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ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงดว้ยดี จำกควำมกรุณำอยำ่งยิ่งของรองศำสตรำจำรย ์ดร.กลำ้ 
ทองขำว อำจำรยท่ี์ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ และศำสตรำจำรย ์ดร.บุญเสริม วีสกุล อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม ท่ีได้
ให้ค  ำปรึกษำ แนะน ำ ข้อคิด และก ำลังใจตลอดระยะเวลำกำรท ำวิจัยทุกขั้นตอน ผูว้ิจ ัยขอกรำบ
ขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณะกรรมกำรสัมมนำดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมกำรสอบดุษฎี
นิพนธ์ ประกอบดว้ย ศำสตรำจำรย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลำรัตน์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร 
และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปองสิน วิเศษศิริ ท่ีให้ค  ำแนะน ำอนัเป็นประโยชน์ต่อดุษฎีนิพนธ์ ผูว้ิจยัขอ
กรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน  
กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) ประเมินรูปแบบกำรจดักำรโปรแกรมภำษำญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน ำเท่ียวท่ี
ผูว้จิยัไดพ้ฒันำข้ึน 

ขอขอบพระคุณทุกแหล่ง ทุกท่ีท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมท่ีเป็นข้อมูล
ส ำคญัในกำรเก็บขอ้มูลเชิงปริมำณ และผูมี้พระคุณท่ีสละเวลำให้ผูว้ิจยัสัมภำษณ์อนัเป็นขอ้มูลส ำคญัยิ่ง
ในกำรเก็บขอ้มูลเชิงคุณภำพ ผูว้จิยัขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูง 

นอกจำกควำมกรุณำท่ีผูว้ิจยัไดรั้บจำกผูมี้พระคุณตำมท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ลว้นแต่เป็นก ำลงัใจ 
ก ำลงัควำมคิด ท่ีจะลืมไม่ไดคื้อ มหำดุษฎีลยัธุรกิจบณัฑิตยส์ถำบนักำรศึกษำท่ีผูว้จิยัไดป้ฏิบติังำนมำเป็น
เวลำกวำ่ 20    ท่ีสนบัสนุนก ำลงัเงิน ทุนกำรศึกษำแก่ผูว้จิยัจนส ำเร็จกำรศึกษำคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณหัวหน้ำ อำจำรย ์ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ หัวหน้ำหมวดวิชำภำษำต่ำงประเทศฯใน
ควำมกรุณำแปลบทคัดย่อเป็นภำษำอังกฤษ ขอบคุณทุกก ำลังใจจำกหัวหน้ำหมวดวิชำฯ และ 
เพื่อนร่วมงำนในหมวดวชิำฯ ทุกคน และเพื่อนๆ ทุกคนใน มธบ. 

ท้ำยสุดน้ีงำนวิจัยน้ีส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยควำมรัก ควำมห่วงใย ควำมช่วยเหลือ ก ำลังใจ 
ค ำแนะน ำ ข้อคิดเห็น ค ำปรึกษำ แรงผลักดัน และอ่ืนๆ อีกมำกมำยจำก รองศำสตรำจำรย์ชัชชัย  
โกมำรทตั ผูว้จิยัขอขอบคุณอยำ่งมิลืมเลือน 

 

       สมพร  โกมำรทตั 
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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียวท่ี 
พึงประสงค์ ศึกษาสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนําเท่ียว และพฒันารูปแบบ 
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจนาํเท่ียว 

ตวัอยา่งท่ีให้ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการสอบถาม 
ประกอบด้วย หัวหน้าหรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นและอาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาญ่ีปุ่นระดับ
ปริญญาตรีในสถาบนัของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ และเจา้ของหรือผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ีท่ีใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังานของบริษทันาํเท่ียวท่ีนาํนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย 
(Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตจบภาษาญ่ีปุ่นทาํงาน 2) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 
ประกอบดว้ย หวัหนา้หรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นจากสถาบนัอุดมศึกษาหรืออาจารยท่ี์สอนวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียว และเจา้ของหรือผูจ้ดัการบริษทันาํเท่ียวท่ีมีบณัฑิตจบภาษาญ่ีปุ่น
ทาํงาน และ3) กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ 

การวิจยัแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลคุณลกัษณะ
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียวท่ีพึงประสงค ์และสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจนาํเท่ียวโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและประมวลผลการศึกษา 2) ขั้นการศึกษาเชิง
คุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อนาํมาวิเคราะห์สังเคราะห์และ
สร้างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจนาํเท่ียว 3) ขั้นการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อตรวจสอบ  ประเมิน ปรับปรุงและรับรองรูปแบบ 

ผลการวิจยั  พบดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนําเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาเรียงลาํดบัตามความสาํคญัมากสุดและรองลงไป ไดแ้ก่ ดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพ
เก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียว ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการวางแผน การจดัการและการพฒันา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและ

ฆ 
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2. สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียว พบวา่ 
2.1 ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมเน้นการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม

และความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียว ท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

2.2 จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมคือ มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถหรือศกัยภาพในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียว เขา้ใจมารยาทและ 
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม สามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างชาํนาญ และมีสมรรถนะเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

2.3 การจดัหลกัสูตรของโปรแกรม หลกัสูตรตอ้งเนน้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
นาํเท่ียว เนน้การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั สาระหลกัสูตรเนน้การ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดา้น ดว้ยการปฏิบติัจริงจนเกิดทกัษะและสมรรถนะตามหนา้ท่ี
ท่ีรับผิดชอบ  การพฒันาและประเมินหลกัสูตรตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของ
สงัคม 

2.4 การจดับุคลากรสอนในโปรแกรมการศึกษา จะตอ้งมีการวางแผนงานบุคคล  
จากฐานของปริมาณและคุณภาพของงานตามเป้าหมายของหลกัสูตร การสรรหาบุคลากรตอ้งเนน้
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรง การพฒันาบุคลากรเนน้การเพิ่มพูนความรู้ท่ีทนัสมยั  
ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ การประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรเน้นการพฒันาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

2.5 การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรม เนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจจนสามารถ
ใช้ภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจนําเท่ียวอย่างชาํนาญ รวมถึงมีการปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค์แก่ผูเ้รียน  วิธีการสอนตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและ
พฤติกรรมการคิด เน้นการใชส้ถานการณ์จาํลอง การบรรยายเชิงอภิปราย เน้นบทบาทสมมติ จดั
ทศันศึกษา และการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 

2.6 การจดักิจการนักศึกษาของโปรแกรม ตอ้งมีการปฐมนิเทศนักศึกษา และ 
ปัจฉิมนิเทศโดยรุ่นพี่หรือผูมี้ประสบการณ์ทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรม ควรจดั
อาจารยท่ี์ปรึกษา จดัทุนการศึกษา จดัการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จดัการดูแลเร่ืองวินัยและ

DPU



จ 

2.7 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกของโปรแกรม  เน้นความเป็นประโยชน์  
ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความทนัสมยั ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกใน 
การใช ้และความปลอดภยั ไม่ควรเนน้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงอย่างเดียว  
แต่การบรรยายของผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ยงัสาํคญัมาก ไม่ควรยกเลิกการสอนโดยวิธีการบรรยาย 

2.8 การกาํกบัติดตาม/ประเมินผลโปรแกรมเน้นการดาํเนินการตามกระบวนการ            
ตั้งแต่ขั้น การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแกไ้ข 

3. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียว โดยการนาํ
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจนาํเท่ียวท่ีพึงประสงคม์าประมวลกบัผลการวิเคราะห์สาระ
การจดัการโปรแกรม ทาํใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการนาํเท่ียว ช่ือว่า “ KEP 
to S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business” หรือ “ 
รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษา ท่ีเน้นการพฒันาความรู้ คุณธรรม และ
ศกัยภาพ เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจนาํเท่ียว” 
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ABSTRACT 
 

This dissertation aims to study qualifications of desirable graduates in Japanese 
language, to study program management in Japanese language for tourism business, and to 
develop a model of the Japanese language program management for tourism business  in higher 
education level. 

The samplings used in the study are divided into 3 groups; 1) those giving quantities 
information are heads/secretaries and teachers of Japanese language in undergraduate level from 
state and private educational institutes and owners or managers and staff of inbound travel 
companies having their staff with a degree in Japanese language. 2) Those providing qualitative 
information consist of heads, secretaries or teachers responsible for Japanese for Tourism 
Business in higher education institutes and owners or managers of travel companies for inbound 
Japanese tourists, and 3) experts. 

Three research procedures are set up; 1) a quantitative study is used to obtain data in 
desirable qualification of graduates in Japanese language for tourism business and contents of 
program management in Japanese language for tourism business but data analysis and conclusion, 
2) a qualitative study with in-depth interview is used to support the results obtained from the 
quantitative study in order to analyze, synthesize and create a model of Japanese program 
management for tourism business, and 3. Focus group to investigate, assess and improve the 
model. 
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The results of the study are found that: 
1. The level of desirable qualifications of Japanese graduates according to Thai 

Qualifications framework for Higher Education(TQF:HEd) is run from maximum to minimum in 
subject knowledge and occupation skills, inter-personal skills and responsibility, cognitive skills, 
personality, planning, management and development, ethics and moral, numerical analysis, 
communication  and information technology skills . 

2. In the contents of program management in Japanese language for tourism 
business; 

2.1 The program philosophy is to produce graduates accomplished with 
knowledge, characters and ability in using Japanese language in tourism business according to the 
demand of local and international markets. 

2.2 The aim of Japanese program management is to produce graduates 
accomplished with knowledge, characters, ability in using Japanese language in tourism business, 
understanding in cross-culture, skillfully occupational performance, and having potential for 
demand of both local and international markets. 

2.3 The curriculum should be focused on knowledge in Japanese language for 
tourism business, learning experience, problem solving, and training.  The curriculum contents 
should be focused on 5 qualifications in learning framework starting from practice to skillful 
proficiency. Curriculum development and assessment should be based on the requirement of 
society. 

2.4 Teaching staff management in the program should be planned from quantity 
and quality of work according to the curriculum purpose.  Teaching staff recruitment should be 
based on subject knowledge, ability and direct experience.  The staff development should be 
focused on modern technology, current situations and accurate information.  The work assessment 
should be based on work quality development continually. 

2.5 The program management should be emphasized on suitability and advantage 
the learners should achieve.  The learners should have knowledge, understanding and ability in 
using Japanese language in tourism business skillfully.  The learners should be implanted with 
desirable attitude, value and morality.  The teaching method should be based on activities, 
thinking, dummy situations, discussion, role-plays, field trip and part-time working. 
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2.6 Students’ affair management should have orientation and farewell meeting by 
former students or those having direct experience in Japanese language for tourism business. 
Students should be provided with advisors, scholarships, education and career supervision, 
discipline and personality training. Extra activities, such as academics, sports, recreation, public 
work and Thai and Japaneseernity, cultural activities should be arranged for students. 

2.7  The program facility management should be focused on benefit, suitability, 
interest, variety, sufficiency, facility in use and safety.   Modern media and technology should be 
used in teaching and learning in parallel with a lecture of experienced teachers. 

2.8  The program assessment and evaluation should be started from plan, do, 
check and improve. 

3. The “KEP to S&C Model: The Japanese Language Program Management” for 
development of program management in Japanese language for tourism business is obtained from 
the integration between desirable qualifications of graduates in Japanese language and content 
analysis in Japanese language program. This model emphasizes development in knowledge, 
ethics, and potential in order to accomplish the learners in skills and efficiency in tourism 
business. 
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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี ในส่วนของเศรษฐกิจซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัตวัส าคญัของความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คัง่ 
ของประเทศนั้น ในหลายประเทศเดิมทีเป็นประเทศเกษตรกรรม ต่อมาความเจริญของเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล เทคโนโลยีมีมากข้ึน โลกเกิดการปฏิวติัเปล่ียนเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนใน 
บางประเทศท่ีไม่สามารถเปล่ียนประเทศของตนเป็นประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได ้เพราะปัจจยั
บางประการ ประเทศเหล่านั้นหนัมองส่ิงท่ีมีในประเทศของตน เช่น ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว และ
ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศตน เป็นตน้ โดยจดัการส่ิงดีๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศของตนให้มี
มูลค่า เป็นสินคา้ ขายเพื่อท ารายได้ให้แก่ประเทศ จนยุคปัจจุบนัสินค้าประเภทการท่องเท่ียว 
แพร่ขยายเติบโตในมุมกวา้งข้ึนเร่ือยๆจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับของโลกวา่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัในการ
พฒันาสถาบนัหลกัของสังคมโลก ทั้งดา้นการพฒันา ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการพฒันา 
กล่าวคือ เม่ือมีการเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ก็จะเกิดการพฒันาความเจริญ
หลากหลายด้านตามเข้าไปถึงแหล่งนั้ น ชุมชนนั้ น สังคมนั้ น ความเจริญท่ีว่า คือ ระบบ
สาธารณูปโภค การคมนาคม โรงแรม ร้านคา้ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ดา้นสังคมในระดบั
ทอ้งถ่ินเกิดการกินดี อยูดี่ มีความสุข ก่อให้เกิดการพฒันาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว ขจดัปัญหา
ความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ท าให้คนรักถ่ินเกิด ในระดับประเทศ การท่องเท่ียวเป็น 
การแลกเปล่ียนวฒันธรรม สร้างความสัมพนัธ์ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศเจา้ของบา้นและผูม้า
ท่องเท่ียว ดา้นเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก รายได้
จากการท่องเท่ียวเป็นการสร้างรายไดห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท าให้มีการกระจายรายไดไ้ปสู่
ภูมิภาค เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ท าให้ผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศมีมูลค่าสูงข้ึน เม่ือประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่งผลให้ประเทศไดรั้บรายไดใ้นรูปภาษีอากร
ต่างๆ ท าให้มีเงินในรูปงบประมาณกลับมาใช้พฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วข้ึน 
นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีความส าคญัต่อการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของประเทศใหเ้ป็นท่ี 
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รู้จกัของสังคมโลก (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548: 20) ดงันั้นเม่ือการท่องเท่ียวมีความส าคญั ประเทศ
ต่างๆ ทัว่โลกจึงใชอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาประเทศกนัอย่างกวา้งขวาง 
และก าหนดเป็นนโยบายมีการส่งเสริมอยา่งจริงจงั (ปรีชา แดงโรจน,์ 2544: 30)  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึง ท่ี มีการขยายตัวในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว มี 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างไปสู่การผลิตเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างชดัเจน ในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจดัวา่เป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย สร้างช่ือเสียง สร้างรายได้
เข้าประเทศอย่างมหาศาล จากสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยปี 2551 รายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปีหน่ึงๆ ประมาณหา้แสนลา้นบาท มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยประมาณสิบส่ีลา้นคน ในจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียว
ในไทยมากเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น จากรายงานสถิติการท่องเท่ียวในรอบ 10 ปีท่ี
ผ่านมา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนจนสูงเป็นอนัดบั
สอง จากสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีจ านวน 
1,193,313 คน คิดเป็น 8.63% ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย และ
ระยะเวลาการพกัเฉล่ียมากถึง 8 วนัต่อคน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551) ท่ีส าคญัก็คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเป็นนกัท่องเท่ียวระดบัท่ีมีก าลงัซ้ือสูงท่ีสุดในโลก แต่อุปสรรคส าหรับการมา
ท่องเท่ียวในต่างแดนของนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นคือ ไม่ถนดัในการพูดภาษาองักฤษ และเกือบร้อยละ80
ไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได้ ในขณะเดียวกนัประชาชนคนไทยท่ีเป็นเจา้บา้นก็พูดภาษาญ่ีปุ่น
ไม่ได้ หรือพูดได้ไม่ดีหรือพูดได้ไม่มาก (เตือนใจ ตนังามตรง, 2537) ดังนั้ นอาจกล่าวได้ว่า
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศท่ีส าคญัมากภาษาหน่ึง ควรส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นมากๆ เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมาเท่ียวประเทศท่ีเจา้บา้นพูดภาษาญ่ีปุ่นได ้ก็จะอบอุ่น
ใจตอ้งการมาเท่ียวมากข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ประเทศก็จะมีเศรษฐกิจดี
ข้ึน 

การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย เร่ิมเม่ือมีการติดต่อคา้ขายกบัประเทศญ่ีปุ่น
ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2034-พ.ศ. 2072 (เพญ็ศรี ดุ๊ก, 2542: 91) การเรียน 
การสอนภาษาญ่ีปุ่นเร่ิมในประเทศไทยในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี2 รัฐบาลญ่ีปุ่นเขา้มามีบทบาท 
ดา้นต่างๆ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2477 ญ่ีปุ่นไดต้ั้งสถาบนัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นช่ือ Kokusaibunkashinkookai 
ข้ึน และต่อมาสถาบนัน้ีไดว้ิวฒันาการเป็นเจแปนฟาวด์เดชัน่ในปัจจุบนั เร่ิมแรกการจดัการศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเกิดข้ึนจากความตอ้งการและความพยายามของฝ่ายประเทศญ่ีปุ่น ส่วน
ฝ่ายไทยเร่ิมการสอนภาษาญ่ีปุ่นในปี พ.ศ. 2478 ท่ีโรงเรียนวดับพิตรภิมุขโดยอาจารยช์าวไทยคือ
อาจารย์ ม.ร.ว.  นักษัตร ลดาว ัลย์ จากนั้ นในปี พ.ศ. 2481 ทางฝ่ายญ่ีปุ่นได้เปิดโรงเรียน 
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สอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยแห่งแรก ท่ีท่าช้าง กรุงเทพฯ สังกดัสถาบนัวฒันธรรมญ่ีปุ่น-ไทย  
สอนโดยอาจารยช์าวญ่ีปุ่น ช่ืออาจารย ์ทซูโซ เบียวโต และเม่ือมีผูส้นใจเรียนมากก็ไดข้ยายสาขาไป
ท่ีถนนนเรศ ผูส้อนคือปรมาจารยด์า้นภาษาญ่ีปุ่น ผูแ้ต่งต ารา Nihongo Shoho อาจารยชิ์โนะบุ ซูซูกิ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ิมสอนภาษาญ่ีปุ่น 
สอนโดยพระยาพระเทพปรีดา (จ าเริญ สวสัดิชูโต) และจากนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัก็เปิดสอน
ภาษาญ่ีปุ่นโดยรับช่วงต่อจากนกัเรียนท่ีเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ แต่ก็สอนไดเ้พียง 1 ปี 
ต้องยุติการสอนเพราะขาดครูสอน เน่ืองจากครูท่ีสอนได้รับค าสั่งไปประจ าสถานทูตไทยใน
ประเทศญ่ีปุ่น ดงันั้นการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในช่วงปี พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2488 เกิดจากอิทธิพลทาง
การเมืองและเศรษฐกิจท าให้ในช่วงดงักล่าวเป็นช่วงท่ีภาษาญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยม ต่อมาความนิยมลดลง
เม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ีสอง อาจารยช์าวญ่ีปุ่นท่ีสอนถูกส่งตวักลบัประเทศญ่ีปุ่น ภาษาญ่ีปุ่น
จึงเร่ิมซบเซาลง พอหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง อาจารยช์าวไทยท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่นได้รับเชิญไป
ศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือบุคคลเหล่านั้นส าเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทย ได้ก่อตั้งสมาคม
นกัเรียนเก่าญ่ีปุ่นข้ึนในปี พ.ศ. 2494 และในปี พ.ศ. 2507 สมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่นไดเ้ปิดโรงเรียน
สอนภาษาญ่ีปุ่นข้ึนโดยได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมผ่านมูลนิธิญ่ีปุ่น (พนิดา ฟูคูฮารา และคณะ, 
2534) ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ประเทศญ่ีปุ่นฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทย
การศึกษาภาษา ญ่ี ปุ่นได้ เ ร่ิมอย่ า งจ ริ งจัง อีกค ร้ั งในปี  พ .ศ .  2508  ท่ีคณะ ศิลปศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดเ้ปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเรียนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเป็น
แห่งแรกข้ึนโดยความสนบัสนุนช่วยเหลือเร่ืองต าราเรียน อุปกรณ์การสอน และผูส้อนจากกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาปีพ.ศ. 2509 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นแห่งท่ีสอง และในปีพ.ศ. 2512 ส านกัข่าวสารญ่ีปุ่น (Japan Information 
Service) ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐบาลญ่ีปุ่น โดยการสนบัสนุนจากสถานทูตและมูลนิธิญ่ีปุ่น ไดเ้ปิด
สอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อเป็นการบริการ และเผยแพร่ภาษาญ่ีปุ่นแก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

ในระดับอุดมศึกษาการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นได้เร่ิมสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2508 และมีหลกัสูตรต่างๆ คือ ท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และท่ีคณะ
อกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จนถึงปี พ.ศ. 2530 การศึกษาภาษาญ่ีปุ่นระดบัต่างๆ เร่ิม
ชัดเจนข้ึน การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นได้กระจายไปยงัส่วนภูมิภาค และขยายลงมาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และตอนตน้ตามล าดบั จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่น
จ านวน 385 สถาบัน ในจ านวนดังกล่าวสอนภาษาญ่ี ปุ่นในระดับปริญญาตรีหลายแห่ง  
แบ่งโปรแกรมออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ การจดัการสอนโปรแกรมวิชาเอก วิชาโท และเลือกเสรี ใน
ส่วนของโปรแกรมวิชาเอกเป็นวิชาเอกท่ีเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่น การสอนภาษาญ่ีปุ่น และภาษาญ่ีปุ่น
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ธุรกิจ ปัจจุบนัเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจ านวน 38 แห่ง ในระดบับณัฑิต
วิทยาลยัจ านวน 3 แห่ง เป็นหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่น ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ และญ่ีปุ่นศึกษา 
จากเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันย ังไม่ มีโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จะมีเพียงแค่เป็นรายวิชาจดัสอนเพียง2-3รายวิชา คือ ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการ
โรงแรม ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว และภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมัคคุเทศก์เท่านั้ น ในขณะท่ี
องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 6 ประการ 
คือ ธุรกิจแหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจอาหารและบนัเทิง ธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ และธุรกิจจ าหน่ายสินค้า ท่ีระลึก จากองค์ประกอบดังกล่าวธุรกิจน า เท่ียวเป็น
องค์ประกอบหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากในปัจจุบนั
นกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่จะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยผ่านธุรกิจน าเท่ียว 
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2549, น.3)  

ธุรกิจน าเท่ียว (Tourism Business) ตามความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมายถึง ธุรกิจเก่ียวกับการน านักท่องเท่ียวเดินทางไป
ท่องเท่ียวโดยจัดให้มีบริการหรืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ธุรกิจน าเ ท่ียวจัดเป็น
องคป์ระกอบหลกัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นตวักลางประสานงานระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั
ธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และมีน ้ าหนกัในการค านวณผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ 
(GDP) อยูใ่นระดบัตน้ๆ นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากเป็นอนัดบัสอง 
คือ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจะเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย
โดยผา่นธุรกิจน าเท่ียวเพราะธุรกิจน าเท่ียวเป็นตวัแทนในการติดต่อส่ือสารทางภาษา เม่ือมองการจดั
การศึกษาภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาของไทย พบว่า ยงัไม่มีรูปแบบการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งเป็นรูปธรรมเลย ดว้ยเหตุน้ีรูปแบบการจดัโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นรูปแบบใหม่จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เป็นแนวการปฏิบติัแนวใหม่ เป็นนวตักรรมของการจดั
การศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศไทย สถาบนัอุดมศึกษาไทยควรผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นให้ได้
ตรงตามความตอ้งการของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจะมีงานรอ ได้รายได้ตรงตามวุฒิหรือสูงกว่า บณัฑิตได้ท างานตรงตาม
สาขาวิชาท่ีจบ นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเกิดความพึงพอใจ เพราะประเทศเจ้าของบ้านส่ือสาร
ภาษาญ่ีปุ่นได้ ท าให้มาท่องเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน มีรายได้เข้าประเทศมากข้ึน การเงิน และ
เศรษฐกิจภายในประเทศมีอัตราการไหลเวียนมากข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน 
ประเทศชาติเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงข้ึน 
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เม่ือการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติ ผูว้ิจยั เล็งเห็นว่า 
รูปแบบการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จะเป็นแนวทางน าไปสู่เป้าหมายท าให้
สถาบนัต่างๆมีแนวคิดในการผลิตบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตคือนายจา้ง 
และผูป้ระกอบการ ตลอดจนท าใหบ้ณัฑิตท่ีจบการศึกษาไดท้  างานตรงวุฒิการศึกษา ส่งผลให้ไดรั้บ
รายได้ตรงหรืออาจสูงกว่าวุฒิการศึกษาท่ีแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิต สะท้อนให้เห็นการจัด
การศึกษาท่ีดี ท่ีสามารถสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้กบับณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ด้วยเหตุผล
ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท าวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว 
 
