามรายการขา้งตน้เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาเทคนิคและกลยุทธ์ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละรายการ
พบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยทาํการ  อธิบายเน้ือหาสั้นๆ อยา่งคร่าวๆ ทบทวนบทเรียน
เก่าก่อนการสอนบทเรียนใหม่  และช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของเร่ืองท่ีสอน ในขณะท่ี
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นทาํการอธิบายเน้ือหาสั้น ๆ อยา่งคร่าว ๆ  และช้ีแจงวตัถุประสงค ์
ความสําคญัของเร่ืองท่ีสอน ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่น แต่ไม่ทาํการทบทวนบทเรียนเก่าก่อนการ
สอนบทเรียนใหม่ 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเทคนิคและกลยุทธ์ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
ภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เ ม่ือพิจารณาความแตกต่างของเทคนิคและกลยุทธ์ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
รายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า เทคนิคและกลยทุธ์ก่อนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศ
ไทย และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง             
การทบทวนบทเรียนเก่าก่อนการสอน กล่าวคือ ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยทาํการทบทวน              
บทเรียนเก่าก่อนการสอนบทเรียนใหม่ ในขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่ทาํ 
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ตารางที่ 29  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) เทคนิคและกลยทุธ์  ขณะ
สอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง 

 
 ผูส้อนไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

เทคนิคและกลยทุธข์ณะสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 
อธิบายเน้ือหา 1.00 .00 ทาํ 1.00 .00 ทาํ   
ฝึกทกัษะทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน .44 .70 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -3.344* .004 
ทดสอบยอ่ย/ประเมินผลยอ่ย .72 .67 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -1.761 .096 
สรุปสาระสาํคญัทา้ยชัว่โมง .83 .51 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -1.374 .187 

ภาพรวม .75 .27 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -3.912* .001 
 
 

จากตารางท่ี 29   แสดงใหเ้ห็นว่า เทคนิคและกลยทุธ์ขณะสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง                  
ในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการขา้งตน้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการปฏิบติั(ทาํ) ตามรายการของเทคนิคและกลยทุธ์ขณะ
การสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังขา้งตน้เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาเทคนิคและกลยทุธ์ขณะการสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังในรายละเอียด แต่ละ
รายการ พบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติั(ทาํ) ทุกรายการขา้งตน้ ในขณะท่ี 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นกมี็การปฏิบติั(ทาํ)  ทุกรายการขา้งตน้เช่นกนั 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเทคนิคและกลยทุธ์ขณะสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังใน
ภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นพบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูส้อนในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของเทคนิคและกลยทุธ์ขณะสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง ใน
รายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า เทคนิคและกลยทุธ์ขณะสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังของผูส้อนใน
ประเทศไทย และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในเร่ือง การฝึกทกัษะทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน ซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูส้อนในประเทศไทย 
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ตารางที ่30     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) การใชส่ื้อการสอน 
         ในชั้นเรียน 

 
 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 

ส่ือการสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 
ของจริง .56 .78 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้ -2.406* .028 
ของจาํลอง .61 .70 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้ -2.364* .030 
รูปภาพ .94 .24 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้ -.846 .405 
รูปถ่าย .44 .86 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้ -2.755* .014 
แผนผงั / แผนภูมิ / แผนภาพ .39 .92 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้ -2.829* .012 
เอกสาร / ตาํรา 1.00 .00 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้   
ผูส้อนแสดงกิริยาท่าทาง .94 .24 ใช ้ 1.00 .00 ใช ้ -.846 .405 
แผน่ใส .44 .86 ใช ้ .22 .44 ไม่ใช ้ -2.755* .014 
สไลด ์ -.89 .32 ไม่แน่ใจ .85 .55 ใช ้ 1-0.976* .000 
เคร่ืองเล่นเทปและเทปบนัทึกเสียง .61 .78 ใช ้ .07 1.04 ใช ้ 2.016 .057 
วดีิโอเทป .22 .94 ไม่ใช ้ .23 1.01 ไม่ใช ้ -.024 .981 
กลอ้งถ่ายวดีีโอ -.94 .24 ไม่แน่ใจ -.69 .75 ไม่แน่ใจ -1.170 .262 
คอมพิวเตอร์  -.94 .24 ไม่แน่ใจ -.85 .55 ไม่แน่ใจ -.675 .505 
อินเตอร์เน็ต -.83 .51 ไม่แน่ใจ -.85 .55 ไม่แน่ใจ .066 .948 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา -.17 .99 ไม่ใช ้ -.31 .95 ไม่ใช ้ .400 .692 

ภาพรวม .14 .32 ไม่ใช ้ .39 .38 ใช ้ -2.684* .012 

 
จากตารางท่ี 30   แสดงใหเ้ห็นว่า การใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียนในภาพรวมแลว้ผูส้อน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่ใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียน ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียน 

เม่ือพิจารณาการใช้ส่ือการสอนในชั้นเรียน ในรายละเอียดแต่ละรายการแลว้พบว่า 
ผูส้อนในประเทศไทยใชส่ื้อการสอนดงัต่อไปน้ี คือ เอกสาร/ตาํรา  รูปภาพ  ผูส้อนแสดงกิริยา
ท่าทาง  ของจาํลอง  เคร่ืองเล่นเทปและเทปบนัทึกเสียง  ของจริง  รูปถ่าย  แผน่ใส  ตามลาํดบั  ส่ือ
การสอนท่ีไม่แน่ใจในการใชไ้ดแ้ก่ สไลด ์ กลอ้งถ่ายวีดีโอ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต   ส่ือการ
สอนท่ีไม่ใชไ้ดแ้ก่ วีดีโอเทปและห้องปฏิบติัการทางภาษา ในขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นใชส่ื้อ
การสอนเหล่าน้ี คือ ของจริง ของจาํลอง รูปภาพ  รูปถ่าย แผนผงั / แผนภูมิ / แผนภาพ  เอกสาร / 
ตาํรา ผูส้อนแสดงกิริยาท่าทาง สไลด ์  และเคร่ืองเล่นเทปและเทปบนัทึกเสียง ส่ือการสอนท่ีไม่
แน่ใจในการใช ้ คือ กลอ้งวีดีโอ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และส่ือการสอนท่ีไม่ไดใ้ชคื้อ 
แผน่ใส วีดีโอเทป   และหอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

DPU



 

 

123 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชส่ื้อการสอนในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูส้อนในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของการใชส่ื้อการสอนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า 
การใชส่ื้อการสอนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น         
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในการใชส่ื้อการสอนต่อไปน้ี คือ ของจริง 
ของจาํลอง รูปถ่าย แผนผงั / แผนภูมิ / แผนภาพ แผน่ใส และสไลด ์ซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมี
คะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูส้อนในประเทศไทยเกือบทุกรายการ ยกเวน้การใชแ้ผน่ใสท่ีพบวา่ผูส้อนใน
ประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 

 
ตารางที่ 31   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) กิจกรรมการสอนท่ีใชใ้น                   

ชั้นเรียน 
 

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
กิจกรรมการสอน x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

ฟังเทป .17 .86 ไม่ทาํ .77 .60 ทาํ -2.303* .029 
ฟังเพลง .05 .80 ทาํ .69 .75 ทาํ -2.629* .014 
ร้องเพลง -.17 .79 ไม่ทาํ -.23 1.01 ไม่ทาํ .191 .851 
เล่านิทาน -.11 .76 ไม่ทาํ -.38 .96 ไม่แน่ใจ .886 .383 
เล่นเกม -.22 .73 ไม่ทาํ -.85 .55 ไม่แน่ใจ -2.699* .011 
อ่านการ์ตูน -.56 .62 ไม่แน่ใจ -.85 .55 ไม่แน่ใจ 1.350 .187 
แสดงละคร -.44 .70 ไม่แน่ใจ -.85 .55 ไม่แน่ใจ 1.774 .087 
โตว้าที -.50 .62 ไม่แน่ใจ -.69 .75 ไม่แน่ใจ .781 .441 
การแข่งขนั -.33 .77 ไม่แน่ใจ .62 .65 ทาํ -3.615* .001 
เกมคอมพิวเตอร์ -.67 .49 ไม่แน่ใจ .77 .44 ทาํ -8.459* .000 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน -.50 .62 ไม่แน่ใจ 1.00 .00 ทาํ -10.292* .000 
บทบาทสมมติ (Role Play) .50 .86 ไม่แน่ใจ .92 .28 ทาํ -1.956 .063 

ภาพรวม -.22 .42 ไม่ทาํ .07 .30 ทาํ -2.193* .036 

 
จากตารางท่ี 31   แสดงใหเ้ห็นว่า ในภาพรวมของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่

ทาํกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนตามรายการกิจกรรมขา้งตน้ ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการทาํกิจกรรมการสอนตามรายการกิจกรรมขา้งตน้ 

DPU



 

 

124 

เม่ือพิจารณากิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียนในรายละเอียดแต่ละรายการ พบวา่ ผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการทาํกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนเพียงรายการเดียวคือ การฟังเพลง 
กิจกรรมการสอนท่ีไม่แน่ใจว่าทาํหรือไม่คือ อ่านการ์ตูน แสดงละคร โตว้าที การแข่งขนั เกม
คอมพิวเตอร์ ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทบาทสมมุติ กิจกรรมการสอนท่ีไม่ทาํคือฟังเทป  ร้อง
เพลง เล่านิทานและเล่นเกม    ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการทาํกิจกรรมการสอน
ในชั้นเรียนต่อไปน้ีคือใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทบาทสมมุติ  เกมคอมพิวเตอร์  ฟังเทป  ฟังเพลง  
และแข่งขนัในชั้นเรียน   กิจกรรมการสอนท่ีไม่ทาํคือ ร้องเพลง ส่วนการเล่านิทาน เล่นเกม อ่าน
การ์ตูน แสดงละคร โตว้าที เป็นกิจกรรมท่ีไม่แน่ใจวา่ใชใ้นชั้นเรียนหรือไม่ 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียนในภาพรวมของ 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่าผูส้อนใน
ประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของกิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียนของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นในรายละเอียดแต่ละรายการ พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกิจกรรมการสอนต่อไปน้ี คือ ฟังเทป ฟังเพลง  
เล่นเกมแข่งขนัในชั้นเรียน เกมคอมพิวเตอร์ และใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น
มีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูส้อนในประเทศไทยทุกรายการ 

 
ตารางที่ 32  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) การวดัผลและประเมินผล

การเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
 

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
การวดัและประเมินผล x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

การวดัผล 
ทดสอบก่อนเรียน 

 
-.33 

 
.84 

 
ไม่แน่ใจ 

 
.31 

 
.95 

 
ทาํ 

 
-1.988 

 
.056 

ทดสอบกลางภาค 1.00 .00 ทาํ .54 .88 ทาํ 1.897 .082 
ทดสอบปลายภาค 1.00 .00 ทาํ .54 .88 ทาํ 1.897 .082 
ทดสอบแต่ละคร้ังเรียนเป็นคร้ังคราว .83 .51 ทาํ 1.00 .00 ทาํ -1.162 .255 
คะแนนการเขา้ชั้นเรียน .56 .86 ทาํ .85 .55 ทาํ -1.146 .261 
คะแนนการฟัง -.28 .96 ไม่ทาํ .69 .75 ทาํ -3.157* .004 
คะแนนการพดู -.28 .96 ไม่ทาํ -.23 1.01 ไม่ทาํ -.132 .896 
คะแนนการอ่าน -.22 .94 ไม่ทาํ -.23 1.01 ไม่ทาํ .024 .981 
คะแนนการเขียน .00 .97 ไม่ทาํ -.54 .88 ไม่แน่ใจ 1.586 .124 
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ตารางที ่32 (ต่อ) 

 ผูส้อนในไทย ผูส้อนในญ่ีปุ่น  sig 
การวดัและประเมินผล x  SD ผล x  SD ผล t (2-tailed) 

คะแนนแบบฝึกหดั  .33 .91 ไม่ทาํ .-69 .75 ไม่แน่ใจ 3.330* .002 
คะแนนการบา้น .22 .94 ไม่ทาํ -.69 .75 ไม่แน่ใจ 3.002* .006 
คะแนนพฒันาการ -.17 .92 ไม่ทาํ -.54 .88 ไม่แน่ใจ 1.129 .268 
คะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน -.22 .88 ไม่ทาํ .85 .55 ทาํ -4.143* .000 

รวมการวดัผล .18 .33 ไม่ทาํ .14 .28 ไม่ทาํ .403 .690 
การประเมนิผล 
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์

 
.56 

 
.78 

 
ทาํ 

 
.85 

 
.55 

 
ทาํ 

 
-1.209 

 
.237 

ประเมิลผลแบบอิงกลุ่ม -.32 .91 ไม่ทาํ .77 .60  ทาํ -4.071* .000 
รวมการประเมินผล .11 .55 ไม่ทาํ .80 .48 ทาํ -3.633* .001 
ภาพรวมทั้งหมด .16 .25 ไม่ทาํ .22 .24 ทาํ -.594 .557 

 
จากตารางท่ี  32  แสดงให้เห็นว่า  ในภาพรวมของการวัดผลและประเมินผลผูส้อน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ทาํการ
วดัผลและประเมินผลผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น   เม่ือพิจารณาแยกการวดัผลออกจากการประเมินผล ใน
ส่วนของการวดัผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  พบว่าทั้งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ต่างก็มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ทาํเหมือนกนั  ในส่วนการประเมินผล
การเรียนภาษาญ่ีปุ่น   ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ทาํ  ขณะท่ีผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํการประเมินผลผูเ้รียน 

เม่ือพิจารณาการวดัผลและประเมินผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในรายละเอียดแต่ละ
รายการพบว่า  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยทาํการทดสอบกลางภาค  ทาํการทดสอบปลายภาค  
ทดสอบแต่ละคร้ังเป็นคร้ังคราว  มีการใหค้ะแนนเขา้ชั้นเรียน และทาํการประเมินผลผูเ้รียนแบบอิง
เกณฑ์  ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการทดสอบแต่ละคร้ังเป็นคร้ังคราว  ทาํการ
ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค  มีคะแนนการเขา้ชั้นเรียน  มีคะแนนการฟัง  
มีคะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน และประเมินผลผูเ้รียนทั้งแบบอิงเกณฑแ์ละแบบอิงกลุ่ม 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการวดัผลและประเมินผล  การเรียนภาษาญ่ีปุ่นของ
ผูส้อนในภาพรวม  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ในเร่ืองของการ
ประเมินผลผูเ้รียน โดยผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่ทาํการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม  ในขณะ
ท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นทาํ 

เม่ือพิจารณาความแตกต่างในรายละเอียดแต่ละรายการ  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ในเร่ืองต่อไปน้ีคือ  คะแนนการฟัง  คะแนนแบบฝึกหัด  คะแนน
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การบา้น  คะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน  และการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม  ซ่ึงพบว่า
ผูส้อนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียการปฏิบติัตํ่ากว่าผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นทุกรายการ  ยกเวน้
ในรายการคะแนนแบบฝึกหัด  ท่ีพบว่าผูส้อนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียการปฏิบติัสูงกว่า
ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 
 
ตารางที ่33    ค่าร้อยละของการจดัอนัดบัทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนเนน้ 
 

 ผูส้อนในประเทศไทย N = 14 ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น N = 17 

ทกัษะ อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การฟัง 9 64.28 4 28.58 0 0 1 7.15 6 46.15 7 53.85 0 0 0 0 
การพดู 3 21.42 8 57.15 2 14.28 1 7.15 11 84.61 1 7.69 1 7.69 0 0 
การอ่าน 1 7.15 2 14.28 11 78.57 0 0 0 0 1 7.69 11 84.61 1 7.69 
การเขียน 1 7.15 0 0 1 7.15 12 85.71 0 0 0 0 1 7.70 12 92.30 

 
จากตารางท่ี 33 แสดงใหเ้ห็นว่าทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น   ในประเทศไทย

เนน้คือทกัษะการฟังเป็นอนัดบัหน่ึงร้อยละ 64.28  ทกัษะการพูดเป็นอนัดบัสองร้อยละ  57.15 
ทกัษะการอ่านเป็นอนัดบัสามร้อยละ 78.57 และทกัษะการเขียนเป็นอนัดบัส่ี ร้อยละ 85.71 ในขณะ
ท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเนน้ทกัษะการพูดเป็นอนัดบัหน่ึงร้อยละ 84.61 ทกัษะการฟัง
เป็นอนัดบัสองร้อยละ 53.85 ทกัษะการอ่านเป็นอนัดบัสามร้อยละ 84.61 และทกัษะการเขียนเป็น
อนัดบัส่ีร้อยละ 92.30 
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แผนภูมิที ่6 เปรียบเทียบค่าร้อยละของการจดัอนัดบัทกัษะทางภาษาท่ีผูส้อนเนน้ 

      ไทย       ญีปุ่่น 
 

จากแผนภูมิท่ี 6 แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างในการจดัอนัดบัทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นใน
อนัดบัท่ี 1 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเนน้ทกัษะการฟัง ขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นเนน้ทกัษะการพูด   และอนัดบัท่ี 2 ผูส้อนในประเทศไทยเน้นทกัษะการพูดขณะท่ีผูส้อนใน
ประเทศญ่ีปุ่นเนน้ทกัษะการฟัง 
 
ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สอนภาษาญีปุ่่น 

ในตอนท่ี 4  น้ีจะรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเด็นเก่ียวกับลักษณะของหลักสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ ร่ิมเรียน   ลักษณะของ
เน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน    อุปสรรคและปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ่น    ความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น    
ความแตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่น   ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นตามการรับรู้ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
 
 
 

     ทกัษะการฟงั 
ทกัษะการพดู 

     ทกัษะการอา่น 
     ทกัษะการเขยีน 

อนัดบัท่ี อนัดบัท่ี อนัดบัท่ี อนัดบัท่ี 

ฟัง 

(ไทย)
พูด 

(ญ่ีปุ่น) 
พูด

(ไทย)
ฟัง

(ญ่ีปุ่น)
อ่าน

(ไทย)
อ่าน

(ญ่ีปุ่น)
เขียน

(ไทย)
เขียน 

(ญ่ีปุ่น) DPU
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ตารางที ่ 34  ค่าร้อยละของลกัษณะของหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่น  สาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนตามการรับ 
       รู้ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่น 
 

ลกัษณะของหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 

ไทย ญ่ีปุ่น รวม 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรแบบเนน้โครงสร้างไวยากรณ์ 

 
14 

 
50.00 

 
6 

 
27.27 

 
20 

 
40.00 

   หลกัสูตรแบบเนน้การส่ือสาร 9 32.14 14 63.64 23 46.00 
   อ่ืน ๆ 5 17.86 2 9.09 7 14.00 

รวม 28 100 22 100 50 100 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

   ใหรู้้หลกัภาษาและใชภ้าษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ได ้
 
15 

 
41.67 

 
6 

 
20.00 

 
21 

 
31.82 

   ใหส้ามารถพดูส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนัได ้ 11 30.56 12 40.00 23 34.85 
    ใหรู้้และเขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น 5 13.89 6 20.00 11 16.67 
   ใหส้ามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อการศึกษาต่อได ้ 2 5.55 5 16.67 7 10.60 
   อ่ืน ๆ 3 8.33 1 3.33 4 6.06 

รวม 36 100 30 100 66 100 
การใชห้ลกัสูตร 

   เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
 
13 

 
36.11 

 
9 

 
30.00 

 
22 

 
33.34 

   เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดใหเ้รียน 11 30.56 7 23.33 18 27.27 
   เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 5 13.89 5 16.67 10 15.15 
   มีการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเป็นระยะ 5 13.89 9 30.00 14 21.21 
   อ่ืน ๆ 2 5.55 - - 2 3.03 

รวม 36 100 30 100 66 100 
 

 จากตารางท่ี  34  แสดงให้เห็นว่าลกัษณะของหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิม
เรียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย   ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรประเภทเน้นโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นหลกัสูตรประเภทเนน้การส่ือสาร ร้อยละ  32.14  และหลกัสูตร
ประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ  17.86  ตามลาํดบั  สาํหรับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรพบว่าส่วนใหญ่มุ่งใหรู้้
หลกัภาษาและการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ได ้ร้อยละ  41.67  รองลงมามุ่งใหส้ามารถพดูส่ือสารดว้ย
ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัไดร้้อยละ  30.56  ใหรู้้และเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น 
ร้อยละ  13.89  ตามลาํดบั   ส่วนการใชห้ลกัสูตรพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ร้อยละ  36.11  รองลงมาเห็นว่าเหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดให้เรียน ร้อยละ  
30.56  เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มร้อยละ   13.89  และมีการประเมินหลกัสูตรเป็นระยะ  ร้อยละ  
13.89  ตามลาํดบั 

DPU
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หลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น   
ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรประเภทเนน้การส่ือสาร  ร้อยละ   63.64  รองลงมาเป็นหลกัสูตรประเภท
เนน้โครงสร้างไวยากรณ์  ร้อยละ  27.27  และหลกัสูตรประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ  9.09  ตามลาํดบั  
สําหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพบว่าส่วนใหญ่มุ่งสามารถพูดส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่นใน
ชีวิตประจาํวนัไดร้้อยละ  40.00  รองลงมามุ่งใหรู้้หลกัภาษาและใชภ้าษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ได ้ กบัมุ่งให้
รู้และเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่นได ้ร้อยละ  20.00 เท่ากนั  และให้สามารถใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการศึกษาต่อได ้ ร้อยละ  16.67  ตามลาํดบั  ส่วนการใชห้ลกัสูตรพบว่าส่วนใหญ่เห็น
ว่าเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   และมีการประเมินและปรับหลกัสูตรเป็นระยะ  ร้อยละ  
30.00 เท่ากนั  รองลงมาคือ เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดให้เรียน ร้อยละ  23.30  และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ร้อยละ 16.67 ตามลาํดบั 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า ผูส้อนในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่นรับรู้ว่าหลกัสูตร
ท่ีใชส้าํหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นส่วนใหญ่  เป็นหลกัสูตรประเภทเน้นการส่ือสาร ร้อยละ  46.00  
รองลงมาคือหลกัสูตรประเภทเนน้โครงสร้างไวยากรณ์ ร้อยละ 40.00  สาํหรับวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร  พบว่าส่วนใหญ่มุ่งให้สามารถพูดส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัไดร้้อยละ  
34.85  รองลงมาคือใหรู้้หลกัภาษาและใชภ้าษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ได ้ ร้อยละ  31.82  และใหรู้้และเขา้ใจ
สงัคมและวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น ร้อยละ  16.67  ตามลาํดบั  ส่วนการใชห้ลกัสูตรพบว่าส่วนใหญ่
รับรู้ว่าการใชห้ลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ร้อยละ  33.34  รองลงมาคือ 
เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดให้เรียน  และมีการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเป็นระยะ 
ร้อยละ  21.21  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 35   ค่าร้อยละของลกัษณะของเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  สาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นตาม 
                        การรับรู้ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่น 
 

ลกัษณะของเน้ือหาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 

ไทย ญ่ีปุ่น รวม 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เน้ือหาวชิามีสาระครบถว้น นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 17 31.48 12 29.27 29 30.53 
เน้ือหาวชิาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถพดูส่ือสารไดจ้ริง 15 27.78 15 36.58 30 31.58 
เน้ือหาวิชาเน้นกฎไวยากรณ์ ส่งเสริมให้รู้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น
อยา่งถูกตอ้ง 

12 22.22 2 4.88 14 14.74 

เน้ือหาวชิามีสาระจากง่ายไปหายาก มีความต่อเน่ืองและเขา้ใจง่าย 6 11.11 7 17.07 13 13.68 
เน้ือหาวิชาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและเหมาะสมกบั
ช่วงเวลาท่ีจดัใหเ้รียน 

4 7.41 5 12.20 9 9.47 

รวม 54 100 41 100 95 100 
 

 จากตารางท่ี  35  แสดงให้เห็นว่าลกัษณะของเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  สาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น  ตามการรับรู้ของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่รับรู้ว่า
เน้ือหาวิชามีสาระครบถว้นนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดร้้อยละ  31.48  รองลงมาคือ  เน้ือหาวิชา
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถพดูส่ือสารไดจ้ริง ร้อยละ  27.78  และเน้ือหาวิชาเนน้กฎไวยากรณ์
ส่งเสริมใหรู้้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่นอยา่งถูกตอ้ง ร้อยละ 22.22  ตามลาํดบั 
 ลักษณะเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น ตามการรับรู้ของผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น  พบวา่ส่วนใหญ่รับรู้วา่เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน
สามารถพูดส่ือสารไดจ้ริง ร้อยละ  36.58  รองลงมาคือเน้ือหาวิชามีสาระครบถว้น นาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดร้้อยละ 29.27  และเน้ือหาวิชามีสาระจากง่ายไปหายากมีความต่อเน่ืองและเขา้ใจ
ง่าย ตามลาํดบั 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่  ผูส้อนในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เห็นวา่
เน้ือวิชาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนมีลกัษณะคือ เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถพูด
ส่ือสารไดจ้ริงร้อยละ 31.58  รองลงมาคือเน้ือหาวิชามีสาระครบถว้น นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
ร้อยละ  30.53  เน้ือหาวิชาเนน้กฎไวยากรณ์ส่งเสริมให้รู้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่นอยา่งถูกตอ้งร้อยละ  
14.74  และเน้ือหาวิชามีสาระจากง่ายไปหายากมีความต่อเน่ืองและเขา้ใจง่าย ร้อยละ  13.68  
ตามลาํดบั 
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แผนภูมิที ่7   ค่าร้อยละของการรับรู้เก่ียวกบัอุปสรรคและปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ่น 
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ไทย ญ่ีปุ่ น

มปีญัหาการสอนภาษาญี่ปุน่

ไมม่ปีญัหาการสอนภาษาญี่ปุน่

 
จากแผนภูมิท่ี 7  แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยรับรู้วา่

การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่มีปัญหาร้อยละ 95 ไม่มีปัญหาร้อยละ 5  
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นรับรู้วา่การสอนภาษาญ่ีปุ่นใน

ประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาร้อยละ 90 มีปัญหาเพยีงร้อยละ 10  
 
ตารางที ่36    ค่าร้อยละของปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยของผูส้อนส่วนใหญ่ 
 

ปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย จาํนวน ร้อยละ 
ขาดผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอนตรง 18 35.08 
สภาพแวดลอ้มหลงัเลิกเรียนไม่อาํนวยต่อการเรียนรู้ 12 22.80 
จาํนวนนกัศึกษาต่อกลุ่มมากเกินไป 11 21.06 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นไม่เพียงพอ 4 8.80 
ผูเ้รียนไม่ค่อยฝึกฝนและทบทวนบทเรียน 3 5.26 
ผูส้อนขาดคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 2 3.50 
ชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่นต่อรายวิชานอ้ยเกินไป 2 3.50 

รวม   52 100 
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 จากตารางท่ี 36  แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่ท่ี
รับรู้ถึงปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ขาดผูส้อนท่ีมีความรู้
และประสบการณ์สอนตรงร้อยละ 35.08 รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มหลงัเลิกเรียนไม่อาํนวยต่อ
การเรียนรู้ร้อยละ 22.80 จาํนวนนกัศึกษาต่อกลุ่มมากเกินไปร้อยละ 21.06 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นไม่
เพียงพอร้อยละ 8.80 ผูเ้รียนไม่ค่อยฝึกฝนและทบทวนบทเรียนร้อยละ 5.26 ผูส้อนขาดคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมร้อยละ 3.50 และชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่นต่อรายวิชานอ้ยเกินไปร้อยละ 3.50 
 
ตารางที ่37    ค่าร้อยละของปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นของผูส้อนส่วนนอ้ย 
 

ปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน ร้อยละ 
ผูเ้รียนมีพื้นความรู้ไม่เท่ากนั 7 77.78 
ผูส้อนมีภาระหนา้ท่ีอ่ืนนอกจากการสอน 2 22.22 

รวม   9 100 
 
 จากตารางท่ี 37  แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนนอ้ยท่ี
รับรู้ถึงปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเห็นว่ามีปัญหาในเร่ือง ผูเ้รียนมีพื้นความรู้ไม่
เท่ากนัร้อยละ 77.78 รองลงมาคือ ผูส้อนมีภาระหนา้ท่ีอ่ืนนอกจากการสอนร้อยละ 22.22 
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แผนภูมิที ่8   ค่าร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อจุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น 
 
 
 
 
                  
 
 

 
 
 

         ผูส้อนในประเทศไทย                                                                 ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 
 

จากแผนภูมิท่ี 8   แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเห็นดว้ยวา่การเรียน
การสอนในประเทศญ่ีปุ่นมีจุดเด่นร้อยละ 100 ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเห็นดว้ย
ร้อยละ 98 และร้อยละ 2 ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
ตารางที ่38    ค่าร้อยละของลกัษณะจุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น 
 

จุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น 

ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
ไทย ญ่ีปุ่น ภาพรวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ผูส้อนเช่ียวชาญ มีความรู้และประสบการณ์สอนมานาน 6 28.57 - - 6 16.20 
ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงได ้ 5 25.00 6 38.46 11 29.60 
ผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้ 4 17.86 3 19.23 7 19.00 
การเรียนการสอนเนน้การฝึกทกัษะฟังและพดูเพื่อการส่ือสารได ้ 4 17.86 3 19.23 7 19.00 
ส่ิงแวดลอ้มอาํนวยต่อการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียน 2 10.71 4 23.08 6 16.20 

  
จากตารางท่ี 38  แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย เห็นว่า

ลกัษณะของจุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นคือ ผูส้อนเช่ียวชาญ มีความรู้ และ
มีประสบการณ์สอนมานานร้อยละ 28.57 รองลงมาคือผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์
จริงร้อยละ 25 ผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นไดร้้อยละ 17.86 การเรียนการสอนเนน้การฝึก

ไม่แสดงความคิดเห็น 2% 

เห็นดว้ย 98% 
เห็นดว้ย 100% DPU
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ทกัษะฟังและพดูเพื่อการส่ือสารไดร้้อยละ 17.86 และส่ิงแวดลอ้มอาํนวยต่อการเรียนรู้ กระตุน้ให้
ผูเ้รียนอยากเรียนร้อยละ 10.71 ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเห็นว่าลกัษณะของ
จุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น คือ ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นใน
สถานการณ์จริงไดร้้อยละ 38.46 รองลงมาคือส่ิงแวดลอ้มอาํนวยต่อการเรียนรู้กระตุน้ให้ผูเ้รียน
อยากเรียนร้อยละ   23.08   ผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นไดร้้อยละ 19.23  และการเรียนการ
สอนเนน้การฝึกทกัษะฟังและพดูเพื่อการส่ือสารไดร้้อยละ 19.23 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า  ทั้งผูส้อนในประเทศไทยและผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น  ส่วน
ใหญ่เห็นว่าลกัษณะจุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นอนัดบัแรกคือ  ผูเ้รียน
สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงได ้ รองลงมาคือผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นไดแ้ละ
การเรียนการสอนเนน้การฝึกทกัษะฟังและพดูเพื่อส่ือสารได ้
 
ตารางที ่39 ค่าร้อยละของแนวคิดเร่ืองความแตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างประเทศ

ไทยกบัประเทศญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น 
 

 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
แนวคิดเร่ืองความแตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่น ไทย ญ่ีปุ่น ภาพรวม 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสามารถสอดแทรกวฒันธรรมทาํให ้      
ผูเ้รียนเรียนภาษาญ่ีปุ่นไดเ้ร็วข้ึน 

7 30.44 1 6.25 8 19.06 

ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริง 6 26.08 6 37.5 12 28.58 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นใชว้ธีิสอนแบบตรง (The Direct method) 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3 13.04 1 6.25 4 16.66 

ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเนน้สอนทกัษะการฟังการพดูเป็นสาํคญั 3 13.04 1 6.25 4 9.52 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเนน้สอนไวยากรณ์เป็นสาํคญั 1 4.35 - - 1 2.38 
กิจกรรมท่ีใชส้อนแตกต่างกนั 1 4.35 1 6.25 2 4.76 
ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนแตกต่างกนั 1 4.35 4 25 5 11.90 
ไดเ้รียนในประเทศเจา้ของภาษา 1 4.35 2 12.5 3 7.14 

 
 
จากตารางท่ี 39  แสดงใหเ้ห็นว่า แนวคิดเร่ืองความแตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่น

ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่นในภาพรวมพบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวคิดว่าการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นแตกต่างกนัในเร่ือง 
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงมากเป็นอนัดบัหน่ึงร้อยละ 
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28.58 รองลงมาคือการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสามารถสอดแทรกวฒันธรรมทาํใหผู้เ้รียน
เรียนภาษาญ่ีปุ่นไดเ้ร็วข้ึนร้อยละ 19.06 การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นใชว้ิธีสอนแบบตรง 
(The Direct method) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 16.66  ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน
แตกต่างกนัร้อยละ 11.90 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น เนน้สอนทกัษะการฟังการพูดเป็น
สาํคญัร้อยละ 9.52 ไดเ้รียนในประเทศเจา้ของภาษาร้อยละ 7.14   กิจกรรมท่ีใชส้อนแตกต่างกนัร้อย
ละ 4.76 และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเนน้สอนไวยากรณ์เป็นสาํคญัร้อยละ 2.38  

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแยกตามผูส้อน พบว่าผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย           
มีแนวคิดเก่ียวกบัความแตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นในเร่ือง
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสามารถสอดแทรกวฒันธรรมทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
เร็วข้ึนเป็นอนัดบัหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 30.44 รองลงมาคือ ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ช้
ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงร้อยละ 26.08 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ใชว้ิธีสอนแบบตรง 
(The Direct method) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 13.04 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเนน้
สอนทกัษะการฟังการพูดเป็นสาํคญัร้อยละ 13.04 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเน้นสอน
ไวยากรณ์เป็นสาํคญัคิดเป็นร้อยละ 4.35 กิจกรรมท่ีใชส้อนแตกต่างกนัร้อยละ 4.35 ส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนการสอนแตกต่างกนัร้อยละ 4.35 และไดเ้รียนในประเทศเจา้ของภาษาร้อยละ 4.35 ในขณะ
ท่ีแนวคิดของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นเห็นว่า การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นผูเ้รียนไดใ้ช้
ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงคิดเป็นร้อยละ 37.5  มากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนการสอนแตกต่างกนัร้อยละ 25 ไดเ้รียนในประเทศเจา้ของภาษาร้อยละ 12.5 การสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสามารถ สอดแทรกวฒันธรรมทาํให้ผูเ้รียนเรียนภาษาญ่ีปุ่นไดเ้ร็วข้ึน
ร้อยละ 6.25 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นใชว้ิธีสอนแบบตรง (The Direct method) ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 6.25 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นเน้นสอนทกัษะการฟังการพูดเป็น
สาํคญัร้อยละ 6.25 และกิจกรรมท่ีใชส้อนแตกต่างกนัร้อยละ 6.25 
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ตารางที ่40 ค่าร้อยละของขอ้เสนอแนะของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกับการสอนภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 
ขอ้เสนอแนะ ไทย ญ่ีปุ่น ภาพรวม 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
จาํนวนผูเ้รียนต่อกลุ่มตอ้งไม่มากเกินไป 7 17.94 3 6.98 10 12.19 
จดัการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ทกัษะการฟังและการพดู 7 17.94 2 4.65 9 10.97 
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นสอนเป็นหลกัโดยเนน้วธีิสอนแบบตรง (The Direct Method) 5 12.82 - - 5 6.09 
ใหก้ารบา้นผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ 5 12.82 - - 5 6.09 
ใชอุ้ปกรณ์และส่ือการสอนหลากหลายเพ่ือใหผู้เ้รียนสนใจเรียน 5 12.82 5 11.62 10 12.19 
ใหก้ารเสริมแรงเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 3 7.69 - - 3 3.65 
เนน้การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 3 7.69 3 6.98 6 7.31 
ผูส้อนตอ้งเตรียมการสอนอยา่งดีและมีระบบ 1 2.57 3 6.98 4 4.87 
มีการประเมินผลผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ 1 2.57 5 11.62 6 7.31 
จดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย   1 2.57 10 23.25 11 13.41 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก 1 2.57 1 2.34 2 2.43 
เนน้การสอนตวัอกัษรฮิรางะนะและคาตะคานะใหผู้เ้รียนอ่านได ้ - - 1 2.34 1 1.21 
เนน้การสอนตวัอกัษรคนัจิใหอ่้านได ้ก่อนโดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งเขียนได ้ - - 5 11.62 5 6.09 
สอนรากฐานตวัอกัษรคนัจิเพื่อใหส้ามารถจาํตวัอกัษรคนัจิยากๆ ได ้ - - 5 11.62 5 6.09 

 
จากตารางท่ี 40 แสดงให้เห็นว่าทั้งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองต่อไปน้ีตามลาํดบัความสาํคญั คือ การจดักิจกรรมการสอนท่ี
หลากหลายร้อยละ 13.41 จาํนวนผูเ้รียนต่อกลุ่มตอ้งไม่มากเกินไปร้อยละ 12.19 การใชส่ื้อและ
อุปกรณ์การสอนหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนสนใจเรียนร้อยละ 12.19 การจดัการเรียนการสอนควร
มุ่งเนน้ทกัษะการฟังและการพดูร้อยละ 10.97 เนน้การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางร้อยละ 7.31 มี
การประเมินผลผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอร้อยละ 7.31 การใชภ้าษาญ่ีปุ่นสอนเป็นหลกั โดยเนน้วิธีสอน
แบบตรง (The Direct method) ร้อยละ 6.09 การใหก้ารบา้นผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอร้อยละ 6.09 เนน้
การสอนตวัอกัษรคนัจิให้อ่านไดก่้อนโดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งเขียนไดร้้อยละ 6.09 การสอนรากฐาน
ตวัอกัษรคนัจิเพื่อใหส้ามารถจาํตวัอกัษรคนัจิยากๆ ไดร้้อยละ 6.09 ผูส้อนควรเตรียมการสอนอยา่งดี
และมีระบบร้อยละ 4.87 การให้การเสริมแรงเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนร้อยละ 3.65 
การกระตุน้ให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออกร้อยละ 2.43 และเนน้การสอนตวัอกัษรฮิรางะนะและคาตะคา
นะใหผู้เ้รียนอ่านไดร้้อยละ 1.21 
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เม่ือพิจารณาขอ้เสนอแนะการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนของผูส้อนในประเทศไทยพบว่า ผูส้อนในประเทศไทยใหค้วามสาํคญักบัจาํนวนผูเ้รียนต่อ
กลุ่มตอ้งไม่มากเกินไปร้อยละ 17.94  และการจดัการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ทกัษะการฟังและการ
พดูเป็นอนัดบัแรกร้อยละ 17.94 เท่ากนั  รองลงมาคือ การใชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นหลกัโดยเนน้วิธีสอน
แบบตรง (The Direct Method) ร้อยละ 12.82 การใหก้ารบา้นผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอร้อยละ 12.82 
การใชส่ื้อและอุปกรณ์การสอนหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนสนใจเรียนร้อยละ 12.82 การให้การ
เสริมแรงเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนร้อยละ 7.69 เนน้การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
ร้อยละ 7.69 ผูส้อนตอ้งเตรียมการสอนอยา่งดีและมีระบบร้อยละ 2.57 มีการประเมินผลผูเ้รียนอยา่ง
สมํ่าเสมอร้อยละ 2.57  จดักิจกรรมท่ีหลากหลายร้อยละ 2.57 และกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก
ร้อยละ 2.57 ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายเป็นอนัดบัแรกร้อยละ 23.25 การใชส่ื้อและอุปกรณ์การสอนหลากหลายเพ่ือให้ผูเ้รียน
สนใจเรียนร้อยละ 11.62 มีการประเมินผลผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอร้อยละ 11.62  เนน้สอนตวัอกัษรคนั
จิเพื่อให้อ่านไดก่้อนยงัไม่จาํเป็นตอ้งเขียนไดร้้อยละ 11.62 สอนรากฐานตวัอกัษรคนัจิเพื่อให้
สามารถจาํตวัอกัษรคนัจิยากๆไดร้้อยละ 11.62 จาํนวนผูเ้รียนต่อกลุ่มตอ้งไม่มากเกินไปร้อยละ 6.98 
เนน้การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางร้อยละ 6.98 ผูส้อนตอ้งเตรียมการสอนอยา่งดีและมีระบบ
ร้อยละ 6.97 การจดัการเรียนการสอนควรมุ่งเนน้ทกัษะการฟังและการพดูร้อยละ 4.65 กระตุน้ให้
ผูเ้รียนกลา้แสดงออกร้อยละ 2.57 และเนน้การสอนตวัอกัษรฮิรางะนะและคาตะคานะใหผู้เ้รียนอ่าน
ไดร้้อยละ 2.57 
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บทที ่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสอง
ระหวา่งมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่นคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
(Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยและมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น   และเพื่อทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น   ดาํเนินการวิจยัทั้งในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรได ้  มาจากการสุ่มแบบผสม (Multistage Sampling) โดยขั้นแรกทาํการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) เพื่อเลือกเขตพื้นท่ีท่ีจะทาํการศึกษา  ไดเ้ขตภาคกลางในประเทศไทยและเขตคนั
ไซในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อเลือก
มหาวิทยาลยั ไดม้หาวิทยาลยัประเทศละ 10 แห่ง แลว้จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เพ่ือเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น  และกลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น  
ทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น   โดยกลุ่มผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นจะสุ่มเฉพาะผูเ้รียนท่ีมาจากชาติซ่ึง
ไม่ไดใ้ชต้วัอกัษรคนัจิและตอ้งพึ่งเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัเร่ิมตน้   สาํหรับกลุ่มผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยจะสุ่มจากผูส้อนคนไทย  ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นจะสุ่มจากผูส้อนคนญ่ีปุ่นเท่านั้น ได้
กลุ่มตวัอย่างประชากรเป็นผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย 100 คน  ผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น 100 คน   กลุ่มผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศ
ไทย 20 คน  และกลุ่มผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น 20 คน  เก็บรวมรวบขอ้มูล
โดยใชเ้คร่ืองมือ 4 ชนิด คือ แบบสอบถามผูเ้รียน   แบบสอบถามผูส้อน   แบบสาํรวจและสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน   และแบบสัมภาษณ์ผูส้อน ไดข้อ้มูลกลบัคืนมาจากแบบสอบถามผูเ้รียนใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทย 100ชุด   จากแบบสอบถามผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น 75ชุด   
ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูส้อนในมหาวิทยาลยัประเทศไทย 18ชุด   จากแบบสอบถามผูส้อนใน
มหาวิทยาลยัญ่ีปุ่น 15ชุด   ขอ้มูลจากแบบสาํรวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทย 18ชุด   จากแบบสาํรวจและสังเกตการสอนในชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน
มหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น 15ชุด   ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยั
ประเทศไทย 18ชุด   และจากแบบสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น 15ชุด   
ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติ   ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการ
ทดสอบความแตกต่างโดยค่าที (T-Test)   ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจัิยทีเ่กีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปและข้อมูลเบือ้งต้น 
  1.  สถานภาพทัว่ไปของผู้เรียนภาษาญีปุ่่นพบวา่ 
   1.1  กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 20.94ปี   ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน เหตุผลท่ีสนใจเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นเพราะสนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่น ตอ้งการทาํงานในบริษทัและหน่วยงาน
ญ่ีปุ่น สนใจและตอ้งการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใหเ้ก่ง ปัจจุบนัภาษาญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยม  และตอ้งการเรียนต่อ
ระดบัสูงท่ีประเทศญ่ีปุ่น  ตามลาํดบั 
   1.2  กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 27.04 ปี ส่วนใหญ่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน เหตุผลท่ีสนใจเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นเพราะสนใจและตอ้งการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใหเ้ก่ง   สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ญ่ีปุ่นและสนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่น   ตอ้งการทาํงานในบริษทัหรือหน่วยงานญ่ีปุ่น  

และตอ้งการเรียนต่อในระดบัสูงท่ีประเทศญ่ีปุ่น  ตามลาํดบั 
  2.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้สอนภาษาญีปุ่่นพบวา่ 
   2.1  กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทย   ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 36-40 ปี มีประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่นเฉล่ีย 10.13 ปี  ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาโท สาํเร็จการศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่น เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา หวัขอ้ท่ีเคยอบรมไดแ้ก่วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น  และการใชส่ื้อ
และโสตทศันูปกรณ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นตามลาํดบั 
   2.2  กลุ่มตวัอยา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ46 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่นเฉล่ีย 12.33 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาโท สาํเร็จการศึกษาสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยตรง  ไม่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบั
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

ผลการวจัิยทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมการสอนภาษาญีปุ่่น 
 1.  วฒันธรรมการสอนภาษาญีปุ่่นของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย พบวา่ 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบอยา่งของพฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น  พบ 
สาระสาํคญัท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 

  1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น ของผูส้อนในประเทศไทย   ใน
ภาพรวมพบว่าไม่ปฏิบติัตามแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ
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พบวา่มีการปฏิบติัตามแนวคิดในเร่ือง   การใชภ้าษาอ่ืนช่วยอธิบายเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน   

เนน้การสอนไวยากรณ์ของภาษาก่อนเป็นสาํคญั  และเนน้สอนโครงสร้างของประโยค 
  1.2  รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย   ในภาพรวม

พบว่ามีการปฏิบติัตามรูปแบบการสอนต่าง ๆ   รูปแบบการสอนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ การสอน
แบบบรรยาย   การสอนแบบซกัถาม   และการสอนแบบทบทวน 

  1.3  วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย   ในภาพรวมพบว่า
มีการปฏิบติัตามวิธีการสอนต่าง ๆ   วิธีการสอนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ สอนให้รู้และเขา้ใจ
กฎเกณฑ ์สอนโดยใชภ้าษาอ่ืนส่ือสาร (ใชภ้าษาไทยส่ือสาร)   และสอนใหอ่้านแลว้แปลความ 

  1.4  เทคนิคและกลยุทธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย   

ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัตามเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ  เทคนิคและกลยุทธ์ท่ีมีการปฏิบติั
ชดัเจนคือ สอนจากเร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น   สาํหรับเทคนิคและกลยทุธ์ก่อนการสอน   จะ
ใชว้ิธีอธิบายเน้ือหาสั้น ๆ อยา่งคร่าว ๆ    ทบทวนบทเรียนเก่าก่อนการสอนบทเรียนใหม่   และช้ีแจง
วตัถุประสงคแ์ละความสําคญัของเร่ืองท่ีจะสอน   ในส่วนของเทคนิคและกลยุทธ์ขณะสอน
ภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง   จะใชว้ิธีอธิบายเน้ือหา   สรุปสาระสาํคญัทา้ยชัว่โมง   และทดสอบยอ่ย
ประเมินผลยอ่ย   ทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนในประเทศไทยเนน้ตามสอนก่อนหลงัลาํดบัคือสอน 

ทกัษะการฟังก่อนแลว้ตามดว้ยทกัษะการพดู   ทกัษะการอ่าน  และทกัษะการเขียน 
  1.5  กิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศ

ไทย   ในภาพรวมพบวา่ไม่ปฏิบติักิจกรรมการสอนต่างๆ   ในชั้นเรียน    กิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้น
เรียนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ    กิจกรรมการฟังเพลง 

  1.6  การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนใน
ประเทศไทย   ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ทาํ   การวดัผลและประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ   การทดสอบกลางภาค    การทดสอบปลายภาค   และการทดสอบ
แต่ละคร้ังเป็นคร้ังคราว   มีการใหค้ะแนนเขา้ชั้นเรียน   และทาํการประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์
   1.7  พฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนในประเทศไทย   ใน
ภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง    ในส่วนของพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนพบว่ามี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง    เม่ือพิจารณาพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนแต่ละรายการพบ
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํบ่อยคือ  การเขา้เรียนก่อนเวลาหรือทนัเวลา    และการเตรียมตาํราและอุปกรณ์
การเรียน    พฤติกรรมขณะเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํบ่อย    เม่ือพิจารณาแต่ละ
รายการพบพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํประจาํคือ   การจดบนัทึกคาํบรรยาย    ส่วนพฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบั
ทาํบ่อยคือ   การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน   การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน   
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การตั้งใจทาํแบบฝึกหัดต่าง ๆ ในชั้นเรียน    การสอบถามเพื่อนเพ่ือปรึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน  

และการฝึกไวยากรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ    พฤติกรรมหลงัเลิกเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง   

เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํบ่อยคือ   ตั้งใจทาํการบา้นหรือแบบฝึกหัด   

พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้พบว่าอยูใ่นระดบัไม่ค่อยทาํ   เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ี
ผูเ้รียนทาํระดบัปานกลาง   คือ การดูวิดีโอ ดูโทรทศัน์ ดูภาพยนตญ่ี์ปุ่น   การฟังเทป ฟังเพลง ฟัง
รายการวิทยญ่ีุปุ่น   และการอ่านการ์ตูน นิตยสาร หนงัสือภาษาญ่ีปุ่น 
   1.8  พฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศไทย  ในภาพรวม
พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํบ่อย   ในส่วนของพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนพบว่ามีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัทาํประจาํ   เม่ือพิจารณาพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํ
ประจาํคือ   การเขา้สอนตามเวลาท่ีกาํหนด    การเตรียมการสอนล่วงหนา้  และการเตรียมเน้ือหา
แบบฝึกหดั อุปกรณ์เพื่อใชส้อน   พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํ
บ่อย   เม่ือพิจารณาพฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํประจาํคือ 

การตั้งใจสอนและพยายามช้ีแนะผูเ้รียน   การเนน้ย ํ้าเน้ือหาท่ีสอนในแต่ละชัว่โมง   การเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนซกัถามปัญหา   การประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ    และการฝึกผูเ้รียนเร่ืองการอ่าน
และการเขียน   พฤติกรรมหลงัเลิกสอนพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัทาํบ่อย   เม่ือพิจารณา
พฤติกรรมหลงัเลิกสอนแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํประจาํคือ   การตรวจการบา้นหรือ
แบบฝึกหัด    การบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนเช่นการเขา้เรียน คะแนนสอบยอ่ยเป็นตน้   และการ
ทบทวนปัญหาการสอนในคร้ังท่ีผา่นมาและหาทางแกไ้ข    สาํหรับพฤติกรรมเสริมการสอนพบว่ามี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ค่อยทาํ    เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเสริมการสอนแต่ละรายการพบพฤติกรรม
ท่ีผูส้อนทาํระดบัปานกลางคือ   เขา้ร่วมประชุมสัมมนาอบรมเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น   การ
จดัเตรียมส่ือส่ิงพิมพใ์หผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเวลาเรียน    และจดักิจกรรมทางวฒันธรรมกบัประเพณีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัญ่ีปุ่น 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น    พบสาระสาํคญัท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   1.9  หลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทย   ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรประเภทเนน้โครงสร้างไวยากรณ์รองลงมาเป็น
หลกัสูตรประเภทเนน้การส่ือสาร   สาํหรับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรพบว่าส่วนใหญ่มุ่งให้รู้หลกั
ภาษาและการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ได้   รองลงมาคือให้สามารถพูดส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่นใน
ชีวิตประจาํวนัได  ้  ส่วนการใช้หลกัสูตรส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   

รองลงมาคือเหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดใหเ้รียน 
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   1.10  เน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น    ใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทย   ส่วนใหญ่มุ่งเนน้เน้ือหาวิชามีสาระครบถว้นนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ได ้  รองลงมาคือเน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถพูดส่ือสารไดจ้ริง   และเน้ือหาวิชาเนน้
กฎไวยากรณ์ส่งเสริมใหรู้้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่นอยา่งถูกตอ้ง  ตามลาํดบั 
   1.11  การใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น ของผูส้อนในประเทศไทย
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัไม่ใช ้   เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่ามีการใชส่ื้อการสอนใน
ประเภทเอกสารและตาํรา    รูปภาพ    ผูส้อนแสดงกิริยาท่าทาง    เคร่ืองเล่นเทปและเทปบนัทึกเสียง  