1.2 ประเด็นปัญหำกำรวจัิย  

1. คุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามทศันะของผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นอยา่งไร 
2. คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามทศันะของผูใ้ช้บณัฑิต

เป็นอยา่งไร 
3. สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมีลกัษณะอยา่งไร 
4. รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควรมีลกัษณะ

อยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1. ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามทศันะของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2. คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3.  ศึกษาสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
4. พฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย  

ในการวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1. ประชากรในการวิจยัน้ี  แบ่งตามการเก็บขอ้มูลการวจิยั ดงัน้ี 
1.1 ประชากรท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 
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1.1.1 หัวหน้าหรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นและอาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาญ่ีปุ่นใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกระดบัปริญญาตรีทั้งของรัฐ และ
เอกชนทัว่ประเทศ 33 แห่ง 

1.1.2 เจ้าของหรือผูจ้ดัการและเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังาน ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีงานส ารองการจอง (Reservation) เจา้หนา้ท่ีงานรับโทรศพัท์ (Operator) มคัคุเทศก์ (guide) 
เป็นตน้ของบริษทัน าเท่ียวท่ีน านักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมี
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างานมีส านกังานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

1.2 ประชากรท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย 
1.2.1 ตวัแทนจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่น และตวัแทนจากบริษทัน า

เท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างานมี
ส านกังานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

1.3 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ขอ้คิดเห็นประเมินและ
รับรองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิทางการ
จดัการศึกษา ผูท้รงคุณวฒิุทางภาษาญ่ีปุ่น ผูท้รงคุณวฒิุทางการท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการธุรกิจน า
เท่ียว 

2. ตวัแปรในการวิจยัรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว ประกอบดว้ย 

2.1 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
2.1.1 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นปัจจุบนั 
2.1.2 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค ์

2.2 สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ไดแ้ก่ สาระเก่ียวกบั 
2.2.1 ปรัชญา 
2.2.2 จุดมุ่งหมาย 
2.2.3 การจดัหลกัสูตร 
2.2.4 การจดับุคลากรสอน 
2.2.5 การจดัการเรียนการสอน 
2.2.6 การจดักิจการนกัศึกษา 
2.2.7 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

2.3 รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
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3. พื้นท่ีศึกษา การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัก าหนดพื้นท่ีศึกษาเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท่ี
เปิดสอนโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญาตรี และบริษทัน าเท่ียวท่ีมีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นท างานท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. งานวิจยัเร่ืองน้ีมุ่งพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมการศึกษาเฉพาะท่ีเป็นงานวิชาการ  
ท่ีประกอบดว้ย ปรัชญา จุดมุ่งหมาย การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน การจดัการเรียนการสอน 
การจดัการกิจการนกัศึกษา การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเท่านั้น 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้นวตักรรมคือรูปแบบการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยท่ี
สนองตอบตลาดแรงงานธุรกิจน าเท่ียว 

2. สถาบนัการศึกษาไดแ้นวทางการผลิตบณัฑิตเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของนายจา้ง ผูใ้ช้
บณัฑิต ผูป้ระกอบการ  

3. สถาบนัอุดมศึกษาสามารถใช้รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึนประยกุตเ์พื่อจดัการโปรแกรมภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืนๆ ได ้
 
1.6 นิยำมศัพท์ (ศัพท์ทีใ่ช้ในกำรวจัิยคร้ังนี้)  

คุณลักษณะบัณฑิต หมายถึง คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีปรากฏตามการรับรู้ของสถาน
ประกอบการและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education :TQF) 

คุณลักษณะบัณฑิตภำษำญี่ปุ่น หมายถึง คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีปรากฏตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 

คุณลักษณะบัณฑิตภำษำญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจน ำเที่ยวที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณสมบติัของ
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) และตามการรับรู้
ของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์

สำระกำรจัดกำรโปรแกรมภำษำญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจน ำเที่ยว  หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินการเก่ียวกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นท่ีค านึงถึงปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงหมายถึงผูเ้ขา้ศึกษาในโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว กระบวนการจดัโปรแกรมหมายถึง รูปแบบการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ี ปุ่นระดับอุดมศึกษา และผลท่ีได้ก็ คือ คุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมภาษาญ่ี ปุ่น
ระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย 
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ปรัชญำและจุดมุ่งหมำย หมายถึง หลกัแห่งความคิดในการจดัโปรแกรมการศึกษาแบบ
ผสมผสานเชิงบูรณาการโดยมุ่งสร้างผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะเป็นผูมี้ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานธุรกิจน าเท่ียว 

กำรจัดหลักสูตร หมายถึง การก าหนดรูปแบบหลักสูตร สาระหลกัสูตร การพฒันา
หลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

รูปแบบหลกัสูตร หมายถึง ลกัษณะของหลกัสูตรในโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
สำระหลกัสูตร หมายถึง ลกัษณะในภาพรวมของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
                                  และขั้นตอนในการด าเนินการเก่ียวกบั

        ของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
กำรประเมินหลักสูตร หมายถึง          และขั้นตอนในการด าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพของหลกัสูตรโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
กำรจัดบุคลำกรสอน หมายถึง การจัดคณาจารย์หรือผูส้อนเพื่อท าหน้า ท่ีสอนและ

บริหารจดัการโปรแกรม เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัยากรบุคคลและ
โปรแกรมวิชา ในการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการประเมินผล 
การปฏิบติังานบุคลากรสอนในโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การด าเนินการจดัการเก่ียวกบัหลกัการจดัการเรียน
การสอน รูปแบบการจัดการเรียน และการจัดรูปแบบการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานธุรกิจ 
น าเท่ียว 

กำรจัดกจิกำรนักศึกษำ หมายถึง การจดัการกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง
ทั้ ง ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพท่ีสนองความต้องการของตลาดแรงงานธุรกิจ 
น าเท่ียว 

กำรจัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง การจดัการส่ือการเรียนการสอน อนัไดแ้ก่ วสัดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือช่วยการสอน เทคโนโลยีทางการสอนท่ีใช้ประกอบการสอนและจดัให้บริการ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานธุรกิจน าเท่ียว 

กำรก ำกบัติดตำมและกำรประเมินผล หมายถึง กระบวนการควบคุมดูแลตรวจสอบและ
ประเมินค่าและตดัสินความส าเร็จของโปรแกรมการศึกษาให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ 
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รูปแบบกำรจัดกำรโปรแกรมภำษำญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษำเพื่อธุรกิจน ำเที่ยว หมายถึง 
โครงสร้างองค์ประกอบของสาระการจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปรัชญา จุดมุ่งหมาย การจดัหลกัสูตร  
การจัดบุคลากรสอน การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการนักศึกษา และการจัดส่ิงอ านวย 
ความสะดวก 

ผู้ เข้ำศึกษำในโปรแกรมภำษำญี่ปุ่ นเพื่อธุรกิจน ำเที่ยว  หมายถึง ผู ้จบการศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ีเคยเรียนหรือไม่เรียนเคยภาษาญ่ีปุ่น 

ธุรกิจน ำเที่ยว หมายถึง สถานท่ีประกอบธุรกิจการให้บริการด้านน าเท่ียวหรือบริษัท 
น าเท่ียว (Travel Agent) ท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

โปรแกรมภำษำญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษำ หมายถึง หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 

บัณฑิตภำษำญี่ปุ่น หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นปัจจุบนัของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ตวัแทนของบริษทัน าเท่ียวท่ีน านักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน (Inbound Tour) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี
ประกอบดว้ยเจา้ของหรือผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ีท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
งานส ารองการจอง (Reservation) เจา้หนา้ท่ีงานรับโทรศพัท ์(Operator) มคัคุเทศก ์(guide) เป็นตน้ 

ผู้ผลิตบัณฑิต หมายถึง อาจารย์ผูส้อนวิชาภาษาญ่ีปุ่น หัวหน้าหรือเลขานุการสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกระดบัปริญญาตรีทั้งของ
รัฐ และเอกชนทัว่ประเทศ 

สถำบันอุดมศึกษำ หมายถึง สถานท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของรัฐและเอกชนท่ี
สังกดัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ 

น าเท่ียว  ผูว้จิยัไดศึ้กษา คน้ควา้ทฤษฏี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยน าเสนอเป็นขั้นตอน 
2.1  การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
2.2  การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษา 
2.3  การพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมการศึกษา 

2.3.1  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
2.3.2  แนวคิดเร่ืองการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
2.3.3  โครงสร้างการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
2.3.4  องคป์ระกอบหรือสาระการจดัการโปรแกรมการศึกษา 

2.3.4.1  ปรัชญาและจุดมุ่งหมายการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
2.3.4.2  การจดัหลกัสูตร 
2.3.4.3  การจดับุคลากรสอน 
2.3.4.4  การจดัการเรียนการสอน 
2.3.4.5  การจดักิจการนกัศึกษา 
2.3.4.6  การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.3.4.7                              

2.4  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
2.4.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดบัปริญญาตรี 
2.4.2  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
2.4.3  คุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพึงประสงคภ์ายในประเทศ

และต่างประเทศ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวและความส าคญั 
2.6  แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
2.7  สรุปการวเิคราะห์วรรณกรรม 
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2.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีดงัน้ี 

2.1.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ในหมวด 3 และหมวด 4 ได้
ก าหนดให้มีระบบการศึกษา และแนวการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีผลท าให้
ทบวงมหาวิทยาลยัตอ้งมีการปฏิรูปการเรียนการสอน และจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดย  
มุ่งการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณสมบติั  
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศชาติ ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้หลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย สาระของหลกัสูตรทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพตอ้ง 
มุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล การพฒันาเน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน การพฒันา
หลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอนให้ทนัต่อเหตุการณ์ และสนองความตอ้งการของบุคคล
และสังคม โดยพฒันาทั้งหลกัสูตรท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ วิชชาชีพขั้นสูง การคน้ควา้วิจยัเพื่อ
พฒันาองคค์วามรู้ และพฒันาสังคม  

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ท าให้ทบวงมหารวิทยาลยัได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการพฒันาหลักสูตรท่ีพึงประสงค์ในระดับอุดมศึกษา มีดังน้ี 
(ทบวงมหาวทิยาลยั, 2544, น.7-8)  

1. ใหมี้การส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความเป็นอุดมศึกษาเพื่อมวลชน 

2. ใหมี้การประกนัคุณภาพทุกหลกัสูตร โดยพฒันาตวับ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

3. กระบวนการเรียนรู้ การคน้ควา้และวิพากษ์วิจารณ์เน้ือหาสาระ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชภ้าษาท่ีมีประสิทธิภาพ การน าเสนอท่ีทนัสมยั 

4. การบริหารจดัการหลกัสูตรการขออนุมติัหลักสูตรต้องก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งสนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

5. การส่งเสริมการวิจยัให้ความส าคญักบัการวิจยัในสถาบนั การจดัสรรงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการวจิยั 

6. การจดัการศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นสากลหรือนานาชาติ 
7. ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตการใช้สถาบันท่ีมีความพร้อมเป็นแกนน าใน 

การจัดท าหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร และมีระบบการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลหลกัสูตร เพื่อเป็นการประกนัวา่บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษาไวใ้นมาตราต่างๆ ดงัน้ี 

มาตรา 22 ก าหนดวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นความส าคญั กล่าวคือ ผูเ้รียนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนองได ้กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

มาตรา 24 ก าหนดว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ 
ความถนัดของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนจากประสบการณ์จริง  
การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิา 

มาตรา 30 ก าหนดวา่ ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

2.1.2 แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2565) เป็นแผน 15 ปี 
เป้าหมาย คือ เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมี คุณภาพ 
สู่ตลาดแรงงาน และพฒันาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์ รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
ทอ้งถ่ินไทยโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวชิาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

2.1.3 กรอบแนวคิดเชิงนโยบายอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กล่าวว่า มหาวิทยาลยัตอ้งเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาต่างๆ ท่ี
เป็นความตอ้งการของประเทศให้มีคุณภาพทดัเทียมระดบันานาชาติ ปรับปรุงมาตรฐานหลกัสูตร
และการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนต่อการสร้างคุณลกัษณะให้ผูเ้รียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น 
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทนัสมยั นอกจากน้ียงักล่าวว่า 
มหาวิทยาลยัในฐานะเป็นองค์กรท่ีส าคญัของสังคม จึงตอ้งมีบทบาทในการน าประเทศดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. พฒันาคนใหเ้ป็นมนัสมองของชาติ เพื่อสร้างองคค์วามรู้และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  
2. สร้างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลางและระดบัสูงของ

ประเทศ 
3. ใหก้ารศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ และเป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศ 
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4. สร้างดุลยภาพและความเป็นเลิศในการผลิตบณัฑิต โดยให้ความส าคญักบัการผลิต
และพฒันาก าลงัคนตอ้งเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจเอกชน โดยให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการท างานใน
สถานประกอบการจริง และใหมี้การประเมินประสบการณ์ท างานเป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียน 

2.1.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 จากเอกสารต่างๆ ของ
ยเูนสโกและจากเอกสารการประชุมของคณะกรรมการการจดัท าแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาและ
จากการประชุมอ่ืนๆ (อา้งถึงใน พงษเ์ดช สารการ, 2549, น. 13-16) สรุปไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี 

2.1.4.1 หลกัส าคญัของอุดมศึกษาไทยในอนาคต คือ การจดัการอุดมศึกษาเพื่อมหาชน
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 10 วา่ “การจดัการศึกษา
ตอ้งจดัให้บุคคลชาวไทยมีโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาท่ีรัฐตอ้งจดัให้ทัว่ถึงโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ผลของการบงัคบัใช้มาตราน้ีจะท าให้ผูจ้บ
มธัยมศึกษามีความปรารถนาท่ีจะเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา 

2.1.4.2 เพื่อให้การจดัการอุดมศึกษาเพื่อมหาชนสัมฤทธ์ิผล รัฐจะตอ้งจดัอุดมศึกษาให้
เกิดความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ประเภท ระดับ หลักสูตร วิธีการให้การศึกษา รวมทั้ ง 
การถ่ายโอนหน่วยกิต และการรับรองประกาศนียบตัร เพื่อใหค้นไดมี้โอกาสเลือกตามความตอ้งการ 

2.1.4.3 พนัธกิจหลกัของอุดมศึกษา คือ การพฒันาตวับุคคลให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย ความรู้ความคิด จิตใจ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.4.4 เน้น “การเรียนรู้” มากกว่า “การสอน” ยึดผูเ้รียนเป็นหลักส าคญั สอนให้
นกัศึกษารู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัวิพากษ ์รู้จกัท างานเป็นหมู่คณะ ให้มีจิตใจและมีทกัษะท่ีจะ
ประกอบอาชีพ 

2.1.4.5 ควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค ์

2.1.4.6 ปรับหลกัสูตรและการสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะสอดแทรกเร่ืองราวท่ี
เป็นปัญหาท่ีตอ้งเผชิญในสังคม 

2.1.4.7 ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ควรจะต้องให้บุคคลภายนอก ผู ้มี  
ส่วนเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) เขา้มามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นให้
ขอ้เสนอแนะ หรือเขา้มาช่วยในการตดัสินใจและรับผดิชอบกิจการอุดมศึกษา 

2.1.4.8 ควรมีเกณฑ์และมาตรฐานเชิงคุณภาพส าหรับหลักสูตร การสอน บุคลากร  
ทั้งผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา บุคลาการเสริม รวมทั้งระบบบริหารของสถาบนั 
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2.1.4.9 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการความร่วมมือในรูปของเครือข่ายในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งมีการเปรียบเทียบคุณภาพ (Benchmarking) ในแต่ละ
สาขาวชิาท่ีเป็นเครือข่ายกนั 

นอกจากน้ี Chickenring and Gamson (1991, pp. 13-23) ไดเ้สนอหลกัส าคญั 7 ประการ
ในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 1) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะวิชากบันกัศึกษา 
(Encourages student-faculty contact) 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนกัศึกษา (Encourages 
cooperation among students) 3) ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Encourages active learning) เช่น 
การศึกษาดว้ยตนเอง การเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนจากกรณีศึกษา โดยผูส้อนเป็นผู ้
จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 4) ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นกัศึกษาทนัที (Gives 
prompt feedback) เพื่อให้นกัศึกษาได้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองให้นกัศึกษาเกิด
ก าลงัใจในการเรียนและเกิดความเขา้ใจจุดดอ้ยของตนเองเพื่อหาทางแกไ้ข 5) การจดัเวลาเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน (Emphasizes time and task) จะท าให้ 
การเรียนของผูเ้รียนและการสอนของอาจารยเ์กิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 6) ผูส้อนควรตั้ง
เกณฑ์ความคาดหวงัการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัสูงท่ีผูเ้รียนสามารถท าได้  (Communicates high 
expectations) เพื่อเป็นการทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 7) ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียน
ท่ีแตกต่างของนกัศึกษาแต่ละคน (Respects diverse talented and ways of learning) ควรจดัการเรียน
การสอนท่ีเสริมจุดเด่นและซ่อมจุดดอ้ยของผูเ้รียนแต่ละคน  

Ramsden (2003, pp. 93-99) ไดอ้ธิบายหลกัส าคญั 6 ประการในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ในระดบัอุดมศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นดงัน้ี 1) การอธิบายท่ีดีของผูส้อนและการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจ (Interest and explanation) 2) ความเอาใจใส่ผูเ้รียนและการให้เกียรติผูเ้รียน
และวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Concern and respect for students and students learning) 3) การประเมินผล
ผูเ้รียนท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และวิธีการสอนและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รียน (Appropriate assessment and Feedback) 4) มีเป้าหมายการศึกษาท่ีชดัเจนและทา้ทาย
สติปัญญาของผูเ้รียนและมีความสนุกในการเรียน  (Clear goals and intellectual challenge)  
5) การใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ ของการเรียนรู้โดยมี
ผูส้อนเป็นผูค้วบคุมช้ีแนะเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างเต็มท่ีจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
(Independence control and engagement) 6) ผูส้อนตอ้งรู้จกัและเรียนรู้ผูเ้รียน (Learning from 
students) ซ่ึงการรู้จกัและเรียนรู้ผูเ้รียนจะท าใหผู้ส้อนทราบวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหาวิชาตอนใดและ
สามารถแกไ้ขและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
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สรุปได้ว่า การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาต้องมีเป้าหมาย คือ มุ่งผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณสมบติัตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศชาติ ดังนั้ นหลักสูตรระดับอุดมศึกษาควรมี 
ความหลากหลายในลกัษณะสหวิทยาการเชิงบูรณาการ และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
สร้างสรรคห์รือความรู้ท่ีต่อยอดของศาสตร์ต่างๆ ส่วนการเรียนการสอนยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้น
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เช่น การศึกษาดว้ยตนเอง การเรียนจากกรณีศึกษา  
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การเรียนโดยใช้การวิจยัเป็นฐาน 
(Research Based Learning) ผูส้อนตอ้งสนใจและเอาใจใส่การเรียนรู้ของผูเ้รียน จดักิจกรรมทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ส่งเสริการท างานร่วมกนัของนกัศึกษา การประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนควรเน้นเร่ืองความรู้ ความคิด ความสามารถในการผลิตงานท่ีสร้างสรรค์
มากกวา่เนน้ความรู้จากต าราและการสอนของผูส้อนฝ่ายเดียว 
 
2.2 การจัดการศึกษาภาษาญีปุ่่นและโปรแกรมภาษาญีปุ่่นระดับอุดมศึกษา 

ความสัมพนัธ์ของประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น เร่ิมข้ึนเม่ือมีการติดต่อคา้ขายกนัตั้งแต่
สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2ในปี พ.ศ. 2034-พ.ศ. 2072 (เพญ็ศรี ดุ๊ก, 2542, น. 91) ในขณะนั้น 
การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นยงัไม่ชดัเจน ยงัไม่มีหลกัฐานปรากฏท่ีชดัเจน 

การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย เร่ิมมีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นอย่าง
ชัดเจนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นเข้ามามีบทบาทด้านต่างๆ กล่าวคือในปี  
พ.ศ. 2477 ญ่ีปุ่นไดต้ั้งสถาบนัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นช่ือ Kokusaibunkashinkookai ข้ึน และต่อมา
สถาบนัน้ีไดว้ิวฒันาการเป็นเจแปนฟาวด์เดชัน่ในปัจจุบนั โดยเร่ิมแรกการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น
ในประเทศไทยเกิดข้ึนจากความตอ้งการและความพยายามของฝ่ายประเทศญ่ีปุ่น ส่วนฝ่ายไทยเร่ิม
การสอนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2478 ท่ีโรงเรียนวดับพิตรภิมุขโดยอาจารยช์าวไทย
คืออาจารย์ ม.ร.ว.นักษตัร ลดาวลัย์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2481 ทางฝ่ายญ่ีปุ่นได้เปิดโรงเรียนสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยแห่งแรก  ท่ีท่าช้าง กรุงเทพฯ สังกัดสถาบันวฒันธรรมญ่ีปุ่น-ไทย  
สอนโดยอาจารยช์าวญ่ีปุ่น ช่ืออาจารย ์ทซูโซ เบียวโต และเม่ือมีผูส้นใจเรียนมาก ก็ไดข้ยายสาขาไป
ท่ีถนนนเรศ ผูส้อนคือปรมาจารย์ด้านภาษาญ่ีปุ่นช่ืออาจารย์ชิโนะบุ ซูซูกิผูแ้ต่งต ารา Nihongo 
Shoho ต่อมาในปีพ.ศ. 2485 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ิมสอน
ภาษาญ่ีปุ่น สอนโดยพระยาพระเทพปรีดา (จ าเริญ สวสัดิชูโต) ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้
เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นโดยรับช่วงต่อจากนักเรียนท่ีเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ แต่สอนได้
เพียง 1 ปี ตอ้งยติุการสอนเพราะขาดครูสอน เน่ืองจากครูท่ีสอนไดรั้บค าสั่งไปประจ าสถานทูตไทย
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ในประเทศญ่ีปุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2477–พ.ศ. 2488 เน่ืองจากอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจท าให้
ในช่วงดงักล่าวภาษาญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยมมาก ต่อมาความนิยมลดลงเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ีสอง 
อาจารย์ชาวญ่ีปุ่นท่ีสอนถูกส่งตัวกลับประเทศญ่ีปุ่น ภาษาญ่ีปุ่นจึงเร่ิมซบเซาลง พอหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง อาจารยช์าวไทยท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่นไดรั้บเชิญไปศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือ
บุคคลเหล่านั้นส าเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทย ได้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นข้ึนในปี  
พ.ศ. 2494 และในปี พ.ศ. 2507 สมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่นไดเ้ปิดโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นข้ึนโดย
ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมผ่านมูลนิธิญ่ีปุ่น (พนิดา ฟูคูฮารา และคณะ , 2534) ต่อมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2494 เป็นตน้มา เศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นฟ้ืนตวัข้ึน การศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยได้
เร่ิมอยา่งจริงจงัอีกคร้ังจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2508 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดย
ความสนบัสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ร่ิมสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชา
เรียนระดบัปริญญาตรีเป็นแห่งแรก โดยไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนต าราเรียน อุปกรณ์การสอน 
และผูส้อนจากกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาปี พ.ศ. 2509 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัเปิดสอนเป็นแห่งท่ีสอง และในปี พ.ศ. 2512 ส านกัข่าวสารญ่ีปุ่น (Japan Information 
Service) ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐบาลญ่ีปุ่น โดยการสนบัสนุนจากสถานทูตและมูลนิธิญ่ีปุ่น ไดเ้ปิด
สอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อเป็นการบริการ และเผยแพร่ภาษาญ่ีปุ่นแก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเป็นตน้มา 

การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในระดบัอุดมศึกษา เร่ิมอยา่งจริงจงัอยา่งเป็นทางการท่ีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และท่ีคณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จนถึง 
ปี พ.ศ. 2530 การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นระดบัต่างๆ เร่ิมชดัเจนข้ึน การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นได้
กระจายไปยงัส่วนภูมิภาค และขยายลงมาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และตอนตน้ตามล าดบั 
จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 385 แห่งและจ านวนผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น 
78, 802 คน (เจแปนฟาวน์เดชัน่, 2009)  

การจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาไทย จ าแนกไดเ้ป็น 
3 ระดบั คือ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

1. ระดบัปริญญาตรี จดัสอนเป็นโปรแกรม วชิาเอก วชิาโท และวชิาเลือกเสรี 
1.1 การจดัสอนเป็นวิชาเอก มีหลกัสูตรหรือโปรแกรมวิชาท่ีมีจุดเน้นในลกัษณะ

ใกล้เคียงกัน คือ หลักสูตรวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ หลักสูตรการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงปัจจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัปริญญาตรี
มี 33 แห่ง (ท่ีมา http://www.wikipedia.org. การศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย) ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2.1  ช่ือหลกัสูตร คณะท่ีรับผดิชอบและมหาวทิยาลยัท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัปริญญา 
                     ตรี 
 

ช่ือหลกัสูตร คณะท่ีรับผดิชอบ มหาวทิยาลยั 
อกัษรศาสตร์บณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อกัษรศาสตร์บณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
กรุงเทพ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือหลกัสูตร คณะท่ีรับผดิชอบ มหาวทิยาลยั 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน 
สุนนัทา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอยธุยา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือหลกัสูตร คณะท่ีรับผดิชอบ มหาวทิยาลยั 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัการญจนบุรี 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาขา้งตน้

มีวตัถุประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ ผลิตผูเ้รียนให้มีความรู้ความช านาญในการใชภ้าษาญ่ีปุ่น การใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ เรียนรู้วฒันธรรม และวรรณคดีญ่ีปุ่น เป้าหมายคือ ผลิตบณัฑิตเพื่อประกอบ
อาชีพในตลาดแรงงานท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่น หรือศึกษาในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึน 

1.2 การสอนเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลยัหลายแห่งท่ีสอนโปรแกรม
วชิาเอกขณะเดียวกนัก็เปิดสอนเป็นวชิาโทโดยก าหนดหน่วยกิตในฐานะเป็นวิชาโทประมาณ 15-20 
หน่วยกิตข้ึนอยูก่บัคณะวชิาของมหาวทิยาลยันั้นๆ   บางมหาวิทยาลยัสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาโทใน
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ไดแ้ก่ สาขาการท่องเท่ียว สาขาการโรงแรม สาขาการจดัการ สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยสยาม  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นตน้ นอกจากน้ีบางมหาวิทยาลยัเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีบริการ
นกัศึกษาต่างสาขาวชิาท่ีสนใจเรียน  

2. ระดบัปริญญาโท ในปัจจุบนัมีการเปิดสอน 3 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
เปิดสอน2หลักสูตร คือ หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น และสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา-
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บณัฑิตสาขาญ่ีปุ่นศึกษา และมหาวิทยาลยันเรศวร เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขา
ญ่ีปุ่นศึกษา โดยมีว ัตถุประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกันคือเพื่อผลิตผู ้ท่ี มีความรู้ทางภาษา วรรณคดี 
วฒันธรรม การเมือง การปกครอง สังคมญ่ีปุ่น สร้างองคค์วามรู้ทางภาษาญ่ีปุ่น คน้ควา้ วิจยั เผยแพร่
ผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพ 

3. ระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนแห่งแรกและแห่งเดียว คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร คือ เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถดา้นการวิจยั
และสาชาวิชาชีพ เพื่อพฒันาเป็นอาจารย ์นกัวิชาการ ผลิตงานวิจยัดา้นภาษาญ่ีปุ่น สร้างองคค์วามรู้
ใหม่ พฒันางานวจิยัใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและระดบัสากล 

จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย
พบว่า ยงัไม่ปรากฏมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จะมีแต่
มหาวิทยาลยัท่ีสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก์ ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
การโรงแรม เป็นตน้ จากงานวิจยัของ Yasumasa Mori (2010) ไดศึ้กษาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว
ในรายวชิาเลือกบงัคบัสังกดัสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
มหาวิทยาลยัของรัฐ 1 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภฏั 5 แห่ง มหาวิทยาลยัเอกชน 4 แห่ง พบว่า 
มหาวทิยาลยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจน าเท่ียวดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2.2                                                           
 

ชนิดของมหาวทิยาลยั ช่ือมหาวทิยาลยั วชิาภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ธุรกิจการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียวและการ
บริการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั บา้นสมเด็จเจา้พระยา 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 2 

พระนคร 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 2 

สวนดุสิต 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 2 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

ชนิดของมหาวทิยาลยั ช่ือมหาวทิยาลยั วชิาภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ธุรกิจการท่องเท่ียว 

 อุบลราชธานี 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 2 

วไลยอลงกรณ์ 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 1 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 2 

มหาวทิยาลยัเอกชน ธุรกิจบณัฑิตย ์ 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม 
2. ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมคัคุเทศก ์

เกษมบณัฑิตย ์ 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียวและการ
บิน 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัเอกชน สยาม 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจโรงแรม 
2. ภ                                

ศรีปทุม 1. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว 
2. ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม 

 
แต่ เ ม่ือศึกษาหลัก สูตรภาษาญ่ี ปุ่นของต่างประเทศท่ี มีผู ้เ รียนภาษาญ่ี ปุ่นใน

ระดบัอุดมศึกษามาก 5 อนัดบั คือ จีน เกาหลี ไตห้วนั อเมริกา และไทย (เจแปนฟาวเดชัน่, 2009) 
พบว่า มหาวิทยาลัย Kyung Hee ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศเกาหลีมีโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี วตัถุประสงค์ของ
โปรแกรมคือเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นตามคุณสมบติัท่ีตลาดแรงงาน
ดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตอ้งการ การเรียนการสอนเนน้การเรียนและฝึกกบันกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ (http, น. //www.kyunhee.edu.) 

งานวจิยัเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศยงัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
งานวจิยัท่ีปรากฏส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นดงัต่อไปน้ี 

เตือนใจ ตนังามตรง (2537) ได้น าเสนอรายงานการวิจยั เร่ือง “ความตอ้งการและ 
การใชภ้าษาญ่ีปุ่นของภาคเอกชนในระดบับริหาร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความตอ้งการและ
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นโยบายเก่ียวกับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในภาคธุรกิจ และเพื่อศึกษาขอบเขตและปริมาณการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในหน่วยงานธุรกิจ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลจ านวน 128 
คน ซ่ึงประจ าอยูใ่นบริษทัประเภทน าเขา้ส่งออกสินคา้ญ่ีปุ่น บริษทัผลิตสินคา้ร่วมกบัญ่ีปุ่น ผูแ้ทน
จ าหน่ายสินคา้ญ่ีปุ่น และธุรกิจบริการ (โรงแรม การท่องเท่ียว และการธนาคาร) ผลการวิจยัพบว่า
ภาษาญ่ีปุ่นมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารค่อนขา้งมาก และทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับผูบ้ริหารคือ 
ทกัษะการฟัง และทกัษะการพูด เพราะผูบ้ริหารตอ้งสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวญ่ีปุ่น 
และตอ้งมีการสนทนาประจ าวนัทัว่ไป นอกจากนั้นผูบ้ริหารยงัตอ้งใช้ทกัษะการฟังค่อนขา้งมาก 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน ในดา้นนโยบายการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานในภาคธุรกิจ 
บริษทัส่วนหน่ึง (52 %) ไดใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นปัจจยัร่วมในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน แต่
อยา่งไรก็ตามบริษทัเอกชนส่วนใหญ่เคยส่งเสริมและมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ความรู้ทางภาษา บริษทัเอกชนยงัตอ้งการบุคลากรดา้นภาษาญ่ีปุ่นเพิ่มอีกเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ทางภาษาญ่ีปุ่นในระดบัตน้ดา้นทกัษะการพูดฟัง  อ่าน เขียน แปล และ
แปลล่าม นอกจากนั้นบริษทัก็ยงัตอ้งการบุคคลท่ีมีความสามารถระดบัสูงในดา้นการอ่าน แปล และ
การแปลล่ามภาษาญ่ีปุ่นอีกดว้ย การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในหน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการใชแ้บบคร้ัง
คราวและทกัษะท่ีตอ้งใช้มากท่ีสุดคือ ทกัษะการพูดและการฟัง ทั้งน้ีเพื่อการสนทนาในการสังคม 
การประชาสัมพนัธ์ การรับค าสั่ง และการสนทนาเร่ืองงาน นอกจากนั้นตอ้งการบุคคลท่ีมีทกัษะใน
การแปลในระดับมาก  ส าหรับทักษะการเป็นล่ามให้คู่สนทนาและเป็นล่ามในท่ีประชุมมี 
ความตอ้งการเป็นคร้ังคราว 

สุณียรั์ตน์ เพียรเจริญสุข (2547, น. 85-98) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูจ้า้ง
งานบณัฑิตภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ หวัหนา้งานโดยตรงของ
บณัฑิตจ านวน 29 คน เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
บณัฑิตและคุณสมบติัท่ีผูว้า่จา้งงานตอ้งการ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ 2) ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีมีผลต่อการท างาน 3) ด้านบุคลิกภาพ  
4) ดา้นอ่ืนๆ ผลการวจิยัพบวา่ คุณสมบติัของบณัฑิตตามความเป็นจริงอยูใ่นเกณฑ์ดี โดย คุณสมบติั
ไดรั้บการประเมินในเกณฑ์ดีมาก ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขององคก์ร ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย คุณสมบติัท่ีไม่เป็นไป
ตามท่ีผูว้่าจา้งงานตอ้งการ 5 อนัดบั ไดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการพูด
น าเสนองาน ทกัษะล่ามภาษาญ่ีปุ่น ความเป็นผูใ้หญ่ และความเป็นผูน้ า 

เจแปนฟาวเดชัน่ (2009) แปลและเรียบเรียงผลการส ารวจสภาพการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นใน
ต่างประเทศ โดยเจแปนฟาวเดชั่น ผลการส ารวจ พบว่า มีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นใน
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ต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 127 ประเทศ มีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นทัว่โลกประมาณ 2, 350, 000กวา่คน ซ่ึงไม่
รวมผูท่ี้ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นทางทีวี วิทยุ อินเตอร์เน็ตและเรียนส่วนตวั ในจ านวนผูเ้รียนดงักล่าวเป็น
ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นเอเชียตะวนัออกมากกวา่ 60% ประเทศท่ีมีจ านวนผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นมากท่ีสุด 5 อนัดบั
แรก คือ ประเทศเกาหลี (37.9%) ประเทศจีน (16.5%) ประเทศออสเตรเลีย (16.2%) ประเทศอเมริกา 
(5.9%) ไตห้วนั (5.5%) ผูเ้รียนของประเทศไทยมีจ านวน54, 884 คน (2.3%) สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะวิชาเอกและวิชาเลือกทัว่โลกมีทั้งส้ิน 2, 341แห่ง  
มีจ  านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 541, 474 คน ประเทศท่ีมีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัอุดมศึกษามาก 5 อนัดบั 
คือ จีน เกาหลี ไตห้วนั อเมริกา และไทย ซ่ึงมีจ านวน 22, 273 คน วตัถุประสงค์ของการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นของประเทศต่างๆ ไม่ค่อยแตกต่างกนั คือ วตัถุประสงค์หลกั คือ ตอ้งการรู้วฒันธรรม
ญ่ีปุ่น ต้องการส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่น สนใจภาษาญ่ีปุ่น เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
สอบเทียบวุฒิ และเพื่อท างานในอนาคต ส่วนปัญหาการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น คือ ขาดต าราท่ีเหมาะสม 
ขาดขอ้มูลเก่ียวกบัต าราและวธีิการสอน ขาดอุปกรณ์เคร่ืองช่วยสอน 

พชัราพร แกว้กฤษฎางค์ (2551, น. 132-159) ไดศึ้กษาวิจยัดชันีบ่งช้ีคุณภาพหลกัสูตร
ปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา  
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ  
เพื่อศึกษาตวับ่งช้ีคุณภาพดา้นการเรียนการสอนท่ีแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพหลกัสูตร กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นชั้นปีท่ี 4 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องในระดับผู ้บริหาร คือ รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เก็บ
ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ระดบัลึก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
หลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัจากแบบสอบถามซ่ึงเก็บขอ้มูล
จากนกัศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น พบวา่ นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นในระดบัดีมากต่อดชันีบ่งช้ีวิชา
พื้นฐาน และความคิดเห็นระดับปานกลางต่อตัวบ่งช้ีในเร่ืองความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่น ผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์ผู ้บริหาร พบว่า ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการบริหารเน้น 
เร่ืองการพฒันาบุคลากรวิชาการ และการควบคุมการท างานให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ดชันีบ่งช้ี
คุณภาพแผนการสอนเนน้เร่ืองบุคลากรจบตรงสาขา มีประสบการณ์ในการสอน ดชันีบ่งช้ีคุณภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนจะเน้นเร่ือง การประยุกต์การท ากิจกรรมให้หลากหลาย และ 
การน าภาษาญ่ีปุ่นไปใช้จริงในชีวิตประจ าวนั ส าหรับดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการประเมินผูส้อนเน้น 
การใช้แบบประเมินผู ้สอนทั้ งในวิชาบรรยายและปฏิบัติ ด้านวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร
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เปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งอ่ืน พบวา่ หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์บ่งบอก
ความเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รายวิชาก็ลดหลัน่ตามภูมิปัญญาการเรียนรู้ แต่ละ
วชิามีการจดัแบ่งกลุ่มกนั อีกทั้งมีลกัษณะครอบคลุมความสนใจและทกัษะต่างๆ  

Mori (2010) ไดว้ิจยัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียวในรายวิชาเลือกบงัคบัสังกดั
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการคือ เพื่อตรวจสอบประมวลการ
สอนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียวและการออกแบบหลกัสูตรรายวิชา เพื่อตรวจสอบต ารา
เรียนของราวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียวว่าเน้ือหาครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มีความครบถ้วน
เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นส่ือหลักในการเรียนการสอนหรือไม่ และศึกษาผลของการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า ประมวลการสอนและ
หลักสูตรท่ีได้ท าข้ึนสนับสนุนธุรกิจ โดยพิจารณาด้านความเหมาะสมของฉาก สถานท่ี และ
สถานการณ์ทัว่ไปท่ีใช้ 2) เน้ือหาท่ีสอน ผูส้อนก าหนดเองโดยเน้นการส่ือสารในสถานการณ์เป็น
หลกั เม่ือศึกษาผลการใชเ้อกสารประกอบการสอนนกัศึกษามีความพึงพอใจกบัเน้ือหาของรายวิชา 
เน้ือหาท่ีเรียน และต าราท่ีใช ้แต่ระดบัของค าศพัทแ์ละไวยากรณ์มีความเห็นวา่ ค่อนขา้งยาก 

เจแปนฟาวน์เดชั่น (2552) ได้ส ารวจแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นทัว่โลก  
ผลการส ารวจพบวา่ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2552 จ านวนสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่นทัว่
โลกเพิ่มข้ึน13 เท่า จ  านวนผูส้อนเพิ่มข้ึน 12.2 เท่า จ  านวนผูเ้รียนเพิ่มข้ึน 28.7 เท่า จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึน
เป็นอตัราส่วนของประเทศในเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาก เม่ือเรียงล าดับ
ประเทศท่ีมีผู ้เ รียนเป็นจ านวนมากในทุกระดับ อันดับท่ี 1 เกาหลี อันดับท่ี 2 จีน อันดับ 3 
อินโดนีเซีย อนัดบั 4 ออสเตรเลีย อนัดบัท่ี 5 ไตห้วนั อนัดบัท่ี 6 สหรัฐอเมริกา อนัดบั 7 ไทย อนัดบั 
8 เวยีดนาม อนัดบั 9 ฮ่องกง อนัดบั 10 แคนาดา วตัถุประสงคข์องการเรียน คือ เพื่อการส่ือสารและ
เขา้ใจวฒันธรรมของญ่ีปุ่น ส าหรับในประเทศไทยมีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น 79, 000 คน จ านวนผูเ้รียน
ระดบัมธัยมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบกบั 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2549) ประมาณ 35% แต่จ านวนสถาบนั
สอนภาษาญ่ีปุ่นลดลงจาก 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2549) คิดเป็น0.6% 

Masahito and Tomohito (2010, pp. 51-61) ไดศึ้กษาคุณสมบติัท่ีจ าเป็นส าหรับไกด์
ภาษาญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพฯ โดยการสัมภาษณ์ไกด์อาชีพท่ีมีประสบการณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณสมบติัท่ีจ าเป็นส าหรับไกด์ภาษาญ่ีปุ่นคือ การพูดภาษาญ่ีปุ่นเพื่ออธิบายเก่ียวกับโปรแกรม 
การเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว และภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น
ท่ีชดัเจน กลยุทธ์การส่ือสารและการใช้ภาษาสุภาพ  (～です、～ます) รวมทั้งความรู้
เก่ียวกบัประเทศไทยและสามารถวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่นได ้
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สรุป การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยเร่ิมอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองมาจน
ปัจจุบนัตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมนกัเรียนเก่าญ่ีปุ่นในปี พ.ศ.2494 และเปิดโรงเรียนสอนในปี2507 
การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเกิดข้ึนจากความตอ้งการทางการคา้ขายไทยกบั
ญ่ีปุ่นเน่ืองจากคนญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาติดต่อส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาองักฤษ ความตอ้งการแรงงาน
ภาษาญ่ีปุ่นเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั นอกจากความสัมพนัธ์ด้านการคา้ขายแล้วการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยของชาวญ่ีปุ่นก็เพิ่มมากข้ึนทุกปีและมากเป็นอนัดบัสอง ภาษาญ่ีปุ่นจึง
กลายเป็นภาษาท่ีจ าเป็นของตลาดแรงงานของไทย ในปัจจุบันการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นใน
ระดับอุดมศึกษามีสถาบันท่ีเปิดสอนทั้ งของรัฐและเอกชนมีจ านวนไม่มากนักเม่ือเทียบกับ 
ความตอ้งการของตลาดแรงงานจากงานวิจยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ท่ีวา่การผลิตแรงงานภาษาญ่ีปุ่นยงัไม่
เพียงพอและยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานเท่าท่ีควร 

 
2.3 การพฒันารูปแบบการจัดการโปรแกรมการศึกษา 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
2.3.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
ค าวา่ รูปแบบ แปลมาจากค าภาษาองักฤษ ค าวา่ “model” ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายไวต่้างๆ 

นาๆ เช่น แบบแผน แบบจ าลอง วงจร แบบ เป็นตน้ ไม่ว่าภาษาไทยจะแปลว่าอะไรก็ตามก็จะใช้
ความหมายท่ีมาจาก ค าวา่ “model” ในเร่ืองของความหมายมีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ไดแ้ก่ 

Willer (1967, p. 15) กล่าววา่ รูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของชุดปรากฏการณ์
โดยวิธีการทางเหตุผลท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความหมาย ความสัมพนัธ์และ
ขอ้เสนอของระบบรูปนยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Smith et al. (1980) (อา้งถึงในประสิทธ์ิ เขียวศรี, 2544, น. 114) ไดใ้ห้ความหมายของ
แบบจ าลองว่า หมายถึง การย่อปรากฏการณ์จริงให้เล็กลง เพื่อใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง 
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ โดยจดัวางแบบแผนใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน แบบจ าลองไม่ใช่ขอ้เท็จจริง 
แต่เป็นตวัแทนของความจริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

Bardo and Hartman (1982, p. 70) กล่าววา่ รูปแบบคือส่ิงท่ีเราพฒันาข้ึนเพื่อบรรยาย
ลกัษณะส าคญัๆ ของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้เขา้ใจง่าย องคป์ระกอบ
ของรูปแบบจะมีอะไรบา้ง บาร์โดและฮาร์ทแมน กล่าววา่ ไม่มีขอ้ก าหนดข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์แต่
ละอยา่งและวตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ  
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สโตนเนอร์และแวงเกิล (Stoner and Wankel, 1986, น. 12) ให้ความหมายของรูปแบบ
ว่าเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่อท าให้เราเขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์นั้นๆ ไดง่้ายข้ึน 

Daft (1992, p. 20) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง ตวัแบบอยา่งง่ายท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมืออธิบาย
มิติหรือปรากฏการณ์ท่ีส าคญัๆ ขององคก์าร 

Keeves (1988, p. 559) กล่าววา่ รูปแบบ คือการแสดงโครงสร้างเพื่อใชศึ้กษาความสัมพนัธ์
ของตวัแปร 

พิณสุดา  สิริธรังสี (2545, น. 10) กล่าววา่ รูปแบบ เป็นการจ าลองภาพในอุดมศึกษาท่ี
น าไปสู่การอธิบายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฏท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เพื่อให้ง่ายต่อความเขา้ใจท่ีไม่มี
องค์ประกอบตายตวัหรือรายละเอียดทุกแง่ทุกมุม โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหเ้กิดความแม่นตรงและเช่ือถือได ้

อุทยั  บุญประเสริฐ (2516, น. 31) ไดก้ล่าวถึงความหมายของรูปแบบวา่ เป็นส่ิงท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

สวสัด์ิ  สุคนธรังสี (2520, น. 206) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบวา่ หมายถึง ตวัแทนท่ีสร้างข้ึน
เพื่ออธิบายพฤติกรรมของลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอยา่งหน่ึง 

อุทุมพร  จามรมาน (2541, น. 22) กล่าวว่า โมเดล หมายถึง โครงสร้างของความ
เก่ียวขอ้งของหน่วยต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ดงันั้น โมเดลจึงน่าจะมีมากกวา่ 1 มิติ หลายตวัแปรและ
ตวัแปรต่างมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิงความสัมพนัธ์หรือเชิงเหตุและผล 

ทิศนา  แขมมณี (2545, น. 218) ไดก้ล่าวถึงความหมายของรูปแบบวา่ เป็นรูปธรรมของ
ความคิดท่ีเป็นนามธรรมซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เช่น ค าอธิบายเป็น
แผนผงัไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนข้ึน  
เป็นส่ิงท่ีบุคคลสร้างข้ึนจากความคิด ประสบการณ์ การใชอุ้ปมาอุปมยั หรือจากทฤษฎีและหลกัการ
ต่างๆ ได ้แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฎี 

2.3.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
Smith et al (อา้งถึงในประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2544, น. 115) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ 

เชิงเอกลกัษณ์ ซ่ึงหมายถึง รูปแบบเชิงขอ้ความในการอธิบาย เช่น ค าพรรณนาลกัษณะงาน)  
บุช (Bush, 1986, น. 19) ได้แบ่งรูปแบบการจดัการศึกษาออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 

รูปแบบปกติ (Normal model) รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) รูปแบบทางการเมือง 
(Political Model) รูปแบบจิตพิสัย (Subjective model) และรูปแบบคลุมเครือท่ีตีความไดห้ลายอยา่ง 
(Ambiguity)  
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Keeves (1997, pp. 386-387) (อา้งถึงในทิศนา แขมณี, 2545, น. 2-3) ไดแ้บ่งรูปแบบ
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกในลกัษณะ
ของการเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อยา่งนอ้ย 2 ส่ิงข้ึนไป รูปแบบลกัษณะน้ีใชม้ากทางดา้นวิทยาศาสตร์
กายภาพ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางการใชภ้าษา
พดูและเขียน รูปแบบลกัษณะน้ีใชม้ากทางดา้นศึกษาศาสตร์ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) รูปแบบน้ีใชส้มการทางคณิตศาสตร์
เป็นส่ือในการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ  

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรต่างๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหาใดๆ รูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์มกัจะ
เป็นรูปแบบน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

5. รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางแผนผงั 
ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 

จากข้อความข้างตน้เร่ืองประเภทของรูปแบบทางด้านศึกษาศาสตร์มกัเป็นรูปแบบ  
เชิงเหตุผลซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2545, น. 5) 

2.3.1.3 ลกัษณะของรูปแบบ 
Keeves (1998, p. 560) และพูลสุข หิงคานนท์ (2540, น. 53) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะ

รูปแบบท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์จะมีลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของตวัแปรแบบมีโครงสร้าง 
2. มีลกัษณะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลและสามารถตรวจสอบไดด้ว้ย

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
3. มีโครงสร้างหรือกลไกเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลไดช้ดัเจน 
4. น าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ หรือความสัมพนัธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
5. มีความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบและทฤษฎีของเร่ืองท่ีจะน ารูปแบบดงักล่าวไป

อธิบาย   
6. รูปแบบควรมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมากกวา่ความสัมพนัธ์  
นอกจากน้ีทาคาโอะ มิยากาวะ (1986, p. 15) กล่าววา่คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบควรมี

ลกัษณะดงัน้ี 
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1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรมากกว่าเน้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบรวมๆ  

2. รูปแบบควรน าไปสู่การพยากรณ์ผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้้วยขอ้มูล 
เชิงประจกัษ ์และเม่ือทดสอบรูปแบบแลว้ปรากฏวา่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษรู์ปแบบนั้น
ตอ้งถูกยกเลิกไป 

3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของเร่ืองท่ีศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

4. รูปแบบควรน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีศึกษา
ได ้

5. รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนั้นๆ  
2.3.1.4 องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ในเร่ืองขององคป์ระกอบของรูปแบบก็มีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวไว ้ดงัน้ี 
Gezels and Guba (1957) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบโดยมองถึงการด าเนินการ

ขององคก์ร มี 2 องคป์ระกอบ คือ 
1. สถาบนั (Institution) เป็นระบบของสังคมท่ีมีการก าหนดแนวปฏิบติัไวเ้ป็นแนวทาง 