ของจาํลอง   ของจริง   รูปถ่าย   และแผน่ใส 
   1.12  ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน   ตามการรับรู้ของผูส้อนใน
ประเทศไทยในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัพอใช ้  เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่าเกือบทุกรายการ
อยูใ่นระดบัพอใชย้กเวน้บรรยากาศของหอ้งเรียน  ท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัดี 
   1.13  ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนในประเทศ
ไทย    ในภาพรวมพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบปัญหาในระดบั
มากคือ   อ่านตวัคนัจิไม่ค่อยได ้   และกลวัใชภ้าษาผดิจึงไม่กลา้พดู    ปัญหาในระดบัปานกลางคือ 

พดูภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้   เขียนตวัคนัจิไม่ค่อยได ้   หลกัสูตรเร่งรัดเกินไป   ช่วงเวลาเรียนนอ้ยไม่
เพียงพอ    ฟังภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยเขา้ใจ   จาํคาํศพัทไ์ม่ค่อยได ้  ออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นบางคาํไม่ค่อย
ถูกตอ้ง   ไม่เขา้ใจเร่ืองไวยากรณ์     เปิดพจนานุกรมโดยเฉพาะตวัคนัจิไดช้า้และเสียเวลามาก   ผนัคาํ
กิริยารูปต่าง ๆ ไม่ค่อยได ้  และฟังคาํอธิบายแลว้สรุปสาระสาํคญัไม่ได ้
   1.14  ปัญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศ
ไทย   ในภาพรวมพบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย    เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบปัญหาในระดบั
ปานกลางเพียงสองเร่ืองคือ ไม่มีโอกาสสังเกตการสอนของตนเอง   และไม่มีโอกาสเพ่ิมพนูความรู้
เก่ียวกบัการสอน    นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์ผูส้อนในประเทศไทย พบปัญหาการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีจดัว่าเป็นปัญหาใหญ่อนัดบัหน่ึงคือ ขาดผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอนท่ีตรง 

รองลงมาคือปัญหาสภาพแวดลอ้มหลงัเลิกเรียนไม่อาํนวยต่อการเรียนรู้    จาํนวนนกัศึกษาต่อกลุ่ม
มากเกินไป    ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นมีจาํนวนไม่เพียงพอ   ผูเ้รียนไม่ค่อยฝึกฝนและทบทวนบทเรียน    

ผูส้อนขาดคุณสมบติัท่ีเหมาะสม    และชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่นต่อรายวิชานอ้ยเกินไป 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิของการสอนภาษาญ่ีปุ่น    พบสาระท่ีน่าสนใจ
สรุปไดด้งัน้ี 
   1.15  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนใน
ประเทศไทย   ในภาพรวมพบว่าผูเ้รียนในประเทศไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ    เม่ือ
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พิจารณาแต่ละรายการพบวา่มีเพียงสองรายการเท่านั้นท่ีผูเ้รียนพอใจมากคือ   ผูส้อนมีการเตรียมการ
สอน   และผูส้อนมีขั้นตอนการสอนอยา่งเป็นระบบเหมาะสม   สาํหรับรายการอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบั
พอใจเป็นส่วนมาก 
   1.16  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนใน
ประเทศไทย    ในภาพรวมพบว่าผูส้อนในประเทศไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    เม่ือ
พิจารณาแต่ละรายการพบรายการอยูใ่นระดบัพอใจคือ    เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจสามารถตอบขอ้สงสัย
ได ้    เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน    เน้ือหาสาระเขา้ใจง่าย    เน้ือหาวิชาจดัลาํดบัจากง่ายไปหา
ยากและมีความต่อเน่ือง    บรรยากาศของหอ้งเรียน    วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    การประเมินผลท่ี
ใชอ้ยู ่   จดักิจกรรมการสอนทาํใหผู้เ้รียน ๆ อยา่งสนุก    วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีใชอ้ยู ่ 
และหลกัสูตรเหมาะสมกบัเวลา 
 
  2.  วฒันธรรมการสอนภาษาญีปุ่่นของมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่น พบวา่ 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบอย่างของพฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น   พบสาระสาํคญัท่ี
น่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น  ใน
ภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัตามแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น   แนวคิดหลกัเก่ียวกบัการ
สอนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ   เนน้สอนภาษาพูดให้ผูเ้รียนส่ือสารไดก่้อน   เนน้การสอนแบบ
ธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ ไม่พูดภาษาอ่ืนในการสอนจะพูดเฉพาะภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้นและแสดง
กิริยาท่าทางประกอบ   และเนน้สอนคาํศพัทเ์ป็นสาํคญั 
   2.2  รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวม
พบวา่อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจว่ามีการดาํเนินการตามรูปแบบการสอนต่าง ๆ หรือไม่   รูปแบบการสอน
ท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ    การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ    การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบงาน   

และการสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้ 
   2.3  วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น ในภาพรวมพบว่า
มีการปฏิบติัตามวิธีการสอนต่าง ๆ    วิธีการสอนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ   สอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่น
อยา่งเดียว    สอนโดยให้ผูเ้รียนฟังแลว้พูดตาม   และสอนโดยใชก้ารปฏิบติัและใชกิ้ริยาอาการ
ประกอบ 
   2.4  เทคนิคและกลยทุธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น  

ในภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัตามเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ   เทคนิคและกลยุทธ์ท่ีมีการปฏิบติั
ชดัเจนคือ    การสอนจากเร่ืองท่ีใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้  และการสอนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ป
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หาเร่ืองท่ีสัมผสัไม่ได ้   สาํหรับเทคนิคและกลยทุธ์ก่อนการสอนจะใชว้ิธีอธิบายเน้ือหาสั้น ๆ อยา่ง
คราว ๆ  และช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของเร่ืองท่ีสอน   ในส่วนของเทคนิคและกลยทุธ์
ขณะสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังจะใชว้ิธีอธิบายเน้ือหา   ฝึกทกัษะทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน   ทดสอบ
ยอ่ย  ประเมินผลย่อย   และสรุปสาระสาํคญัทา้ยชัว่โมง   ทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนเนน้
ตามลาํดบัคือ   สอนทกัษะการพูดก่อนแลว้ตามดว้ย   ทกัษะการฟัง  ทกัษะการอ่าน  และทกัษะการ
เขียน 

  2.5  กิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบวา่มีการปฏิบติักิจกรรมการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน    กิจกรรมการสอนท่ีใชใ้น
ชั้นเรียนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน    การเล่นบทบาทสมมติ    การฟังเทป   

และการใชเ้กมคอมพิวเตอร์ 
  2.6  การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนใน

ประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ทาํ    การวดัผลและประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีมีการปฏิบติัชดัเจนคือ   การทดสอบแต่ละคร้ังเรียนเป็นคร้ังคราว   การทดสอบกลางภาค
และการทดสอบปลายภาค    มีคะแนนการเขา้ชั้นเรียน  คะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน   

คะแนนการฟัง  และทาํการประเมินผลทั้งแบบอิงเกณฑแ์ละแบบอิงกลุ่ม 
    2.7  พฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่น  ใน
ภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง   ในส่วนของพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียน พบว่ามี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง   เม่ือพิจารณาพฤติกรรมก่อนการเขา้เรียนแต่ละรายการพบ
พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํบ่อยคือ   การเขา้เรียนก่อนเวลาหรือทนัเวลา    พฤติกรรมขณะเรียนอยูใ่น
ห้องเรียนมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัทาํบ่อย   เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํ
ประจาํคือ   การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน    การจดบนัทึกคาํบรรยาย    และ
การฝึกฝนการฟังและการพูด   พฤติกรรมหลงัเลิกเรียนมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํบ่อยคือ   การตั้งใจทาํการบา้นหรือแบบฝึกหดั   การ
ทบทวนบทเรียนคร้ังท่ีผา่นมา   การฝึกฝนทกัษะการอ่านและการเขียนเพิ่มเติม   และการฝึกทกัษะ
การฟังและการพดูเพิ่มเติม   พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้พบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง   เม่ือ
พิจารณาแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนทาํบ่อยคือ การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสาร    การ
สนทนากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่น   และการดูวิดีโอ ดูโทรทศัน์ ดูภาพยนตร์ญ่ีปุ่น 
    2.8  พฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น ของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น  ใน
ภาพรวมพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํบ่อย   ในส่วนของพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนพบว่ามีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํประจาํ   เม่ือพิจาณาพฤติกรรมก่อนการเขา้สอนแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ี

DPU



 178 

ผูส้อนทาํประจาํคือ การเขา้สอนตามเวลาท่ีกาํหนด    การเตรียมเน้ือหาแบบฝึกหดัอุปกรณ์เพ่ือใช้
สอน   และการเตรียมการสอนล่วงหนา้    พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบับ่อย   เม่ือพิจารณาพฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนแต่ละรายการพบว่า พฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํ
ประจาํคือ การตั้งใจสอนและพยายามช้ีแนะผูเ้รียน    การใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัในชั้นเรียน   การตั้ง
คาํถามใหผู้เ้รียนตอบเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ   การฝึกผูเ้รียนเร่ืองการฟังและการพดู     การเนน้ย ํ้า
เน้ือหาท่ีสอนในแต่ละชัว่โมง      การใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก     และการเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนซกัถามปัญหา   พฤติกรรมหลงัเลิกสอนพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัทาํบ่อย   เม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมหลงัเลิกสอนแต่ละรายการพบพฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํประจาํคือ    การเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนถามปัญหานอกเวลาสอนสาํหรับพฤติกรรมเสริมการสอนพบว่ามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ไม่ค่อยทาํ   เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเสริมการสอนแต่ละรายการ พบพฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํบ่อยคือ    

การจดัเตรียมส่ือส่ิงพิมพใ์หผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน    และการจดัเตรียมเทปวิดีโอภาพยนตร์ญ่ีปุ่น
ใหผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น   พบสาระสาํคญัท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   2.9  หลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น   ใน
มหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น   ส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรประเภทเนน้การส่ือสาร  รองลงมาเป็นหลกัสูตร
ประเภทเนน้โครงสร้างไวยากรณ์สาํหรับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรพบว่าส่วนใหญ่มุ่งให้สามารถ
พูดส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัได ้ รองลงมาคือมุ่งให้รู้หลกัภาษาและใชภ้าษาญ่ีปุ่น
เบ้ืองตน้ได ้  กบัมุ่งให้รู้และเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น   ส่วนการใชห้ลกัสูตรพบว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   มีการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรเป็น
ระยะ   และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
   2.10  เน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น ในมหาวิทยาลยั
ประเทศญ่ีปุ่น   ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถพูดส่ือสารได้จริง   

รองลงมาคือเน้ือหาวิชามีสาระครบถว้นนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  และเน้ือหาวิชามีสาระง่ายไป
หายากมีความต่อเน่ืองและเขา้ใจง่ายตามลาํดบั 
    2.11  การใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น ของผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัใช ้   เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่ามีการใชส่ื้อการสอนใน
ประเภทของจริง    ของจาํลอง   รูปภาพ    รูปถ่าย   แผนผงั   แผนภูมิและแผนภาพ   เอกสารและตาํรา   

ผูส้อนแสดงกิริยาท่าทาง   และสไลด ์
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   2.12  ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน  ตามการรับรู้ของผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่น  ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัพอใช ้  เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่าเกือบทุกรายการอยูใ่น
ระดบัพอใช ้ ยกเวน้บรรยากาศหอ้งเรียนท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัดี 
    2.13   ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย    เม่ือพิจารณาแต่ละรายการไม่พบปัญหาในระดบั
มาก   แต่พบปัญหาในระดบัปานกลางในเร่ืองต่อไปน้ี ช่วงเวลาเรียนนอ้ยไม่เพียงพอ    อ่านตวัคนัจิ
ไม่ค่อยได ้   เปิดพจนานุกรมโดยเฉพาะตวัคนัจิไดช้า้และเสียเวลามาก    หลกัสูตรเร่งรัดเกินไป    

อ่านภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยออก    เขียนตวัคนัจิไม่ค่อยได ้   จาํคาํศพัทไ์ม่ค่อยได ้   พดูภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อย
ได ้   ผนัคาํกิริยารูปต่าง ๆ ไม่ค่อยได ้   เขียนภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้  และฟังภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยเขา้ใจ 
    2.14  ปัญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่น    ในภาพรวมพบว่ามีปัญหาในระดบันอ้ย    เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบปัญหาในระดบัปาน
กลางคือ  ไม่มีโอกาสสังเกตการสอนของอาจารยท่์านอ่ืน    ไม่มีโอกาสสังเกตการสอนของตนเอง    

นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการสอน 
  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิของการสอนภาษาญ่ีปุ่น   พบสาระสําคญัท่ี
น่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   2.15  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนใน
ประเทศญ่ีปุ่น  ในภาพรวมพบว่าผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ   เม่ือ
พิจารณาแต่ละรายการพบว่ามีเพียงสามรายการเท่านั้น   ท่ีผูเ้รียนพอใจมากคือ   ผูส้อนมีการ
เตรียมการสอน   ผูส้อนมีขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบเหมาะสม   และผูส้อนติดตาม
ความกา้วหนา้และใหค้าํแนะนาํผูเ้รียน    สาํหรับรายการอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัพอใจเป็นส่วนมาก 
   2.16  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนใน
ประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่าผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง    

เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่มีเพียงรายการเดียวเท่านั้นท่ีผูส้อนพอใจมากคือ เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจ
สามารถตอบขอ้สงสัยได ้   ส่วนรายการท่ีพบว่าอยูใ่นระดบัพอใจคือ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน    หลกัสูตรเหมาะสมกบัเวลา    เน้ือหาวิชาเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียน    เน้ือหาวิชามีสาระเขา้ใจง่าย    ผูเ้รียนเรียนดว้ยความขยนัและตั้งใจ    วิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนท่ีใชอ้ยู ่   การประเมินผลท่ีใชอ้ยู ่  และบรรยากาศของหอ้งเรียน 
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 3. เปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่นพบวา่ 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบอย่างของพฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น   พบ
สาระสาํคญัท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   3.1  เปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นระหว่างผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นในภาพรวม  พบว่ามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูส้อนในประเทศไทยไม่มีการปฏิบติัตามแนวคิดหลกั
เก่ียวกบัการสอน  ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติัตามแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการสอน    เม่ือ
พิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัการสอนในแต่ละรายการ    พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง   การเนน้สอนภาษาพดูใหผู้เ้รียนส่ือสารไดก่้อน   กบัการเนน้สอนคาํศพัท์
เป็นสาํคญั โดยผูส้อนในประเทศไทยไม่มีการปฏิบติัตามแนวคิดดงักล่าว   ขณะท่ีผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการปฏิบติัตามแนวคิดดงักล่าว 
   3.2  เปรียบเทียบรูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูส้อนในประเทศไทยมีการปฏิบติัตามรูปแบบการสอน ขณะท่ี
ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่แน่ใจว่าตนปฏิบติัตามรูปแบบการสอนต่าง ๆ หรือไม่    เม่ือพิจารณา
รูปแบบการสอนในแต่ละรายการพบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 ใน
เร่ือง   การสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบสาธิต   การสอนแบบซกัถาม  การสอนแบบทบทวน   

การสอนโดยผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง  การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยผูส้อนในประเทศไทย
ปฏิบติัตามรูปแบบการสอนดงักล่าว    ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่ปฏิบติัและไม่แน่ใจวา่ปฏิบติั
หรือไม่  รูปแบบการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน การสอน
แบบศูนยก์ารเรียนรู้ พบวา่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นปฏิบติั  แต่ผูส้อนในประเทศไม่ปฏิบติั 
   3.3  เปรียบเทียบวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    เม่ือพิจารณาวิธีการสอนในแต่ละรายการพบว่ามีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง   การสอนโดยใชภ้าษาอ่ืนส่ือสาร    ซ่ึงผูส้อนใน
ประเทศไทยมีการปฏิบติัตามวิธีการสอนน้ี ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการปฏิบติัตามวิธีการ
สอนน้ี  ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นสอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นอยา่งเดียว 
   3.4  เปรียบเทียบเทคนิคและกลยทุธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่าไม่มีความ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   เม่ือพิจารณาเทคนิคและกลยทุธ์การสอนในแต่ละรายการพบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง   สอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้  

และสอนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสัมผสัไม่ได  ้โดยผูส้อนในประเทศไทยไม่ปฏิบติัตาม
เทคนิคและกลยุทธ์ดงักล่าว ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติั  สาํหรับการเปรียบเทียบ
เทคนิคและกลยุทธ์ก่อนการสอนในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั เม่ือ
พิจารณาเทคนิคและกลยุทธ์ก่อนการสอนในแต่ละรายการ   พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง    การทบทวนบทเรียนเก่าก่อนการสอนบทเรียนใหม่    ซ่ึง
ผูส้อนในประเทศไทยมีการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการปฏิบติั   

ในส่วนของการเปรียบเทียบเทคนิคและกลยทุธ์ขณะสอนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังในภาพรวม   พบว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    เม่ือพิจารณาเทคนิคและกลยทุธ์ขณะสอน
ภาษาญ่ีปุ่นแต่ละคร้ังในแต่ละรายการ    พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในเร่ือง   การฝึกทกัษะทั้งการฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  โดยผูส้อนในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียใน
การปฏิบติันอ้ยกว่าผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น   สาํหรับการเปรียบเทียบทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อน
เนน้  พบว่ามีความแตกต่างกนัในสองอนัดบัแรกท่ีเนน้  คือผูส้อนในประเทศไทยเนน้ทกัษะการฟัง
เป็นอนัดบัแรก และทกัษะการพดูเป็นอนัดบัท่ีสอง   ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นเนน้ทกัษะการพดู
เป็นอนัดบัแรก  ส่วนทกัษะการฟังเป็นอนัดบัสอง 
   3.5   เปรียบเทียบกิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น   ระหว่าง
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยผูส้อนในประเทศไทยไม่ค่อยมีการปฏิบติั
กิจกรรมการสอนต่าง ๆ ในชั้นเรียน  ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติั   เม่ือพิจารณา
กิจกรรมการสอนในแต่ละรายการ   พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05  ใน
เร่ือง  การฟังเทป การแข่งขนั  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและใชเ้กมคอมพิวเตอร์  โดยผูส้อนใน
ประเทศไทยไม่แน่ใจในการปฏิบติักิจกรรมการสอนดงักล่าว  ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการ
ปฏิบติักิจกรรมการสอนดงักล่าวชดัเจน 
   3.6  เปรียบเทียบการวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  ใน
ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   เม่ือพิจารณาการวดัผลและการประเมินผลในแต่ละ
รายการพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ในเร่ืองท่ีน่าสนใจคือ  

คะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน  และการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม  ซ่ึงพบว่าผูส้อนใน
ประเทศไทยมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัไม่ทาํ  ขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทาํ 
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   3.7  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผูเ้รียนในประเทศ
ญ่ีปุ่น    เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการเรียนในแต่ละรายการพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05    ในเร่ืองพฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียน    และพฤติกรรมเสริมการเรียนรู้  

โดยผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่น   เม่ือพิจารณาพฤติกรรม
ขณะเรียนในห้องเรียนแต่ละรายการพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ในเร่ืองการฝึกฝนการฟังและการพดู    การตั้งใจเรียนและพยายามทาํความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน    การ
ฝึกเขียนตวัอกัษรโดยเฉพาะตวัอกัษรคนัจิ   และการซกัถามผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจ   โดยผูเ้รียนใน
ประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจน    เม่ือพิจารณาพฤติกรรม
เสริมการเรียนรู้แต่ละรายการ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ือง 

การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสาร    การสนทนากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่น    การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
วฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่น    การเขียนจดหมายบนัทึกใชอิ้นเตอร์เนตติดต่อกบัคนญ่ีปุ่น 

และการเขา้ร่วมกิจกรรมในชมรมสมาคมของชาวญ่ีปุ่น   โดยผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนน
ค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจน 
   3.8  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น    ในภาพรวมพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญั    เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการสอนในแต่ละรายการพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัเช่นกนั    ยกเวน้พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียนในบางรายการ พบว่ามีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ในเร่ืองการฝึกผูเ้รียนเร่ืองการฟังและการพดู   และการใช้
เทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก     ซ่ึงพบว่าคะแนนค่าเฉล่ียของผูส้อนในประเทศไทยตํ่ากว่า
ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น   และความแตกต่างกนัในเร่ืองการประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึง
พบวา่คะแนนค่าเฉล่ียในเร่ืองน้ีของผูส้อนในประเทศไทยสูงกวา่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจน 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น   พบสาระสาํคญัท่ีน่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   3.9  เปรียบเทียบหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ร่ิมเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกับผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   พบว่ามีความแตกต่างกันในเร่ืองประเภทของหลักสูตร   และ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  กล่าวคือในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรแบบเน้นโครงสร้าง  

ขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรแบบเน้นการส่ือสาร  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใน
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ประเทศไทยมุ่งให้รู้หลกัภาษาและใชภ้าษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นสาํคญั  ขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นมุ่งให้
สามารถพดูส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัได ้
   3.10  เปรียบเทียบเน้ือหาวิชาสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยั  

ตามการรับรู้ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  พบว่า
มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย  กล่าวคือในประเทศไทยจะเนน้เน้ือหาวิชามีสาระครบถว้นนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นส่วนใหญ่ขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นจะเน้นเน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน
สามารถพดูส่ือสารได ้
   3.11  เปรียบเทียบการใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น ระหว่าง
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น    ในภาพรวมพบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    โดยผูส้อนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียตํ่า
กว่าผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น    เม่ือพิจารณาการใชส่ื้อการสอนในแต่ละรายการพบว่ามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเร่ืองการใชแ้ผน่ใส   ซ่ึงผูส้อนในประเทศไทยใช ้  ขณะท่ี
ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นไม่ใช ้    และเร่ืองสไลดซ่ึ์งผูส้อนในประเทศไทยไม่แน่ใจ   ขณะท่ีผูส้อนใน
ประเทศญ่ีปุ่นใช ้
   3.12   เปรียบเทียบส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอน   ตามการรับรู้ระหว่าง
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั
ทั้งในภาพรวมและแยกแต่ละรายการ 
   3.13   เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นระหว่าง
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น    ในภาพรวมพบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนนระดบัปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ขณะท่ีผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีคะแนนระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อย   เม่ือ
พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นแต่ละรายการพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ในเร่ืองอ่านตวัคนัจิไม่ค่อยได ้   กลวัใชภ้าษาผดิจึงไม่กลา้พดู    ออก
เสียงภาษาญ่ีปุ่นบางคาํไม่ค่อยถูกตอ้ง   ไม่เขา้ใจเร่ืองไวยากรณ์    ฟังคาํอธิบายแลว้สรุปสาระสาํคญั
ไม่ได ้พูดภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้   และเขียนตวัคนัจิไม่ค่อยได ้   ซ่ึงผูเ้รียนในประเทศไทยมีคะแนน
ระดบัปัญหาท่ีมากกวา่ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นทุกรายการ 
   3.14  เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคใ์นการสอนภาษาญ่ีปุ่นระหว่าง
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่าไม่ค่อยมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั    และเม่ือพิจารณาแต่ละรายการของปัญหาก็ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั    แต่เม่ือพิจารณาขอ้มูลปัญหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูส้อนพบว่าผูส้อน
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ในประเทศไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95 มีปัญหาในการสอนภาษาญ่ีปุ่น    และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ามีปัญหาเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้อนคือ ขาดผูส้อนท่ีมีความรู้และประสบการณ์
สอนตรง    และปัญหาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มหลงัเลิกเรียนไม่อาํนวยต่อการเรียนรู้    ในขณะท่ี
ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 ไม่มีปัญหาในการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับผลสัมฤทธ์ิของการสอนภาษาญ่ีปุ่น    พบสาระสําคญัท่ี
น่าสนใจสรุปไดด้งัน้ี 
   3.15  เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น   

ระหว่างผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย    กบัผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น    ในภาพรวม
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั    เม่ือพิจารณาแต่ละรายการของความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การเรียนการสอน   พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ในเร่ือง    ผูส้อน
ติดตามความกา้วหนา้และให้คาํแนะนาํผูเ้รียน    แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม    เช่นห้องสมุด   ห้อง
คอมพิวเตอร์ท่ีสะดวกและเพียงพอ   ห้องเรียนมีบรรยากาศดีทนัสมยั    ห้องเรียนมีอุปกรณ์ส่ือการ
สอนจาํเป็นในการเรียนและมีจาํนวนเพียงพอ    โดยพบว่าผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีคะแนน
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้นอ้ยกวา่ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นทุกรายการ 
   3.16   เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น   

ระหวา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย   กบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   ในภาพรวมพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   เม่ือพิจารณาแต่ละรายการของความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน
การสอน   พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในเร่ือง    เน้ือหาวิชา
จดัลาํดบัจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ือง   และการจดักิจกรรมการสอนทาํใหผู้เ้รียนเรียนอยา่ง
สนุก    ซ่ึงผูส้อนในประเทศไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียของความพึงพอใจสูงกว่าผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น   

และพบความแตกต่างในเร่ืองหลกัสูตรเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน    ซ่ึงผูส้อนในประเทศ
ไทยมีคะแนนค่าเฉล่ียของความพึงพอใจตํ่ากวา่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น 
 
 ผลการวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความคดิเห็นอืน่ ๆ  ของผู้สอนภาษาญีปุ่่น 
 1.  การรับรู้เก่ียวกบัจุดเด่นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นพบว่า    ใน
ภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่รับรู้วา่การเรียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่นมีจุดเด่นคือ   ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงได ้   ผูเ้รียนสามารถ
ส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้   การเรียนการสอนเนน้การฝึกทกัษะฟังและพูดเพ่ือการส่ือสารได ้  ผูส้อนมี
ความเช่ียวชาญมีความรู้และประสบการณ์สอนมานาน    และส่ิงแวดลอ้มอาํนวยต่อการเรียนรู้  

กระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียน  ตามลาํดบั      เม่ือพิจารณาแยกแต่ละประเทศ   ผูส้อนในประเทศไทย
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ยอมรับในเร่ืองผูส้อนเช่ียวชาญมีความรู้และประสบการณ์มานาน   และผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่น
ในสถานการณ์จริงได ้  อยู่ในอนัดบัตน้ ๆ ตามลาํดบั   ในขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นยอมรับใน
เร่ืองผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริงได้   และส่ิงแวดลอ้มอาํนวยต่อการเรียนรู้
กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียน   อยูใ่นระดบัตน้ ๆ ตามลาํดบั 
 2.  แนวคิดเร่ืองความแตกต่างของการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่น  

ในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นทั้ งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นของทั้งประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัในเร่ือง   ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริง    การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสามารถ
สอดแทรกวฒันธรรมทาํใหผู้เ้รียนเรียนภาษาญ่ีปุ่นไดเ้ร็วข้ึน   ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นใช้
วิธีสอนแบบตรง (THE DIRECT METHOD) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการ
สอนแตกต่างกนั   ตามลาํดบั   เม่ือพิจารณาแยกแต่ละประเทศ   ทั้งผูส้อนในประเทศไทยและผูส้อน
ในประเทศญ่ีปุ่นเห็นว่ามีความแตกต่างกนัในเร่ืองการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นสามารถ
สอดแทรกวฒันธรรมทาํใหผู้เ้รียนเรียนภาษาญ่ีปุ่นไดเ้ร็วข้ึน   และผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น
ไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริง ในขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นเห็นว่ามีความแตกต่างกนัใน
เร่ือง    ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริง   และส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนการสอนแตกต่างกนั   วา่มีความสาํคญัในอนัดบัตน้ ๆ  
 3.   ขอ้เสนอแนะของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น   เก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน   พบว่าในภาพรวมผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นทั้ งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มี
ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัเรียงตามลาํดบัคือ   ควรจดักิจกรรมสอนท่ีหลากหลาย   จาํนวนผูเ้รียนต่อกลุ่ม
ตอ้งไม่มากเกินไป   ใชอุ้ปกรณ์และส่ือการสอนหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนสนใจเรียน   การเรียนการ
สอนควรมุ่งเนน้ทกัษะการฟังและการพูด   เนน้การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง   และควรมีการ
ประเมินผลผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ   เม่ือพิจารณาแยกแต่ละประเทศ   ผูส้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่
มีขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั 5   อนัดบัแรกคือ   จาํนวนผูเ้รียนต่อกลุ่มตอ้งไม่มากเกินไป   การเรียนการ
สอนควรมุ่งเนน้ทกัษะการฟังและการพดู   ควรใชภ้าษาญ่ีปุ่นสอนเป็นหลกัโดยเนน้วิธีสอนแบบตรง 

(THE  DIRECT METHOD) ให้การบา้นผูเ้รียนอย่างสมํ่าเสมอ   และใชอุ้ปกรณ์และส่ือการสอน
หลากหลายเพ่ือให้ผูเ้รียนสนใจเรียน   ในขณะท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะท่ี
สาํคญั 5  อนัดบัแรกคือ  จดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย   ใชอุ้ปกรณ์และส่ือการสอนหลากหลาย
เพื่อให้ผูเ้รียนสนใจเรียน   มีการประเมินผลผูเ้รียนอย่างสมํ่าเสมอ   เน้นการสอนตวัอกัษรคนัจิให้
อ่านได้ก่อนโดยยงัไม่จาํเป็นต้องเขียนได้   และสอนรากฐานตัวอักษรคนัจิเพื่อให้สามารถจาํ
ตวัอกัษรคนัจิยาก ๆ ได ้  ตามลาํดบั    
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สรุปสาระสําคญัของการเปรียบเทยีบวฒันธรรมการสอนภาษาญีปุ่่น 
 จากผลการวิจัย  พบว่า วัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาท่ีสองของ

มหาวิทยาลยัในประเทศไทย กบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น เม่ือนาํมาเปรียบเทียบพบขอ้สรุป
ความแตกต่างในเร่ืองต่อไปน้ี 

วฒันธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ของมหาวิทยาลยัในประเทศญี่ปุ่น 
1. แนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่น 

 ตามแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้  
 ภาษาท่ีสอง 

กระบวนการเรียนภาษา (Language 
Learning) เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้
กฎเกณฑข์องภาษาเป็นหลกั 

กระบวนการรู้ภาษา (Language 
Acquisition) เนน้การใชภ้าษาเพ่ือการ
ส่ือสาร ไม่เนน้กฎเกณฑข์องภาษา 

2. รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
 

การสอนแบบยดึผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง 
(Teacher-Centered Method) ไดแ้ก่การ
สอนแบบบรรยาย   การสอนแบบ
ซกัถาม และการสอนแบบทบทวน 

การสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
(Student-Centered Method) ไดแ้ก่ การ
สอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  การ
สอนแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายงานและ
การสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

3. วธีิการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
 

สอนโดยใชภ้าษาอ่ืน(ภาษาไทย)ในการ
ส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ 

สอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นประกอบกบั
กิริยาท่าทางในการส่ือสาร 

4. กิจกรรมการสอนในชั้นเรียน 
 

ไม่มีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายและ
โดดเด่น ส่วนใหญ่ใหผู้เ้รียนฟังเทปและ
บรรยายโดยผูส้อน 

มีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย เช่น ใช ้ 
กิจกรรมบทบาทสมมติ ฟังเทป  เกม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
ตน้ 

5. ส่ือการสอนและอุปกรณ์การเรียน ส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั แต่ผูส้อนใน
ประเทศไทยยงันิยมใชแ้ผน่ใส 

ส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั แต่ผูส้อนใน
ประเทศญ่ีปุ่นไม่นิยมใชแ้ผน่ใส 

6. พฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 
 พฤติกรรมก่อนการเรียน   
 พฤติกรรมขณะเรียนในหอ้งเรียน 
     
 
 
 
พฤติกรรมหลงัเลิกเรียน 
พฤติกรรมเสริมการเรียนรู้ 

 
ภาพรวมจะทาํในระดบัปานกลาง 
ภาพรวมจะทาํในระดบัทาํบ่อย 
การฝึกฝนการฟังและการพดูทาํปาน
กลาง 
การซกัถามผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจทาํ
ปานกลาง 
ภาพรวมผูเ้รียนทาํในระดบัปานกลาง 
ภาพรวมผูเ้รียนไม่ค่อยทาํ 
ไม่ค่อยมีโอกาสสนทนากบัเพ่ือนชาว
ญ่ีปุ่น 
ไม่เคยใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสาร 

 
ภาพรวมจะทาํในระดบัปานกลาง 
ภาพรวมจะทาํในระดบัทาํบ่อย 
การฝึกฝนการฟังและการพดูทาํประจาํ 
 
การซกัถามผูส้อนทนัทีเม่ือไม่เขา้ใจทาํ
บ่อย 
ภาพรวมผูเ้รียนทาํในระดบัปานกลาง 
ภาพรวมผูเ้รียนทาํในระดบัปานกลาง 
สนทนากบัเพ่ือนชาวญ่ีปุ่นบ่อย 
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสารบ่อย 
เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มอาํนวย 
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วฒันธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ของมหาวิทยาลยัในประเทศญี่ปุ่น 

7. พฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น 
   พฤติกรรมก่อนการเขา้สอน 
   พฤติกรรมขณะสอนในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  พฤติกรรมหลงัเลิกสอน 
   
 
 
พฤติกรรมเสริมการสอน 

 
ภาพรวมผูส้อนทาํประจาํ 
ภาพรวมผูส้อนทาํบ่อย 
เนน้ฝึกผูเ้รียนในทกัษะฟังเป็นหลกัพดู
เป็นรอง 
เนน้ฝึกผูเ้รียนเขียนคนัจิ ใหก้ารบา้นการ
เขียนคนัจิเป็นหลกั 
เทคนิคและกิจกรรมไม่หลากหลาย  น่า
เบ่ือหน่าย            ผูส้อนเป็นผูพ้ดู  
ในขณะท่ีผูเ้รียนจะนัง่ฟังเป็นส่วนใหญ่ 
ทาํการประเมินผลในชั้นเรียนอยา่ง
สมํ่าเสมอระดบัทาํประจาํ 
 
ภาพรวมผูส้อนทาํบ่อย 
ลกัษณะเด่นคือผูส้อนมีการแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัการสอนกบัอาจารยท่์าน
อ่ืนบ่อย 
ภาพรวมผูส้อนไม่ค่อยทาํ 

 
ภาพรวมผูส้อนทาํประจาํ 
ภาพรวมผูส้อนทาํประจาํ 
เนน้ฝึกผูเ้รียนในทกัษะพดูเป็นหลกั 
ทกัษะฟังเป็นเร่ืองรอง 
ไม่เนน้ใหผู้เ้รียนเขียนคนัจิ แต่จะสอน
หลกัการจาํคนัจิ และฝึกผูเ้รียนใหศึ้กษา
คนัจิดว้ยตวัเอง 
เทคนิคและกิจกรรมหลากหลายเนน้
เรียนอยา่งสนุก กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดฟั้ง
และพดูภาษาญ่ีปุ่น 
ทาํการประเมินผลในชั้นเรียนอยา่ง
สมํ่าเสมอระดบัปานกลาง 
ภาพรวมผูส้อนทาํบ่อย 
 
 
 
ภาพรวมผูส้อนไม่ค่อยทาํ 

8. หลกัสูตร 
     
 

เป็นหลกัสูตรแบบเนน้โครงสร้าง 
ใหรู้้หลกัภาษาและใชภ้าญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้
ได ้

เป็นหลกัสูตรแบบเนน้การส่ือสาร 
ใหส้ามารถพดูส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่น
ในชีวติประจาํวนัได ้

9.  เน้ือหา เนน้เน้ือหาสาระครบถว้นนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

เนน้เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน
สามารถพดูส่ือสารได ้

10.  ปัญหาการเรียน มีปัญหาการเรียนของผูเ้รียนมากกวา่  
โดยเฉพาะในเร่ืองอ่านตวัคนัจิไม่ค่อย
ไดแ้ละกลวัใชภ้าษาผดิจึงไม่กลา้พดู 

มีปัญหาการเรียนของผูเ้รียนนอ้ยกวา่ไม่
มีปัญหาขอ้ใดอยูใ่นระดบัมาก 

11.  ปัญหาการสอน มีปัญหามากในเร่ืองขาดผูส้อนท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์สอนตรง
สภาพแวดลอ้มหลงัเลิกเรียนไม่อาํนวย
ต่อการเรียนรู้ 
ผูส้อนส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขา
ภาษาญ่ีปุ่น แต่ไม่มีวฒิุทางการสอน 

ไม่มีปัญหาการสอน 
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 4.  การอภิปรายผล 
  การอภิปรายผลจะนาํเสนอการอภิปรายเฉพาะประเดน็ท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงพอสรุป
สาระสาํคญัไดด้งัน้ีคือ 
  4.1 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่น  ซ่ึงพบวา่ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่   มีแนวคิดเก่ียวกบัการใชภ้าษาอ่ืนช่วยอธิบายเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ี
สอนคือผูส้อนจะส่ือสารกบัผูเ้รียนดว้ยภาษาไทยเพ่ืออธิบายกฎเกณฑไ์วยากรณ์และโครงสร้างประโยค
ให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนซ่ึงเป็นแนวคิดในการสอนภาษาท่ีสองท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปแบบหน่ึง 
ซ่ึงเรียกตามทฤษฎีการสอนภาษาท่ีสองวา่เป็นแนวคิดการสอนภาษาแบบการเรียนภาษา (Language  
Learning) คราเชน (Krashen, 1987:35-40) อธิบายแนวคิดการสอนภาษาแบบการเรียนภาษาวา่เป็น
วิธีการสอนภาษาท่ีสองท่ีผูเ้รียนรู้ตวั (Conscious) วา่กาํลงัเรียนอะไรอยู ่   ผูส้อนจะสอนกฎเกณฑ์
ของภาษาเป็นหลกั  ผูเ้รียนจะสามารถอธิบายกฎเกณฑข์องภาษาได ้   มีความรู้เก่ียวกบัตวัภาษาท่ี
เรียน แต่ในกระบวนการเรียนการสอนดว้ยวิธีน้ีจะไม่ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั  จึง
เป็นการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ(Formal)โดยมีความเช่ือวา่คนเราทุกคนมีความสามารถจะเขา้ใจ
ภาษาและสามารถจะแสดงออกมาไดใ้นขณะท่ีแนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีแนวคิดไปอีกแบบหน่ึง  ซ่ึงไม่เหมือนกบัผูส้อนในประเทศไทย  คือมี
แนวคิดเนน้การสอนภาษาพดูใหผู้เ้รียนส่ือสารไดก่้อน เนน้การสอนแบบธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ
และไม่พดูภาษาอ่ืนในการสอนจะพดูเฉพาะภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้นโดยการแสดงกิริยาท่าทางประกอบ  
ซ่ึงกเ็ป็นอีกแนวคิดหน่ึงของการสอนภาษาท่ีสองท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัเช่นกนั   เรียกแนวคิดการสอน
ลกัษณะน้ีวา่  เป็นแนวคิดการสอนภาษาแบบการรู้ภาษา (Language Acquisition) คราเชน (Krashen, 
1987:35-40) อธิบายแนวคิดการสอนภาษาแบบการรู้ภาษาวา่  เป็นวิธีการสอนภาษาท่ีสองท่ีมี
กระบวนการคลา้ยคลึงกบัการเรียนการสอนภาษาแม่  เป็นการสอนใหเ้รียนรู้ภาษาแบบไม่รู้ตวั  
ผูเ้รียนจะไม่คิดวา่กาํลงัเรียนภาษาอยู ่   เพราะมุ่งสอนการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเป็นสาํคญั   ผูเ้รียน
มกัไม่รู้ตวัวา่ไดเ้รียนรู้กฎเกณฑข์องภาษาแลว้  เพราะไม่มีการเนน้เร่ืองกฎเกณฑด์งักล่าว   แต่ผูเ้รียน
จะรู้สึกได้ถึงความถูกผิดของภาษาแมจ้ะไม่ไดเ้รียนกฎเกณฑ์โดยตรง การสอนลกัษณะน้ีจะมี
ลกัษณะเป็นธรรมชาติและไม่เป็นทางการ (Informal)  แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ (Natural  Approach) ของเทรซี  เทอร์เรล  (Tracy   Terrel   อา้งถึงในสุมิตรา   องัวฒั
นกลุ  2535:25-26)   ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัพอสรุปไดคื้อ   แนวคิดการสอนแบบธรรามชาติเป็นวิธีการ
สอนท่ีเลียนแบบภาษาแม่   ตอ้งจดัประสบการณ์ท่ีจะสอนใหเ้ดก็ไดพ้บและคุน้เคยกบัภาษาท่ีสองท่ี
ตนเรียนมากท่ีสุด  ใหผู้เ้รียนไดพ้บปะคลุกคลีกบัเจา้ของภาษาโดยตรง   ผูส้อนจะเนน้ภาษาพดูเป็น
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หลกัสาํคญั  เนน้ใหผู้เ้รียนเคยชินกบัแบบของภาษาพดูมากกวา่ทกัษะอ่ืน ๆ จะไม่พดูภาษาของ
ผูเ้รียนในหอ้งเรียนแต่จะใชว้ธีิการออกท่าทางกิริยาและวิธีพดูชา้ ๆ   
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่น ระหวา่งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นจึงพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  
และเม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดของแนวคิดการสอนแต่ละรายการ  ยิง่เป็นการยนืยนัชดัเจน
ยิง่ข้ึนวา่แนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนทั้งสองประเทศแตกต่างกนัจริง  เพราะในรายการ
ย่อยก็ปรากฏว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นปฏิบติัชดัเจนในเร่ืองเนน้ภาษาพูดให้ผูเ้รียน
ส่ือสารไดก่้อน  เนน้การสอนคาํศพัทเ์ป็นสาํคญั   เนน้การสอนแบบธรรมชาติ  รวมถึงการไม่พดู
ภาษาอ่ืนในการสอนนอกจากภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น  ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่
ปฏิบติัเลยในสองรายการแรก  และไม่แน่ใจวา่ปฏิบติัหรือไม่ในสองรายการหลงั  เร่ืองน้ีผูว้ิจยัเห็น
วา่เป็นจุดแตกต่างท่ีเด่นชดัประการหน่ึงของวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นระหวา่งมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น การท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีแนวคิดการ
สอนดงักล่าวอาจมาจากสาเหตุท่ีจาํเป็นตอ้งสอนใหผู้เ้รียนสามารถพดูไดส่ื้อสารไดก่้อน เพื่อการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัเป็นเหตุการณ์เฉพาะหนา้  แบบเร่งด่วน  ท่ีผูเ้รียนกาํลงัเผชิญขณะอยูใ่นประเทศ
ญ่ีปุ่น  ขณะท่ีความจาํเป็นเฉพาะหนา้เร่งด่วนดงักล่าวไม่มีในประเทศไทย  อีกสาเหตุน่าจะมาจาก
ความเคยชินของวฒันธรรมการสอนแบบไทย ๆ ท่ีถ่ายทอดมาจากการสอนวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะ
เหมาะสมกบับางลกัษณะวชิา   แต่อาจไม่เหมาะสมกบัการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาญ่ีปุ่นกไ็ด ้

  4.2 จากผลการวิจยั เก่ียวกบั รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่น   พบว่าผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยึดปฏิบติัคือรูปแบบ การสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบซกัถาม การ
สอนแบบทบทวน รูปแบบการสอนดงักล่าวน้ีเป็นรูปแบบการสอนท่ีผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมเน้ือหา 
จดัการเรียนการสอน จดักิจกรรม รวมทั้งการวดัและประเมินการเรียนดว้ยตนเอง    ซ่ึงวราภรณ์ ศุนาลยั 
(2535: 80) จดัรูปแบบการสอนต่าง ๆ ดงักล่าวมาขา้งตน้ น้ีว่าเป็นรูปแบบการสอนแบบยดึผูส้อน
เป็นศูนยก์ลาง (Teacher-Centered Method) เป็นรูปแบบการสอนดั้งเดิมท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายมา
นานแลว้ ทั้งการสอนแบบบรรยาย   การสอนแบบซกัถาม การสอนแบบทบทวน ผูส้อนมีบทบาท
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ เป็นผูว้างแผนการสอน    ควบคุมเน้ือหา   วดัผลและดาํเนินการทุกอยา่ง
เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ โดยทัว่ไปมกัเป็นการส่ือสารทางเดียว คือ จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดย
ผูเ้รียนมีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนอ้ยมาก ผูเ้รียนไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของ
ตนเองไดเ้ท่าท่ีควร และสอนโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน แต่รูปแบบการสอนท่ีผูส้อน
ในประเทศไทยยึดถือปฏิบติัอยู่น้ีมีจุดเด่นท่ีสําคญัคือ ในการสอนภาษาซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะ ฟัง 
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พูด อ่าน เขียน ผูส้อนคนเดียวสามารถสอนไดท้ั้ง 4 ทกัษะ เน้นการให้ความรู้เป็นหลกั   ซ่ึง
ครอบคลุมเน้ือหาสาระต่างๆ ในบทเรียน เป็นรูปแบบการสอนท่ีใชเ้วลาน้อยเม่ือเทียบกบัวิธีสอน
แบบอ่ืนๆ และเน่ืองจากส่วนใหญ่จาํนวนผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นต่อชั้นเรียนในประเทศไทยมีจาํนวนมาก    
ดังนั้ น  รูปแบบการสอนท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย ยึดปฏิบัติจึงเหมาะสมกับผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย    ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ยึดปฏิบติัคือ
รูปแบบการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)   การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน   
และการสอนแบบศูนยก์ารเรียน    รูปแบบการสอนดงักล่าวน้ีเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
เป็นผูว้างแผนการเรียนเองคน้ควา้หาความรู้เองโดยเนน้ความสนใจ ความตอ้งการและความแตกต่าง
ของบุคคลเป็นสาํคญั ผูส้อนเป็นผูดู้แล   แนะนาํ   คอยใหค้วามรู้อยา่งใกลชิ้ด   ซ่ึงวราภรณ์ ศุนาลยั 
(2535: 80)  จดัรูปแบบการสอนดงักล่าวน้ี     ว่าเป็นรูปแบบการสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(Student-Centered Method) เป็นรูปแบบการสอนท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนั ในสถานการณ์จริง
ในชั้นเรียน    การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายงานเป็นวิธีการจดัผูเ้รียนเพื่อทาํกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติโดยผูส้อนเป็นผูก้าํหนดหัวขอ้เร่ือง ปัญหาต่างๆ หรือสถานการณ์ให้คลา้ยกบัสภาพ
ความเป็นจริง  แลว้ใหผู้เ้รียนเตรียมการล่วงหนา้เพื่อแสดงกิจกรรมท่ีสมมติข้ึนมา (วราภรณ์ ศุนาลยั 
2535: 88) นอกจากน้ีผูเ้รียนก็สามารถแสดงบทบาทสมมติในชั้นเรียนโดยไม่มีการเตรียมตวั
ล่วงหนา้มาก่อนก็ได ้(วารี ถิระจิตร 2534 : 186)   การสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้เป็นรูปแบบการสอน
ท่ี ผูส้อนจดัเตรียมเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนและการวดัผลใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความแตกต่างในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยมีผูส้อนให้
คาํปรึกษาและแนะนาํ ผูเ้รียนไดท้ราบผลทนัทีท่ีเรียนจบ (ทิศนา แขมมณี 2545: 374)   ทั้งรูปแบบ
การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติและแบบศูนยก์ารเรียน เป็นรูปแบบการสอนท่ีใชเ้วลาเตรียมการ
สอน และการสอนมากพอสมควร หากผูเ้รียนในชั้นเรียนมีจาํนวนมากรูปแบบน้ีจะไม่เหมาะสม    
แต่เน่ืองจากผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นต่อชั้นเรียนมีจาํนวนไม่มาก รูปแบบการสอนน้ีจึงใช้
กนัแพร่หลายมากในการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร    แต่วิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสารตอ้งการผูส้อนท่ีมีความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้ ความเขา้ใจภาษา การจดักิจกรรม 
และการสร้างสถานการณ์ในห้องเรียนใหเ้หมือนจริง  (สุมิตรา องัวฒันกุล 2535: 116-118)   และ
จากผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น มีความแตกต่างกันนั้ น ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองจากการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยยดึแนวการสอนตามทฤษฎีกระบวนการเรียนภาษา (Language Learning) 
ซ่ึงเป็นการเรียนภาษาเพื่อความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค ดงันั้น รูปแบบ
การสอนจึงควรเป็นรูปแบบการสอนท่ีผูส้อนเตรียมเน้ือหาจดัการเรียนการสอน กิจกรรม และ
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ประเมินผลเอง  ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสม คือ การบรรยายไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาดว้ยภาษาของ
ผูเ้รียน ประกอบการสอนแบบสาธิต และทบทวนบทเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและจดจาํบทเรียนได ้
และซกัถามเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นรูปแบบการสอนดงักล่าวทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ไดด้ว้ยเวลาท่ีผูส้อนกาํหนด ไม่เน้นความสามารถในการส่ือสาร แต่เน้นความรู้ความสามารถใน
รูปแบบของภาษา    ส่วนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นยึดแนวการสอนตามทฤษฎี
กระบวนการรู้ภาษา (Language Acquisition)   คือ มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ในชีวิตจริง เน้นกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ฝึกภาษา ได้เรียนรู้การทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น          
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) โดยเน้น
กิจกรรมเพ่ือฝึกการใชภ้าษาท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงมากท่ีสุด ฝึกในลกัษณะทกัษะสัมพนัธ์ 
(Integrated Skills) โดยผูส้อนเป็นผูน้าํกิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกการสนทนา ใหผู้เ้รียนมีปฏิกิริยาโตต้อบ
ซ่ึงกนัและกนัในหลายลกัษณะ เช่น เป็นคู่ เป็นกลุ่ม เป็นตน้ (สุมิตรา องัวฒันกลุ 2535: 111-112)  

 
4.3 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงพบว่าผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ

ไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีจุดท่ีแตกต่างกนัคือ ภาษาท่ีใชใ้นการสอน กล่าวคือ 
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยยึดแนวคิดการสอนตามกระบวนการเรียนภาษา  เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้กฎเกณฑไ์วยากรณ์และโครงสร้างอยา่งลึกซ้ึง จึงจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาของผูเ้รียนเป็นส่ือในการ
ถ่ายทอด  ซ่ึงขอ้ดีของวิธีการสอนแบบไวยากรณ์ คือ ประหยดัเวลาในการสอน  เพราะใชภ้าษาของ
ผูเ้รียน (ภาษาไทย) ในการอธิบาย   ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย  เหมาะกบัชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนจาํนวนมาก  เพราะ
เป็นการสอนแบบบรรยาย   ผูเ้รียนจะมีความสามารถในทักษะการอ่านและการแปลดี   ส่วน
ขอ้จาํกดัไดแ้ก่  ผดิหลกัธรรมชาติของภาษา  เพราะไม่ไดเ้นน้ทกัษะการฟังและการพดูซ่ึงเป็นทกัษะ
ท่ีตอ้งส่ือสารกนัในชีวิตจริง  นอกจากน้ีการท่องจาํกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็น่าเบ่ือหน่าย (อรุณี   วิริยะ
จิตรา, 2532:32-33)  วิธีการสอนแบบการเรียนรู้กฎเกณฑน้ี์จดัเป็นการสอนแบบเนน้ความรู้ความ
เขา้ใจ (Cognitive  Code Learning  Theory Method)   มุ่งท่ีจะพฒันาความสามารถในการเขา้ใจภาษา
เป็นสําคญั  เน้นการเรียนรู้และเขา้ใจระบบภาษาให้มากท่ีสุด   ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนไดใ้ชส้ติปัญญา  
ความคิดสร้างสรรค ์  รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุมีผล   ทาํให้เกิดความเขา้ใจเสียก่อนแลว้จึงนาํไปใชไ้ด ้ ซ่ึง
วิธีสอนแบบน้ี คือ   จะใชไ้ดผ้ลดีกบัผูเ้รียนท่ีเก่งและมีสติปัญญาดี  นอกจากน้ีวิธีน้ีผูส้อนจะตอ้ง
เตรียมตวัสอนมาอย่างดีจึงจะไดผ้ล (สุมิตรา   องัวฒันกุล, 2535:65-68)     ในขณะท่ีผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นยึดแนวคิดการสอนตามกระบวนการรู้ภาษา เพ่ือให้ผูเ้รียนใชภ้าษาเพื่อ
การส่ือสาร   คือสามารถพดูโตต้อบไดโ้ดยไม่เนน้เร่ืองกฎเกณฑข์องภาษา     เป็นแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติจึงยดึหลกัไม่พดูภาษาของผูเ้รียน จะส่ือสารกบัผูเ้รียนโดยภาษาท่ีผูเ้รียนเรียนซ่ึงก็คือ
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ภาษาญ่ีปุ่นประกอบการแสดงท่าทาง กิริยาต่างๆ ทาํให้ผูเ้รียนรู้ภาษาและสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่าง
อตัโนมติั   วิธีการสอนภาษาแบบเน้นการส่ือสารท่ีผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นใชอ้ยู่ขณะน้ีจดัว่าเป็น
วิธีการสอนแบบตรง (The  Direct  Method)  เป็นวิธีการสอนท่ีเนน้การฟังและการพูด  โดยไม่ใช้
วิธีการแปลเป็นภาษาของผูเ้รียน  เนน้การใชภ้าษาท่ีตอ้งเรียนเป็นส่ือในการสอนในหอ้งเรียน  สอน
โดยผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษานั้น หรือผูท่ี้มีความสามารถใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา      (อรุณี   วิริยะ
จิตรา, 2532:35-36)  ขอ้ดีของวิธีการสอนแบบน้ีคือ  จากการท่ีตอ้งใชภ้าษาท่ีเรียน     (คือภาษาญ่ีปุ่น) 
เป็นหลกัในการสอนทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกับ
ชีวิตประจาํวนัของเจา้ของภาษานั้น    ช่วยใหผู้เ้รียนฟังและพดูไดดี้   ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีดีของการ
เรียนการอ่านและการเขียน  ช่วยให้ผูเ้รียนคุน้กบัภาษาท่ีเรียนไดเ้ร็ว   ส่วนขอ้จาํกดัก็คือหาผูส้อนท่ี
ชาํนาญไดย้าก  ส้ินเปลืองเวลาในการสอนเพราะตอ้งเสียเวลาอธิบายช้ีแจงมากข้ึน  ผูเ้รียนต่อชั้น
เรียนตอ้งมีจาํนวนน้อย  หากผูเ้รียนมากผูส้อนจะไม่สามารถดูแลและฝึกไดอ้ย่างทัว่ถึง (สุมิตรา   
องัวฒันกลุ, 2535:53-54)   

 
  4.4 ในเร่ืองเทคนิคและกลยุทธ์การสอนภาษาญ่ีปุ่น จากผลการวิจยัพบว่าผูส้อน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น สอนจากเร่ืองง่ายไปหาเร่ืองยาก            
เร่ืองใกลต้วัไปหาเร่ืองไกลตวั    เร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เทคนิค
และกลยทุธ์การสอนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดบัตน้    ควรเนน้เน้ือหาจากเร่ืองง่ายไปหาเร่ืองยาก   
เร่ืองใกลต้วัรอบๆตวัผูเ้รียนไปหาเร่ืองไกลตวัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัลาํดบัขั้นของส่ิงท่ีเรียน (บาํรุง 
กลดัเจริญ 2527: 138) การจดัลาํดบัการเรียนการสอนภาษา (จิราภา  งามลกัษณ์ 2525: 148) และ
หลกัการสอนทัว่ไปท่ีสุพิน บุญชูวงศ ์(2534) กล่าวไว ้เพื่อง่ายต่อการสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนฝึก
การใชภ้าษา ซ่ึงเทคนิคการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น
ในภาพรวม มีเทคนิคการสอนท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเทคนิคและกลยุทธ์การสอนใน
รายละเอียดแต่ละรายการพบว่า   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในเร่ือง  
สอนจากเร่ืองใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้ และสอนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสัมผสัไม่ได้
โดยผูส้อนในประเทศไทยไม่ปฏิบติัตามเทคนิคและกลยุทธ์ดงักล่าว    ขณะท่ีผูส้อนในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการปฏิบติั  ความแตกต่างตรงน้ีเป็นส่ิงยืนยนัชดัเจนว่าการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น
มองเร่ืองท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นรูปธรรมเป็นส่ิงสําคญั  นาํเร่ืองท่ีจบัตอ้งได ้คือ เร่ืองท่ีใช้บ่อย  เร่ืองท่ี
สัมผสัไดม้าสอนก่อน  ซ่ึงน่าจะตรงประเด็นตามความตอ้งการของผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นท่ีกาํลงั
เผชิญปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาโดยตรงอยู ่ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนนาํภาษาท่ีใชไ้ปส่ือสารพดูใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  มีการฝึกฝนแลว้นาํไปใชจ้ริงย่อมเกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
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ผูเ้รียน  ในขณะท่ีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีเทคนิคและกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัเล็กน้อย 
ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะความจาํเป็นเร่งด่วนในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นยงัไม่มีนัน่เอง   

 เทคนิคและกลยุท ธ์ ก่อนการสอนภาษา ญ่ี ปุ่นของผู ้สอนภาษา ญ่ี ปุ่นใน           
ประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่น จากผลการวิจยัพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั กล่าวคือทั้งผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการเตรียมตวัก่อนการสอนดงัน้ี 
คือ ทบทวนบทเรียนเก่าก่อนสอนบทเรียนใหม่ เพ่ือใหผู้เ้รียนทราบพฤติกรรมการเรียนรู้เดิมจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองใหม่    ช้ีแจงจุดมุ่งหมายของบทเรียนใหม่    และอธิบายบทเรียนใหม่อยา่ง
คร่าวๆก่อนการสอนจริง    ซ่ึงทั้งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นไดย้ึดหลกั
ปฏิบัติดังกล่าวก่อนการสอนทุกคร้ัง นอกจากน้ีในการสอนแต่ละคร้ังทั้ งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นต่างก็ยึดปฏิบติั คือ ดาํเนินการสอนโดยอธิบาย
เน้ือหา ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน สรุปบทเรียนท้ายชั่วโมง และทดสอบย่อยเพื่อ
ประมวลผลการเรียนรู้    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกั 10 ประการในการเตรียมการสอนว่าดว้ยการเตรียม
ตวัผูส้อนก่อนสอนท่ีบาํรุง กลดัเจริญ (2527)  กล่าวไว ้

จากผลการวิจัยเทคนิคและกลยุทธ์ในการสอนแต่ละคร้ังของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นในเร่ืองของการฝึกทกัษะผูเ้รียนในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง
เป็นอนัดบัแรก  แลว้จึงตามดว้ยทกัษะ การพูด การอ่าน และการเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้
ภาษาดว้ยวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ (Cognitive Theory) และแนวการสอนแบบ The aural-
oral approach ซ่ึงมีแนวทางความเช่ือว่า การสอนภาษาต่างประเทศจะเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์
ระหว่างธรรมชาติของภาษาและธรรมชาติของการเรียนการสอนภาษา กล่าวคือ ภาษาเป็นเร่ืองของ
มนุษยจ์ะตอ้งมีการพูดและการฟัง ดงันั้นธรรมชาติของการเรียนการสอนภาษาคือ ควรสอนการฟัง
ก่อนการพูด ลาํดบัของการเรียนการสอนภาษาควรจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน     
(จิราภา งามลกัษณ์, 2525) ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นจะเนน้ฝึกทกัษะการพดูเป็น
อนัดบัแรกแลว้จึงตามดว้ยทกัษะการฟัง  การอ่าน และการเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ภาษา
ดว้ยวิธีการสอนแบบตรง (The  Direct Method) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีเนน้การพดูให้ผูเ้รียนพดูได้
คล่องโดยผูเ้รียนจะเร่ิมต้นด้วยการฝึกเลียนเสียง  ฝึกแยกเสียงก่อน  จากนั้ นผูเ้รียนจึงฝึกฟัง
ความหมายในประโยค  ผูเ้รียนจะเป็นผูส้รุปเกณฑข์องภาษาดว้ยตนเอง และฝึกโครงสร้างของภาษา
จากการฝึกพูด ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีดีของการเรียนการอ่านและการเขียน  ดังนั้นผูส้อนจะตอ้งเป็น
เจา้ของภาษา หรือ   ผูท่ี้มีความถนดัในภาษาท่ีสอน (อรุณี    วิริยะจิตรา 2532 : 35-36)  
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4.5 จากการวิจยัเร่ืองกิจกรรมการสอนท่ีใช้ในชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในการสอนทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะแนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเป็นแนวคิดท่ีเน้นการเรียนรู้เพื่อการใชภ้าษาท่ี
ถูกตอ้งตามไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา   ดว้ยเหตุน้ีวิธีการสอนจึงเนน้การบรรยาย ภาษาท่ีใชใ้น
การสอนคือ ภาษาของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
ดงันั้นการใชกิ้จกรรมอ่ืนๆจึงไม่มีความจาํเป็นเท่าท่ีควร    ในขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่  ยดึแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนในแนวคิด
น้ี จึงเน้นการทาํกิจกรรมต่างๆทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม เช่น เกม การ
แสดงบทบาทสมมติ การเรียนจากศูนยก์ารเรียน การเรียนกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพื่อฝึกการใช้
ภาษาท่ีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด (สุมิตรา องัวฒันกุล 2535: 107-111) และเป็นการ
กระตุน้การเรียนดว้ยทางหน่ึง และเน่ืองจากการสอนภาษาตามแนวคิดน้ีเป็นวิธีการสอนแบบตรง 
(The  Direct Method) ผูส้อนจะตอ้งเป็นเจา้ของภาษาหรือผูมี้ความถนดัในภาษาท่ีสอน ดงันั้น
กิจกรรมการสอนต่างๆ ในชั้นเรียนจึงมีบทบาทสําคญัท่ีสุดต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการสอน
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสองนั้นจะบรรลุเป้าหมายไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลาย
อย่าง องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน   ปัจจุบนั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาต่างประเทศเห็นพอ้งกนัว่า กิจกรรมเป็นหัวใจของการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสาร และไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไวด้งัน้ีคือ   
กิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษา    กิจกรรมช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา   กิจกรรม
ช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ และกิจกรรมช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนกลา้ใชภ้าษามากข้ึน (สุมิตรา องัวฒันกลุ 2535: 121-122) 

 
4.6 สาํหรับการวดัผลและการประเมินผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน

ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นใช้อยู่   เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนภาษาญ่ีปุ่นโดยการ
ทดสอบหลากหลายวิธีคือการทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค  ทดสอบแต่ละคร้ังเรียนเป็นคร้ัง
คราว  ลกัษณะของการทดสอบดงักล่าวมาน้ี  จดัเป็นการวดัผลอยา่งเป็นทางการโดยใชแ้บบสอบท่ี
ผูส้อนสร้างข้ึน (สุไร  พงษท์องเจริญ 2524 : 191-192) แบบสอบท่ีผูส้อนภาษานิยมใชก้นั คือ แบบ
สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางภาษา (Achievement Test) เป็นการวดัความรู้เน้ือหาวิชาท่ีผูเ้รียนเรียนมาแลว้ 
เพื่อทดสอบว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนหรือไม่  อาร์เธอร์ ฮิวส์ (Arthur Hughes : 1989 : 9-14)  
กล่าวว่า แบบสอบท่ีวดัผลสัมฤทธ์ิทางภาษาแยกเป็น 2 ประเภทยอ่ย คือ แบบสอบกลางภาคและ
ปลายภาค (Midterm and Final Achievement Test) เป็นแบบสอบท่ีใชเ้ม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรายวิชา
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นั้นๆ ไประยะหน่ึงก็จะทาํการทดสอบกลางภาค และเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนจบรายวิชานั้นๆ ก็จะทาํการ
ทดสอบอีกคร้ังเป็นการทดสอบปลายภาค  เน้ือหาของแบบสอบจะสัมพนัธ์กับส่ิงท่ีเรียนและ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวิชา    ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าทั้งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยและประเทศญ่ีปุ่นต่างก็ดาํเนินการวดัและประเมินผลตามหลกัวิชาการวดัและประเมินผลเป็น
อย่างดี  ส่วนแบบสอบอีกลกัษณะท่ีผูส้อนภาษานิยมใชคื้อ แบบสอบวดัความกา้วหนา้ (Progress 
Achievement Test) เป็นแบบสอบถามท่ีมีจุดประสงคว์ดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามเน้ือหาและ
จุดประสงคร์ายวิชาเช่นกนั แต่การทดสอบจะทาํหลายๆ คร้ัง คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนในการทดสอบแต่ละ
คร้ังจะแสดงถึงความกา้วหน้าในการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบสอดคลอ้งกบัแนวทาง
มาตรฐานของการวดัและประเมินผลท่ีนิยมปฏิบติักนั   นอกจากน้ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นกนิ็ยมใชแ้บบสอบก่อนการเรียน เป็นแบบสอบเพื่อจดัระดบัผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นโปรแกรมหรือชั้น
เรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถทางภาษา และเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทกัษะเบ้ืองตน้
ของผูเ้รียน การวดัประเมินผลดงักล่าวท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นยึด
ปฏิบติัอยู่นับว่าสอดคลอ้งกบัหลกัการวดัและประเมินผลท่ีเรียกว่า การวดัและประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Evaluation)สุไร พงษท์องเจริญ (2524 : 231-232)   โดยสรุป
ทั้งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นวดัผลการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นเหมือนกนัคือ มีการวดัผลก่อนการเรียน (Pre-test) เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน 
การวดัผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เพ่ือตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และการ
วดัผลหลงัเรียน (Summative Evaluation) เพื่อตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมดของผูเ้รียน  ซ่ึงผลจาก
การวดัและประเมินผลดงักล่าว   ผูส้อนสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการ
สอนต่อไปได ้(ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ, 2541) 

การประเมินว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนตามหลกัสูตรหรือไม่ จะพิจารณา
จากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยผูส้อนกาํหนดเกณฑไ์วล่้วงหนา้ว่าผูเ้รียนทาํไดร้ะดบัใดจึงจะถือ
ว่าผ่านรายวิชานั้ น การประเมินผลแบบน้ีเรียกว่า การประเมิลผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-
referenced measurement) จากผลการวิจยั พบว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่ยดึการ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ซ่ึงการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์  มุ่งท่ีจะประเมินว่าผูเ้รียนสามารถ
หรือไม่สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง   มิไดตี้ความหมายของคะแนนในแง่การเปรียบเทียบกบัคะแนนของ
เพ่ือนร่วมชั้น  ฉะนั้นการวดัผลแบบอิงเกณฑมุ่์งผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้แบบเก้ือกูลช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2522:228-230)  นอกจากน้ียงัมีการประเมินผลอีกแบบท่ีตอ้งการ
วดัผลสัมฤทธ์ของการเรียนโดยอิงกบัเกณฑ์มาตรฐานสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้รียนเป็น
สาํคญัเรียกการประเมินผลแบบน้ีวา่  การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Measurement)  
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(ไพฑูรย ์  สินลารัตน์, 2522:230)   ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นส่วน
ใหญ่ใชก้ารประเมินผลแบบผสมผสานทั้งการประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์ และแบบอิงกลุ่ม  ซ่ึงการ
ประเมินผลแบบอิงกลุ่มนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนและเป็นแรงกระตุน้
สาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้แบบแข่งขนัระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  ซ่ึงสุไร พงษท์องเจริญ  (2524 : 
231-232) ไดก้ล่าวถึงการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มว่า มีความสําคญัและมีบทบาท
แตกต่างกนั และไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้  
  จากการเปรียบเทียบความแตกต่างในเร่ืองการวดัและการประเมินผลการเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่น   ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  
ในรายละเอียดแต่ละรายการ  พบรายการท่ีน่าสนใจท่ีมีความแตกต่างกนัชดัเจนก็คือในเร่ืองการ
ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม   ซ่ึงพบวา่ผูส้อนในประเทศไทยไม่ปฏิบติั  แต่ผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นมีการ
ปฏิบัติ  ย่อมแสดงให้เห็นว่าแนวทางวัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในส่วนท่ีเก่ียวกับการ
ประเมินผลของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นนั้น  มีความเขม้ขน้มากกว่าประเทศไทย  เพราะตอ้งมีการ
แข่งขนักันภายในกลุ่มด้วย  ตรงจุดน้ีน่าจะเป็นแรงกระตุน้สําคญัส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผลการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นไดผ้ลดี  เพราะผูเ้รียนจะตอ้งขวนขวายต่ืนตวัต่อการเรียนอยูต่ลอดเวลา  
เน่ืองจากตอ้งแข่งขนักบัคนอ่ืนดว้ยนัน่เอง 
 

4.7 ผลการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยและประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ระดบัความถ่ีในการปฏิบติัของพฤติกรรมการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน            
ภาพรวมของผูเ้รียนทั้ง 2 ประเทศมีระดบัความถ่ีในการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั   เม่ือ
วิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า พฤติกรรมขณะเรียนในห้องเรียน และพฤติกรรมเสริมการเรียนมี
ระดบัความถ่ีในการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั  ในส่วนของพฤติกรรมขณะเรียนในห้องเรียนอาจเห็น
ความแตกต่างไม่ชดัเจน   แต่พฤติกรรมเสริมการเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัในเร่ืองของ
โอกาสในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการติดต่อส่ือสาร  โอกาสการสนทนากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่น โอกาสการ
เขา้ร่วมกิจกรรมในชมรมและสมาคมของคนญ่ีปุ่น และการเขา้ร่วมกิจกรรมวฒันธรรมและประเพณี
ญ่ีปุ่น เหตุท่ีพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่นแตกต่างกนันั้น เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการเรียนท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีเรียนในประเทศญ่ีปุ่นได้เรียนกับผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษาทุกคนตั้งแต่ระดับ
เร่ิมต้น   ผูเ้รียนท่ีเรียนในประเทศญ่ีปุ่นได้สัมผัสกับเหตุการณ์จริง   เม่ือผูส้อนยกตัวอย่าง   
สภาพแวดลอ้มรอบๆตวัก็เอ้ือกบัการไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น  ส่วนผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ได้เรียนกับผูส้อนท่ีเป็นคนไทย   จะมีผูส้อนท่ีเป็นเจ้าของภาษาบา้งก็ต่อเม่ือได้เรียนวิชา
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ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงข้ึน  ผูเ้รียนไม่มีโอกาสไดส้มัผสักบัเหตุการณ์จริง   ผูส้อนจะใชส่ื้อการสอน
ประเภทภาพเพื่อประกอบการอธิบาย   สภาพแวดลอ้มก็ไม่เอ้ือกบัการไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น ไม่มีโอกาส
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นนอกห้องเรียน จะมีโอกาสพูดคุยภาษาญ่ีปุ่นกบัผูส้อนก็เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น 
บรรยากาศของการเรียนเป็นส่ิงสําคญัในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้   ดงัท่ีสุไร   พงษท์อง
เจริญ (2526:14-19)  กล่าวถึงองค์ประกอบทางพฤติกรรมของผูเ้รียนในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสอง  พอสรุปสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งไดว้า่   ผูเ้รียนควรตอ้งคลุกคลี
กบัการใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองกนัจึงจะไดผ้ล  ท่ีไม่ไดผ้ลเพราะมีเวลาเรียนนอ้ย  มี
เวลาปิดภาคท่ีตอ้งตดัขาดจากการเรียน  ในเวลาเรียนครูบางคนก็ใชภ้าษาไทย  ระยะเวลาท่ีผูเ้รียนมี
โอกาสคลุกคลีกบัภาษาต่างประเทศจึงยิ่งลดนอ้ยถอยลงไปอีก  นอกจากน้ีการเรียนในประเทศไทย
ซ่ึงผูเ้รียนไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารเลย   ส่วนใหญ่จึงขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน  ทาํให้การเรียนไม่ไดรั้บผลสําเร็จ    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ 
สมยศ  เม่นแยม้ (2543:138) ซ่ึงเสนอแนะพฤติกรรมการเรียนภาษาต่างประเทศใหไ้ดผ้ลดี  ผูเ้รียน
ควรปฏิบติัไดด้งัน้ี  ตอ้งพร้อมท่ีจะฝึกฝนดว้ยตนเอง  อยา่ไปหวงัพึ่งครู   ไม่ทอ้แทก้บัความยุง่ยากใน
กฎเกณฑข์องภาษา  พยายามคิดเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเรียน  แสดงออกทั้งกิริยาท่าทาง  วฒันธรรม
ด้วยบทบาทท่าทีของเจ้าของภาษานั้ น ๆ เป็นต้น  ส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นย่อมส่งผลให้
พฤติกรรมของผูเ้รียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียนแตกต่างกนั  

 
  4.8 ผลการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น พบว่า พฤติกรรมการสอน

ภาษาญ่ีปุ่นของผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีพฤติกรรม
การสอนท่ีไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ พฤติกรรมก่อนเขา้สอนได้แก่ การเตรียมการสอนล่วงหน้า 
เตรียมเน้ือหา การสอน เตรียมแบบฝึกหัดและอุปกรณ์เพ่ือใชส้อน เตรียมวิธีการสอนและกิจกรรม
การสอน   ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีทาํใหก้ารสอนประสบผลสาํเร็จโดยจิราภา    
งามลกัษณ์ (2525) กล่าวไวว้่า การเตรียมการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นขั้นแรกของการเตรียมการสอน
ภาษา ผูส้อนควรจดัเตรียมบทเรียนและแบบฝึกหัดท่ีน่าสนใจเพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความอยาก
เรียนรู้ และผูส้อนควรจะใชว้ิธีการสอนหลายๆ วิธีน้ีมาประสมประสานกนั ไม่ควรใชว้ิธีการสอน
แบบเดียวกนัทุกคร้ัง ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนเบ่ือการเรียน 

พฤติกรรมขณะสอนในห้องเรียนท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ การตั้งใจสอนและพยายาม
ช้ีแนะผูเ้รียน  การเนน้ย ํ้าเน้ือหาท่ีสอนในแต่ละชัว่โมงการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถามปัญหา การ
ฝึกทกัษะผูเ้รียนทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน  และการใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก  
พฤติกรรมเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของ จิราภา งามลกัษณ์ (2525) ท่ีกล่าวถึง พฤติกรรมการ
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สอนภาษาว่าจะตอ้งจดัลาํดบัจากการสอนในส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้ เพื่อท่ีจะเรียนรู้ส่ิงท่ียงัไม่รู้ 
ควรสอนจากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียากกว่า   และการแบ่งส่วนการสอน ในชัว่โมงสอนควรแบ่งส่วน
การสอนในทกัษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของการเรียนรู้ให้เหมาะสม   
ส่วนพฤติกรรมหลงัเลิกสอน ท่ีน่าสนใจไดแ้ก่  การตรวจการบา้นตรวจแบบฝึกหัดอย่างสมํ่าเสมอ 
ทบทวนปัญหาการสอน  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถามปัญหานอกเวลาสอน   และบนัทึกขอ้มูลของ
ผูเ้รียนอยูเ่ป็นประจาํ เพ่ือทาํให้พฤติกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิผลและพฒันายิ่งๆข้ึน   ใน
ส่วนของพฤติกรรมเสริมการสอนนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีผูส้อนทาํข้ึนเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียน
ของผูเ้รียนซ่ึงถือว่าเป็นพฤติกรรมสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูส้อนควรปฏิบติั    เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการ
สอนในรายละเอียดแต่ละรายการ  พบรายการท่ีน่าสนใจซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  คือการฝึกผูเ้รียนเก่ียวกบัการพูดและการฟัง  และการใชเ้ทคนิคการสอนทาํให้
เรียนอย่างสนุก  ซ่ึงพบว่าผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นให้ความสําคญักบัทั้งสองเร่ืองมากกว่าผูส้อนใน
ประเทศไทย   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรุณี   วิริยะจิตรา (2532:101-102)  ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูส้อนใน
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศว่า  ผูส้อนควรลดการใชภ้าษาของตนในชั้นเรียนลง  และให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาต่างประเทศท่ีเรียนใหม้ากท่ีสุด  นอกจากน้ีผูส้อนควรสร้างบรรยากาศใน
หอ้งเรียน       ใหผู้เ้รียนมีความอยากเรียน  มีบรรยากาศผอ่นคลายและเป็นกนัเอง 

4.9   จากผลการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่น  สําหรับผูเ้ร่ิมเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลัย  ตามการรับรู้ระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกับผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกนัในเร่ืองประเภทหลกัสูตร  โดยหลกัสูตร
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรประเภทเนน้โครงสร้าง  มีวตัถุประสงค์
มุ่งให้รู้หลกัภาษาและใชห้ลกัภาษาเบ้ืองตน้ได ้ ในขณะท่ีหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศ
ญ่ีปุ่นเป็นหลกัสูตรประเภทเนน้การส่ือสาร  มีวตัถุประสงคมุ่์งใหส้ามารถพดูส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่น  
ในชีวิตประจาํวนัได ้ นับเป็นอีกขอ้คน้พบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนมากข้ึนในแง่มุมวฒันธรรม  
การสอนภาษาญ่ีปุ่นระหวา่งประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความแตกต่างกนั   และความแตกต่าง
น้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีนาํเสนอมาก่อนหนา้น้ีเก่ียวกบัแนวคิดการสอนภาษาญ่ีปุ่น    รูปแบบ
การสอน  วิธีการสอน  และกิจกรรมการสอน ของทั้งสองประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงความ
แตกต่างท่ีพบเป็นเร่ืองท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  มีแนวทางของความแตกต่างไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย    

ลักษณะหลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยท่ีเป็นหลักสูตรประเภทเน้น
โครงสร้างนั้น  อลัเลน  (Allen, 1987)  อธิบายลกัษณะของหลกัสูตรประเภทน้ีเรียกว่า เป็นหลกัสูตร
ท่ีมุ่งเน้นไวยากรณ์และลกัษณะของภาษาให้ความสําคญัท่ีการเรียบเรียงการสอนไปตามลาํดับ
กฎเกณฑข์องภาษา   นอกจากน้ี ริชาร์ด  นอสส์ และ ทีเอส  ร็อคเจอร์ (Richard  Noss and TS 
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Rodger, 1983) ยงัพดูถึงจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเชิงโครงสร้างว่า  มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การวิเคราะห์
ไวยากรณ์ของภาษาท่ีเรียน และผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ในสภาพต่าง ๆ 
ของภาษาท่ีเรียนมา  ส่วนลักษณะหลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นท่ีพบว่าเป็นหลักสูตร
ประเภทเนน้การส่ือสารนั้น  อลัเลน (Allen, 1987) เรียกหลกัสูตรเนน้การส่ือสารน้ีว่า เป็นหลกัสูตร
ประเภทปราศจากการวิเคราะห์ (Non-analytic)  มุ่งเนน้การใชภ้าษาท่ีไม่ตอ้งมีการวิเคราะห์เลยเป็น
ภาษาแบบธรรมชาติ  ถือว่าเป็นการส่ือสารอย่างเต็มรูปแบบมีจุดมุ่งหมายจดัให้มีการปฏิบติัในรูป
ของการส่ือสารเหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ   หลกัสูตรประเภทท่ีมีหลกัการตรงกนัขา้มกบัการ
สอนแบบเดิม    หลกัสูตรน้ีมีแนวคิดว่าภาษาเป็นส่วนของการพฒันาสังคมและพฒันาตวัผูเ้รียนเอง  
และมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ภาษาท่ีเรียนทั้งหมดไปใชไ้ดจ้ริงในสภาพต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ    
ริชาร์ด  นอสส์  และทีเอส  ร๊อคเจอร์  ((Richard  Noss and TS Rodger, 1983) กล่าวถึงหลกัสูตรเชิง
การส่ือสารว่า  มุ่งเนน้ท่ีการแลกเปล่ียนการส่ือสารมากกว่าท่ีจะสนใจรูปของภาษาหรือสภาพการณ์   
จากท่ีกล่าวมาน้ีน่าจะเป็นขอ้ยนืยนัไดอี้กประเดน็หน่ึงวา่  หลกัสูตรท่ีมีแนวทางของหลกัสูตรต่างกนั
ยอ่มขดัเกลาผูเ้รียนให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  ผลลพัธ์แตกต่างกนัดว้ย   ซ่ึงน่าจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ทาํให้ผลการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นระหว่างการเรียนการสอนในประเทศไทย กบัการเรียนการ
สอนในประเทศญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัดว้ย 

4.10  ในเร่ืองเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน  ก็พบว่ามีความแตกต่างกนั
เลก็นอ้ยระหว่างการสอนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทยกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  
โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะเน้นเน้ือหาวิชาประเภทให้มีสาระครบถ้วนนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได้   ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่นจะเน้นเน้ือหาวิชาประเภทท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนให้สามารถพูดส่ือสารได ้ เร่ืองของเน้ือหาวิชาน้ีเป็นเร่ืองท่ีสืบเน่ืองมาจาก
หลกัสูตร  เพราะเน้ือหาวิชาเป็นส่วนประกอบของหลกัสูตร  หลกัสูตรกาํหนดแนวทางและประเภท
ของหลกัสูตรเป็นชนิดใด  เน้ือหาก็จะมีลกัษณะท่ีตอ้งสอดคลอ้งกับแนวทางและประเภทของ
หลกัสูตร  ดงัท่ีชาญชยั   อาจินสมาจาร (2537: 48-49)  กล่าวว่า “เน้ือหาเป็นองคป์ระกอบแรกของ
หลกัสูตร  เน้ือหาจะกาํหนดลกัษณะและประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะให้กบันกัเรียน
ตลอดจนเคร่ืองมือประเมินผลท่ีจะใช ้ นอกจากน้ีเน้ือหายงักาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ประเภทท่ีครูจดัใหมี้” ดว้ยเหตุท่ีหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนของมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยมีความแตกต่างกบัมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  จึงเป็นธรรมดาท่ีเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นยอ่มมี
ความแตกต่างกนัในแง่มุมของวตัถุประสงคข์องเน้ือหาวิชาดว้ย  แมว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
เน้ือหาวิชาจะมีความแตกต่างกัน  แต่สาระของเน้ือหาวิชาส่วนใหญ่ยงัมีการเรียนการสอนท่ี
คลา้ยคลึงกนั    ดงัตวัอยา่งสาระของเน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการสอนภาษาญ่ีปุ่น 1 (สมพร   โกมารทตั, 2545)  เอกสารคาํสอน
ภาษาญ่ีปุ่น 2 (สมพร  โกมารทตั, 2546) และเอกสารประกอบการสอนภาษาญ่ีปุ่น 3 (สมพร  โก
มารทัต, 2546)  มีสาระสําคญัของเน้ือหาท่ีสอนสรุปหัวขอ้เน้ือหาได้ดังน้ี ตัวอักษรฮิรางานะ  
ตวัอกัษรคาตากานะ  คาํบ่งช้ี  คาํแสดงคาํถาม  จาํนวน  ตวัอกัษรคนัจิ  คาํลกัษณะนาม  คาํช่วย  คาํ
กิริยา  ประโยครูปแบบต่าง ๆ การเช่ือมประโยค  ประโยคเปรียบเทียบ  คาํสันธาน  คาํวิเศษณ์  คาํ
กิริยาช่วย  และคาํประสม เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกับสาระสําคญัของเน้ือหาท่ีสอนในชั้นเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นสําหรับผูเ้ร่ิมเรียนท่ีมหาวิทยาลยัคานาซาวา  แห่งประเทศญ่ีปุ่นเช่นกัน (Kanazawa  
University, 2004)  

4.11  ในเร่ืองของการใช้อุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนในชั้นเรียนจาก
ผลการวิจัยพบว่า   การใช้อุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนระหว่างผู ้สอนภาษาญ่ีปุ่นใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทย กับผูส้อนในมหาวิทยาลยัประเทศญ่ีปุ่น  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือผูส้อนในประเทศไทยมีค่าคะแนนพฤติกรรมแสดงออกมาใน
ระดบัว่าไม่ใช ้ ขณะท่ีค่าคะแนนพฤติกรรมของผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่นเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์หรือ
ส่ือการสอนแสดงออกมาในระดบัใช ้ อนัเป็นความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจน   ในทางวิชาการแลว้
เร่ืองของอุปกรณ์หรือส่ือการสอนถือเป็นเร่ืองสําคญัยิ่งเร่ืองหน่ึงของผูส้อนท่ีตอ้งดาํเนินในการ
จดัการเรียนการสอน  กาญจนา   ปราบพาล (2532:168-169)  กล่าวถึงการสอนท่ีสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษในห้องเรียนซ่ึงเป็นการสอนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษาท่ีสอง
เช่นเดียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น ว่าตอ้งใชอุ้ปกรณ์และส่ือช่วยสอนเพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจมากข้ึน     
กิดานนัท ์ มลิทอง (2540:79)   กล่าวถึงความสาํคญัของอุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนว่า “เป็น
ส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางสําหรับทาํให้การสอนของผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน  ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี”  จากเหตุผล
ดงักล่าวมาขา้งตน้  จึงแสดงให้เห็นไดว้่าการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นประสบความสําเร็จ
ไดผ้ลดีนั้น  การรู้จกัใชอุ้ปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนช่วยในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นน่าจะ
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีความสาํคญั  เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความแตกต่างจาก
การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยท่ีไม่ค่อยนิยมใชอุ้ปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนช่วยในการ
เรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น   

  4.12 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนตามการรับรู้
ของผูส้อนระหว่างผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นพบว่าไม่
มีความแตกต่างกนั    แต่เม่ือพิจารณาในกลุ่มผูเ้รียน พบว่าผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยและ
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น   มีการรับรู้เก่ียวกบัสภาพของส่ิงแวดลอ้มในการเรียนในระดบัท่ี
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แตกต่างกนั กล่าวคือ ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการรับรู้สภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียนใน
ระดบัดี ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย มีการรับรู้ในระดบัพอใช ้  ศรีวิไล พลมณี 
(2545 : 188) กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มในการเรียนการสอนว่า การเรียนรู้ภาษาเป็นการเรียนรู้จาก
ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัสนบัสนุนการเรียนรู้ภาษา การสร้างบรรยากาศท่ีดีในห้องเรียนก็ทาํ
ให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีผลท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวราภรณ์ ศุนาลยั (2535 : 72-73) ท่ีกล่าวว่า ในการจดับรรยากาศท่ีดีในหอ้งเรียนจะ
ทาํให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิดต่างๆ ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนดได ้ นอกจากน้ีบาํรุง กลดั
เจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ ์(2527 : 258-261) ไดก้ล่าวถึงอุปกรณ์การสอนในหอ้งเรียนท่ีน่าสนใจ 
และทนัสมยั และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องเรียนก็มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียนให้น่าเรียนมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เร่ืองของจาํนวน
ผูเ้รียนในชั้นเรียนท่ีน้อยก็ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนดี ผูส้อนไดใ้กลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดม้ากกว่าชั้นเรียนท่ีมีจาํนวนผูเ้รียนมาก ซ่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกต
ชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นของประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่พบว่ามีจาํนวนผูเ้รียนในชั้นเรียนนอ้ยกว่าชั้นเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นของประเทศไทย  คือชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีจาํนวนผูเ้รียนเฉล่ียประมาณ 
10-15 คนต่อชั้นเรียน ในขณะท่ีประเทศไทยมีจาํนวนผูเ้รียนเฉล่ียประมาณ 30-40 คนต่อชั้นเรียน 
หรือบางแห่งมีมากกวา่กมี็ 

  4.13 จากผลการวิจยัเร่ืองปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาญ่ีปุ่น พบว่า 
ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น มีจุดท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง
ของการอ่านตวัคนัจิไม่ค่อยได ้ กลวัใชภ้าษาผิดจึงไม่กลา้พูด  ออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นบางคาํไม่ค่อย
ถูกตอ้ง  ไม่เขา้ใจเร่ืองไวยากรณ์  ฟังคาํอธิบายแลว้สรุปสาระสาํคญัไม่ได ้ พดูภาษาญ่ีปุ่นไม่ค่อยได ้ 
เขียนตัวคนัจิไม่ค่อยได้    หลักสูตรเร่งรัดเกินไปและเน้ือหาวิชาท่ีเรียนไม่เสริมทักษะการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงรายการปัญหาทั้งหมดน้ี เป็นประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในประเทศไทย  ขณะท่ี
ผูเ้รียนในประเทศญ่ีปุ่นมีระดบัของปัญหานอ้ยกว่า   เก่ียวกบัเร่ืองการเรียนตวัอกัษรคนัจินั้น  เป็น
ประเด็นปัญหาท่ีพบมากในผูเ้รียนในประเทศไทย เพราะตวัอกัษรคนัจิมีรากฐานวิธีการเขียน  
วิธีการใชท่ี้แตกต่างจากภาษาไทยมาก  และคนไทยไม่มีพื้นอกัษรคนัจิมาก่อน ดงัท่ี  ผกาทิพย ์ สกุล
ครู (2535:3/4-3/7)   กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกบัการสอนตวัอกัษรคนัจิในภาษาญ่ีปุ่น ว่ามีปัญหาหลาย
ดา้น เช่น ปัญหาเร่ืองจุดมุ่งหมายของการเรียนอกัษรคนัจิควรมีระดบัความเขม้ขน้หรือความจาํเป็นท่ี
ต้องรู้เพียงใด  ปัญหาเร่ืองวิธีการสอนจะสอนอย่างไรจึงจะได้ผล  ทาํอย่างไรจึงจะสอนได้
สนุกสนาน  ผูเ้รียนจึงจะจดจาํตวัอกัษรคนัจิได ้อ่านได ้เขียนได ้ ใชไ้ด ้ ลาํดบัในการเรียนการสอน
ควรเร่ิมและดาํเนินการอย่างไร    ปัญหาเก่ียวกับเวลาในการสอนจะจัดแบ่งเวลาในการสอน
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ตวัอกัษรคนัจิมากน้อยเพียงใดเป็นตน้  เก่ียวกับปัญหากลวัใช้ภาษาผิดจึงไม่กลา้พูด   ออกเสียง
ภาษาญ่ีปุ่นบางคาํไม่ค่อยถูก  ลว้นเป็นปัญหาเชิงประจกัษ์ท่ีผูเ้รียนในประเทศไทยพบอยู่จริง  ดัง
ผลการวิจยัของ  สุวพรรณ   ครุฑเมือง (2544)  สรุปปัญหาหรืออุปสรรคของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของ
นกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัไทย  ท่ีพบมากเช่น ไม่ค่อยมัน่ใจในภาษาเกรงว่าจะพูด
ผดิจึงไม่กลา้พดู  ไม่ค่อยมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น    เขียนอ่านอกัษรคนัจิไดจ้าํนวนนอ้ย  ไม่คุน้เคย
กบัสําเนียงของเจา้ของภาษา ฟังคาํอธิบายแลว้สรุปใจความสําคญัไม่ไดเ้ป็นตน้ ในเร่ืองของ
หลกัสูตรท่ีเร่งรัดนั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผกาทิพย ์สกุลครู (2524 : 110) ท่ีกล่าวถึงปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยว่ามีปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเร่งรัด เวลาเรียน
และหลกัสูตรเรียนไม่สัมพนัธ์กนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะจิต ทาแดง (2524 : 127-142) 
ท่ีว่า ปัญหาของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นนั้น การกาํหนดวิชาบงัคบั วิชาเลือกยงัไม่เหมาะสม   การ
กาํหนดแนวทางเรียนตามหลกัสูตรท่ียงัไม่รัดกมุ และสงัเขปรายวิชาแต่ละวิชามีลกัษณะกวา้งเกินไป   
ปัญหาผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยยงัมีปัญหาเร่ืองเน้ือหาวิชาท่ีเรียนไม่เสริมทกัษะการใช้
ภาษาญ่ีปุ่น   พบว่าเก่ียวกบัตาํราเรียนภาษาญ่ีปุ่นซ่ึง     ปิยะจิต ทาแดง (2524 : 127-142) ไดก้ล่าวถึง
ปัญหาเก่ียวกับตาํราเรียนภาษาญ่ีปุ่นของประเทศไทยว่าตาํราเรียนมีเน้ือหาท่ีไม่สอดคลอ้งกับ
หลกัสูตร ตาํราท่ีใชอ้ยูใ่ชส้อนคนต่างชาติท่ีศึกษาอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหเ้น้ือหาไม่สมัพนัธ์กนักบั
ชีวิตจริงของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย ตาํรามกัเนน้ทกัษะการอ่านและเขียนทาํใหผู้เ้รียนขาด
ทกัษะการฟังและการพดู เน้ือหาท่ีเรียนไม่สามารถนาํมาใชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้   ผูเ้รียนในประเทศ
ไทยพบปัญหาขาดความมัน่ใจในการพูดภาษาญ่ีปุ่น เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือไม่ส่งเสริมให้
ไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น เม่ือออกจากหอ้งเรียนไม่มีโอกาสไดพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นเลย ในขณะท่ีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศญ่ีปุ่นไม่พบปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนภาษา ซ่ึงทาํ
ให้ผูเ้รียนส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นไดร้วดเร็ว ปัญหาท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงของผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยคือ ปัญหาการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น ปิยะจิต  ทาแดง (2524) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการออก
เสียงภาษาญ่ีปุ่นเกิดจากอาจารยช์าวไทยมกัสอนเน้ือหาความรู้มาก ฝึกทกัษะภาษาแก่ผูเ้รียนน้อย 
และผูเ้รียนขาดการฝึกทกัษะการออกเสียงจากผูส้อน    เจา้ของภาษา  และสาเหตุจากจาํนวนผูเ้รียน
ในชั้นเรียนมาก เวลาฝึกทกัษะมีน้อยทาํให้การฝึกทกัษะไม่เพียงพอ   และขาดส่ือการสอนท่ีช่วย
ส่งเสริมทกัษะการฟังและพดูของผูเ้รียน ส่ือการสอนท่ีมีอยูก่็ไม่น่าสนใจ ไม่ทนัสมยั เน้ือหาวิชาเก่า
มากเกินไป ไม่ส่งเสริมใหเ้กิดความสนุกในการเรียนภาษา  

4.14 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคการสอนภาษาญ่ีปุ่น พบว่า ผูส้อน  
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย และผูส้อนในประเทศญ่ีปุ่น มีปัญหาและอุปสรรคในการสอนอยู่ใน
ระดบันอ้ย   เม่ือพิจารณาขอ้มูลปัญหาเชิงลึกท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูส้อนพบว่าผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
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ประเทศไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95 มีปัญหาการสอนภาษาญ่ีปุ่น ขณะท่ีผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นใน
ประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ  90 ไม่มีปัญหาในการสอน   เม่ือพิจารณาปัญหาของผูส้อนใน
ประเทศไทยพบว่า  มีปัญหาในเร่ือง ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นไม่เพียงพอ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผกาทิพย ์สกุล
ครู (2524) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยตั้งแต่ยคุเร่ิมแรกจนถึงช่วง
พ.ศ.2523 และปัญหาน้ีก็มีจนถึงปัจจุบนั  นอกจากผูส้อนไม่เพียงพอแลว้ยงัพบปัญหาขาดผูส้อนท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่นโดยตรง  ประเด็นปัญหาการขาดผูส้อนท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่นโดยตรงน้ี  ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นประเดน็สาํคญัประเด็นหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมการสอนท่ีมีความแตกต่างกนั  กล่าวคือในประเทศไทยมกัมีความเช่ือและถือปฏิบติัว่า
เป็นเร่ืองมีคุณค่าเขม้ขน้ดีถา้ผูส้อนจบวุฒิตรงสาขานั้น  แมไ้ม่มีวุฒิการสอนก็ตาม อย่างเช่นใน
งานวิจัยน้ีผลงานวิจัยเก่ียวกับคุณวุฒิของผูส้อนในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษา
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นมา  ซ่ึงดูเหมือนตรงสายวิชา  แต่ในความเป็นจริงแลว้ไม่ตรงนักเพราะผูจ้บ
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นจะมีความรู้เร่ืองภาษาญ่ีปุ่นจริง  แต่ขาดความรู้เร่ืองเก่ียวกบัการสอน   วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้    หรือศาสตร์เก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่น  โดยหนา้ท่ีแลว้ผูส้อนตอ้งทาํหนา้ท่ีหลกั
คือการสอนให้ผูเ้รียนมีความสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้  ซ่ึงตอ้งอาศัยศาสตร์เก่ียวกับการสอน   
ดงันั้นผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นควรมีคุณวุฒิจบวิชาครูภาษาญ่ีปุ่น   จบการสอนภาษาญ่ีปุ่นเหมาะสมกว่า  
ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยน้ีเช่นกันว่า ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นพบว่าส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่น คือเก่ียวขอ้งและมีความสามารถในการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่น
โดยตรงนัน่เอง 
 
 5.  ข้อเสนอแนะ 
  5.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยทีพ่บ และการนําผลการวจัิยไปใช้ 
   ผลการวิจัยท่ีพบจาการวิจัยคร้ังน้ี  ทาํให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของ
วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น  ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  
ซ่ึงหลายประเด็นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาปรับปรุงพฒันาการสอนภาษาญ่ีปุ่นระดับ
มหาวิทยาลยัทั้งในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่นได ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นขอ้เสนอแนะจาก
ผลการวิจยัท่ีพบไวด้งัน้ี 
   5 .1 .1   หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องทั้ งกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยั  คณะวิชา และภาควิชาท่ีเก่ียวขอ้งควรตอ้งมีการทบทวน
แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นในมหาวิทยาลยัประเทศไทยหากมีอยู่แลว้   หรือหากยงัไม่มีก็
ควรเนน้ใหมี้แนวคิดหลกัในการสอนเพื่อเป็นกรอบยดึสาํหรับปฏิบติัต่อไป  เพราะผลการวิจยัพบว่า
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ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามแนวคิดหลักเก่ียวกับการสอน  ขณะท่ีผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีการปฏิบติัตามแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการสอน   และแนวคิดการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นควรเป็นแนวคิดเร่ืองการสอนภาษาพดูเพื่อใหผู้เ้รียนส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้
   5.1.2  ควรมีการรณรงคใ์ห้ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยปรับรูปแบบ
การสอนภาษาญ่ีปุ่นของตนจากรูปแบบการสอนท่ีผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง  ใหเ้พิ่มรูปแบบการสอนท่ีมี
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดว้ย   เพราะจะเป็นการพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียน  อนั
จะส่งผลใหก้ารสอนประสบผลสาํเร็จไดดี้ข้ึน 
   5.1.3  ควรมีการจดัสัมมานาเชิงปฏิบติัการ  และส่งเสริมให้ผูส้อนพฒันา
วิธีการสอนของตน  โดยลดการใช้และพึงพาภาษาไทยในการอธิบายให้น้อยลง  แลว้หันมาใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในการสอนใหม้ากข้ึน อาจตอ้งมีการจดัโครงการพฒันาภาษาญ่ีปุ่นใหก้บัผูส้อน  เพื่อให้
ผูส้อนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการพดูส่ือสารไดดี้ข้ึน 
   5.1.4  ควรมีการวิจยั  ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเทคนิคและกลยุทธ์การสอน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีให้ผลดีต่อการเรียนการสอนในประเทศไทย   และควรมีการทดลองปรับเทคนิคการ
สอนทกัษะทางภาษา  โดยเน้นให้นํ้ าหนักการสอนทกัษะการพูดให้มากข้ึนถือเป็นความสําคญั
อนัดบัแรกแลว้จึงตามดว้ยทกัษะการฟัง  การอ่าน  และการเขียน 
   5.1.5  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นทั้งประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่นควรให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมการสอนภายในชั้ นเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ี
หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้ รียนสนใจเรียน  ต่ืนตัว  และสนุกสนานกับการเรียนให้มาก  
โดยเฉพาะการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ   คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ตและอ่ืน ๆ มาใชเ้ป็นกิจกรรม
การสอนในชั้นเรียน   โดยการจดัอบรม  ประชุมเชิงปฏิบติัการ  จดัเสวนา  หรือประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อ
พฒันากิจกรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
   5.1.6  ผูส้อน  ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาญ่ีปุ่นทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่นควรมีการพิจารณาทบทวนหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเป็นระยะตามความเหมาะสม  เพื่อ
ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของสังคม  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด
งาน   โดยเฉพาะประเด็นหลักสูตรควรมุ่งเน้นอะไร   ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  ปัจจุบนัหลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนสามารถพูดส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัได้กาํลังเป็นประเด็นท่ีวงการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นใหค้วามสนใจ 
   5.1.7  ผูส้อน  ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาญ่ีปุ่นทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น  ควรมุ่งเน้นการสอนเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถพูดส่ือสารได ้ ให้มี
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นํ้าหนกัการสอนท่ีมากกว่าเดิม  ขณะเดียวกนัก็ตอ้งคงการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น
ตามกฏเกณฑไ์วอ้ยา่งไดส้ดัส่วนเหมาะสมดว้ย 
   5.1.8  มหาวิทยาลยัทั้ งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น  ควรให้การ
สนับสนุนอุปกรณ์การสอน  ส่ือสารสอนภาษาญ่ีปุ่นให้มีความหลากหลายและทนัสมัยยิ่งข้ึน  
โดยเฉพาะส่ืออิเลค็โทรนิค  ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบไร้สาย  และระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบ
ต่าง ๆ เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้ และควรส่งเสริมใหมี้การศึกษาคน้ควา้วิจยัการ
ใชส่ื้อการสอนรูปแบบต่าง ๆเพ่ิมมากข้ึน 
   5.1.9  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยควรเร่งพฒันาหลักสูตร
ครูผูส้อนวิชาภาษาญ่ีปุ่น  และดาํเนินการผลิตบัณฑิตทั้ งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ท่ีมี
ความสามารถในการสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยตรง  เพราะยงัมีความขาดแคลนครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นอยูอี่ก
มาก  และในประเทศไทยยงัไม่มีสถาบนัใดท่ีดาํเนินการหลกัสูตรดงักล่าว  หากมหาวิทยาลยัใดชิง
ความไดเ้ปรียบเปิดสอนวิชาเอกการสอนภาษาญ่ีปุ่นไดก่้อน  ก็จะสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูน้าํ
ทางดา้นการสอนภาษาญ่ีปุ่นไดไ้ม่ยาก  และจะมีลูกคา้ท่ีสนใจเรียน  มีตาํแหน่งงานรอรับอยูอี่กมาก
เช่นกัน  ดังผลการวิจัยท่ีพบว่าผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจบการศึกษาสาขาการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นน้อยมากเพียงร้อยละ  6.67  เท่านั้น  ซ่ึงส่วนใหญ่จะจบจากประเทศญ่ีปุ่น  ในขณะท่ี
ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นจบการศึกษาสาขาการสอนภาษาญ่ีปุ่นถึงร้อยละ 40 
   5.1.10  ทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นควรจดั
ใหมี้โครงการร่วมมือพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใหมี้ขอบข่ายและบทบาทเป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน  จดัให้มีทุนการฝึกอบรมภาษาญ่ีปุ่นระยะสั้น  ระยะยาว  จดัให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเชิงลึก    

5.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปหลายประเด็น

ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 5.2.1  ควรมีการวิจยัในเร่ืองวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น  โดยมองการ