และมีการน าเอาแนวปฏิบติัมาใช้อย่างสม ่าเสมอ สถาบันแบ่งออกเป็นบทบาท (Role) และ 
ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึงลกัษณะของต าแหน่งหนา้ท่ีและสภาพซ่ึงอยู่ภายใตส้ถาบนั 
และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของผูส้วมบทบาท ส่วนความคาดหวงัเป็นเร่ืองของเกณฑ์มาตรฐาน
ของสังคมหรือสถาบันท่ีมุ่งหวงัจะได้รับจากผู ้สวมบทบาท บทบาทท่ีสมบูรณ์ควรก าหนด
ความสัมพนัธ์กบับทบาทอ่ืนๆ ภายในสถาบนั การก าหนดงานในแต่ละหน้าท่ีเป็นไปในรูปของ 
การจดัล าดับ โดยก าหนดให้บทบาทหน่ึงมีบทบาทต่อเน่ืองไปกบัอีกบทบาทหน่ึงต่อไปเร่ือยๆ  
จนท าใหก้ารด าเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล (Individual) สถาบนัจะด าเนินการไปไม่ไดห้ากไม่มีองคป์ระกอบดา้นบุคคล 
ส่วนประกอบย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของสถาบันอยู่ 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ 
(Personality) และความตอ้งการ (Need Disposition) บุคลิกภาพของบุคคลมีความส าคญัต่อ 
การวางตวั การสวมบทบาท ความต้องการในการท างาน ส่วนความต้องการเป็นแนวโน้มใน 
การพยายามท าตวัใหเ้หมาะสม และปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะท่ีแน่นอนของแต่ละคน 

Brown and Moberg (1980, pp. 16-17) ก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบตามแนวคิด 
เชิงระบบองค์การ คือ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี โครงสร้าง กระบวนการบริหารจดัการและ  
การตดัสินใจสั่งการ 
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ในขณะท่ี Bush (1986, p. 19) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัของ 
Brown และ Moberg แต่มีมุมมองท่ีแตกต่างออกไปบา้ง และองคป์ระกอบของบุชก็ใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณารูปแบบขององค์การทางการศึกษา 4 ประการ คือ เป้าหมาย โครงสร้างองค์การ 
สภาพแวดลอ้ม และภาวะผูน้ า 

องค์ประกอบท่ีก าหนดในรูปแบบนั้น Keeves (1997, pp. 386-387) (อา้งถึงในทิศนา  
แขมณี, 2545, น. 218) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบโดยทัว่ไปควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์
ทดสอบได ้กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้

2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ (Causal 
relationship) ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ของเร่ืองนั้นได ้

3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 

4. รูปแบบควรจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural relationships) 
มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative relationships)  

อุทยั  บุญประเสริฐ (2516, น. 32) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบวา่รูปแบบเป็น
ส่ิงอ านวยประโยชน์มากแต่มีขอ้คิดวา่ตอ้งใชใ้ห้ถูกกบังานในแต่ละลกัษณะจึงไม่อาจจะก าหนดให้
เป็นเกณฑแ์น่นอนตายตวัได ้

ในขณะท่ี ทิศนา แขมมณี (2545, น. 5-7) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของรูปแบบ 
การเรียนการสอนประกอบดว้ย 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนั้นๆ  

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 

3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ  

4. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.3.1.5 การพฒันารูปแบบ 
การพฒันารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสร้างหรือการพฒันารูปแบบท่ีมี

นักวิชาการหลายท่านกล่าวไวแ้ละสรุปเป็นขั้นตอนการพฒันารูปแบบดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 
2533, น. 3-5; สมาน อศัวภูมิ, 2537, น. 87; พูลสุข หิงคานนท,์ 2540, น. 87; Willer, 1986, p. 83; รุ่งนภา 
จิตโรจน์รักษ,์ 2548, น. 16) 

ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบ มีขั้นตอนยอ่ย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์
เก่ียวกบัหลกัการและขอ้มูลพื้นฐาน รวมถึงองคป์ระกอบ สภาพจริงโดยอาจใชว้ิธีการสัมมนา และ
ระบุปัญหาและความตอ้งการ 2) สร้างรูปแบบเบ้ืองตน้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบ ทดสอบรูปแบบ หมายถึง ตรวจความเหมาะสม ความตรง
ของรูปแบบและการยอมรับ ขั้นตอนน้ีเป็นการประมวลความคิดเห็นจากการตรวจสอบ (ซ่ึงอาจใช้
วธีิการสัมมนา) และเปรียบเทียบรูปแบบกบัองคป์ระกอบและภารกิจจริง 

ขั้นตอนท่ี 3 ทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหส้มบูรณ์ 
ในขณะ Albert and Khedourri (1985) (อา้งถึงในทิพยรั์ตน์ สีเพชรเหลือง, 2545, น. 99-

100) ไดเ้สนอขั้นตอนการสร้างรูปแบบไว ้5 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นตอนรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพื่อใหไ้ดปั้ญหาท่ีแทจ้ริง 
2. ขั้นตอนพฒันารูปแบบ (Model Construction) ขั้นตอนน้ีเกิดจากการได้รวบรวม

ปัญหาต่างๆ แล้ว ในการสร้างรูปแบบตอ้งพิจารณาวตัถุประสงค์เบ้ืองตน้ของการสร้างรูปแบบ  
ตอ้งรู้ถึงลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการของผลผลิต ต้องรู้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นและควรค านึงถึง
ค่าใชจ่้ายในการสร้างและความสนใจของผูใ้ช ้เม่ือสร้างรูปแบบเสร็จแลว้ตอ้งพิจารณาวา่ครอบคลุม
ตวัแปรหรือไม่และมีความบกพร่องในตวัแปรใดบา้ง 

3. การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เม่ือสร้างรูปแบบเสร็จก็ควรมีการทดสอบ
โดยพิจารณาถึงความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) และการน าไปทดลองใช ้ซ่ึงมี 2 ลกัษณะคือ 
ทดลองยอ้นหลงั (Retrospective Evaluation) โดยใชก้บัขอ้มูลในอดีต และการทดลองใชป้ฏิบติัใน
ปัจจุบนั (Pretest) 

4. การท าให้ส าเร็จ (Implementation) เม่ือผ่านการทดสอบแล้วควรน าไปใช้ให้เกิด
ความส าเร็จ 

5. การพฒันาปรับปรุงรูปแบบให้ทนัสมยั (Model Updating) แมว้า่รูปแบบไดน้ าไปใช้
จริงได้อย่างประสบความส าเร็จแต่ก็ควรมีการปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะกับองค์กรและ 
การเปล่ียนแปลงจากภายในและภายนอกองคก์รดว้ย 
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2.3.1.6 การประเมินรูปแบบ 
การประเ มินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็ มีความส าคัญยิ่ ง  เพราะ เ ป็น 

การตรวจสอบรูปแบบนั้นๆ วา่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่ียงตรง เช่ือถือไดเ้พียงใด 
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (Maduas, Scriven, & 

Stufflebeam, 1983, pp. 399-402) (อา้งถึงในรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ,์ 2548, น. 19-20) ไดเ้สนอแนว
ทางการประเมินรูปแบบดงัน้ี 

1. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้เป็นลกัษณะการประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏิบติัจริง 

2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อ 
ความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะสมทั้ งใน 
ดา้นกฎหมายและคุณธรรม 

4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม เป็นลกัษณะการประเมินความน่าเช่ือถือ และ
ไดเ้น้ือหาครอบคลุมครบถว้นตามความตอ้งการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 

Eisner (1976, pp. 192-193) ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินรูปแบบโดยใชผู้ท้รงคุณวุฒิ 
ซ่ึงมีวิธีการแตกต่างจากการด าเนินการเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงปริมาณ เน่ืองจากการศึกษาในบาง
เร่ืองตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่ตวัเลขท่ีน ามาพิจารณาสรุป ดงันั้นจึงไดเ้สนอแนวทางการ
ประเมินรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุไว ้ดงัน้ี 

1. การประเมินจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีถูกน ามา
พิจารณา ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคห์รือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป 
แต่อาจจะผสมผสานปัจจยัต่างๆ ในการพิจารณาเขา้ดว้ยกนัตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิเพื่อให้
ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะท าการประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทางในเร่ืองท่ีจะประเมินโดยท่ีพฒันามาจาก
แบบการวิจารณ์งานศิลปะ ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึงและตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผู ้
วนิิจฉยั แนวคิดน้ีไดน้ ามาประยุกตใ์นวงการอุดมศึกษา ซ่ึงนิยมน ารูปแบบน้ีมาใชใ้นเร่ืองท่ีตอ้งการ
ความลึกซ้ึงและความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

3. รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมินโดยให้  
ความเช่ือถือว่าผู ้ทรงคุณวุฒินั้ นเ ท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี มาตรฐานและเกณฑ์มาจาก
ประสบการณ์ของผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ  
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4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ตามความตอ้งการและความถนัดของแต่ละคน ตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคญั การบ่งช้ีขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวนิิจฉยัขอ้มูลและวธีิการน าเสนอ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ สมาน อศัวภูมิ (2537, น. 8-9) ได้ท า 
การพฒันารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวดั โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 4 
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัการและขอ้มูลพื้นฐานประกอบการสร้างรูปแบบ  
2) การสร้างรูปแบบ 3) การประมวลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัรูปแบบการบริหาร 
การประถมศึกษาระดบัจงัหวดั และ 4) การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ 

สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ (2539, น. 9) ไดท้  าการวิจยัเพื่อน าเสนอรูปแบบระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้ งองค์การในส านักงานศึกษาจังหวดั โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน                     
6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบของแนวคิดส าหรับการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์
องค์การ ระบบงาน และการประยุกต์การบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ขั้นตอนท่ี 3 
การออกแบบรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารในส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดั ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบรูปแบบระบบบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การในส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัโดยผูท้รงคุณวุฒิ ขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเป็นรูปแบบระบบ
การบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารท่ีสมบูรณ์ และขั้นตอนท่ี 6 สรุปและน าเสนอรูปแบบ
ระบบการบริหารคุณภาพแบบ มุ่งคุณภาพทั้งองค์การในส านักงานศึกษาธิการจงัหวดั และจดัท า
รายงานผลการวจิยั 

สุทศัน์ ขอบค า (2540, น. 14-15) ไดพ้ฒันารูปแบบเร่ือง รูปแบบการกระจายอ านาจ 
การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
เป็นการศึกษาทฤษฎี  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและความคิดเห็นของผูบ้ริหารการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ไดแ้ก่1) การศึกษาทฤษฎีการกระจายอ านาจการจดั
การศึกษา 2) ศึกษาสภาพการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่จงัหวดั 
3) ศึกษาแนวคิดการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่จงัหวดัของ
ผูบ้ริหารการศึกษาและนักวิชาการ 4) ศึกษารูปแบบการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาของ
ต่างประเทศ และ 5) ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารการศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีต่อ
การกระจายอ านาจการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่จงัหวดั และขั้นตอนท่ี 2 ขั้น 
การพฒันา เป็นการน าเอาผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ีหน่ึงมาสังเคราะห์สร้างรูปแบบจ าลอง 
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ได้แก่  
1) สร้างรูปแบบการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา 2) สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบท่ี

DPU



33 

สร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญ รอบท่ี 1 3) ปรับปรุงรูปแบบ 4) สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ รอบท่ี 2 และ 5) ปรับปรุงรูปแบบ 

วลัลภา  จนัทร์เพญ็ (2544, น. 256) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาจริยธรรมของนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา มีจ านวน 7 องคป์ระกอบคือ 

1.  ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
2.  หลกัการของรูปแบบ 
3.  วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
4.  ขั้นตอนการจดักิจกรรมตามรูปแบบ 
5.  ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 
6.  การน ารูปแบบไปใช ้
7.  ผลท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมตามรูปแบบ 
สรุป รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีพฒันาข้ึนเพื่อบรรยายองคป์ระกอบ รายละเอียดของแต่ละ

องค์ประกอบรวมถึงโครงสร้างของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเช่ือถือได้ ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1  
การสร้างรูปแบบ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนยอ่ย คือ 1) การศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัหลกัการและขอ้มูล
พื้นฐานของการสร้างรูปแบบ 2) การสร้างรูปแบบ 3) การประมวลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  
4) การปรับปรุงแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินรูปแบบ การประเมินท่ีนิยมใชม้ากคือ การประเมิน
โดยผูท้รงคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินรูปแบบ 4 ด้าน คือ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์  
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งครอบคลุม 

2.3.2 แนวคิดการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
2.3.2.1 ความหมายของการจดัการ มีผูใ้หค้วามหมายมากมายดงัน้ี 
Gibson (1992, p. 5) ให้ค  ำจ  ำกดัควำมของกำรจดักำรวำ่ หมำยถึง กระบวนกำรท่ีบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลด ำเนินกำรเพื่อประสำนกิจกรรมของบุคคลอ่ืนให้บรรลุผลส ำเร็จในส่ิงท่ีบุคคลคน
เดียวไม่สามารถกระท าไดโ้ดยล าพงั 

Quotationspage (2007) ไดใ้ห้ความหมายการจดัการวา่ หมายถึง “การน าความคิดมาใช้
แทนการใช้ก าลงัและกลา้มเน้ือ การน าความรู้มาใช้แทนการใช้นิสัยความเคยชินและความเช่ือ และ
การใชค้วามร่วมมือแทนการใชก้ าลงับงัคบั” 
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Bovee et al (1995, p. 5) กล่าววา่ การจดัการ หมายถึง กระบวนการของเป้าหมายของ
องค์การท่ีท าให้บรรลุผลส าเร็จด้วยการวางแผน การจดัองค์การ การน าและการควบคุมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Drucher (1979) ไดก้ล่าวถึงการจดัการว่าเป็นการท าให้งานต่างๆ ลุล่วง ส าเร็จไดโ้ดย
อาศยัการด าเนินงานของตน 

เซอวิโอแวนน่ี และคณะ (Sergiovanni and others, 1992, น. 60) ไดใ้ห้ความหมายวา่  
การจัดการ คือ กระบวนการท างานกับบุคคลอ่ืนๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

Robbins and Coulter (2005, p. 6) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการวา่ หมายถึง กระบวนการ
ในการประสานกิจกรรมการท างานเพื่อใหง้านส าเร็จลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
อาศยัการท างานร่วมกนัหรือโดยบุคคลอ่ืน (The process of coordinating work activities so that 
they are completed efficiently and effectively with and through other people.)  

Robbins and Delenzo (2004) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความการจดัการวา่ หมายถึง กระบวนการท่ี
ท าให้งานกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดว้ยคนและทรัพยากร
ขององคก์าร ซ่ึงองคป์ระกอบเก่ียวขอ้งกบัการจดัการไดแ้ก่ กระบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ 
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) กระบวนการในความหมายของการจดัการของ 
Robbins หมายถึง การวางแผน การจดัองคก์าร การโนม้น าองคก์าร และการควบคุม 

ในขณะท่ีปรัชญา  เวสารัชช์ (2545, น. 2-3) กล่าวถึง การจดัการ หมายถึง การด าเนินการ
บางส่ิงบางอยา่งโดยมีเป้าหมายท่ีมุ่งบรรลุอยา่งชดัเจน มีการก าหนดรูปแบบ กระบวนการ มีการจดั
องคก์าร มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น วสัดุ
อุปกรณ์ ผูด้  าเนินการเทคโนโลย ีเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

จรัส  สุวรรณเวลา (2542, น. 78-79) กล่าวถึง การจดัการงานท่ีดีจะท าให้เป้าหมายของ
องคก์ารประสบความส าเร็จ การบริหารจดัการตอ้งมีหลกัการ โครงสร้าง กระบวนการ 

2.3.2.2 ความหมายของโปรแกรมการศึกษา มีนักการศึกษาได้ให้ค  าจ  ากัดความไว้
มากมายดงัน้ี 

Guralnik (1984, p. 1127) ไดใ้ห้ความหมายของโปรแกรม (Program) ไวห้ลาย
ความหมายแต่มีความหมายหน่ึงท่ีเป็นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา คือ โปรแกรม หมายถึง 
ชุดกิจกรรมท่ีเสนอแผนการศึกษาหรือการอบรมพร้อมกบัระบุวตัถุประสงคเ์ฉพาะไว ้หรือการเสนอ
แผนของสถาบนัการศึกษาท่ีได้ก าหนดข้ึน ซ่ึงก็หมายถึง หลกัสูตร (Curriculum) (Gove; 1981,  
1812) หรืออาจหมายถึงแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาจดัใหแ้ก่นกัศึกษาแต่ละคนไดศึ้กษา 
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ประเสริฐ จริยากูล (2541) ไดใ้ห้ความหมายของโปรแกรมวิชาว่า หมายถึง หลกัสูตร 
นักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การบริหารและการจัดการเพื่อพฒันา
คุณภาพบณัฑิต 

สมกูล  ถาวรกิจ (2543) ไดใ้ห้ความหมายของโปรแกรมวิชาเก่ียวกบัรูปแบบมาตรฐาน
โปรแกรมวา่มี 3 ความหมาย คือ 

1. โปรแกรมวิชาเป็นสัญญาลกัษณ์ของประชาคมในการด าเนินงานเพื่อผลิตบณัฑิตให้
มีคุณภาพในระดบัมาตรฐาน 

2. โปรแกรมวิชาเป็นพนัธะหรือภารกิจท่ีประกาศให้สาธารณชนรับทราบเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตบณัฑิตในแต่ละโปรแกรมวิชา ตั้งแต่การจดัการตวัป้อน กระบวนการผลิตและ
ผลลพัธ์ โดยมีผูรั้บผดิชอบกิจกรรม มีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ 

3. โปรแกรมวิชา คือ การบริหารงานวิชาการท่ีมีเน้ือหาด้านหลักสูตร นักศึกษา   
การเรียนการสอน กิจกรรมพฒันานกัศึกษา การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพของบณัฑิต ซ่ึงจะ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการโปรแกรมวชิา 

ในขณะท่ี สุรพล  พุฒค า (2546, น. 29) ได้ให้ความหมายโปรแกรมวิชา หมายถึง 
หลกัสูตรท่ีสถาบนัการศึกษาก าหนดเพื่อใช้เป็นแผนในการพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

การจดัการโปรแกรมการศึกษาหรือโปรแกรมวิชา มีองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงคุณภาพนั้น ปรากฏออกในผลลพัธ์ คือ คุณภาพบณัฑิตท่ีมีคุณภาพทั้งความรู้ 
ความสามารถออกไปปฏิบติังานไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดงาน การจดัโปรแกรมการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพนั้นมีผูเ้สนอองค์ประกอบไวม้ากมาย ไดแ้ก่ Ashworth and Harvey และYarbroaugh 
(อา้งถึงใน สมกูล ถาวรกิจ, 2543) ; วนัชยั  ศิริชนะ (2539, น. 110) ; กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์ (2539, 
น. 16– 18) ; สมกูล  ถาวรกิจ (2543, น. 29-37) ซ่ึงสรุปเป็นองคป์ระกอบและรายละเอียดได้ ดงั
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2.3                                                  
 

องคป์ระกอบ รายละเอียด 
1. ดา้นสถาบนั มีการก าหนดปรัชญาและนโยบายท่ีชดัเจนและปฏิบติัได ้

มีพนัธกิจและวตัถุประสงค ์มีอตัราผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของโปรแกรม 

2. ดา้นการบริหารจดัการ มีแผนงานโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกัน ก าหนดแนว
ปฏิบติัการบริหารงาน ก าหนดมาตรฐานและรายละเอียดของ
งาน การจดัสรรทรัพยากร  มีระบบการบริหารและบริการท่ีดี 
ยดึหลกัการมีส่วนร่วมในการท างานและกระจายการตดัสินใจ มี
การก าหนดกลไก ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ          
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อบริหารมากเพียงพอ 

3. ดา้นหลกัสูตร 
 

มีการก าหนดปรัชญา จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทุกหลกัสูตร มี
การจดัการหลักสูตรอย่างมีระบบ มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย
สนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีการก าหนดแนวปฏิบติั
เก่ียวกับการใช้ และการพฒันาหลักสูตรไวอ้ย่างเป็นระบบ มี
การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร มีการจดัการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง          

4. ดา้นการเรียนการสอน 
 

มุ่งให้ผูมี้ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของตลาดแรงงาน อาจารย์มีพฤติกรรมการสอนท่ีดี
และมีวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ เน้นการสอนโดยฝึกทักษะกับ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นจริง จดัแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ จดั
อาคารสถานท่ีเรียนให้น่าเรียน มีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกประจ าในห้องเรียน มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมี
โครงการเสริมเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การจดัการเรียน 
การสอนโดยอาศยัความร่วมมือจากบุคคลภายนอก มีเครือข่าย
การเรียนรู้ระหว่างสถาบนัและนอกสถาบนั มีระบบการวดัผล
ประ เ มินผลผู้ เ รี ยนอย่ า งสม เหตุสมผลและยุ ติธรรม  มี 
การประเมินการสอนและน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง 
พฒันาการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ รายละเอียด 
5. ดา้นอาจารย ์
 

อาจารย์มีคุณวุฒิ (ตรี โท เอก) ประสบการณ์ และต าแหน่ง
วิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ในสัดส่วนตามเกณฑ์การประเมิน 
สัดส่วนจ านวนอาจารยต่์อนักศึกษาท่ีเหมาะสม สัดส่วนภาระ
งานสอน งานวิจยั งานบริการสังคม มีกระบวนการสรรหาและ
คดัเลือกอาจารยอ์ย่างเหมาะสม ส่งเสริมอาจารยใ์ห้ได้ศึกษาดู
งานดา้นการสอน วชิาการและวชิาชีพ 

6. ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก  
 

หอ้งสมุดขนาดและจ านวนเอกสารท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน 
มีบริการโสตทศันูปกรณ์และคอมพิวเตอร์พร้อมแหล่งสืบคน้
ออนไลน์ท่ีทนัสมยั รวดเร็ว และเพียงพอ ให้บริการท่ีสะดวก
และรวดเร็ว มีการประเมินผลการให้บริการและน าผลมา
ปรับปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

7. ดา้นกิจการนกัศึกษา 
 

มีแผนปฏิบติังาน กิจกรรม เพื่อพฒันานกัศึกษา มีคณะกรรมการ
และหน่วยงานรับผิดชอบงานกิจการนกัศึกษา มีระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมเสริม
วชิาการ วชิาชีพ มีความพร้อมในการช่วยเหลือนกัศึกษา จดังาน
สวสัดิการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จดับริการแนะแนว
การศึกษา การอาชีพ และอ่ืนๆ  

8. ดา้นการเงินและ
งบประมาณ 
 

มี แ ผนและวิ ธี ก า ร จัดส รร งบประม าณอย่ า ง รั ดกุ ม  มี
ประสิทธิภาพ มีระบบบริหารการเงิน การบัญชีท่ีดี  จ  านวน
งบประมาณท่ีไดรั้บต่อจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาท่ีพอเพียง มีการ
ประเมิน ปรับปรุงการจดังบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

9. ดา้นการวจิยั มีทุนวจิยัทั้งภายในและภายนอก มีเครือข่ายผลงานวิจยั ส่งเสริม
และเผยแพร่ผลงานวิจยั มีงานวิจยัท่ีจดัพิมพ์และถูกอ้างอิง มี
งานบริการวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ 

 
ในขณะท่ี Knowles (1970) (อา้งถึงในทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, 2545, น. 84-87) กล่าววา่

หลกัการจดัการของโปรแกรมการศึกษา แบ่งงานเป็น 2 ส่วนคือ 
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1. การจดัการทัว่ไป ประกอบดว้ย งานเร่ืองกฏระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ การจดัองคก์าร
บริหารภายใน การวางแผนหน่วยงาน งานธุรการ งานบุคลากร งานอาคารสถานท่ี และงานจดัท า
งบประมาณและการจดัหาทุน 

2. การจดัการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย งานการจดัท าระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบั
งานวชิาการ เช่น การลงทะเบียน การด าเนินการสอน การท าผลงานวิชาการ การพฒันางานวิชาการ 
การบริหารหลกัสูตร งานกิจการนกัศึกษา เป็นตน้ 

จากขอ้ความขา้งตน้ การจดัโปรแกรมการศึกษาหรือโปรแกรมวิชา เป็นภารกิจของงาน
วิชาการของสถาบนั ขอบข่ายงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัโปรแกรมการศึกษาหรือโปรแกรม
วชิามีผูก้ล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532, น. 58)  กล่าวถึง ขอบข่ายงานโปรแกรมวิชาไดแ้ก่ งานหลกัสูตร
และการสอน การจัดการเรียนการสอน ส่ือการสอน และการวดัประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับ  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น. 17-19) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ การบริหารงานโปรแกรมวิชาใน
สถาบนัอุดมศึกษามีขอบข่ายดงัน้ี 

1. การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตร  
การน าหลกัสูตรไปใช ้ การจดัการเรียนการสอน 

2. การจดัด าเนินการเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนิน
ไปดว้ยดี 

3. การจดับริการเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และ 
การส่งเสริมการจดัหลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

4. การวดัและการประเมินผลกระบวนการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลการเรียน 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2542, น. 10-11) ไดส้รุปแนวการจดัการงานโปรแกรมวิชา 
ประกอบดว้ยภารกิจ 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นหลกัสูตรและการสอน 
2. ด้านการส่งเสริมและควบคุมงานวิชาการหมายถึงการส่งเสริมงานวิชาการให้แก่

อาจารยใ์หมี้ความรู้และพฒันาตนอง และการควบคุมใหง้านวชิาการมีมาตรฐาน 
3. ด้านการก ากับกิจกรรมทางวิชาการหมายถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนงานโครงการ และงานก ากบักิจกรรมทางวชิาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
Blake et al (1981, p. 30) ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารจดัการวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา 

ประกอบดว้ยภารกิจดงัน้ี 
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1.  การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการด าเนินงานดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั 
2.  การสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน 
3.  การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
4.  การสร้างบรรยากาศการท างานวจิยัท่ีมีคุณภาพของอาจารย ์
5.  การแสวงหาและจดัสรรงบประมาณ 
6.  การบริหารบุคลากรฝ่ายวิชาการ 
7.  งานกิจการนกัศึกษา 
8.  งานเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกหน่วยงานและภายนอกมหาวทิยาลยั 
9.  งานดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535, น. 17) ไดก้ล่าวว่า การจดัการโปรแกรมวิชาซ่ึงเป็น 
ส่วนหน่ึงของงานวิชาการนั้นประกอบด้วยงานควบคุมหลกัสูตรและการสอน การจดัห้องเรียน  
ส่ือและอุปกรณ์การสอน การจดัผูส้อน การปรับปรุงการเรียนการสอน การเผยแพร่งานวิชาการ  
การจดัท าส่ือการสอน การจดัหอ้งสมุด การนิเทศการสอน และการวดัประเมินผล 

อุทยั บุญประเสริฐ (2540, น. 23-24) กล่าวถึง งานจดัโปรแกรมวิชา ประกอบดว้ย  
งานลกัษณะเดียวกบังานบริหารวิชาการ อนัได้แก่ งานหลกัสูตร งานบุคคล งานกิจการนักศึกษา 
งานบริหารทัว่ไป งานอาคารสถานท่ี และงานชุมชนสัมพนัธ์ 

จากขอบข่ายงานการจดัการโปรแกรมวิชาท่ีกล่าวมาขา้งต้น สอดคล้องกับบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการการบริหารโปรแกรมวชิาท่ีสมกูล ถาวรกิจ (2544, น. 6) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

1. การก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน คุณลกัษณะของบณัฑิตและพฒันานกัศึกษาให้
มีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีตอ้งการ 

2. จดัท าแผนรายวชิาตลอดหลกัสูตรของโปรแกรมวชิา 
3. เสนอช่ือและขอ้มูลรายละเอียดของอาจารย ์วิทยากร อาจารยพ์ิเศษ และอาจารยท่ี์

ปรึกษาในโปรแกรมท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะ โดยค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ
เป็นหลกั 

4. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณ 
5. เสนอให้คณะจดัหาส่ือ วสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก 

ต่อการจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมวชิา 
6. รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะเพื่อจดัหาอาจารย์นิเทศและ

แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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7. พฒันาและก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลให้
เป็นไปตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพทางวชิาการ 

8. ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทาง 
9. ด าเนินการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาของโปรแกรมวชิา 
10. ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอ่ืนทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน  

เพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานของโปรแกรมวชิา 
11. ติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาในโปรแกรมวชิา 
12. พฒันาหลกัสูตรของโปรแกรมวชิา 
13. เผยแพร่ผลงานของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในโปรแกรมวชิา 
14. ด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีมหาวทิยาลยัและคณะมอบหมาย 
สรุปไดว้า่  การจดัการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการท างานร่วมกนัของผูบ้ริหารและ

ผู ้ปฏิบัติ ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลส า เ ร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและ 
มีประสิทธิภาพ  และเม่ือกล่าวถึงการจดัการโปรแกรมการศึกษาหรือโปรแกรมวิชา จึงหมายถึง 
กระบวนการท างานร่วมกันของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับโปรแกรมวิชาในการก าหนดแนวคิดและ
ปรัชญา องคป์ระกอบและสาระหลกัสูตร การจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการ
นกัศึกษา การจดับุคลากร และการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป้าหมาย คือ การผลิตบณัฑิต
ท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ตลาดแรงงานและสังคม 

2.3.3 โครงสร้างการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
การจดัการโปรแกรมการศึกษา ถือเป็นการจดัการองค์การลกัษณะหน่ึง ซ่ึงหมายถึง 

การจ าแนกแยกแยะงาน การจดักลุ่มงานให้เหมาะสมกบัทรัพยากรและสถานการณ์ การมอบหมาย
งานตามหนา้ท่ี การจดัความสัมพนัธ์ของงาน ดงันั้นการจดัการให้ประสบผลส าเร็จตอ้งอาศยัทฤษฎี
การจดัการองคก์ารโดยเฉพาะการจดัโครงสร้างองค์การ ซ่ึงผูว้ิจยัจะเสนอแนวคิดการจัดองคก์ารท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

องคก์ารเป็นหน่วยงานทางสังคมท่ีสมาชิกมารวมตวักนัแลว้ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และสัมพนัธ์กันเพื่อน าไปสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีองค์การก าหนดไว ้ในองค์การหรือ
หน่วยงานหน่ึงๆ จะก าหนดองคป์ระกอบขององคก์ารไว ้3 ประการ คือ วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ขององค์การ (Organization Goal) โครงสร้างระบบงาน (Organization Structure) และกลไก 
การปฏิบติังานขององคก์าร (Organization Mechanism) (อุทยั บุญประเสริฐ, 2542, น. 8) 
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1. วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย (Organization Goal) ของการจดัโปรแกรมวิชา ตามท่ี
ทราบกนัแล้วว่าโปรแกรมวิชาจดัเป็นหน่วยงานหน่ึงขององค์การทางการศึกษา ดงันั้น เป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค ์คือ การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม 

2. โครงสร้างระบบงาน (Organization Structure) การจดัการโปรแกรมวิชาเป็น
กิจกรรมหน่ึงของคณะวิชาซ่ึงคณะวิชาในฐานะเป็นองค์การแบบเป็นทางการ  (Formal 
Organization) จ าเป็นตอ้งมีการจดัองคก์ารซ่ึงจะแสดงออกเป็นแผนภูมิโครงสร้างองคก์าร  แผนภูมิ
โครงสร้างจะบอกถึงสายการบงัคบับญัชา การแบ่งงานภายในองคก์าร และแสดงความสัมพนัธ์ของ
ต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์การ การจดัองค์การท่ีจะประยุกต์ใช้กบัการจดัการโปรแกรมวิชาของ
งานวิจยัน้ี มีดงัน้ี (Huse, 1980; Jones, 2001; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2545; ทิพยรัตน์ สีเพชร
เหลือง, 2545, น. 84-85; สุรพล พุฒค า, 2545, น. 32-33) 

1) การจดัองค์การตามแนวด่ิง (Vertical Organization) เป็นการจดัท่ีน ากิจกรรม
ต่างๆ มาประสานเช่ือมโยงกนัแลว้แบ่งออกเป็นหลายๆ ระดบัโดยยึดองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
สายการบงัคบับญัชา การมอบหมายงาน การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ และขนาดของ 
การจัดการ ในยุคแรกและส่วนใหญ่ของการจัดการโปรแกรมวิชาขององค์การการศึกษาเน้น 
การจดัการองคก์ารตามแนวด่ิงในลกัษณะปิรามิด 

2) การจดัองคก์ารตามแนวนอน (Horizontal Organization) เป็นการจดัท่ีน ากิจกรรม
ต่างๆ มาประสานเช่ือมโยงกนัแลว้แบ่งออกเป็นฝ่ายๆ ในแนวกวา้ง มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ชดัเจน ลกัษณะงานมีความชดัเจน การส่ือสารไม่ซบัซอ้น 

3) การจดัองค์การตามบทบาทหน้าท่ี (Functional Organization) เป็นโครงสร้าง
องคก์ารท่ีมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา (Hierarchical Structure) ท่ีมีลกัษณะเป็น 
ปิรามิด องค์การลักษณะน้ีจะมีหน่วยงานย่อยท่ีมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกัน มีการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างสายการบังคับบัญชากับฝ่ายสนับสนุน ก าหนดอ านาจหน้า ท่ีและ 
ความรับผิดชอบตามความช านาญเฉพาะ แบ่งเป็นกลุ่มวิชา โปรแกรมวิชาและอยูภ่ายใตห้วัหนา้คน
เดียวกนั 

4) การจดัองคก์ารตามผลผลิต (Product Organization) เป็นการจดัองคก์ารท่ีตอ้งใช้
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัมาท างานร่วมกนั มีการแยกองคก์ารออกเป็นแผนกๆ  
มีหวัหนา้รับผดิชอบงานเป็นส่วนๆ  

5) การจดัองค์การแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) เป็นการจดัองค์การใน
ลกัษณะแผนกแต่ข้ึนกบัหนา้ท่ีองคก์าร โดยจะมีสายการบงัคบับญัชาสองสายท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั คือ 
สายงานท่ีเป็นงานประจ า และสายงานท่ีเป็นโครงการ บุคคลท่ีอยู่ในองค์การแบบเมตริกซ์จะตอ้ง
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รายงานงานต่างๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา 2 คน คนหน่ึงเป็นผูบ้ริหารตามสายบงัคบับญัชาตามหน้าท่ี  
ซ่ึงเป็นไปตามแนวด่ิงขององค์การ ส่วนอีกคนหน่ึงจะเป็นสายการบังคับบัญชาตามแผนก  
ตามโครงการซ่ึงอยูใ่นแนวนอน 

6) การจัดการองค์การแบบผสม (Hybrid Organization) เป็นการน ารูปแบบ 
การจัดการองค์การในลักษณะต่างๆ มาผสมผสาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารหรือหน่วยงาน 

3. กลไกการปฏิบติังานขององค์การการศึกษา หมายถึง บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ในองค์การ นอกจากกลไกการปฏิบติังานจะข้ึนอยู่กบัการจดัการองค์การ โครงสร้างองคก์าร แลว้ 
ยงัข้ึนกบัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

1) สายการบงัคบับญัชา เป็นทิศทางของอ านาจหน้าท่ีจากระดบัสูงสุดไปยงัระดบั
ต ่าสุดภายในองคก์าร การติดต่อส่ือสาร การรายงานระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหารจากระดบัล่างข้ึน
สู่ระดบับน ดงัน้ี 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1                                              
 
ท่ีมา : สุรพล พุฒค า (2544, น. 18-23)  

 
2) การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และการมอบหมายงานในโปรแกรมวิชา ส่วนใหญ่

จะเป็นการมอบอ านาจหนา้ท่ีจากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้ญัชา (Dessler, 1998, p. 675)  

คณบดี 

รองคณบดี 

กรรมการบริหารคณะ 

หวัหนา้สาขาวชิา 

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

โปรแกรมวชิา 
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3) การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การจดัการศึกษาให้ยึดการกระจายอ านาจ โดยผูบ้งัคบับญัชามอบอ านาจใน
การตดัสินใจใหก้บัหวัหนา้สาขาวชิาและคณาจารยใ์นสาขาวชิา 

สรุป การจัดโปรแกรมการศึกษา เป็นการจัดการองค์การลักษณะหน่ึงซ่ึงหมายถึง  
การจ าแนกแยกแยะงาน การจดักลุ่มงานใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรและเหตุการณ์ การมอบหมายงาน
ตามหน้าท่ี การจดัความสัมพนัธ์ของงาน โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ วตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย โครงสร้างระบบงาน และบทบาทและหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของโปรแกรม
การศึกษาหรือโปรแกรมวิชา กล่าวคือ วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจดัโปรแกรมการศึกษา
หรือโปรแกรมวชิาก็คือ การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม  
การจดัโปรแกรมวิชาเป็นกิจกรรมหน่ึงของคณะวิชาซ่ึงคณะวิชาในฐานะเป็นองค์การแบบเป็น
ทางการจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างองค์การ ซ่ึงโครงสร้างการจดัองค์การท่ีนิยมใช้ในการศึกษาคือ  
การจดัองค์การตามแนวด่ิง การจดัองค์การตามแนวนอน การจดัการองค์การตามบทบาทหน้าท่ี  
การจดัการองคก์ารแบบเมตริกซ์ และการจดัองคก์ารแบบผสม และบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังานใน
องคก์ารข้ึนอยูก่บั การจดัองคก์าร โครงสร้าง สายการบงัคบับญัชา การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี 

2.3.4 องคป์ระกอบการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
จากความหมายและขอบข่ายงานโปรแกรมวิชาท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า  

การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย ปรัชญาโปรแกรม
การศึกษา จุดมุ่งหมายโปรแกรม การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากร การจดัการเรียนการสอน การจดั
กิจการนกัศึกษา การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไวด้งัน้ี  

2.3.4.1 ปรัชญาการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
ทุกวนัน้ีไม่สามารถปฏิเสธการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกได ้มนุษยทุ์กคนตอ้ง

เรียนรู้เพื่อท าให้สามารถอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีความสุข เม่ือโลกเปล่ียนแปลงไป สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ต่างก็เปล่ียนแปลง เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเปล่ียนแนวคิดของผูอ้าศยั
อยู่ในโลกก็เปล่ียนไปด้วย และเม่ือแนวคิดเปล่ียนไป ปรัชญาการด ารงชีวิตก็เปล่ียนตามด้วย  
เม่ือมองยอ้นไปในอดีตราว 40 ปีก่อน สังคมโลกเป็นสังคมเกษตรกรรม จากนั้นก็เปล่ียนเป็นสังคม
อุตสาหกรรม สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ และมาจนถึงปัจจุบนัเป็นสังคม
แห่งปัญญา (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศภ์กัด์ิ, 2541, น. 32) เม่ือพิจารณามุมมองของ ดร.วิชยั ตนัศิริ เพื่อ 
ต่อยอดการเปล่ียนแปลง ท่านได้วาดภาพสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมแห่งปัญญาชน 
สังคมวิทยาศาสตร์ สังคมแห่งความเป็นพลเมืองดี และสังคมแห่งนักบุกเบิกทางเศรษฐกิจและ 
การจดัการภาพของสังคมดงักล่าวจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ ท าให้โครงสร้างของเศรษฐกิจชาติเปล่ียน
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จากระบบเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นระบบเศรษฐกิจโลก การแข่งขนัในเวทีการคา้โลก และระบบ 
การผลิตเพื่อการตลาดเปล่ียนเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค เม่ือเป็นเช่นน้ี แนวคิดและปรัชญา 
การด ารงชีวติตลอดจนการศึกษาก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย  

“ปรัชญา” มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2525 วา่ เป็น “วิชา
วา่ดว้ยหลกัแห่งความรู้และความจริง” (ราชบณัฑิตสถาน, 2531) ปรัชญามีบทบาทส าคญัมากต่อ 
การจดัโปรแกรมการศึกษา ในการจดัโปรแกรมการศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดปรัชญา เพราะ
ปรัชญาช่วยพิจารณาและก าหนดแนวทางหรือเป้าหมายของโปรแกรมการศึกษา มีผูใ้ห้ความหมาย
ปรัชญาการศึกษาไว้มากมายสามารถสรุปได้ว่า ปรัชญาการศึกษา หมายถึงแนวคิด อุดมคติ 
อุดมการณ์ แนวทางสูงสุดในการจดัการศึกษา   ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี
ดงัน้ี คือ 

1. ปรัชญาจิตนิยม (Idialism) ผูก่้อก าเนิดแนวคิดหรือปรัชญาน้ี คือ พลาโต (Plato) 
นกัปราชญ์ชาวกรีก เป็นแนวคิดท่ีเน้นการพฒันาจิตใจ และส่งเสริมการพฒันาทางดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะต่างๆ การจดัการศึกษาตามแนวคิดน้ีจึงเนน้ดา้นอกัษรศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 

2. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) มุ่งให้ความรู้ท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติและ
กฏเกณฑ์ตามธรรมชาติมุ่งสอนให้ผู ้เรียนแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และการสรุปกฎเกณฑ์ 
จากขอ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีไดเ้รียนรู้ 

3. ปรัชญาสัจนิยมวทิยา (Perennialism) แนวคิดของปรัชญากลุ่มน้ีเช่ือวา่คนมีธรรมชาติ
เหมือนกนัทุกคน ดงันั้นการศึกษาควรเป็นแบบเดียวกนัส าหรับทุกคน (Kneller, 1964, pp. 107-111) 
(อา้งถึงในทิศนา แขมมณี, 2545, น. 26) การจดัการศึกษามุ่งการสอนให้ผูเ้รียนจดจ า ใชเ้หตุผล และ
ตั้งใจกระท าส่ิงต่างๆ ผูส้อนใชก้ารบรรยายและการซกัถามเป็นหลกั (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 26) 

4. ปรัชญาพิพฒันนิยม (Progressivism) แนวคิดของปรัชญากลุ่มน้ีให้ความสนใจกบั
การกระท า การลงมือปฏิบติั การน าความคิดให้ไปสู่การกระท า การจดัการศึกษาตามแนวคิดน้ี คือ 
เน้นการปลูกฝังการเรียนรู้ ฝึกฝนอบรมจนผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเรียนรู้จากการคิด  
การกระท า และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

5. ปรัชญาอตันิยม (Existentialism) แนวคิดของปรัชญากลุ่มน้ียึดตวัเองเป็นส าคญั  
การจดัการศึกษาตามแนวคิดกลุ่มน้ี คือ การให้ผูเ้รียนมีเสรีภาพเลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียนอย่างอิสระ 
สอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจตนเองเป็นตวัของตวัเอง มุ่งการพฒันาเป็นรายบุคคล ปรัชญาของกลุ่มน้ีเป็น
แนวคิดของการจดัการศึกษายคุใหม่ 

6. ปรัชญาปฎิรูปนิยม (Reconstructionism) แนวคิดของปรัชญากลุ่มน้ียึดการศึกษาท า
ให้สังคมเปล่ียนแปลง การจดัการศึกษาของกลุ่มน้ีมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้ตระหนกัในบทบาท
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หน้าท่ีท่ีมีต่อสังคม การท าให้สังคมดีข้ึน การจดัการเรียนการสอนเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสังคม 

เม่ือพิจารณาถึงปรัชญาการศึกษาไทยท่ีก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-
2559 ซ่ึงยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรการต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้เกิดบูรณาการแบบองค์รวมท่ียึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพฒันา และการพฒันาอย่างมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการก าหนดเป้าหมายการศึกษาไทย คือ เก่ง 
ดี มีสุข เก่งหมายถึงคนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการด ารงชีวิต มีความสามารถเฉพาะทาง มีความคิด
สร้างสรรค ์ดีหมายถึงคนท่ีด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ทางด้านต่างๆ มีภาวะผู ้น า รู้จักตนเอง มีสุขหมายถึง คนท่ีมี สุขภาพดีทั้ งร่างกายและจิตใจ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ในขณะท่ีปรัชญาอุดมศึกษาไทยท่ีก าหนด
ปรัชญาว่า “ สร้างบณัฑิตผูเ้รืองปัญญาและผูมี้จิตงาม” กล่าวคือ มุ่งสร้างผูเ้รียนให้เป็นบณัฑิตซ่ึง
อุดมด้วยฐานส่ี คือ จิตใจ ปัญญา วิชาชีพ และวฒันธรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)   

ปรัชญาการศึกษาไทยในมุมมองของนักการศึกษาไทย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2552,  
น. 81-92) กล่าวไวมี้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มอุดมคตินิยม มุ่งให้การศึกษาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม กลุ่ม
ปัญญานิยมมุ่งการสร้างคนใหมี้ความสามารถทางสติปัญญา คิดเป็นและสร้างผลงานได ้กลุ่มชุมชน
นิยมมุ่งสร้างคนให้รู้จกัและเขา้ใจชุมชนของตนเอง กลุ่มปฏิบติันิยมเน้นสร้างคนให้มีคุณสมบติั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน กลุ่มเทคโนโลยนิียมมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความสนามรถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างปัญญาชน
ป้อนสู่สังคมไทย (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศภ์กัด์ิ, 2541, น. 44;                     , 2545, น. 52; 
เสน่ห์ จามริก, 2541, น. 170-192) ) กล่าวคือ แนวคิดการจดัโปรแกรมการศึกษาตอ้งมีความสมดุล
ระหวา่งทฤษฎีกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยมีเป้าหมายการจดัโปรแกรมเพื่อสอนใหคิ้ดเป็น วิเคราะห์เป็น 
และประยุกตใ์ชเ้ป็น นัน่คือ การศึกษาเพื่อความรู้ (Knowledge) เพื่อสร้างทกัษะ (Skills) และเพื่อ
สร้างคุณลกัษณะ (Character) ท่ีตลาดแรงงานและสังคมตอ้งการ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและปรัชญาการจดัโปรแกรมการศึกษา กลัยา แมน้มินทร์ 
(2545) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้
อินเตอร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตามแนวทางของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย  
มีการด าเนินการวิจยั 6 ขั้นตอน คือ 1. การจดัตั้งทีมวิจยั 2. การทดลองเพื่อหาแนวทางการก าหนด
รูปแบบ 3. การก าหนดรูปแบบท่ีเป็นตน้แบบของการจดัการศึกษา 4. การตรวจสอบรูปแบบ  
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5. การสร้างรูปแบบการจดัการศึกษา 6. การสรุปผลรูปแบบการจดัการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 
รูปแบบการจดัการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในเร่ืองของหลกัการและวตัถุประสงค์
ของการจดัโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา ควรมุ่งเนน้การพฒันานิสิตนกัศึกษา คือ เก่งคิด เก่งคน 
และเก่งงาน   

ชนกนารถ ช่ืนเชย  (2550) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
ศึกษาความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ และการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบ  ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ืองในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ในเร่ืองของปรัชญาและหลักการของการศึกษาต่อเน่ือง คือเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน
ตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้บริการแก่สังคมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการจดั
การศึกษาให้กับบุคคลทุกกลุ่มชนชั้ นและทุกระดับการศึกษาตามศักยภาพของผู ้เรียน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อขยายโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ   

สรุปไดว้่า แนวคิดและปรัชญาการจดัโปรแกรมการศึกษา หมายถึง หลกัแห่งความคิด
ในการจดัโปรแกรมการศึกษาแบบผสมผสานเชิงบูรณาการโดยมุ่งสร้างผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะเป็น
ผูมี้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจน าเท่ียว 
แนวคิดและปรัชญาการจดัโปรแกรมการศึกษาควรยึดแนวคิดปรัชญาพื้นฐานทางการศึกษา แนวคิด
ปรัชญาการด ารงชีวิตของยุคนั้น ความเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แนวคิด
ปรัชญาของกฎหมายการศึกษาซ่ึงหมายถึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงแนวคิดของ
นักวิชาการทางการศึกษาของยุคต่างๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัในการก าหนดแนวคิดและ
ปรัชญาของการจดัโปรแกรมการศึกษาของสาขาวชิาและของระดบัการศึกษานั้น 

2.3.4.2 การจดัหลกัสูตร  
หลกัสูตรมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัการศึกษาทุกระดบั เพราะเป็นตวัก าหนดหรือ

เป็นกรอบของแนวปฏิบติัท่ีจะท าให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้(ใจเอ้ือ 
เช้ือรัตน์พงษ,์ 2539, น. 1) ค าว่า “หลกัสูตร” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Curriculum มีผูใ้ห้ค  า
จ  ากดัความไวด้งัน้ี 

Tyler (อา้งถึงใน วราภรณ์ ศุนาลัย, 2535, น. 2) กล่าวว่า หลักสูตรคือทุกส่ิงท่ี 
จดัข้ึนเพื่อเป็นการเรียนการสอนโดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสถานศึกษา 
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Hilda (อา้งถึงใน วราภรณ์ ศุนาลยั, 2535, น. 2) หลักสูตร คือ แผนการเรียนรู้ 
อนัประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผล 

Tanner (1980) หลกัสูตร หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนและพฒันาอยา่ง
เป็นระบบภายใตก้ารดูแลของสถานศึกษา 

Hass (1983) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง การจัดวางแผนการศึกษาและการจัด
ประสบการณ์ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้รียนภายใตก้ารด าเนินการของสถานศึกษา 

Saylor and Alexander (1981) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรวา่ เป็นแผนท่ีจดัการ
เรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไวโ้ดยมีสถานศึกษา
เป็นผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีทาบาไดก้ล่าวไว ้

Garcia (1983) ให้ความหมายของค าว่าหลกัสูตร (Curriculum) ว่าหมายถึง “จ านวน
หน่วยเรียนทั้งหมด ท่ีสถาบนัการศึกษาได้จดั และก าหนดการศึกษาและกิจกรรมไวอ้ย่างชัดเจน
ส าหรับการเสร็จส้ินการศึกษานั้น รายวชิาหรือหวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้ดัไวภ้ายในสถาบนัการศึกษาเพื่อการ
ส าเร็จในการเรียน คือ 

1. หลกัสูตรในรายวิชา  อาจจะจดัท าข้ึนส าหรับบทเรียนเดียวก็ได ้เช่น แผนการเรียน
ประจ าวนั 

2. หลักสูตรส าหรับงานแต่ละหน่วย หลักสูตรชนิดน้ีต้องใช้เวลานานส าหรับ
ด าเนินการเช่น แผนการเรียนท่ีจดัแบ่งเป็นหน่วย หรือแผนระยะยาว 

3. หลักสูตรส าหรับหน่ึงเทอมหรือหน่ึงปี เช่น syllabus, course of study หรือ 
teachingguide” 

การ์เซีย เห็นวา่หลกัสูตรเป็นกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเน้ือหาและวิธีการ
สอนท่ีเหมาะกบัสภาพของสถาบนัการศึกษานั้นๆ  

ส าหรับในประเทศไทยมีนักการศึกษาให้ความหมายของหลกัสูตรไวม้ากมาย และ
สอดคลอ้งกบันกัวชิาการต่างประเทศ ดงัน้ี 

ปทีป เมธาคุณวฒิุ (2544, น. 1) ใหค้วามหมายของหลกัสูตร (Curriculum) วา่ “หลกัสูตร
คือ แผนการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของการศึกษา วิถีเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ซ่ึง
หมายถึงการพิจารณาคดัเลือก จดัรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ ตลอดจนการ
ประเมินผล” พนสั หนันาคินทร (2521, น. 179) กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรวา่ “หลกัสูตรคือ
ประสบการณ์ทางการศึกษาทุกอยา่งท่ีโรงเรียนจดัข้ึน เพื่อให้เด็กไดรั้บการฝึกฝนอบรมในดา้นต่างๆ 
อย่างดีท่ีสุด จนสามารถด ารงชีวิตในสังคมของตนไดอ้ย่างมีความสุข” กาญจนา คุณารักษ ์(2527,  
น. 7) สรุปสาระส าคญัของหลกัสูตรวา่ หมายถึง “โครงการหรือแผน หรือขอ้ก าหนด อนัประกอบดว้ย
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หลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ความสามารถ และรวมถึงล าดบัขั้นของประสบการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้สะสมด้วย ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัแปลความคิดไปสู่การปฏิบติั ช่วยให้ผูเ้รียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวติอยูใ่นโรงเรียน สังคม และโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

สุมิตร คุณานุกร (2533) กล่าวว่า หลกัสูตร หมายถึง โครงการให้การศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาท่ี
ก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธ ารง บวัศรี (2542, น. 7) ท่ีกล่าววา่ หลกัสูตร คือแผนซ่ึงไดอ้อกแบบ
จัดท าข้ึนเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหาสาระ กิจกรรม และประสบการณ์ในแต่ละ
โปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาดา้นต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้

เตือนใจ  ตนังามตรง (2537, น. 9-10) ให้แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรว่า“หลกัสูตรเป็น
กระบวนการจดัอยา่งมีระบบ โดยเร่ิมตน้จากการวเิคราะห์ความตอ้งการ (needs analysis) เป็นอนัดบั
แรก ต่อไปก็คือการออกแบบโครงสร้างรายวิชา (course) และจบลงด้วยการประเมินโครงการ 
(program evaluation) ”  

เม่ือกล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตร Taba Hilda (อา้งถึงใน วราภรณ์ ศุนาลยั, 2535, 
น. 6) กล่าวไวว้า่ หลกัสูตรไม่วา่รูปแบบใดควรมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1.  วตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะวชิา 
2.  เน้ือหาวชิาและจ านวนสอนในแต่ละวชิา 
3.  กระบวนการเรียนการสอน 
4.  การประเมินผลหลกัสูตร 

แมคนีล (Mcneil, 1995, น. 3) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลกัสูตรประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมายเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ และการประเมินผล ในขณะท่ี 
Sowell (1996, p. 19) เพิ่มเติมเร่ืองการจดักลุ่ม เวลา และสถานท่ีก็จดัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงดว้ย 

ใจเอ้ือ เช้ือรัตน์พงษ์ (2539, น. 35) กล่าวว่าองคป์ระกอบหลกัสูตรมี 4 ประการ คือ
วตัถุประสงค์ (Objectives) เน้ือหาสาระ (Contents) กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) และ 
การประเมินผล (Evaluations) ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ ศุนาลยั (2535, น. 5) มี 4 ประกอบ
เช่นกัน คือ วตัถุวิสัย (Objectives) เน้ือหารสาระ (Contents) การน าหลักสูตรไปใช้ 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluations)  
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ในขณะท่ีธ ารง บวัศรี (2542, น. 8-9) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรในลกัษณะ
ละเอียดไว ้ดงัน้ี 

1.  เป้าหมายและนโยบายทางการศึกษา 
2.  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
3.  รูปแบบและโครงสร้างของหลกัสูตร 
4.  จุดประสงคข์องวชิา 
5.  เน้ือหา 
6.  จุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
7.  ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
8.  การประเมินผล 
9.  วสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน 
และสุรพล พุฒค า (2545, น. 44) กล่าวถึง แนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร

ของโปรแกรมวชิาไวด้งัน้ี 
1.  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
2.  รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตร 
3.  เน้ือหาสาระของหลกัสูตร 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ทรัพยากรท่ีน าไปใชใ้นการด าเนินการตามหลกัสูตร 
6.  การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
ในเร่ืองของกระบวนการจดัท าหลกัสูตรของ Taba Hilda (อา้งถึงในสงดั อุทรานนัท์, 

2532) มี 7 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การก าหนดจุดมุ่งหมาย การคดัเลือกเน้ือหาสาระ 
การก าหนดมาตรการในการวดัและประเมินผล การน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินผลหลกัสูตร และ
การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

Lunenberg and Ornstein (1996, p. 419) กล่าวถึงการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรมี 3 
ประการ คือ การวางแผน การน าไปใช ้ และการประเมินผล ในขณะท่ี Sowell (1996, p. 11) กล่าววา่
กระบวนการของหลกัสูตร คือการพฒันาหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผล 

สุมิตร คุณานุกร (2533, น. 18) กล่าวถึงกระบวนการจดัท าหลกัสูตร มีองค์ประกอบ  
5 ประการ คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ การเลือกและจดัเน้ือหาสาระ การน าหลักสูตรไปใช ้ 
การประเมินผลหลกัสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตร 
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ในขณะท่ีวิชยั วงษ์ใหญ่ (2543, น. 7) กล่าวว่า ในการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร 
จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ การพฒันา  
การเผยแพร่ การใช ้และการปรับปรุง 

เม่ือกล่าวถึงประเภทของหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษาวิชยั วงษใ์หญ่ (2543, น. 12-22) 
กล่าวถึงกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษามีดงัน้ี 

1. หลกัสูตรท่ีเน้นวิชาเป็นศูนยก์ลาง (Subject Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีแบ่งแยก
ออกเป็นรายวชิาต่างๆ เป็นหลกัสูตรท่ีนิยมใชใ้นระดบัอุดมศึกษา เนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชา สาระ 
และความรู้ของวิทยาการต่างๆ เป็นหลกั จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ใช้วิชาต่างๆ เป็นเคร่ืองมือใน 
การส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน เน้ือหาวิชาประกอบด้วย ความรู้ ความคิดรวบยอด ทกัษะ กฎ 
หลกัเกณฑ์ โดยเรียงล าดบัความยากง่าย การจดัการเรียนการสอนใช้วิธีบรรยายโดยมีผูส้อนเป็น
ศูนยก์ลาง การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งในเร่ืองความรู้และทกัษะในวชิาต่างๆ  

2. หลกัสูตรแบบสัมพนัธ์วิชาหรือหลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์  (Correlated Curriculum) 
เป็นหลกัสูตรท่ีน าเอารายวิชาต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาสาระใกลเ้คียงกนัรวมกนัเขา้เป็นหมวดวิชาเดียวกนั 
การจดัการเรียนการสอนยึดผูส้อนเป็นศูนย์กลาง  การวดัผลการเรียนรู้เน้นพฒันาการด้านเชาว์
ปัญญา 

3. หลกัสูตรแบบแกนกลาง (Core Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีรวบรวมเน้ือหาความรู้
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนรู้จกัการแกปั้ญหา เขา้ใจชีวติและสังคม การวดัผลการเรียนรู้เนน้พฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 

4. หลกัสูตรบูรณาการ (Intergrated Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีน าเอาเน้ือหาวิชาการ
ต่างๆ มาหลอมรวมกัน รวมประสบการณ์การเรียนรู้จากหลายๆ วิชามาจัดเป็นหมวดหมู่ของ
ประสบการณ์ เป็นการบูรณาการเน้ือหาท าให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ท่ีต่อเน่ือง การจดัการเรียนรู้
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การวดัผลการเรียนรู้จะวดัพฒันาการทุกๆ ดา้น 

5. หลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner-Centered Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ี
เน้นความต้องการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลัก ท่ีส าคญัคือเน้นบทบาทของผูเ้รียนใน  
การเรียน การจดัหลกัสูตรและการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนโดยเนน้ส่วนรวม คือ ร่างกาย 
อารมณ์ ความคิดและลกัษณะเฉพาะของบุคคลให้เห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล รวมทั้งการพฒันาตน
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การจดัการเรียนรู้ การวดัผลการเรียนรู้ตอ้งหลากหลาย 

6. หลกัสูตรแบบกิจกรรมและประสบการณ์ (Activity and Experience Curriculum) 
เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั เป็นหลกัสูตรท่ียึด
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หลักการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์และประสบการณ์สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้ 
การเรียนรู้ดว้ยการกระท า เนน้การแกปั้ญหา การวดัผลการเรียนรู้จะวดัพฒันาการทุกๆ ดา้น 

7. หลกัสูตรเกณฑ์ความสามารถ (Competency-Based Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีจดั
เนน้ถึงเกณฑค์วามสามารถในดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีในแต่ละระดบัการศึกษาและในแต่ละ
ชั้นเรียน ทกัษะและความสามรถในแต่ละชั้นเรียนจะก าหนดใหต่้อเน่ืองกนั 

8. หลกัสูตรแบบสาขาวิชา (Discipline-Based Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ความรู้
ตามสาขาวชิาเป็นหลกั ผูเ้รียนจะมีความรู้เฉพาะในสาขา 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ท่ีพึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี 
เสริมศรี ไชยศร และคณะ (2543, น. 1-3) ไดท้  าวจิยัและสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 

1. ประเด็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หลกัสูตรท่ีดีควรมีจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ  
1) เพื่อพฒันาหรือส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณ์ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะชีวิตและสังคม 
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรู้เฉพาะดา้น 2) มุ่งเตรียมพร้อมทางสติปัญญา ความสามารถ
เพื่อเป็นผูบ้ริโภคท่ีฉลาด รู้คุณค่าของความคิด วิชาการและสรรพส่ิงโดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความลึกซ้ึงทางปัญญา และรู้จกัใช้ความคิดขั้นสูง 3) ส่งเสริมทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ใน
สังคมขอ้มูลข่าวสาร 4) ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาเอกลกัษณ์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
5) เพื่อพฒันาความเป็นสากล ความกา้วหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศในเชิงวิชาการ เน้ือหาและ
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาสากลในการติดต่อส่ือสาร และการแสวงหา
ความรู้ 

2. ประเด็นโครงสร้างหลกัสูตร หลกัสูตรควรประกอบดว้ยมวลประสบการณ์ท่ีผูเ้รียน
ทุกคนตอ้งเรียนรู้ (General Core Courses) มวลประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เพื่อน าไปประกอบ
วิชาชีพขั้นสูง (Concentration Areas) มวลประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม 
ความสนใจ และมวลประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนก าหนดและด าเนินการเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
พฒันาจิตส านึก และค่านิยมของตนเอง โครงสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดว้ยหมวด
วิชาการศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรเป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

3. ประเด็นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน การจดัเน้ือหาสาระควรมี
ลกัษณะยดึหยุน่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกตามความสนใจทั้งเน้ือหาและกิจกรรม กิจกรรมการเรียน
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การสอนควรเน้นวิชาความรู้กับชีวิตจริง รวมทั้ ง เน้นประสบการณ์ตรง กระบวนการคิด  
การเช่ือมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ ควรใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4. การประเมินหลกัสูตร ควรมีการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ และ
ตอ้งอาศยัขอ้มูลการประเมินจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. รูปแบบการจดัเน้ือหาสาระของหลักสูตร ควรจดัเน้ือหาสาระเป็นรายวิชา แต่ละ
รายวิชาอาจจัดเป็นแบบเน้นเฉพาะสาขาวิชาเดียว จัดประสบการณ์เรียนรู้ ในขณะเดียวกัน 
ควรสอดแทรกหลักสูตรท่ีมีลักษณะสหวิทยาการ หรือ บูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
ประสบการณ์แบบองคร์วม มีความรู้ท่ีหลากหลาย 

6. รูปแบบการบริหารหลักสูตร ควรมีความหลากหลายเร่ืองรูปแบบทั้ งในระบบ  
นอกระบบ และตามอธัยาศยัโดยมี 3 ประเด็น คือ 1) เวลาเรียน ตอ้งจดัให้มีทั้งแบบเต็มเวลา และไม่
เต็มเวลาโดยมีการยืดหยุ่นในเวลาศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้อ้งการหาความรู้สามารถเขา้เรียนได ้  
2) เปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนหน่วยกิต หรือวิชาท่ีเรียนระหว่างสถาบนั 3) ใชร้ะบบเทคโนโลยี
การสอนแบบใหม่เพื่อช่วยให้เกิดความหลากหลายในการเขา้ถึงการศึกษา ท าให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

เม่ือกล่าวถึงลกัษณะของหลกัสูตรภาษาต่างประเทศ สมพร โกมารทตั (2548, น. 71-73) 
กล่าวว่าการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้วิชาเอก วิชาโท หรือเป็นการเรียนการสอนแบบเลือกเสรี
ก็ตาม ลว้นตอ้งมีหลกัสูตรเป็นกรอบน าทางในการเรียนการสอนทั้งส้ิน หลกัสูตรภาษาต่างประเทศ
นั้นมีอยูด่ว้ยกนัมากมายหลายแบบ อลัเลน (Allen, 1987) แบ่งหลกัสูตรภาษาตามลกัษณะวิธีการ
จดัการเรียนการสอนออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. หลักสูตรแบบวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural-analytic) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น
ไวยากรณ์และลกัษณะของภาษา ใหค้วามส าคญัท่ีการเรียนการสอนไปตามล าดบักฎเกณฑ์ของภาษา  
โดยมีสมมุติฐานว่าความสามารถในการส่ือสารข้ึนอยู่กบัความรู้เบ้ืองตน้ทางไวยากรณ์ ศพัท์ และ
กฎเกณฑข์องการออกเสียง 

2. หลกัสูตรแบบวิเคราะห์เชิงประโยชน์ (Functional-analytic) เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้น
ลกัษณะของขอ้ความ (discourse) ประกอบดว้ย วิธีสอนแบบส่ือสารภายในกรอบบงัคบั ใชก้ารฝึก
โดยเนน้ส่ือ หลกัสูตรแบบน้ีมีแนวคิดวา่ตอ้งการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร และตอ้งการจูงใจให้ผูเ้รียน
เกิดความตอ้งการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร  ดงันั้นจึงมีการจดัการสอนในห้องเรียนอยา่งมีระบบ และ
เนน้ความหมายในการส่ือสารเป็นหลกั 
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3. หลกัสูตรแบบปราศจากการวิเคราะห์ (Non-analytic) เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การใช้
ภาษาท่ีไม่ตอ้งมีการวิเคราะห์เลย เป็นภาษาแบบธรรมชาติ  ใช้เทคนิคการสอนแบบทดลอง ถือว่า
เป็นการส่ือสารอย่างเต็มรูปแบบ หลักสูตรน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดให้มีการปฏิบัติในรูปของ 
การส่ือสารท่ีเหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ ดงันั้นจึงลดการเนน้กระบวนการร่างหลกัสูตร และเพิ่ม
จุดเนน้ท่ีการพฒันาวิธีการสอน การสอนในหลกัสูตรประเภทน้ีมีหลกัการตรงกนัขา้มกบัการสอน
แบบเดิม ซ่ึงมีหลักการสอนโดยเร่ิมจากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ การสอนตามหลักสูตรน้ีมี
แนวความคิดว่า ภาษาเป็นส่วนของการพฒันาสังคมและพฒันาตวัผูเ้รียนเอง และมุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้น าความรู้ภาษาท่ีเรียนทั้งหมดไปใช้ได้จริงในสภาพต่างๆ ท่ีต้องการ จึงไม่มีการแบ่ง
ออกเป็นทกัษะย่อยๆ และการจดัการเรียนการสอนจะเป็นแบบกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน 

นอกจากน้ี  Noss and Rodger (1983) แบ่งหลกัสูตรภาษาตามเน้ือหาออกเป็น 6 ประเภท 
คือ 

1. หลกัสูตรการแปล (The translation syllabus) มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การแปลความหมาย
ของภาษาท่ีเรียนกบัภาษาแม่ 

2. หลกัสูตรเชิงพรรณนา (The descriptive or explanatory syllabus) มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่
การวเิคราะห์ การอธิบายเก่ียวกบัภาษาท่ีเรียนมากกวา่เนน้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 

3. หลกัสูตรเชิงโครงสร้าง (The structural syllabus) มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การวิเคราะห์
ไวยากรณ์ของภาษาท่ีเรียน และผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ในสภาพต่างๆ 
ของภาษาท่ีเรียนมา 

4. หลักสูตรอิงสภาพการณ์ (The situational syllabus) คล้ายคลึงกับหลักสูตร 
เชิงโครงสร้าง แต่แตกต่างกนัท่ีจุดเร่ิมตน้และช่วงตอนกลางของหลกัสูตร โดยจะเร่ิมบทเรียนดว้ย
สภาพท่ีตอ้งใช้ภาษามากท่ีสุดเป็นบทแรก  แต่ในท่ีสุดก็ตอ้งครอบคลุมเน้ือหาไวยากรณ์ทั้งหมด
เช่นเดียวกบัหลกัสูตรเชิงโครงสร้าง 

5. หลกัสูตรเชิงการส่ือสาร (The communicational syllabus) มุ่งเนน้ท่ีการแลกเปล่ียน
การส่ือสารมากกวา่ท่ีจะสนใจรูปของภาษาหรือสภาพการณ์ 

6. หลกัสูตรอิงแนวคิด (The notional syllabus) มีจุดเนน้เก่ียวกบัการคาดการณ์ล่วงหนา้
วา่ความคิดชนิดใดท่ีผูเ้รียนตอ้งการแสดงออกก่อน จะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรเชิงโครงสร้าง แต่จะ
แตกต่างกนัในดา้นการล าดบัเน้ือหาไม่วา่จะเป็นหลกัสูตรรูปแบบหรือลกัษณะใดก็ตาม ส่ิงส าคญัก็
คือหลกัสูตรนั้นควรเป็นหลกัสูตรท่ีดี วิชยั วงษใ์หญ่ (2543, น. 3) กล่าวถึงหลกัสูตรท่ีดีว่า “ควร
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จะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชีวิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสภาพการณ์ต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

ก. สภาพทางเศรษฐกิจ 
ข. การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทางการศึกษา 
ค. การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม 
ง. สภาพแวดลอ้มทางจิตวทิยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
จ. สภาพทางการเมืองการปกครอง 
ฉ. สภาพทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ค่านิยม และคุณธรรม” 

บนัลือ  พฤกษะวนั (2524, น. 58-63) ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรท่ีดีว่าควร
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ต้องสนองความต้องการของสังคมและชาติ รวมทั้ ง 
มุ่งสร้างเสริมค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม นอกจากน้ียงัตอ้งเน้นและส่งเสริมคุณสมบติัส่วน
บุคคลของผูเ้รียนใหมี้ความเจริญงอกงามในหลายดา้น ตลอดจนสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. เน้ือหาของหลกัสูตร ควรจะสอดคลอ้งกบัสภาพการด าเนินชีวิต ประสบการณ์ใกล้
ตวัเม่ือเรียนแลว้สามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ และเน้ือหาตอ้งมีความต่อเน่ือง เรียงตามล าดบั
ความง่าย-ยาก มีความเป็นเอกภาพ 

3. วสัดุหลักสูตร เช่น แผนการสอน คู่ มือครู เอกสารส่ิงพิมพ์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญั  ท่ีจะช่วยใหห้ลกัสูตรมีความหมายและน าไปสู่การปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 

4. หลักสูตรท่ีดีต้องน าไปสู่หลักปฏิบัติได้ดี ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีจะให้
ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถประสบความส าเร็จได ้หลกัสูตรควรยดืหยุน่ไดใ้นการปฏิบติัการสอน และ
ควรก าหนดเน้ือหาให้สัมพันธ์กับเวลาท่ีใช้สอน และควรเน้นในรูปแบบวัฒนธรรมกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งไดส้ัดส่วนกนั 

งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดหลักสูตร สุรพล พุฒค า (2544) ได้ศึกษารูปแบบ 
การบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางท่ีเหมาะสม การวิจยั
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารโปรแกรมวิชาโดย
สัมภาษณ์ประธานโปรแกรมวิชาของทุกคณะๆ ละ 1 คน ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถาบนัราชภฏัเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลางจ านวน 24 คน ตอนท่ี 2 เป็นการศึกษารูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา โดย 
จดัสัมมนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 9 คน ตอนท่ี 3 เป็นการประเมินรูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา 
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ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา ในเ ร่ืองอ านาจหน้าท่ีด้านหลักสูตร 
ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลหลกัสูตร 

อรุณี  หงษ์ศิริวฒัน์ (2549) ไดศึ้กษาเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริม
นิสิตนกัศึกษาท่ีมีความสามารถสูงตามทฤษฏีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาร่างรูปแบบ ผลการศึกษา พบว่า 
รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนกัศึกษาท่ีมีความสามารถสูงตามทฤษฏีพหุปัญญาของ
การ์ดเนอร์ในเร่ืองของหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย (1) หลักสูตรรายวิชาใน  
3หมวดวิชา ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
(2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมพิเศษเพื่อพฒันาในดา้นเก่งคิด เก่งคน และ
เก่งงานรวมทั้งการวดัประเมินผล 

ประพนัธ์  ภกัดีกุล และคณะ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาของคณะ
วทิยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษา บณัฑิต คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ และ
สถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมี 5 ดา้น คือ 1) ดา้นบริหารจดัการ 2) ดา้นวิชาการ 3) ด้านการพฒันานกัศึกษา  
4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ5) ดา้นภูมิสถาปัตยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  ในดา้นวิชาการควรพฒันา
หลกัสูตรใหม่ใหเ้พิ่มข้ึนและเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ภาคปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

ชนกนารถ ช่ืนเชย  (2550) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยมีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
ศึกษาความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ และการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบ  ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ืองในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนในเร่ืองหลกัสูตรการเรียนการสอน เป็นหลกัสูตรท่ีจดัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมและชุมชนเพื่อสร้างช่องทางใหผู้เ้รียนตามความสามารถและความสนใจ  วิธีการจดัการศึกษา 
เป็นการจดัการศึกษาในหลายลกัษณะทั้งแบบในชั้นเรียนและการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั 

สรุป การจดัหลกัสูตร หมายถึง การก าหนดส่ิงท่ีผูเ้รียนหรือนักศึกษาต้องเรียนและ 
มีประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน องค์ประกอบของหลกัสูตร ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร  รูปแบบและโครงสร้าง และเน้ือหาสาระ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ 
การวดัประเมินผลหลกัสูตร การจดัท าหลกัสูตรเป็นกระบวนการประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของสังคม การก าหนดวตัถุประสงค์ การเลือกและ 
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จดัเน้ือหาสาระ การน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินผลหลกัสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตรรูปแบบ
หรือประเภทของหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือหลกัสูตรท่ียึด
เน้ือหาสาระและสาขาวิชาเป็นหลกั หลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นหลกั หลกัสูตรท่ียึดกิจกรรมและ
ประสบการณ์เป็นหลกั หลกัสูตรท่ีดีควรจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชีวิต
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสภาพการณ์ต่างๆ และน าไปสู่การปฏิบติัได ้

2.3.4.3 การจดับุคลากร 
ในการวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดับอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ 

น าเท่ียว ค าว่า “บุคลากร” หมายถึง คณาจารยห์รือผูส้อนท่ีมีส่วนร่วมด าเนินการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว Paisey (1992, p. 69) กล่าวว่า อาจารยผ์ูส้อน คือบุคคลท่ีท าให้
วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ วราภรณ์ ศุนาลยั (2535, น. 62-63) กล่าวว่า 
หนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อนคือ 