สอนภาษาญ่ีปุ่นจากแง่มุมทางดา้นวฒันธรรม เช่นเร่ืองน้ี  ในขอบเขตพ้ืนท่ีและตวัอยา่งประชากรท่ี
กวา้งขวางข้ึน  น่าจะไดภ้าพในแง่มุมวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ชดัเจนยิ่งข้ึน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นมากข้ึน เช่น ทาํการวิจยัเปรียบเทียบในระดับทัว่ประเทศระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่นเป็นตน้ 

 5.2.2  ควรมีการวิจยัเร่ืองน้ีโดยขยายวงกวา้งข้ึน  เพิ่มประเทศท่ีมีลกัษณะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาท่ีคล้ายคลึงกันในการศึกษามากข้ึน  เช่นการเปรียบเทียบ
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วฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นระหว่างกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกกบัประเทศญ่ีปุ่น   ซ่ึงจะทาํให้มี
ความชดัเจนเก่ียวกบัวฒันธรรมการสอนมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดม้ากข้ึน 

5.2.3  ควรมีการศึกษาวิจยัวฒันธรรมการสอนท่ีเป็นวฒันธรรมส่วนย่อย
แต่ละส่วนท่ีพบว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของการสอนภาษาญ่ีปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น  เช่นเก่ียวกบัเร่ืองแนวคิดในการสอนภาษาญ่ีปุ่น  หลกัสูตร  เน้ือหา  รูปแบบการสอน  วิธีการ
สอน  เทคนิคและกลยุทธ์การสอน  กิจกรรมการสอน  อุปกรณ์และส่ือการสอนเป็นตน้  โดย
ดาํเนินการวิจยัเชิงลึกเจาะเฉพาะแต่ละเร่ือง  อนัจะสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์พฒันาการเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นของทั้งสองประเทศได ้

  5.2.4  ควรมีการศึกษาวิจยัวฒันธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในการเรียนการ
สอนระดบัอ่ืน ๆ ดว้ย  เช่นในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมตอนศึกษาปลาย  ระดบัอาชีวศึกษา
และอ่ืน ๆ เป็นตน้  เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ครอบคลุมทุกระดบัการศึกษา   อนัจะทาํให้การเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นสามารถพฒันาอยา่งเป็นระบบบนพื้นฐานขอ้มูลทางดา้นวฒันธรรมท่ีถูกตอ้งได ้

 5.2.5  ในประเด็นของพฤติกรรมการสอนของผูส้อน  และพฤติกรรมการ
เรียนของผูเ้รียน  ทั้งพฤติกรรมก่อนสอนก่อนเรียน  พฤติกรรมขณะสอนขณะเรียน  พฤติกรรมหลงั
เลิกสอนหลงัเลิกเรียน  และพฤติกรรมเสริมการสอนเสริมการเรียน เป็นเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญัในชีว
การเรียนการสอนทั้งของผูส้อนและผูเ้รียนจริง ๆ ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนและการเรียนภาษาญ่ีปุ่นต่อไป 
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แบบสอบถาม (สาํหรับนักศึกษา) 
เร่ือง การศกึษาเปรียบเทยีบวัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาที่

สอง ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

 
1. แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการสอน

ภาษาญ่ีปุ่ นในฐานะภาษาท่ีสองระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่ น ในมมุมอง
ด้านวฒันธรรมการสอน ผลจากการวิจยัจะนําไปพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นทัง้ในประเทศ
ไทยและประเทศญ่ีปุ่ นให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

2. ให้ท่านนึกถึงช่วงท่ีท่านกําลงัเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และกรุณาตอบคําถามทกุข้อตามความเป็นจริงหรือ
ตามการรับรู้ของท่าน 

 
ตอนที่ 1 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คาํชีแ้จง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงใน  หรือเตมิข้อความในช่องวา่งตามความ
เป็นจริง 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
2.  อาย ุ……………ปี 
3.  ประเทศ……………………………….. 
4.  ท่านเรียนตวัอกัษรคันจมิาก่อนท่ีจะเรียนภาษาญ่ีปุ่ นหรือไม ่  ไมเ่คย  เคย 
5.  ท่านเคยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีอ่ืนก่อนเรียนท่ีนีห้รือไม ่   ไมเ่คย  เคย 
6. ท่านสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพราะเหตผุลใด (ตอบได้หลายข้อ) 
 ปัจจบุนัภาษาญ่ีปุ่ นกําลงัเป็นท่ีนิยม   สนใจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่ น 
 สนใจวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญ่ีปุ่ น   สนใจและอยากรู้ภาษาญ่ีปุ่ นให้แตกฉาน 
 อยากเรียนตอ่ระดบัสงูในประเทศญ่ีปุ่ น   ต้องการทํางานกบับริษัท/หน่วยงาน
ญ่ีปุ่ น 
 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 

ภาคผนวก  ก 
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ตอนที่ 2 
พฤตกิรรมของผู้เรียน 

 

คาํชีแ้จง    โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกระดบัความถ่ีท่ีท่านปฏิบตัจิริงในช่วงท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = ทําประจํา  
                  4 = ทําบอ่ย , 3 = ปานกลาง , 2 = ไมค่อ่ยทํา และ 1 = ไมเ่คยทํา) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 

พฤตกิรรมของผู้เรียน 
ความถ่ีในการปฏิบตัจิริง 

ทําประจํา 
5 

ทําบอ่ย 
4 

ปานกลาง 
3 

ไมค่อ่ยทํา 
2 

ไมเ่คยทํา 
1 

1.  พฤตกิรรมก่อนเข้าเรียน      
1.1  การเตรียมบทเรียนลว่งหน้า      
1.2  การเตรียมคําถามหรือข้อสงสยัถามผู้สอน        
1.3  การเตรียมตําราและ อปุกรณ์การเรียน      
1.4  การพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองท่ีเรียนกบัเพ่ือน      
1.5  การเข้าเรียนก่อนเวลาหรือทนัเวลา      
2.   พฤตกิรรมขณะเรียนในห้องเรียน 
2.1   การตัง้ใจเรียนและพยายามทําความเข้าใจเนือ้หาที่เรียน 

     
     

2.2   การจดบนัทกึคาํบรรยาย      
2.3   การร่วมกิจกรรม ในชัน้เรียน      
2.4 การฝึกไวยากรณ์รูปแบบตา่ง ๆ      
2.5 การฝึกการสนทนาในรูปแบบตา่ง ๆ      
2.6 การฝึกเขียนตวัอกัษรโดยเฉพาะตวัคนัจิ      
2.7  การฝึกฝนการฟังและการพดู      
2.8  การฝึกฝนการอ่านและการเขียน      
2.9  การซกัถามผู้สอนทนัทีเม่ือไมเ่ข้าใจ      
2.10 การตัง้ใจทําแบบฝึกหดัตา่ง ๆ ในชัน้เรียน      
2.11 การสอบถามเพ่ือนเพ่ือปรึกษาเก่ียวกบัเนือ้หาที่เรียน      
2.12 การร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่ น      
3.  พฤตกิรรมหลังเลิกเรียน      
3.1 การตัง้ใจทําการบ้านหรือแบบฝึกหดั      
3.2  การทบทวนบทเรียนครัง้ท่ีผ่านมา      
3.3 การพบผู้สอนนอกเวลาเรียนเพ่ือสอบถามข้อสงสยั      
3.4   การฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดูเพ่ิมเติม      
3.5   การฝึกฝนทกัษะการอ่านและการเขียนเพ่ิมเติม      
4.  พฤตกิรรมเสริมการเรียนรู้      
4.1   การฟังเทป ฟังเพลง ฟังรายการวิทยญ่ีุปุ่ น      
4.2   การดวีูดีโอ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ญ่ีปุ่ น      
4.3 การสนทนากบัเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ น       
4.3 การอ่านการ์ตนู นิตยสาร หนงัสือภาษาญ่ีปุ่ น      
4.5   การเขียนจดหมาย บนัทกึ ใช้ Internet ติดตอ่กบัคนญ่ีปุ่ น      
4.6   การฝึกฝนเพ่ิมเติมกบับทเรียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
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พฤตกิรรมของผู้เรียน 
ความถ่ีในการปฏิบตัจิริง 

ทําประจํา 

5 
ทําบอ่ย 

4 

ปานกลาง 

3 
ไมค่อ่ยทํา 

2 
ไมเ่คยทํา 

1 
 
4.7   การเรียนเพ่ิมเติมจาก E-Learning ผ่าน Internet 

     

4.8 การเรียนพิเศษเพิ่มเติม      

4.9 การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม สมาคมของชาวญ่ีปุ่ น      

4.10 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชาวญ่ีปุ่ น      

4.11 การทํางานพิเศษกบัคนญ่ีปุ่ น      

4.12 การใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในการติดตอ่สื่อสาร      

 
ตอนที่ 3 

สภาพส่ิงแวดล้อมในการเรียน 
คาํชีแ้จง   โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกการรับรู้ของสภาพสิ่งแวดล้อมในการเรียนในช่วงท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = ดีมาก  

4 = ดี  3 = พอใช้   2 = ไมค่อ่ยดี และ 1 = ไมดี่) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 

 

สภาพส่ิ◌่งแวดล้อมในการเรียน 
การรับรู้ของผู้ เรียน 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

ไมค่อ่ยดี 
2 

ไมดี่ 
1 

1. ห้องเรียนมีบรรยากาศดี ทนัสมยั      
2. ห้องเรียนมีอปุกรณ์ สื่อการสอนจําเป็นในการเรียน จํานวนเพียงพอ      
3. ห้องปฏิบติัการทางภาษาพอเพียงและสะดวก      
4.  แหลง่ค้นคว้าข้อมลูเพ่ิมเติม เช่นห้องสมดุ ห้องคอมพิวเตอร์ Internet  
      ที่สะดวกและเพียงพอ 

     

 
ตอนที่ 4 

ความพงึพอใจในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
คาํชีแ้จง   โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกระดบัความพงึพอใจในช่วงท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = พอใจมาก , 4 = พอใจ           
                 3 = เฉย ๆ  , 2 = ไมค่อ่ยพอใจ และ 1 = ไมพ่อใจ) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 

ความพงึพอใจของผู้เรียน 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก 
5 

พอใจ 
4 

เฉย ๆ 
3 

ไมค่อ่ยพอใจ 
2 

ไมพ่อใจ 
1 

หลักสูตร 
1.  รู้และเข้าใจวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรท่ีเรียน 

     

2.  หลกัสตูรเหมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีกําหนด      
3.  หลกัสตูรเหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน      
เน้ือหา 
4.  เนือ้หาวิชามีสาระเป็นประโยชน์ตอ่การนําไปใช้ 

     

5.  เนือ้หาวิชามีสาระเข้าใจง่าย      
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ความพงึพอใจของผู้เรียน 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก 
5 

พอใจ 
4 

เฉย ๆ 
3 

ไมค่อ่ยพอใจ 
2 

ไมพ่อใจ 
1 

6.  เน้ือหาวชิาส่งเสริมใหรู้้และเขา้ใจภาษาญ่ีปุ่น      
7.  เนือ้หาวิชาจดัลําดบัจากง่ายไปหายากและมีความตอ่เน่ือง      
พฤติกรรมผู้สอน 
8.  ผู้สอนมีการเตรียมการสอน  

     

9.  ผู้สอนมีขัน้ตอนการสอนอย่างเป็นระบบเหมาะสม      
10. ผู้สอนติดตามความก้าวหน้าและให้คําแนะนําผู้ เรียน      
11. ผู้สอนสอดแทรกสาระด้านวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่ นในชัว่โมง
เรียน 

     

12. วิธีการสอนน่าสนใจ      
13. กิจกรรมการสอนหลากหลาย       
14. เทคนิคการสอนน่าสนใจ      
15. การประเมินผลการเรียนเหมาะสมและสม่ําเสมอ      
16.อปุกรณ์การสอนเหมาะสมสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว      
17. อปุกรณ์การสอนน่าสนใจและทนัสมยั      
18. อปุกรณ์การสอนหลากหลายและเพียงพอ      
19.ใช้เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/E-Learning /และ Internet  
       อย่างเหมาะสม 

     

20. ตํารา คูมื่อการเรียน หนงัสือประกอบครบครัน      
21.ตําราคูมื่อการเรียน หนงัสือประกอบมีเนือ้หาเข้าใจง่ายเป็นประโยชน์ 
      

     

 
 

ตอนที่ 5 
อุปสรรคของผู้เรียน 

คาํชีแ้จง   โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกระดบัปัญหาท่ีทา่นพบในช่วงท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = ปัญหามากท่ีสดุ        
                4  = ปัญหามาก , 3 = ปัญหาปานกลาง , 2 = ปัญหาน้อย และ 1 = ปัญหาน้อยท่ีสดุ) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย    
                   ลงในช่องทางขวามือ 

รายการปัญหา 
ระดบัปัญหา 

ปัญหา 
มากท่ีสดุ 

5 

ปัญหา
มาก 

4 

ปัญหา 
ปานกลาง 

3 

ปัญหาน้อย 
 

2 

ปัญหา 
น้อยท่ีสดุ 

1 
1.  หลกัสตูรเร่งรัดเกินไป      
2.  ช่วงเวลาเรียนน้อยไมเ่พียงพอ      
3.  เนือ้หาวิชาท่ีเรียนไมเ่สริมสร้างทกัษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น      
4.  การสื่อสารระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน      
5.  ฟังคําสอนคําอธิบายของผู้สอนไมรู้่เร่ือง      
6.  ผู้สอนไมเ่ป็นกนัเองและไมค่อ่ยตรวจการบ้าน      
7.  ผู้สอนไมค่อ่ยมีเวลาให้ซกัถามขอ้สงสยั      
8.  ผู้สอนเลือกปฏิบติัให้ความสนใจเฉพาะผู้ เรียนบางคน      
9.  ไมเ่ข้าใจเร่ืองไวยากรณ์      
10. ฟังคําอธิบายแล้วสรุปสาระสําคญัไมไ่ด้      
11. ฟังภาษาญ่ีปุ่ นไมค่อ่ยเข้าใจ      
12. ออกเสียงภาษาญ่ีปุ่ นบางคําไมค่อ่ยถกูต้อง      
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รายการปัญหา 
ระดบัปัญหา 

ปัญหา 
มากท่ีสดุ 

5 

ปัญหา
มาก 

4 

ปัญหา 
ปานกลาง 

3 

ปัญหาน้อย 
 

2 

ปัญหา 
น้อยท่ีสดุ 

1 
13. กลวัใชภ้าษาผดิจึงไม่กลา้พดู      
14. พดูภาษาญ่ีปุ่รไม่ค่อยได ้      
15. อ่านตวัคนัจิไมค่อ่ยได้      
16.  อ่านภาษาญ่ีปุ่ นไมค่อ่ยออก      
17. อ่าน เขียนอกัษรคาตาคานะไมค่อ่ยถกูต้อง      
18. เขียนตวัคนัจิไมค่อ่ยได้      
19. เขียนภาษาญ่ีปุ่ นไมค่อ่ยได้      
20. จําคําศพัท์ไมค่อ่ยได้      
21.  ผนัคํากิริยารูปตา่ง ๆ ไมค่อ่ยได้      
22.  เปิดพจนานกุรมโดยเฉพาะตวัคนัจิได้ช้าและเสียเวลามาก      
23.ไมคุ่้นเคยและไมถ่นดัใช้เทคโนโลยีช่วยสอนที่ทนัสมยั      
24.วฒันธรรมและแนวคิดของชาติตนแตกตา่งจากญ่ีปุ่ นทําให้เรียนรู้ได้ช้า      
25.  คนญ่ีปุ่ นบางคนคอ่นข้างดถูกูและเหยียดหยามคนชาติอ่ืน      
26. ตวัเองรู้สกึเบื่อหน่ายและขีเ้กียจเรียน      

           ขอขอบคณุอยา่งสงูในความร่วมมือ 
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 Questionaire (For Students) 

 

Topic :   The Comparative Study of  Teaching culture on Japanese language as the 

second Language between Thai Universities and Japanese Universities. 

 

1. This questionnaire is one part of the researches aimed at comparing the way of teaching 

Japanese as a second language between the universities in Thailand and those in Japan 

specified in cultural teaching. The result of this research will be used as basis for improving 

Japanese teaching methodology both in Thailand and Japan. 

2. Think about the period while you are studying Japanese and answer all the questions 

according to the truth or your conception. 

     

Part 1 

Learner’s General Information 
 

Instruction : Please mark  or X in the   or fill in the blank according to the truth. 
  

1.   Sex    male      female 

2.   Age ______ years. 

2. Country ____________________. 

3. Have you ever studied kanji before studying Japanese? 

    No      yes 

4. Have you ever studied Japanese in other places before studying here? 

    No      yes 

5. Why are you interested in studying Japanese? (You can answer more than one ) 

 Japanese language is in fashion. 

 Interested in Japanese science and technology. 

 Prefer to continue higher study in Japan. 

 Interested in Japanese culture and way of living. 

 Interested in studying Japanese for proficiency. 

 Would like to work for Japanese companies or organizations. 

 Others ___________________________________________. 
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Part 2 
Learner’s Behaviour 

 
Instruction :   Please read the sentences on your left hand and indicate how often you do them during  

your studying Japanese and put  in the column chosen on the right hand.  
  5 = Always 

4 = Often 
3 = Fair 
2 = Seldom 
1 = Never 
 

 
Learner’s Behaviour 

How often in doing? 
Always 

5 
Often 

4 
Fair 

3 
Seldom

2 
Never 

1 
1) Behaviour before going to class 

1.1 Studying texts and vocabularies in advance. 
     

       1.2 Preparing questions to ask instructors.      
1.3 Preparing texts and stationaries for studying.      
1.4 Discussing with friends about the subject.      
1.5 Going to class before time started or in time.      

2) Behaviour during studying in class 
2.1 Listening attentively and try to understand. 

     

2.2 Taking note/marking/under lining the main ideas.      
2.3 Intentionally participating in all activities in class.      
2.4  Trying to understand and practice how to use grammar in different ways.      
2.5 Trying to understand and practice different ways of communication.      
2.6 Practicing writing Japanese characters especially Kanji.      

       2.7  Trying to understand and practice listening and speaking.      
       2.8  Trying to understand and practice reading and writing .      

2.9 Immediately asking instructors when you don’t understand the lessons.      
       2.10 Immediately doing exercises in class and finishing in time.      

2.11 Asking/suggesting/discussing with friends about the lessons studying in 
class. 

     

2.12 Experimentally practicing Japanese activities both in culture and 
tradition. 

     

3) Behaviour after class finished.  
3.1 Intentionally finishing homework or exercises as quickly as possible. 

     

3.2 Reviewing the previous lessons.      
3.3 Meeting instructors outside to ask questions.      
3.4 Practicing additional listening and speaking.      
3.5 Practicing additional reading and writing.      

4) Additional Bahaviour for gaining knowledges 
4.1 Listening to the tape/music or radio channels in Japanese. 

     

4.2 Watching Japanese video/television or movies.      
4.3 Having conversation with Japanese friends       
4.4 Reading Japanese cartoons/magazines or any books.      
4.5 Writing letters/memo and using internet to contact Japanese people.      
4.6 Practicing with computer assisted instruction (CAI).      
4.7 Studying more from E-Learning through internet.      
4.8 Having tutors to help in studying Japanese.      
4.9 Participating in activities organized by Japanese clubs, organizations and 

parties. 
     

4.10 Participating in Japanese cultural and traditional activities.      
4.11 Getting a part-time job with Japanese.      
4.12 Using Japanese in all situations.      
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Part 3 
Environment in Studying 

 
 
Instruction : Please read the sentences on your left hand and indicate level of environment in studying 

Japanese by marking  in the column chosen on your right hand.  
  5 = Very good 

4 = Good 
3 = Fair 
2 = Hardly Good 
1 = bad  
 

 
Environment 

Level of Satisfaction 
Very 
good 

5 

good 
 

4 

Fair 
3 

Hardly 
good 

2 

Bad 
1 

1. Having enough language laboratories which are convenient to use.      

2. The classrooms have good environment.      

3. The classrooms have got equipments and essential materials to 
support learner’s studying. 

     

4. Having resources such or libraries, computer rooms and internets.      

 
 

Part 4 
Learner’s Satisfacton in Studying 

 
 
Instruction : Please read the sentences on your left hand and indicate level of satisfaction in studying 

Japanese by marking  in the column chosen on your right hand.  
  5 = Very satisfied 

4 = Satisfied 
3 = Fairly satisfied 
2 = Hardly Satisfied 
1 = Not satisfied  

 
 

Satisfaction 
Level of Satisfaction 

Very 
satisfied 

5 

Satisfied 
 
4 

Fairly 
satisfied 

3 

Hardly 
satisfies 

2 

Not 
satisfied 

1 

Curriculum 
1.   Understand the objectives of the curriculum studied. 

     

2.   The curriculum is suitable for the period assigned.      

3.   The curriculum is relevant to the needs of the learners.      

Contents 
4.   The contents are full of details appropriate for using in real life. 

     

5. The contents contain details easy to understand.      

6. The contents are aimed to support learners to learn and understand 
Japanese quickly. 

     

7. The contents are arranged in order started from beginner to 
advance level and are continuous. 

 

     

Instructors’sBehavior 
8.   Instructors are well-prepared in teaching and ready to teach. 

      

9.   Instructors have appropriate procedures in teaching.      

10. Instructors follow up the learners’ progress and give advices closly.      
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Satisfaction 

Level of Satisfaction 
Very 

satisfied 
5 

Satisfied 
 
4 

Fairly 
satisfied 

3 

Hardly 
satisfies 

2 

Not 
satisfied 

1 

11.  Instructors insert details in Japanese culture, tradition and way of 
lives appropriatly. 

     

12.  The interesting methods of teaching can motivate the learners to 
follow the details. 

     

13.  Varied activities challenge the ability of the learners      

14. Teaching techniques interest the learners.      

15. Having appropriate evaluation regularly.      

Teaching Materials 
 
16. Using appropriate teaching materials 

     

17. Teaching materials are interesting and modern.      

18. Having enough different teaching materials.      

19. Using suitable technology/computer assisted instruction/E-learning 
and internet in teaching. 

     

20. Having texts, studying manuals and books in all subjects.      

21. The contents in texts and books are easy to understand and can be 
applied to use in real life. 

     

 

 

Part 4 
Learner’s  Problems 

 
 

Instruction : Please read the sentences on your left hand and indicate the severity of the problems in 

studying Japanese by marking  in the column chosen on your right hand  

  5 = most severe 

4 = very severe 

3 = fairly severe 

2 = not severe 

1 = least severe 

 

 The Severity of the Problems 
 

Learner’s  Problems 

Most 
severe 

5 

Very 
severe 

4 

Fairly 
severe 

3 

Not 
severe 

2 

Least 
severe 

1 

1.  The curriculum is too intensive.      

2.  Period arranged for studying Japanese is too short.      

3.  The details studied are not suitable for improving skills in using Japanese  
Language. 

     

4.  The communication between the instructors and the learners       

5.  Unable to understand instructions’ lectures      

6.  Instructors are not friendly and hardly have time to check homework.      

7.  Instructors hardly have time to meet learners.       

8.  Instructors pay attention to some learners not all.      

9.  Not understand grammar      

10. Unable to conclude the main ideas after listening to lecture.      
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Learner’s  Problems 

The Severity of the Problems 
Most 
severe 

5 

Very 
severe 

4 

Fairly 
severe 

3 

Not 
severe 

2 

Least 
severe 

1 

11. Hard to listen some Japanese accents.      

12. Pronounce some Japanese words incorrectly.      

13. Dare not use Japanese due to lacking of confidence.      

14. Rarely speak Japanese .      

15. Rarely read Kanji.      

16. Rarely read Japanese.      

17. Unable to write,read Katakana characters correctly.      

18. Unable to write Kanji characters.      

19. Unable to write Japanese                     .      

20. Unable to memorize vocabularies.      

21. Unable to conjugate verb forms.      

22. Spend too much time in opening the dictionary especially Kanji.      

23. Unfamiliar with scientific equipments and some technologies used in teaching.      

24. Different culture and way of thinking between me and Japanese people.      

25. Some Japanese people look down upon other people from different 
nationalities.  

     

26. Feel bored and lazy to study.      
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ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
 
เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาที่สอง 

ระหว่างมหาวทิยาลัยในประเทศไทยกับมหาวทิยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น 
 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นในฐานะภาษาท่ีสองระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่ น ในมมุมองด้าน
วฒันธรรมการสอน  

ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจนีจ้ะใช้เพ่ือการวิจัยเท่านัน้ ผลท่ีได้รับจะจัดทําเป็นสถิติแสดงผล
โดยรวม และจะไมทํ่าการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายบคุคล หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่ 
 
ผศ.สมพร  โกมารทตั 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุริกิจบณัฑิตย์  
โทรศพัท์ : 02-9547300 ตอ่ 562, 563 
โทรสาร : 02-9547354 
ขอขอบพระคณุในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
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แบบสอบถามสาํหรับอาจารย์ผู้สอน 
 

เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษาที่สอง 
ระหว่างมหาวทิยาลัยในประเทศไทยกับมหาวทิยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น 

 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ลงใน  หรือเตมิข้อความในช่องวา่ง 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
2.  อาย ุ     20 – 25 ปี     26 – 30 ปี     31 – 35 ปี 

   36-40 ปี     41 – 45 ปี   มากกวา่ 46 ปีขึน้ไป 
3.  ประสบการณ์ในการสอนภาษาญ่ีปุ่ น …………….. ปี 
4.  ประสบการณ์ในการสอนภาษาญ่ีปุ่ นให้กบันกัศกึษาตา่งชาต ิ……………….. ปี 
5.  ประวตักิารศกึษา 

   ต่ํากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก     อ่ืนๆ โปรดระบ ุ……………………………….. 