1.  มีความตั้งใจใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน 

2.  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
3.  รู้จกัใชเ้ทคนิควธีิสอนหลายรูปแบบ 
4.  จดักิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบับทเรียน 
5.  สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
6.  เตรียมอุปกรณ์ท่ีตรงตามเน้ือหาวชิา 
7.  ใหค้วามใกลชิ้ดและเอาใจใส่ผูเ้รียน 
8.  แนะน าแหล่งความรู้ต่างๆ ใหผู้เ้รียน 
9.  เป็นท่ีปรึกษาและแนะแนวเร่ืองต่างๆ  
10.  ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
นอกจากหน้าท่ีของผูส้อนดงักล่าวขา้งตน้ บทบาทของผูส้อนตามกระบวนทศัน์ใหม่

ของ 
การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คือ ผูส้อนมีบทบาทส าคญั (สุวิทย ์และอรทยั มูลค า, 

2543, น. 140-143) ดงัน้ี 
1. เป็นผูจ้ดัการ (Manager of  the Learning environment) ผูส้อนจะตอ้งด าเนินการจดั

สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดงันั้น ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  
1) มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย 2) ตอ้งค านึงถึงพฒันาการดา้นร่างกาย และสติปัญญา 
วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน 3) ควรใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  
4) เนน้การเรียนการสอนตามสภาพจริง 5) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 6) การเรียนรู้ร่วมกนั 7) การเรียนรู้
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จากธรรมชาติ 8) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 9) การเรียนรู้แบบบูรณาการ 10) การเรียนรู้ 
คู่คุณธรรม 11) ใช้กระบวนการจดัการ การคิด และบูรณาการเน้ือหาวิชาต่างๆ 12) ยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั (ชาญชยั ยมดิษฐ์, 2548, น. 70-71) 

2. เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator of  Individual Development) ผูส้อนช่วยให้
ผูเ้รียนแต่ละคนเรียนรู้ตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ผูส้อนจึงตอ้งรู้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและปรับวิธี
เรียน วิธีสอนให้หลากหลาย เอาใจใส่ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ติดตามผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น
ระยะๆ ใหค้  าช้ีแนะ เป็นท่ีปรึกษาดา้นวชิาการความรู้และวชิาชีพ 

3. เป็นส่ือกลาง (Mediator) ผูส้อนมีหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งระหว่างครูกบั
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน   

อาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ี ดงัน้ี คือ ความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  
ความรู้ในสาขาวชิาครู ความรู้เร่ืองหลกัสูตร ความรู้ในคุณลกัษณะของผูเ้รียน ความรู้ในเร่ืองบริบท
ทางการศึกษา ความรู้เร่ืองจิตวิทยา ความรู้เร่ืองปรัชญาการศึกษา (Shulman, 1987, น. 1-22) และมี 
ความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ คือ เขา้ใจเร่ืองเน้ือหาท่ีจะน ามาสอน คุณภาพของการเรียนรู้  
การจดัล าดบัความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ และอตัราความเร็วของการเรียนรู้ (Paisey, 1992, น. 69)  

เม่ือกล่าวถึงการจดัการอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงเป็นการจดับุคลากร Kimbrough and Nunnery 
(1988, p. 44) Sergiovanni el al (1992, pp. 193-195) กล่าววา่ ประกอบดว้ย การวางแผนบุคลากร 
การสรรหา การคดัเลือก การบรรจุบุคลากร การประเมินบุคลากร การจดัสวสัดิการ  การพฒันา
บุคลากร และการให้ผลตอบแทน (รุ่งนภา จิตโรจน์รักษ์, 2548, น. 24) การจดับุคลากรเป็น
กระบวนการท่ีเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององคก์ารหรือหน่วยงาน (ปรียาพร วงศอ์นุตร
โรจน์, 2553, น. 169; Flippo, 1984) จากศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการจดับุคลากรในการศึกษาท่ี
เก่ียวกบัโปรแกรมวชิาควรจะประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี 

1. การวางแผน เป็นองค์ประกอบและกระบวนการแรกของการจัดการบุคลากร  
เป็นการก าหนดปริมาณและคุณภาพของบุคคลใหเ้พียงพอและสามารถท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารให้
ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ ส ารวจก าลงัคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั พยากรณ์
ก าลงัคนกบังานซ่ึงตอ้งวิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพ ท าแผนความตอ้งการก าลงัคนซ่ึงเป็นแผน
ล่วงหนา้เก่ียวกบัก าลงัคนท่ีตอ้งการ 

2. การสรรหา เป็นการด าเนินการหลากหลายวธีิท่ีท าข้ึนเพื่อคน้หา ประกาศ ชกัจูง จูงใจ
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีหน่วยงานหรือองคก์ารตอ้งการเขา้มาท างาน 
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3. การคดัเลือก เป็นการเลือกบุคคลเขา้ท างานในกระบวนการน้ีมีขั้นตอนต่างๆ เช่น 
การจ่ายใบสมัคร การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์ขั้นต้น การทดสอบความรู้ความสามารถ  
การสัมภาษณ์เขา้ท างาน การสอบประวติัเดิมของผูส้มคัร การตรวจสุขภาพ และการจา้งงาน 

4. การฝึกอบรมเพื่อการพฒันา โปรแกรมวิชามีหนา้ท่ีส าคญัอีกประการ คือ การพฒันา
บุคลากรเพื่อคงความสามารถในการท างานกบัองคก์ารตลอดไป โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
การฝึกอบรมเพื่อการพฒันามีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง บุคลากรทางการศึกษาตอ้งพฒันาทั้งวิชาการและ
วิชาชีพอยู่เสมอและต่อเน่ืองเพื่อให้ความรู้ ความสามารถทนัรู้ ทนัโลก และทนัสมยั แนวทาง 
การพฒันาคณาจารย ์ไดแ้ก่  

4.1 การปฐมนิเทศอาจารยท่ี์รับเขา้ใหม่ แนวทางท่ีกระท าไดแ้ก่ การจดัประชุมหรือ
อบรมอาจารย์ เพื่อให้ทราบวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เป้าหมายของหลักสูตร และ  
ผลการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงั การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของอาจารยท่ี์เก่ียวกบัระเบียบของสถาบนั  
การเป็นอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา การเขา้ร่วมฝึกปฏิบติัการสอนและเขา้ร่วมสังเกตการณ์
การสอนเพื่อศึกษากลยทุธ์การสอนและการวดัประเมินผล 

4.2 การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
4.3 การเขา้ร่วมประชุม สัมมนาทางวชิาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาการและ

การวจิยั 
4.4 การผลิตผลงานทางวิชาการในรูปต ารา เอกสารการสอน งานวิจัย และ

สนบัสนุนส่งเสริมการด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
4.5 การฝึกประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้โดยการดูงานหรือปฏิบติังานจริงในสถาน

ประกอบการในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
5. การประเมินผลการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น การประเมินคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

และการประเมินผลงานท่ีปฏิบัติแล้ว การประเมินจะน าไปสู่การเล่ือนขั้น การข้ึนเงินเดือน  
การโยกยา้ยงานหรือต าแหน่งงาน การลดขั้น การให้ออกจากงาน เป็นตน้ บางหน่วยงานทางการ
ศึกษายงัมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อให้ค่าตอบแทนซ่ึงหมายถึงโบนสั (Bonus) คลา้ยๆ กบั
องคก์ารทางธุรกิจ หรือการใหร้างวลั เช่นการประเมินผลงานเพื่อรับรางวลั เป็นตน้ 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2546, น. 31-39) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานบุคคลในอุดมศึกษา
แนวใหม่ตอ้งเน้นการบริหารจดัการท่ีคล่องตวั แต่มีระบบการตรวจสอบดูแลและส่งเสริมบุคคล
อยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีระบบความมัน่คงอยา่งเพียงพอ กล่าวคือ 

1. ตอ้งด าเนินการคดัเลือกอยา่งกวา้งขวางและเขม้ขน้ เพื่อให้ไดค้นท่ีมีคุณภาพ ตอ้งจดั
ใหมี้คณะกรรมการสรรหา 
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2. ปรับระบบการจา้งตลอดชีวิตเป็นการจา้งตามสัญญา ขอ้ตกลง เพื่อให้บุคลากรได้
เขา้ใจระบบและการด าเนินการปฏิบติังาน และการประเมินการปฏิบติังาน 

3. ก าหนดหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อนในสัญญาจา้งใหช้ดัเจน 
4. มีระบบการประเมินและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
5. ก าหนดอตัราเงินเดือนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและผลงาน 
งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดบุคลากร สุรพล พุฒค า  (2544) ได้ศึกษารูปแบบ 

การบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางท่ีเหมาะสม การวิจยั
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารโปรแกรมวิชาโดย
สัมภาษณ์ประธานโปรแกรมวิชาของทุกคณะๆ ละ 1 คน ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถาบนัราชภฏัเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลางจ านวน 24 คน ตอนท่ี2 เป็นการศึกษารูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา โดยจดั
สัมมนากลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญ 9 คน ตอนท่ี3 เป็นการประเมินรูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชา 
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในเร่ืองการจดับุคลากรกล่าวถึงอ านาจหนา้ท่ีใน
การพฒันาและฝึกอบรมผูร่้วมงาน การน าเสนอขอ้มูลเพื่อพิจารณาความดีความชอบ การประเมินผล
การปฏิบติังานของบุคลากร 

อรุณี หงษศิ์ริวฒัน์ (2549) ไดศึ้กษาเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิต
นกัศึกษาท่ีมีความสามารถสูงตามทฤษฏีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารอาจารย์
ในสถาบนัอุดมศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาร่างรูปแบบ ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการ
จดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนกัศึกษาท่ีมีความสามารถสูงตามทฤษฏีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ใน
เร่ืองคุณลักษณะของอาจารย ์ประกอบด้วย คุณลกัษณะทัว่ไป คุณลักษณะเฉพาะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวชิาการ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการหรือปริญญานิพนธ์ การคดัเลือกอาจารยผ์ูส้อน 

ประพนัธ์ ภกัดีกุลและคณะ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษา บณัฑิต คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ และ
สถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมี 5 ดา้น คือ 1) ดา้นบริหารจดัการ 2) ดา้นวิชาการ 3) ด้านการพฒันานกัศึกษา  
4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ5) ดา้นภูมิสถาปัตยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ด้านวิชาการท่ีเก่ียวกบั
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีสอนคณะควรเร่งพฒันาและจดัหาอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิตรงตามสาขา ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนท่ีเน้นทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 
การท่องจ า พฒันาหลักสูตรใหม่ให้เพิ่มข้ึนและเป็นหลักสูตรท่ีเน้นภาคปฏิบติัท่ีสอดคล้องกับ 
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ความตอ้งการของสังคม เปล่ียนบทบาทอาจารยจ์ากผูใ้ห้ความรู้มาเป็นผูว้างแผน จดัการเ รียนรู้และ
ใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

สรุป การจดับุคลากร หมายถึง การจดัคณาจารย์ หรือผูส้อนเพื่อท าหน้าท่ีสอนและ
บริหารจดัการโปรแกรมวิชา กล่าวคือ เป็นผูด้  าเนินการจดัสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวกและเป็นส่ือกลางสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยผูส้อนตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน ความรู้วิชาครู ความรู้เร่ือง
หลกัสูตร ความรู้เร่ืองจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา ความรู้เร่ืองศาสตร์การสอน การถ่ายทอดวิชา
ความรู้  การจดับุคลากรขององคก์ารหรือหน่วยงานเป็นกระบวนการท่ีเป็นภารกิจของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลขององค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ แต่การจดับุคลากรทางการสอนนั้นโปรแกรมวิชาหรือ
สาขาวชิาตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ กระบวนการดงักล่าวประกอบดว้ย การวางแผน โดย
มีขั้นตอนดงัน้ี คือ ส ารวจบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั พยากรณ์ก าลงัคนกบังาน จดัท าแผนอตัราก าลงั 
กระบวนการน้ีเป็นภารกิจของโปรแกรมวิชา การสรรหาซ่ึงมีหลากหลายวิธีการเพื่อสรรหาบุคคลท่ี
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของโปรแกรมวิชา 
กระบวนการน้ีเป็นหน้าท่ีโดยตรงของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การคัดเลือกเป็น
กระบวนการเลือกบุคคลเขา้ท างานเร่ิมจากการจ่ายใบสมคัร การกรอกใบสมคัร การสัมภาษณ์ขั้นตน้
โดยปกติขั้นตอนส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนขั้นตอน 
การทดสอบความรู้ความสามารถและการสัมภาษณ์ เข้าท างานเป็นภารกิจของโปรแกรมวิชา 
กระบวนการสุดท้าย คือ การประเมินผลการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็นการประเมินคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล และการประเมินผลงานท่ีปฏิบัติแล้ว ซ่ึงกระบวนการน้ีเป็นภารกิจโดยตรงของ
โปรแกรมวชิา 

2.3.4.4 การจดัการเรียนการสอน 
การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียวน้ี 

จะกล่าวถึงภารกิจการจดัการเรียนการสอน หลกัการจดัการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน โดยจะขออธิบาย
ความหมายของการเรียนและการสอน ดงัน้ี 

การเรียน หมายถึง การท่ีบุคคลศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองหรือไดรั้บความรู้จากถ่ายทอด
ความรู้ไม่วา่จะเป็นการสอน การพูดคุย การรับรู้จากส่ือต่างๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคลซ่ึงมีผลเน่ืองจากการมีประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

การสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ การจดัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกให้
ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหาต่างๆ การแนะแนวทางแก่ผูเ้รียนเพื่อให้ศึกษาหาความรู้ การสร้างหรือการจดั
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สถานการณ์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ กระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดท่ี
จะน าความรู้ไปใชเ้กิดทกัษะหรือความช านาญท่ีจะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม การจดัประสบการณ์
ท่ีเหมาะสมให้ผู ้เรียน เพื่อท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน  

การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเจริญงอกงาม 

ภารกิจการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอน จดัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีก
องค์ประกอบหน่ึง การจัดการด าเนินการเป็นภารกิจท่ีส าคัญ มีผูก้ล่าวถึงงานการจัดการเรียน 
การสอนไวด้งัน้ี 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535, น. 183) กล่าวถึง ภารกิจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนไวด้งัน้ี 

1. การจดัประมวลการสอน เป็นหน้าท่ีของผูส้อนในการจดัท าประมวลการสอนเป็น
รายวชิา 

2. การจดัแผนการเรียน ผูส้อนจะจดัแผนการเรียนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ก าหนด
รายวชิาใหเ้รียนอยา่งมีจุดมุ่งหมาย 

3. การจดัตารางสอน สถานศึกษาบางแห่งผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  าหนดวิชา และวิชาท่ี
จะเรียนในแต่ละวนั โดยก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชา ขนาดของห้องเรียน จ านวน
ชัว่โมงท่ีสอนในแต่ละวชิา 

4. การจดัชั้นเรียน การจดัชั้นเรียนท าไดห้ลายวิธี เช่น การจดักลุ่มตามรายช่ือ จดัตาม
ความสามารถ จดัตามกลุ่มสนใจ และการจดัแบบผสมผสาน เป็นตน้ 

5. การจดัผูส้อน ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและถูกตอ้ง วุฒิการศึกษา ความสนใจ 
ประสบการณ์ และความสามารถในการควบคุมหอ้งเรียน เป็นตน้ 

6. การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนในกรณีท่ีนอกเหนือจากการสอนปกติเพื่อแก้ไข
ขอ้บกพร่องของผูเ้รียน การสอนซ่อมเสริมท าได้ 4 รูปแบบ คือ การสอนซ่อมเสริมก่อนการเรียน 
การสอน การสอนซ่อมเสริมขณะท าการสอน การสอนซ่อมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแก้ตวั และ 
การสอนซ่อมเสริมส าหรับผูเ้รียนเรียนเร็ว 

7. การเลือกต ารา โดยทัว่ไปต าราถือเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีมีความส าคญัมาอย่างหน่ึง 
ต าราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต าราเรียนหลกัและต าราท่ีอ่านประกอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ผูเ้ขียน
อาจเป็นอาจารยผ์ูส้อนรายวชิานั้นหรือผูท้รงคุณวฒิุ 

8. คู่ มือในงานวิชาการ เป็นเคร่ืองมือช่วยท่ีจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดา้นวิชาการ เป็นการพฒันาคุณภาพงานวิชาการเพื่อจะไดท้  าให้การจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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9. การจัดท าคู่มือนักศึกษา เป็นเอกสารท่ีจัดท าข้ึนเพื่อแจกนักศึกษาใหม่ในวัน
ปฐมนิเทศ เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งระหวา่งศึกษาอยู ่

10. การจดัห้องควบคุมการเรียนการสอน เป็นห้องศูนยก์ลางเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร
ส าหรับนกัศึกษา เป็นศูนยอ์  านวยความสะดวกดา้นการเรียนการสอน เป็นตน้ 

สุรพล พุฒค า (2545, น. 68-69) ได้กล่าวถึง งานการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 
การศึกษาและการท าความเขา้ใจหลกัสูตร การจดัท าประมวลการสอนรายวิชา การจดัท าแผนการ
เปิดรายวิชา การจดัตารางสอน การจดัชั้นเรียน การจดัอาจารยผ์ูส้อน การสอนซ่อมเสริม การเลือก
ต าราและเอกสารการสอน การจดัท าคู่มืองานวิชาการ การจดัท าคู่มือนกัศึกษา การประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตร การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก การควบคุมดูแลการเรียน
การสอนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร การประเมินผลการเรียนการสอน 

หลกัการจดัการเรียนการสอน 
ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องมีหลักการจัดการสอนตามแนวทาง

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีลกัษณะดงัน้ี 
1. การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยเนน้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้ผูเ้รียน โดยเน้นความรู้ คุณธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่างๆ รวมทั้ งการฝึกทักษะและกระบวนการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู ้เ รียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเร่ือง ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ความรู้และ
ทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทย และการรู้จกัประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา ความรู้และทกัษะคณิตศาสตร์และภาษา ความรู้และทกัษะ
ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

หลกัการจดัการเรียนการสอนจากหลกัการ ทฤษฏีต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ชาญชยั 
ยมดิษฐ,์ 2548, น. 93-95) 

1. หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยยดึครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Centered 
Instruction) มีลกัษณะดงัน้ี 

1.1  ครูตอ้งเป็นแบบอยา่ง 
1.2  มีศิลปะการถ่ายทอดดี 
1.3  มีความรู้ในเน้ือหาดี 
1.4  มีการเสริมแรงหรือขอ้มูลป้อนกลบั 
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1.5  ใชส่ื้อประกอบการสอนไดอ้ยา่งดี 
1.6  มีขอ้มูลทนัสมยั 
1.7  มีการบูรณาการขั้นตอนการสอนไดดี้ 
1.8  มีศิลปะการสอนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
1.9  ใชก้ระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  (Student Centered 
Instruction) มีลกัษณะดงัน้ี 

2.1  ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นล าดบัแรก 
2.2  ใหผู้เ้รียนคน้ขอ้มูลและวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
2.4  ผูเ้รียนเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2.5 เรียนตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจท่ีสอดคลอ้งกบัวยัและวุฒิภาวะ

ของผูเ้รียน 
2.6  ครูมีบทบาทในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน 
2.7  จดัใหผู้เ้รียนพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
2.8  โยงการเรียนกบัการใชชี้วติจริงเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะบูรณาการ 
2.9  ใหชุ้มชน สังคมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2.10  พฒันาการคุณลกัษณะผูเ้รียนหลายๆ ดา้นพร้อมๆ กนั 

3. หลกัการจดัการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดใหก้ารจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การใหค้วามส าคญัแก่ผูเ้รียน 

3.1 จดัการเรียนการสอนใหส่้งเสริมความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3.2 ใหผู้เ้รียนมีโอกาสใชท้กัษะการคิด การจดัการในการแกไ้ขปัญหา 
3.3 จดัการเรียนการสอนโดยการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติั 
3.4 จดัการเรียนการสอนโดยเนน้สมรรถภาพการเรียนรู้หลายๆ ดา้นอยา่งสมดุลทั้ง

ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 
3.5 จดัการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
3.6 จดัการเรียนการสอนโดยวธีิการหรือกระบวนการการสอนท่ีหลากหลาย 
3.7 ใชก้ารวจิยัพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
3.8 ประเมินผลการเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
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4. หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without Teacher) เนน้ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่มีหลกัสูตรและครู เป็นการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 149)  

รูปแบบการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน การสอนท่ีดี

จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดแ้ตกต่างกนั  Joyce and Weil (1996, pp. 16-17) 
กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การน าแนวคิดหรือทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้และ
ทฤษฏีการสอนมาจัดการเรียนการสอน โดยเก่ียวข้องกับกระบวนการดังน้ี คือ ล าดับขั้นของ 
การสอน (syntax) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน (social system) ปฏิกิริยาของผูส้อนต่อ
พฤติกรรมของผูเ้รียน (reaction)  และส่ิงช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกในการสอน (support 
system)  ในท่ีน้ีขอเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของนกัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการจดัโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ดงัน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยส์และเวลล์ จดัรูปแบบการสอนเป็น  
4 กลุ่ม คือ (Joyce and Weil, 1972, pp. 11-12)  

1.1 รูปแบบท่ีมาจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เป็นรูปแบบท่ีเน้นความสัมพนัธ์ใน
สังคมก่อให้เกิดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีจดัอยู่ในกลุ่มน้ี คือ การค้นควา้เป็นกลุ่ม  
การคิดแกปั้ญหาสังคม การสืบคน้ทางสังคม การฝึกปฏิบติั 

1.2 รูปแบบท่ีมาจากกระบวนการคิด เป็นรูปแบบท่ีเน้นให้เกิดพฤติกรรมทาง
ความคิด รูปแบบการเรียนการสอนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี คือ การฝึกมโนทศัน์ การสอนอุปมาน การฝึก
สืบเสาะหาความรู้ การเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

1.3 รูปแบบท่ีมาจากบุคคล เป็นรูปแบบท่ีเนน้พฒันาการของบุคลิกภาพของบุคคล 
1.4 รูปแบบท่ีมาจากการปรับพฤติกรรม เป็นรูปแบบท่ีวิเคราะห์พฤติกรรมของคน

โดยก าหนดส่ิงแวดลอ้มให ้
2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Saylor, Alexander and Lewis (1981,  

pp. 271-293) จดัรูปแบบการสอนเป็น 5 กลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายของการสอน ดงัน้ี  
2.1 รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา เนน้การใหเ้น้ือหาวชิา รูปแบบการสอนท่ีจดัอยูใ่น

กลุ่มน้ี คือ การบรรยาย (Lecture) การอภิปรายซกัถาม (Discussion) การฝึกสืบเสาะความรู้ (Inquiry 
Learning) 
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2.2 รูปแบบท่ีเก่ียวกับสมรรถภาพและเทคโนโลยี เน้นการวางแผนการสอน 
รูปแบบการสอนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี คือ การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design) 
บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) การฝึกฝนหรือฝึกทกัษะ (Practice&Drill) 

2.3 รูปแบบท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมนุษยแ์ละกระบวนการ เนน้กระบวนการท่ี
ท าให้เกิดคุณลกัษณะ รูปแบบการสอนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี คือ บทบาทสมมุติ (Role Play) การจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation) 

2.4 รูปแบบท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีทางสังคมและกิจกรรม เนน้กิจกรรม รูปแบบการสอน
ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มน้ี คือ กิจกรรมชุมชน (Community Activities) การค้นควา้เป็นกลุ่ม (Group 
Investigation) 

2.5 รูปแบบท่ีเก่ียวกบัความสนใจและความตอ้งการ เน้นการเรียนอย่างอิสระของ
แต่ละบุคคล รูปแบบการสอนท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี คือ การศึกษาอยา่งอิสระ (Independent Learning and 
Self-Instruction) 

3. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (1956) แบ่งออกเป็น  
3 ดา้น คือ 

3.1 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
                                                                         ๆ 

3.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาดา้นจิตพิสัย  (Affective Domain) 
                                                                                

3.3 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor 
Domain) มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการปฎิบติัทกัษะต่างๆ จนสามารถกระท าไดอ้ย่าง
เช่ียวชาญ 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ  (Process Skills) 
รูปแบบท่ีเน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการทางสติปัญญา การแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด
ต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 248-249) 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบท่ีพฒันาการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ของผูเ้รียนไปพร้อมๆ กันโดยใช้การบูรณาการทั้งเน้ือหาและวิธีการ (ทิศนา  
แขมมณี, 2545, น. 255-256) 