6.  ท่านจบการศกึษาในสาขาวิชา ……………………………………………… 
7.  ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่ นหรือไม ่

   เคย ………… ครัง้    
   ไมเ่คย   

 

กรุณากรอกรายละเอียดการเข้าอบรมท่ีทา่นเคยเข้าร่วมในระยะเวลา 5 ปี 
ช่ือเร่ืองการเข้าอบรม ระยะเวลา 

  
  
  
  
  
 

8.  กรุณาบอกเหตผุลของการเป็นครูสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

DPU



 226
 

ตอนที่ 2 
พฤตกิรรมของผู้สอน 

 

คาํชีแ้จง   โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกระดบัความถ่ีท่ีท่านปฏิบตัจิริงในช่วงท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = ทําประจํา     
                  4 = ทําบอ่ย , 3 = ปานกลาง , 2 = ไมค่อ่ยทํา และ 1 = ไมเ่คยทํา) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 

พฤตกิรรมของผู้สอน 
ความถ่ีในการปฎิบตัจิริง 

ทําประจํา 
5 

ทําบอ่ย 
4 

ปานกลาง 
3 

ไม่คอ่ยทํา 
2 

ไม่เคยทํา 
1 

1.  พฤตกิรรมก่อนเข้าสอน      
1.1  การเตรียมการสอนลว่งหน้า      
1.2  การเตรียมคําตอบสาํหรับข้อสงสยัของผู้ เรียน        
1.3  การเตรียมเน้ือหา แบบฝึกหดั อปุกรณ์เพ่ือใช้สอน      
1.4  การเตรียมวธีิสอน เทคนิคการสอนและกิจกรรมการสอน      
1.5  การเข้าสอนตามเวลาท่ีกาํหนด      
2.   พฤตกิรรมขณะสอนในช้ันเรียน 
2.1  การตัง้ใจสอนและพยายามช้ีแนะผูเ้รียน 

     
     

2.2   การเนน้ย ํ้าเน้ือหาท่ีสอนแต่ละชัว่โมง      
2.3   การจดักิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย      
2.4 การฝึกผู้ เรียนเร่ืองไวยกรณ์      
2.5 การฝึกผู้ เรียนเร่ืองการฟังและการพดู      
2.6 การฝึกผู้ เรียนเขียนตวัอกัษรคนัจิ      
2.7   การฝึกผู้ เรียนเร่ืองการอ่านและการเขียน      
2.8  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามปัญหา      
2.9  การใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัในชั้นเรียน      
2.10 การตัง้คาํถามใหผู้เ้รียนตอบ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ      
2.11 การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกในชั้นเรียน      
2.12 การแนะนาํดูแลผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง      
2.13 การใชเ้ทคนิคการสอนทาํใหเ้รียนอยา่งสนุก      
2.14 การประเมินผลในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ      
3.  พฤตกิรรมหลังเลิกสอน      
3.1 การตรวจการบา้นหรือแบบฝึกหดั      
3.2  การทบทวนปัญหาการเรียนในคร้ังท่ีผา่นมาและหาทางแกไ้ข      
3.3 การบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียน เช่น การเขา้เรียน คะแนนสอบย่อย 

เป็นตน้ 
     

3.4   การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถามปัญหานอกเวลาสอน      
3.5   การหาความรู้เก่ียวกบัการสอนเพิ่มเติม เพื่อพฒันาการสอน      
3.6   การแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการสอนกบัอาจารยท่์านอ่ืน      
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พฤตกิรรมของผู้สอน 
ความถ่ีในการปฏิบตัจิริง 

ทําประจํา 
5 

ทําบอ่ย 
4 

ปานกลาง 
3 

ไม่คอ่ยทํา 
2 

ไม่เคยทํา 
1 

4.  พฤตกิรรมเสริมการสอน      
4.1   การจดัเตรียมเทป วดีีโอ ภาพยนตร์ญ่ีปุ่น ใหผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน      
4.2   การจดัเตรียมส่ือส่ิงพิมพใ์หผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน      
4.3 การแนะนาํชมรม สมาคมของคนญ่ีปุ่ นใหผู้เ้รียนฝึกนอกเวลาเรียน      
4.4 แนะนาํคนญ่ีปุ่นใหผู้เ้รียนฝึกการเขียนจดหมาย      
4.5 การจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหผู้เ้รียนฝึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน      
4.6   การจดัเตรียมบทเรียน E-Learning       
4.7   การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่ียวกบัญ่ีปุ่น      
4.8 การเข้าร่วมประชุม สมัมนา อบรมเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่ น      

 
ตอนที่ 3 

สภาพส่ิงแวดล้อมในการเรียน 
คาํชีแ้จง   โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกสภาพสิง่แวดล้อมในการเรียนในช่วงท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = ดีมาก , 4 = ดี          
                 3 = พอใช้   2 = ไมค่อ่ยดี และ 1 = ไมดี่) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 

สภาพส่ิงแวดล้อมในการเรียน 
ระดบั 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

ไม่คอ่ยดี 
2 

ไม่ดี 
1 

1.  ความสะดวกในการใชส่ื้อการสอน      
2. หอ้งเรียนมีอุปกรณ์การสอน และส่ือการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ      
3. หอ้งปฏิบติัการทางภาษาเพียงพอและสะดวกต่อการใช ้      
4. แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์สะดวก 
      และเพียงพอ 

     

 
ตอนที่ 4 

ความพงึพอใจในการเรียนการสอนของผู้สอน 
คาํชีแ้จง   โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกระดบัความพงึพอใจในช่วงท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = พอใจมาก , 4 = พอใจ           
                 3 = เฉย ๆ  , 2 = ไมค่อ่ยพอใจ และ 1 = ไมพ่อใจ) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 

ความพงึพอใจของผู้สอน 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก 
5 

พอใจ 
4 

เฉย ๆ 
3 

ไม่คอ่ยพอใจ 
2 

ไม่พอใจ 
1 

หลักสูตร 
1.  วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

     

2.  หลกัสตูรเหมาะสมกบัเวลา      
3.  หลกัสตูรเหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน      
เน้ือหา 
4.  เนือ้หาวิชาเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้รียน 

     

5.  เนือ้หาวิชามีสาระเข้าใจง่าย      
6. เนือ้หาวิชาจดัลําดบัจากง่ายไปหายากและมีความตอ่เน่ือง      
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ความพงึพอใจของผู้สอน 
ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจมาก 
5 

พอใจ 
4 

เฉย ๆ 
3 

ไม่คอ่ยพอใจ 
2 

ไม่พอใจ 
1 

พฤติกรรมของผู้สอน 
7.  ผูเ้รียนเรียนดว้ยความขยนัและตั้งใจ 

     

8.  เม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจ สามารถตอบขอ้สงสยัได ้      
9.  การจดักิจกรรมการสอน ทาํใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งสนุก      
10. การจดัวธีิสอนท่ีหลากหลาย      
11. วธีิสอนและเทคนิคการสอนท่ีใชอ้ยู ่      
12. การประเมินผลท่ีใชอ้ยู ่      
อปุกรณ์การสอน 
13. อุปกรณ์การสอนท่ีใชอ้ยู ่

     

14. อุปกรณ์การสอนหลากหลายและเพียงพอ      
15. อุปกรณ์การสอนท่ีผลิตข้ึนเอง      

 
ตอนที่ 5 

ปัญหาของผู้สอน 
 

คาํชีแ้จง  โปรดอา่นข้อความทางซ้ายมือแล้วบอกระดบัปัญหาท่ีทา่นพบในช่วงท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่ น (5 = ปัญหามากท่ีสดุ         
               4  = ปัญหามาก , 3 = ปัญหาปานกลาง , 2 = ปัญหาน้อย และ 1 = ปัญหาน้อยท่ีสดุ) โดยการเขียนเคร่ืองหมาย     
                  ลงในช่องทางขวามือ 

รายการปัญหา 
ระดบัปัญหา 

ปัญหา 
มากท่ีสดุ 

5 

ปัญหามาก 
4 

ปัญหา 
ปานกลาง 

3 

ปัญหาน้อย 
 
2 

ปัญหา 
น้อยท่ีสดุ 

1 
1.  หลกัสตูรกบัเวลาเรียนไม่เหมาะสม      
2.  ชัว่โมงสอนสั้นเกินไป      
3.  บทเรียนไม่เหมาะกบัผูเ้รียน      
4.  การสื่อสารระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน      
5.  เตรียมการสอนไมท่นัเวลา      
6.  ไมมี่เวลาใหผู้เ้รียนซกัถาม      
7.  มีภาระงานอ่ืนมากทาํใหส้อนไม่เตม็ท่ี      
8.  ไม่มีเวลาตรวจการบา้น      
9.  ไมมี่เวลาอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางดา้นการสอน      
10. ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมการอบรมต่างๆ      
11. ไม่มีโอกาสพดูคุยกบัอาจารยช์าวญ่ีปุ่ น      
12. ไม่มีโอกาสสงัเกตการสอนของอาจารยท่์านอ่ืน      
13. ไม่มีโอกาสสงัเกตการสอนของตนเอง      
14. ไม่มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์การสอน 
      และวธีิการสอนกบัอาจารยท่์านอ่ืน 

     

15. ไม่มีโอกาสในการเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัการสอน      
 
 
 
ขอขอบพระคณุอยา่งสงูในความร่วมมือ 
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教師用 
 
「第二言語としての日本語教育文化についてタイの大学と日本の大学の比較に関する   

調査研究」へのご協力のお願い 

 

 この調査は、第二言語としての日本教育の方法、特に日本語教育文化の日本の大学と 

タイの大学の比較の一部分となります。調査結果はタイおよび日本における日本語教育の方法の

発展の基礎となります。 

 回答は統計的に処理され､個人の回答がこうひょうされることはありませんので、率直に 

お答えください。ご協力よろしくお願いします。 

  

第一部 

回答者のことについて 
 

1.  性別   男性    女性 

2.  年齢......................................才 

3.  日本語教育経験年数  合計..................................年. 

4.  留学生に対する日本語教育経験年数  合計..................................年 

5.  学歴 

 学士号以下     学士号 

 修士号       博士号 

 その他 .......................................................................................................................................................................................... 
6.  専攻科目................................................................................................................................................................................................. 
7.  過去五年間に日本教育の研修を受けたことがありますか。 

 はい、........................................回 

 いいえ。 
 

そのうちの主なものについてご記入下さい。 
 

研修名 期間 
  

  
  

  
  

 
 

8.  日本語を教えた理由は何ですか。（自由記述） 

     ..........................................................................................................................................................................................

         ..........................................................................................................................................................................................

        ........................................................................................................................................................................................... 
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第二部 

教師の行動 
 
 

次の内容について、どのくらいの頻度でなさいますか。表の所に   をご記入下さい。 
 
 

教師の行動 
実行のレベル 

いつもする 

5 

よくする 

4 

たまにする 

3 

あまりしない 

2 

全然しない 

1 

1.  授業前にすること      
1.1  予習      
1.2  学習者の質問を予想し、答えを用意する      
1.3  内容、練習、教材を用意する      
1.4  アプローチ、メソッド、テクニック、活動を用意する      
1.5  時間通りに授業する      
2.   授業中      
2.1   学習者に対して熱心に授業や指導をする      
2.2   重要な内容について繰り返して行う      
2.3   いろいろな活動をする      
2.4   文型練習をする      
2.5   会話練習をする      
2.6   文字練習、漢字練習をする      
2.7     読む、書く練習をする      
2.8   学習者が分からない時にすぐその質問に答える      
2.9      教室で練習する      
2.10 教室で教えた内容を確認する、質問させるなど      
2.11 いろいろな方法で練習する      
2.12 机間指導を行う      
2.13 学習者が楽しめるように授業をする      
2.14 いつも学習者に評価をする      
3  授業の後      
3.1 すぐ宿題をチェックする      
3.2 前回授業に問題があった場合は、すぐ改善する      
3.3 学習者の出席状況や小テストの成績などを記録する      
3.4 学習者が質問に来た時、すぐに応じる      
3 .5  自分の成長させるために、日本語教育についての知識をさら 

      に身につける 
     

3.6  他の教師と日本語教育について知識、意見を交換する       
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教師の行動 
実行のレベル 

いつもする 

5 

よくする 

4 

たまにする 

3 

あまりしない 

2 

全然しない 

1 

4. 学習のために教材を用意する      
4.1 学習者の自習のために、視聴教材を用意する      
4.2 学習者の自習のために、日本語の印刷物を用意する      
4.3 学習者が話す練習をするために日本人のグラブを紹介する      
4.4 学習者が手紙を書く練習をするために日本人を紹介する      
4.5 学習者の自習のためにコンピュータで CAI、PowerPoint などを 

      用意する 
     

4.6 学習者の自習のためにインターネットによる授業を用意する      
4.7 日本の習慣の活動をする      
4.8 自分の成長させるために日本語教授法について会議、セミナー、実

習に参会する 
     

 
 

第三部 
環境  

 
次の内容は満足度についてどのくらいでなさいますか。表の所に  をご記入下さい。 

 

環境の内容 

意見 
とてもいい 

5 

いい 

4 

どちらでもない 

3 

あまり 

よくない 

2 

わるい 

1 

1. 教室の環境      
2. 使いたい視聴覚教材やコンピューターをいつでもつ使える      
3. 図書館や情報施設等に教材が便利      
4. 教室にいろいろな教材があり、いつでも使える      
5. LL 教室が足りている、いつでも使える      

 
 

第四部 
教師の満足  

 
次の内容は満足度についてどのくらいでなさいますか。表の所に  をご記入下さい。 

 

満足の内容 
満足度 

とても満足 

5 

満足 

4 

どちらでもない 

3 

不満 

2 

とても不満 

1 

カリキュラム 
1. カリキュラムの目的 

     

2. 学習時間に適した内容で行う      
3. 学習者の希望に応じた課題を行う      
学習内容 
4. 学習内容は学習者に役に立つ 

     

5. 学習内容は分かりやすい      
6. 学習内容は易しいのから難しいのまで並んでいる      
学生者の行動 
7. 学習者は熱心に勉強する 

     

8. 学習者が分からない時に、すぐ質問に答える      
9. 学習者に日本の習慣や行事などを活動させる      
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満足の内容 
満足度 

とても満足 

5 

満足 

4 

どちらでもない 

3 

不満 

2 

とても不満 

1 

10. おもしろいメソッドで授業する      
11. 今使っているメソッドとテクニック      
12. 今使っている評価      
13. 今使っている教材      
14. いろいろな教材があり､足りている      
15. 自作教材      

 
第五部 

教師の問題 
 

日本語を教える時の以下の問題点について、どのように感じていますか。 

 

問題リスト 
問題度 

とても大きい 

5 

大きい 

4 

中位 

3 

小さい 

2 

.とても小さい 

1 

1. 学習時間と学習内容の量があっていない      
2. 授業時数が足りない      
3. テキストが学習者にあっていない      
4. 学習者とコミュニケーションがとれない      
5. 予習が間に合わない      
6. 学習者の相談時間がない      
7. 別の仕事が多いので､授業をうまくできない      
8. 学習者の宿題をチェックする時間がない      
9. 日本語教育の研修を受ける時間がない      
10. 研修会や勉強会に出席する機会がない      
11. 他の教師と話す機会がない      
12. 他の教師の授業を見学する時間がない      
13. 自分の授業を見てもらう機会がない      
14. 他の教師に教授法や日本語教育経験などについて意見を 

  交換する機会が少ない 
     

15. 指導経験が少ない      

 
 
 
 
 
    ご協力ありがとうございました。 
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แบบสังเกต/และสํารวจการสอนในช้ันเรียน 

ใช้ถามผู้สอน 
เร่ือง  การศึกษาเปรียบเทยีบวฒันธรรมการสอนภาษาญีปุ่่น ในฐานะภาษาทีส่อง 

ระหว่างมหาวทิยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่น 
 

 

ผู้สอนช่ือ-สกลุ………………………………………………………มหาวทิยาลยั……...…………………………………………….  

เพศ       ชาย       หญิง      อายุ……………..ปี     ประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่ น……….…………….ปี 
 

รายการ 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ 

แน่ใจ 
หมายเหตุ 

ทาํ ไม่ทาํ 
1.  แนวคดิการสอนภาษาญ่ีปุ่นที่ท่านปฏิบัติอยู่ขณะน้ี     

    1.1  เนน้สอนภาษาพดูใหผู้เ้รียนส่ือสารไดก่้อน     

    1.2   เนน้การสอนแบบธรรมชาติท่ีไม่เป็นรูปแบบ     

    1.3  ไม่พดูภาษาอ่ืนในการสอน พดูเฉพาะภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น และแสดงกิริยาท่าทางประกอบ     

    1.4  เนน้สอนคาํศพัทเ์ป็นสาํคญั     

    1.5  เนน้สอนกฎเกณฑไ์วยากรณ์ของภาษาก่อนเป็นสาํคญั     

    1.6  ใชภ้าษาอ่ืนช่วยอธิบายเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน     

    1.7  เนน้สอนโครงสร้างของประโยค      

2.  รูปแบบการสอนภาษาญีปุ่่นทีท่่านปฏิบัติอยู่ขณะน้ี     

    2.1  การสอนแบบบรรยาย     

    2.2  การสอนแบบสาธิต     

    2.3  การสอนแบบซกัถาม     

    2.4  การสอนแบบทบทวน     

    2.5  การสอนโดยผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง     

    2.6  การสอนโดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง                

    2.7  การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ     

    2.8  การสอนแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายงาน     

    2.9  การสอนแบบศนูยก์ารเรียนรู้     

    2.10  ในการสอนแต่ละคร้ังท่านดาํเนินการรูปแบบต่อไปน้ีหรือไม่     

            2.10.1  ศึกษาลกัษณะผูเ้รียน     

            2.10.2  ตั้งวตัถุประสงคก์ารสอน     

            2.10.3  เตรียมเน้ือหาสาระท่ีจะสอน     
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รายการ 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ 

แน่ใจ 
หมายเหตุ 

ทาํ ไม่ทาํ 
            2.10.4  ดาํเนินการสอนตามเน้ือหา     

            2.10.5  จดักิจกรรมเสริมทกัษะ     

            2.10.6  จดักิจกรรมประเมินผล     

            2.10.7  แจง้ผลการประเมินใหผู้เ้รียนทราบ     

            2.10.8  ปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป     

3.  วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่ นทีท่่านปฏบัิติอยู่ขณะน้ี     

    3.1  สอนให้อ่านแลว้แปลความ     

    3.2  สอนโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นอยา่งเดียว     

    3.3  สอนให้ผูเ้รียนฟังแลว้พดูตาม     

    3.4  สอนให้รู้และเขา้ใจกฎเกณฑ ์     

    3.5  สอนโดยผูส้อนพดูใหน้อ้ย  ใหผู้เ้รียนพดูใหม้าก     

    3.6  สอนโดยใชก้ารปฏิบติัและใชกิ้ริยาอาการประกอบ     

    3.7  สอนโดยใชภ้าษาอ่ืนส่ือสาร     

    3.8  รูปแบบการฝึกทกัษะ     

         3.8.1  ใหผู้เ้รียนพดูตาม     

         3.8.2  ใหแ้ทนคาํในประโยค     

         3.8.3  ใหเ้ปล่ียนรูปคาํหรือประโยค     

         3.8.4  ใหถ้าม-ตอบ     

         3.8.5  ใหเ้ช่ือมประโยค     

         3.8.6  ใหแ้ต่งประโยค     

         3.8.7  ใหข้ยายประโยค     

         3.8.8  ใหแ้ปลความ     

         3.8.9  ใหอ่้านบตัรคาํ     

         3.8.10 ใหเ้ขียนตามคาํบอก     

         3.8.11 ทดสอบยอ่ย      

    3.9  วิธีการฝึกทกัษะ     

         3.9.1  ฝึกพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน     

         3.9.2  ฝึกเป็นกลุ่ม     

         3.9.3  ฝึกเป็นคู่     

         3.9.4  ฝึกทีละคน     

4.  เทคนิคและกลยทุธ์ในการสอนทีท่่านยดึถอืปฏิบัติอยู่ขณะน้ี     

    4.1  สอนจากเร่ืองง่าย ๆ ไปหาเร่ืองยาก     

    4.2  สอนจากเร่ืองใกลต้วัไปหาเร่ืองไกลตวั     

    4.3  สอนจากเร่ืองท่ีใชบ่้อยไปหาเร่ืองท่ีไม่ค่อยใช ้     

    4.4  สอนจากเร่ืองท่ีสัมผสัไดไ้ปหาเร่ืองท่ีสัมผสัไม่ได ้     
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รายการ 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ 

แน่ใจ 
หมายเหตุ 

ทาํ ไม่ทาํ 
    4.5  สอนจากเร่ืองทัว่ ๆ ไปไปหาเร่ืองท่ีช้ีเฉพาะ     

    4.6  สอนจากเร่ืองพื้นฐานไปหาเร่ืองท่ีซบัซอ้น     

    4.7  ก่อนการสอน ท่านปฏิบติัอยา่งไร     

          4.7.1  ทบทวนบทเรียนเก่าก่อนการสอนบทเรียนใหม่     

          4.7.2  ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของเร่ืองท่ีสอน     

          4.7.3  อธิบายเน้ือหาสั้น ๆ อยา่งคร่าวๆ     

    4.8  ขณะทาํการสอนแต่ละคร้ัง ท่านปฏิบติัอยา่งไร     

          4.8.1  อธิบายเน้ือหา     

          4.8.2  ฝึกทกัษะทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน     

          4.8.3  ทดสอบบ่อย/ประเมินผลบ่อย     

          4.8.4  สรุปสาระสาํคญัทา้ยชัว่โมง     

    4.9  การใชส่ื้อการสอนในชั้นเรียน     

          4.9.1  ของจริง     

          4.9.2  ของจาํลอง     

          4.9.3  รูปภาพ     

          4.9.4  รูปถ่าย     

          4.9.5  แผนผงั/แผนภูมิ/แผนภาพ     

          4.9.6  เอกสาร/ตาํรา     

          4.9.7  ผูส้อนแสดงกิริยาท่าทาง     

          4.9.8  แผน่ใส     

          4.9.9  สไลด ์     

          4.9.10  เคร่ืองเล่นเทปและเทปบนัทึกเสียง     

          4.9.11  วิดีโอเทป     

          4.9.12  กลอ้งถ่ายวิดีโอ     

          4.9.13  คอมพิวเตอร์     

          4.9.14  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา     

    4.10  กิจกรรมการสอนท่ีใชใ้นชั้นเรียน     

            4.10.1  ฟังเทป     

            4.10.2  ฟังเพลง     

            4.10.3  ร้องเพลง     

            4.10.4  เล่านิทาน     

            4.10.5  เล่นเกม     

            4.10.6  อ่านการ์ตูน     

            4.10.7  แสดงละคร     

            4.10.8  โตว้าที     
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รายการ 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ 

แน่ใจ 
หมายเหตุ 

ทาํ ไม่ทาํ 
            4.10.9  การแข่งขนั     

            4.10.10  เกมคอมพวิเตอร์     

            4.10.11  ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน     

            4.10.12  บทบาทสมมุติ  (Role Play)     

    4.11  การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน     

            4.11.1  ทดสอบก่อนเรียน     

            4.11.2  ทดสอบกลางภาค     

            4.11.3  ทดสอบปลายภาค     

            4.11.4  ทดสอบแต่ละคร้ังเรียนเป็นคร้ังคราว     

            4.11.5  คะแนนการเขา้ร่วมชั้นเรียน     

            4.11.6  คะแนนการฟัง     

            4.11.7  คะแนนการพดู     

            4.11.8  คะแนนการอ่าน     

            4.11.9  คะแนนการเขียน     

            4.11.10  คะแนนแบบฝึกหดั     

            4.11.11  คะแนนการบา้น     

            4.11.12  คะแนนการพฒันา     

            4.11.13  มีคะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน     

            4.11.14  ประเมินผลแบบอิงเกณฑ ์     

            4.11.15  ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม     

 

5.  เน้ือหาสาระการสอนท่ีท่านปฏิบติัอยูข่ณะน้ี 
5.1 สอนทกัษะอะไรก่อนหลงั ใส่เลข 1, 2, 3, 4 ตามลาํดบัหนา้เร่ือง 
(……….) สอนฟัง (………..) สอนพดู (………..) สอนอ่าน (…………)สอนเขียน 
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แบบสัมภาษณ์ผู้สอน 

เร่ือง  การศึกษาเปรียบเทยีบวฒันธรรมการสอนภาษาญีปุ่่น ในฐานะภาษาทีส่อง 
ระหว่างมหาวทิยาลยัในประเทศไทยกบัมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่่น 

 

 
ผู้สอนช่ือ-สกลุ……………………………………………………มหาวทิยาลยั……...…………………………………………….  
 
1.  ตามการรับรู้ของท่าน  หลกัสูตรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนในมหาวิทยาลยัของท่านมีลกัษณะอยา่งไร 
 1.1  ประเภทของหลกัสูตร 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
 1.2  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
 1.3  การใชห้ลกัสูตร 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
2.  ตามหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัของท่าน   เน้ือหาวิชาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียนมีลกัษณะอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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3.  อะไรคือปัญหาสาํคญัของการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศของท่าน 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
4.  การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่นมีจุดเด่นกวา่การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
5.  ตามการรับรู้ของท่านอะไรคือความแตกต่างระหวา่งการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
6.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสอนอยา่งไร 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความร่วมมือ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
 นางสมพร   โกมารทตั  เป็นชาวจงัหวดักรุงเทพมหานคร   ปี พ.ศ.2527สาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี เกียรตินิยม จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ปี พ.ศ.2530สาํเร็จ
ปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ระหวา่งปี พ.ศ. 2531 – 2533 ศึกษาวิจยัท่ี
มหาวิทยาลยัทสึคุบะ (Tsukuba University) ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บประกาศนียบตัรทางดา้นการศึกษา
ปีพ.ศ.2535เขา้ทาํงานท่ีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ในตาํแหน่งอาจารยผ์ูส้อนภาษาญ่ีปุ่น คณะ
มนุษยศาสตร์  ระหวา่งปี พ.ศ. 2539 – 2540ไดรั้บทุนจาก Japan Foundation ไปอบรมหลกัสูตรการ
สอนภาษาญ่ีปุ่นเวลา 1 ปี ณ ศูนยภ์าษาเมืองอุระวะ (Urawa) ประเทศญ่ีปุ่นและได้รับ
ประกาศนียบตัรการสอนภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ  ในปี พ.ศ. 2545ไดรั้บรางวลัอาจารย์
ผูส้อนดีเด่นจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย  ์  ในปีพ.ศ.2546ได้รับตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  และในปีเดียวกนัไดรั้บการรับรองคุณภาพเป็นอาจารยผ์ูส้อนคุณภาพระดบัดีมาก 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  สงักดัสถาบนัภาษา  มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์  
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