นอกจากรูปแบบการเรียนการสอนขา้งตน้ท่ีกล่าวไวแ้ลว้ หากจ าแนกรูปแบบการเรียน
การสอนโดยยึดผูส้อนและผูเ้รียนเป็นฐานก็สามารถแบ่งไดด้งัน้ี (บ ารุง กลดัเจริญ และฉวีวรรณ  
กินาวงศ,์ 2527, น. 175-176) 
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1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดผูส้อนเป็นส าคญั (Teacher-Centered) รูปแบบน้ีครู
เป็นผูส้อน ผูถ่้ายทอดความรู้ วางแผนการสอน ควบคุมเน้ือหา วดัผลและด าเนินการทุกๆ อย่าง
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยยดึถือความคิดเห็นและความตอ้งการในการจดัการสอนของครูเป็นส าคญั 
รูปแบบการสอนแบบน้ี ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต การสอนแบบบรรยาย เป็นตน้ 

2.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered) รูปแบบน้ี
ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง วางแผนการเรียนเองโดยเน้นความสนใจ ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั รูปแบบการสอนแบบน้ี ได้แก่ การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบนิรนัย 
การสอนแบบทดลอง เป็นตน้ 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั (Co-Operative Group) 
รูปแบบน้ีผูเ้รียนและผูส้อนจะร่วมกนัจดับทเรียน วางแผนคน้ควา้หาความรู้ การเรียนการสอนจะยึด
กลุ่มเป็นหลกั รูปแบบการสอนแบบน้ี ได้แก่ การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ การสอนแบบ
อภิปรายหมู่ เป็นตน้ 

4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่มีครู (Instruction without Teacher) เนน้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่มีหลักสูตรและครู เป็นการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั ไดแ้ก่ การเรียนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียน
การสอนผา่นส่ือออนไลน์ การเรียนทางไกล เป็นตน้ 

วิธีการสอน (Teaching Method)         ขั้นตอนท่ีผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนเกิด 
การเรียนรู้ ตามวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไป ตามองคป์ระกอบและขั้นตอนส าคญัอนั
เป็นลักษณะเฉพาะหรือ  ลักษณะเด่นท่ีขาดไม่ได้ของวิธีนั้นๆ วารี ถิรจิตร (2534, น. 54) ให้
ความหมายของค าว่าวิธีสอนไวว้่า “คือการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามและพฒันาไปในทางท่ีพึงปรารถนา  สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดั
การศึกษา โดยครูจะเป็นผูร้วบรวมความรู้ จดัความรู้นั้นให้ง่ายและน่าสนใจต่อผูเ้รียนเพื่อสะดวกต่อ
การเรียนการสอน ผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสฝึกความรับผิดชอบ การรู้จกัคิด วิธีเรียนและวิธีท างาน ครูมี
หน้าท่ีคอยแนะน าและช่วยเหลือในการวางแผนและการวดัผลร่วมกบันักเรียนโดยอาศยัวิธีทาง
วทิยาศาสตร์” 

จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของวิธีสอนก็คือ สอนอย่างไรจึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  
มีความคิดอยา่งมีเหตุมีผล ลงมือปฏิบติังานต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยวิธีการ
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม พร้อมทั้งมีความสามารถน าเอาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบั
ความเจริญกา้วหนา้ของสังคมและเทคโนโลยี ท าให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการใชชี้วิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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วิธีสอนนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภท แต่พอจะสรุปจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1. วิธีสอนแบบยึดผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง  2. วิธีสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  และ  
3. วธีิสอนแบบยดึผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั (บ ารุง กลดัเจริญ และฉววีรรณ กินาวงศ,์ 2527, น. 175-176) 

1. วิธีสอนแบบยึดผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง (Teacher-Centered Method) วิธีน้ีครูเป็นผูส้อน 
ผูถ่้ายทอดความรู้ วางแผนการสอน ควบคุมเน้ือหา วดัผล และด าเนินการทุกๆ วิธีเพื่อให้เด็กมีความรู้ 
โดยยึดถือความคิดเห็นและความตอ้งการในด้านการจดัการสอนของครูเป็นส าคญั  วิธีสอนท่ียึด
ผูส้อนเป็นศูนยก์ลางไดแ้ก่วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบปาฐกถา วิธี
สอนแบบทบทวน และวธีิสอนแบบซกัถามเป็นตน้ 

2. วิธีสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Method) วิธีน้ีนกัเรียนหรือ
ผูเ้รียนจะเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  วางแผนบทเรียนเองโดยเนน้ความสนใจ ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย ครูผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยให้
ค  าแนะน า แนะแนว คอยดูแลให้ผูเ้รียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง  วิธีสอนท่ียึดผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางไดแ้ก่ วิธีสอนแบบอภิปราย  วิธีสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ วิธีสอนแบบหน่วย วิธีสอน
แบบศูนยก์ารเรียน วธีิสอนแบบวทิยาศาสตร์ วธีิสอนแบบนิรนยั วธีิสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบ
บทบาทสมมุติ วธีิสอนแบบสืบสวนสอบสวน และวธีิสอนแบบทดลองเป็นตน้ 

3. วิธีสอนแบบยึดผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนั (Co-Operative Group Method) วิธีน้ีผูส้อน
และผูเ้รียนจะร่วมกันในการจัดบทเรียน วางแผนค้นควา้หาความรู้  สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
การสอนแบบน้ีจะถือเอากลุ่มเป็นหลกั ความเห็นของกลุ่มเป็นส าคญั เน้นการท างานเป็นพวกเป็น
หมู่ วธีิสอนท่ียดึผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัไดแ้ก่ วธีิสอนแบบอภิปรายหมู่ วิธีสอนแบบแสดงบทบาท
เป็นตน้ 

วิธีสอนนั้นมีนักการศึกษาท าการศึกษาค้นควา้ไวม้ากมาย ในท่ีน้ีจะน าเสนอเฉพาะ
แบบอยา่งวธีิสอนทัว่ไปท่ีนิยมใชม้าก 15 แบบอยา่งและท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยตรงอีก 5 แบบอยา่ง รวมเป็น 20 แบบอยา่งดงัน้ี 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีครูบอกเล่าหรืออธิบาย
เน้ือหาต่างๆ หรือเร่ืองราวต่างๆ ใหน้กัเรียนฟัง ไม่วา่จะเป็นระยะเวลาสั้นยาวเพียงใด โดยครูเป็นฝ่าย
เตรียมการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวต่างๆ มา แลว้นกัเรียนเป็นฝ่ายรับผลการศึกษานั้น โดยทัว่ไปมกัจะมี
การส่ือความหมายทางเดียวคือ  จากครูไปสู่นักเรียน โดยนักเรียนมีโอกาสมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอนนอ้ย (สุพิน บุญชูวงศ,์ 2534, น. 46) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบบรรยายคือใช้
เวลาในการสอนน้อย  ใช้กบัผูเ้รียนจ านวนมากได ้สอนสะดวกไม่ยุ่งยากมาก และถ่ายทอดเน้ือหา
สาระไดม้าก ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ผูเ้รียนมีบทบาทน้อยท าให้ขาดความสนใจในการฟังบรรยาย ถ้า
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ผูบ้รรยายไม่มีศิลปะดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนอาจไม่เขา้ใจและเกิดความเบ่ือหน่าย เป็น
วธีิการสอนท่ีไม่สนองความตอ้งการและความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 327) 

2. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีผูส้อนใชก้ารสาธิต
หรือการแสดงหรือน าส่ือท่ีต้องการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ให้ผูเ้รียนสังเกตแล้วให้ผูเ้รียนซักถาม  

อภิปราย แลว้สรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกตการสาธิตของผูส้อน วิธีน้ีเป็นวิธีช่วยให้ผูเ้รียนทั้ง
ชั้นได้เห็นการปฏิบติัจริงด้วยตาตนเอง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหรือการปฏิบติันั้น
ชดัเจนข้ึน ขอ้ดีของวิธีสอนแบบสาธิตคือ ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงเห็นส่ิงท่ีเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม เขา้ใจจดจ าเร่ืองท่ีสาธิตไดดี้และนาน ประหยดัเวลาอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย สอนผูเ้รียนได้
คร้ังละจ านวนมาก  ส่วนข้อจ ากัดได้แก่ ถ้ากลุ่มผูเ้รียนใหญ่อาจสังเกตเห็นการสาธิตไม่ชัดเจน  
ไม่ทัว่ถึง หากไม่ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามก็จะไม่เห็นพฤติกรรมของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมไม่ทัว่ถึงไม่
มากพอ ผูเ้รียนไม่ไดล้งมือท าเองจึงอาจไม่เกิดความรู้ท่ีลึกซ้ึงเพียงพอ (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 328-
330) 

3. วิธีสอนแบบทดลอง (Experiment Method หรือ Laboratory Method) หมายถึงวิธี
สอนท่ีผูส้อนและหรือผูเ้รียนก าหนดปัญหาและสมมุติฐานในการทดลอง ผูส้อนให้ค าแนะน าแก่
ผูเ้รียนและให้ผู ้เรียนลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทดลอง เป็นวธีิท่ีช่วยใหผู้เ้รียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นผลประจกัษช์ดั
จากการคิดและการกระท าของตนเอง  ท าให้การเรียนรู้นั้นตรงกบัความเป็นจริง (ทิศนา แขมมณี, 
2545, น. 331) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบทดลองคือเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดก้ระท าจริง  (Learning by 
Doing) ไดพ้ิสูจน์ ทดสอบ ผา่นกระบวนการอย่างเป็นระบบผ่านประสาทสัมผสัหลายดา้น เรียนรู้
จากของจริงท าให้จ  าได้นาน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากเกิดความกระตือรือร้น ส่วนขอ้จ ากดั
ไดแ้ก่มีค่าใชจ่้ายสูงเพราะตอ้งใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วสัดุ ยิ่งมีผูเ้รียนมากยิ่งส้ินเปลืองมาก สอนได้
ไม่ทนัเวลาเพราะใชเ้วลามากเน่ืองจากกระบวนการขั้นตอนตอ้งใชเ้วลา วิธีสอนแบบทดลองนั้นเดิม
ใช้กบัการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมาไดมี้ความนิยมใช้ในหลากหลายวิชา เช่น คหกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์เป็นตน้ วธีิสอนแบบทดลองแตกต่างกบัวิธีสอนแบบสาธิตคือวิธีสอน
แบบทดลอง นกัเรียนเป็นผูน้ า ส่วนวิธีสอนแบบสาธิตนั้นครูเท่านั้นเป็นผูส้าธิตให้นกัเรียนทั้งชั้นดู 
(บ ารุง กลดัเจริญ และฉววีรรณ กินาวงศ,์ 2527, น. 191-192) 

4. วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ทั้ง
ผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดน้ าเร่ืองราวต่างๆ มาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั ในบางคร้ังอาจมีการซกัถามหรือช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 
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ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ส่วนใหญ่ผูส้อนจะเป็นเพียงผูค้อยแนะน าดูแลหรืออาจเป็นผูน้ าปัญหามาให้ผูเ้รียน
ช่วยกนัแกไ้ข และฝึกฝนให้รู้จกัคิด รู้จกัฟัง รู้จกัปฏิบติั ผูส้อนตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก 
อันเป็นส่วนหน่ึงของการปลูกฝังประชาธิปไตย  โดยสอนให้เป็นคนมีเหตุมีผล  ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ข้อดีของวิธีสอนแบบ
อภิปรายคือการส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้พดู กลา้แสดง รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ต่างๆ ดว้ยตนเอง รู้จกัเป็น
ผูพ้ดูและผูฟั้งท่ีดี มีเหตุผล ซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็น และส่งเสริมใหมี้ความรับผิดชอบใน
การท างานร่วมกนั ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ อาจท าให้ยืดเยื้อส้ินเปลืองเวลา ถา้หวัขอ้อภิปรายยากเกินไป
และไม่รู้จกัควบคุมเวลา ถา้ผูค้วบคุมการอภิปรายไม่สามารถควบคุมผูอ้ภิปรายให้อยูใ่นขอบเขตได้
อาจท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นน่าเบ่ือหรืออภิปรายผดิวตัถุประสงคไ์ม่ไดป้ระโยชน์เตม็ท่ี 

5. วิธีสอนแบบอธิบาย (Expository Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีผูส้อนเป็นผูอ้ธิบาย 
ช้ีแจงประเด็นเน้ือหาท่ีเรียนให้ผูเ้รียนฟัง โดยการบอก อธิบายหรือแปลความหมายในเร่ืองนั้นให้
ผูเ้รียนเขา้ใจ วิธีการสอนแบบอธิบายน้ียงัมีความจ าเป็นตอ้งใชอ้ยู่มาก โดยเฉพาะในการสอนภาษา 
การอธิบายค าศพัท์ อธิบายไวยากรณ์หรือเร่ืองท่ียากแก่การเข้าใจเป็นต้น บ ารุง กลัดเจริญและ
ฉววีรรณ กินาวงศ ์(2527, น. 188) กล่าวถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีสอนแบบอธิบายวา่ในส่วนของ
ขอ้ดีคือ “เป็นวธีิสอนท่ีประหยดัเวลาไดดี้ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงครูอาจจะสอนเน้ือหาวิชาไดม้าก ซ่ึง
ถา้ให้นกัเรียนไปคน้ควา้หาความรู้เองอาจตอ้งเสียเวลาหลายชัว่โมงและเป็นวิธีท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะ
สอนให้นกัเรียนเกิดความซาบซ้ึง” ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ วิธีน้ีอาจเหมาะส าหรับเน้ือหาบางวิชาหรือ
บางตอนบางช่วงของเน้ือหาวชิาเท่านั้น 

6. วิธีสอนแบบนิรนัย  (Deductive Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนรู้หลัก  
กฎ สูตร นิยาม เสียก่อน แล้วจึงให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้พิสูจน์หลัก กฎ สูตร นิยาม หรือความจริง
เหล่านั้นกบักรณีท่ีเตรียมไวใ้ห้หรือกบัตวัอย่างเฉพาะ อาจกล่าวอย่างสั้ นๆ ไดว้่าเป็นการสอนจาก
กฎเกณฑ์ไปหาตวัอย่าง เช่นการสอนหลกัภาษาเร่ืองค านามคืออะไร ครูอธิบายกฎเกณฑ์วา่ค านาม
คืออะไรเสียก่อน ค านามคือค าท่ีใช้เรียกช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ แลว้ครูก็น าเอารายช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ 
ซ่ึงมีค าชนิดอ่ืนๆ เช่นค ากิริยา ค าวเิศษณ์ ค าสรรพนาม ฯลฯ ใส่ปะปนไวม้าให้นกัเรียนช่วยกนัตดัสิน
ว่าอะไรคือค านาม อะไรไม่ใช่ค านาม โดยเอากฎเกณฑ์เร่ืองค านามคืออะไรมาใช้เป็นหลักใน 
การพิจารณารายช่ือเหล่านั้น (บ ารุง กลดัเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ,์ 2527, น. 179) วิธีสอนแบบ
นิรภยัเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัการและสามารถน าหลกัดงักล่าวไปใช้ได ้
ขอ้ดีของวิธีสอนแบบนิรนยัคือ ช่วยถ่ายทอดเน้ือหาสาระไดร้วดเร็วและไม่ยุง่ยาก ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน
การน าทฤษฎี/หลกัการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ และผูเ้รียนสามารถพฒันาการเรียนรู้ได้โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งรอผูเ้รียนท่ีเรียนชา้กวา่ ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ ผูส้อนตอ้งเตรียมตวัอยา่ง สถานการณ์ปัญหา
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ท่ีหลากหลายมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กท าเสียเวลาเตรียมตวัมากกวา่ปกติ เป็นวธีิสอนท่ีข้ึนกบัความสามารถ
ของผูส้อนในการน าเสนอเพื่อ สอนทฤษฎี หลกัการให้ผูเ้รียนเขา้ใจ ถา้ผูส้อนมีความสามารถไม่
พอจะท าให้การเรียนมีอุปสรรค์ได้ ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ได้ช้าจะมีปัญหาตามไม่ทนัเพื่อน (ทิศนา แขมมณี, 
2545, น. 336-337) 

7. วิธีสอนแบบอุปนยั (Induction Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีสอนจากส่วนยอ่ยไปหา
ส่วนรวม หรือสอนจากตวัอยา่งไปหากฎเกณฑ ์หลกัการ ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สรุป โดยการให้นกัเรียน
ไดท้ าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบกรณีหรือตวัอยา่งต่างๆ แลว้พิจารณาหาองคป์ระกอบท่ี
เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั จากกรณีหรือตวัอย่างต่างๆ เหล่าน้ี เพื่อจะน ามาเป็นขอ้สรุป เช่น ใน 
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูให้นกัเรียนน าโลหะชนิดต่างๆ มาเผาจนร้อน แลว้ให้นกัเรียนสังเกต
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัโลหะเหล่านั้นในลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายคลึงกนั นักเรียน
อาจจะสรุปจากผลการทดลองไดว้า่ โลหะต่างๆ เม่ือถูกความร้อนเขา้จะขยายตวัเป็นตน้ วิธีสอนแบบ
น้ีจะช่วยให้นักเรียนรู้จกัวิเคราะห์แยกแยะขอ้แตกต่าง และสัมพนัธ์รายละเอียดท่ีเหมือนกันเข้า
ดว้ยกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุป การนิยาม การตั้งเป็นกฎเกณฑ ์หลกัการหรือเป็นสูตรต่างๆ ข้ึน (บ ารุง  
กลดัเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ,์ 2527, น. 176-177) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบอุปนยัคือ ช่วยให้ผูเ้รียน
คน้พบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จึงเกิดความเข้าใจและจดจ าได้ดี ช่วยให้ผูเ้รียนได้พฒันาการคิด
วิเคราะห์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการเรียนรู้  และเป็นวิธีสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนได้เรียนทั้งเน้ือหา
ความรู้และกระบวนการ ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ตอ้งอาศยัตวัอย่างท่ีดี หากผูส้อน
ไม่สันทดัการสอนอาจไม่ประสบผลส าเร็จ หากผูเ้รียนขาดทกัษะในการคิดและการท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่มอาจไม่เกิดผลท่ีตอ้งการ (ทิศนา แขมณี, 2545, น. 340) 

8. วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbartion Five Formal Steps Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีมี
ล าดบัขั้นตอน 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมหรือการน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นลงมือสอนโดยผูส้อนน าความรู้
ใหม่ๆ เน้ือหาสาระวิชาท่ีตอ้งการสอนมาสอนให้ผูเ้รียน ขั้นสัมพนัธ์กนัคือพยายามขยายขอบเขต
ของความรู้ให้กวา้งขวางข้ึน พร้อมทั้งสอนในส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัและเก่ียวโยงกนั ขั้นตั้งเป็นกฎเกณฑ์
หรือขั้นสรุปเม่ือเรียนจบแต่ละบทเรียนผูส้อนและผูเ้รียนร่วมมือกันสรุปประเด็นหรือตั้งเป็น
กฎเกณฑ์ต่างๆ ข้ึน และขั้นสุดทา้ยขั้นน าไปใช้คือลงมือปฏิบติัโดยการท างาน ท าแบบฝึกหัดและ 
ท าการบา้นเป็นตน้ วธีิสอนแบบแฮร์บาร์ตนั้นกล่าวกนัวา่ใชไ้ดผ้ลดีในวิชาท่ีเก่ียวกบัภาษา วรรณคดี 
ประวติัศาสตร์ ฯลฯ (Horne อา้งถึงในบ ารุง กลดัเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ ์2527, น. 185) ขอ้ดี
ของวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต คือ ช่วยในการเช่ือมโยงความรู้ดั้ งเดิมให้สัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ได้ดี 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถสรุปสาระส าคญัในบทเรียนและตั้งเป็นกฎเกณฑ์ได ้ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่
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ขีดความรู้ของผูเ้รียนอยูใ่นวงจ ากดั ผูเ้รียนขาดการส่งเสริมให้เกิดพฒันาทางดา้นอารมณ์และสังคม 
ไม่ค่อยค านึงถึงความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน 

9. วธีิสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้ผูเ้รียน
สวมบทบาทในสถานการณ์ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง  และน าเอาการแสดงออกของผูแ้สดง  ทั้ งทางด้านความรู้ ความคิด  ความรู้สึกและ
พฤติกรรมท่ีสังเกตพบมาเป็นขอ้มูลในการอภิปรายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
วารี ถิระจิตร (2534, น. 186) กล่าวถึงการแสดงบทบาทสมมุติวา่ หมายถึง “การสมมุติบทบาทและจดั
สภาพการณ์ให้ผูแ้สดงบทบาทไดแ้สดงความรู้สึก  นึกคิด อารมณ์ จากสภาพการณ์ท่ีสมมุติข้ึน ซ่ึง
อาจจะเตรียมมาก่อนท่ีจะแสดงบทบาท หรือไม่ไดเ้ตรียมมาก่อน ภายหลงัการแสดงบทบาทสมมุติ
จะตอ้งมีการสรุปผลของการแสดงบทบาทนั้นดว้ย” ขอ้ดีของวิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติคือ 
ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความรู้สึกและพฤติกรรมของผูอ่ื้น ไดเ้รียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูเ้รียน
เข้าใจเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรม  ช่วยให้ผู ้เ รียนพัฒนาทักษะในการเผชิญ
สถานการณ์ตดัสินใจและการแกปั้ญหา ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนมาก สนุกสนานและเรียนรู้
อยา่งมีความหมายต่อผูเ้รียน ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ใชเ้วลาในการสอนมากตอ้งเตรียมการ จดัการอยา่ง
รัดกุม จดัการไม่ดีอาจเกิดความยุง่ยากสับสนได ้ตอ้งอาศยัความไวในการรับรู้ของผูส้อนหากผูส้อน
ขาดประสบการณ์อาจเกิดปัญหาได ้

10. วธีิสอนแบบใชเ้กม (Game Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้ผูเ้รียนเล่นเกมตามกติกา
ซ่ึงอาจเป็นเกมแบบไม่ใชอุ้ปกรณ์ หรือเกมท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์เกม และน า
เน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใช้ใน 
การอภิปราย เพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมการ  ขอ้ดีของวิธีการสอนแบบใช้เกมคือ 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง สนุกสนาน เกิดการเรียนรู้จากการเล่น ผูส้อนไม่เหน่ือยแรงมาก
ขณะสอน ส่วนขอ้จ ากดัได้แก่ ตอ้งใช้เวลามาก เตรียมการมาก และอาจเสียค่าใช้จ่ายซ้ืออุปกรณ์ 
การเล่นเกมหากเป็นเกมประเภทคอมพิวเตอร์เกมหรือเกมท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 363-
367) 

11. วิธีสอนแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้ผูเ้รียน
ลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ขอ้มูล และกติกาการเล่น ท่ีสะทอ้นความเป็นจริง และมีปฎิ
สัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นสถานการณ์นั้น โดยใชข้อ้มูลท่ีมีสภาพคลา้ยกบัขอ้มูลในความเป็นจริง 
ในการตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ภายใตก้ารเตรียมการและควบคุมดูแลของผูส้อน  ขอ้ดีของวิธี
สอนแบบสถานการณ์จ าลองคือท าให้ผูเ้รียนเรียนเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ซับซ้อนไดง่้าย มีส่วนร่วม
ในการเรียนสูงมาก ไดฝึ้กกระบวนการต่างๆ ในสถานการณ์จ าลองท่ีเป็นประโยชน์ และการเรียนมี
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ความสนุกสนาน ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ตามสถานการณ์
จริง ใชเ้วลามากในการเรียนการสอน ใชเ้วลาเตรียมการสอนมาก (ทิศนา แขมมณี, 254, น. 368-371) 

12. วธีิสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning Center Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือกระท ากิจกรรมและศึกษาดว้ยตนเองให้มากข้ึน จากศูนยก์ารเรียนรู้หรือมุมการเรียนรู้ ซ่ึง
ผูส้อนได้จดัเตรียมเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีใช้ส่ือการสอนหลายๆ อย่างประสมกนัเอาไวใ้ห้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ปกติศูนยก์ารเรียนรู้จะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนยจ์ะมีเน้ือหาสาระเบ็ดเสร็จ
ในตวัเอง ผูเ้รียนจะหมุนเวียนกนัเขา้ศูนยต่์างๆ จนครบทุกศูนย ์โดยมีศูนยส์ ารองไวส้ าหรับผูเ้รียนท่ี
เรียนรู้เร็วและท ากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน  ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู ้จ ัดเตรียมศูนย์การเรียน  ให้
ค  าแนะน า ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน ขอ้ดี
ของวิธีสอนแบบศูนยก์ารเรียนรู้คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ ทราบผลการเรียนรู้ทนัทีท่ีเรียนจบ  และสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยได ้
ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ผูส้อนตอ้งใชเ้วลาเตรียมการมาก และตอ้งใชง้บประมาณเพื่อซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
มาก (ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 372-375) 

13. ธีสอนแบบใชก้รณีตวัอยา่ง (Case Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาจาก
เร่ืองท่ีสมมุติข้ึนจากความจริง เช่น กรณีตวัอย่างจากหนังสือพิมพ์ ข่าว เหตุการณ์จริง หรือจาก
โทรทศัน์ วิทยุ วารสารเป็นตน้ แลว้ตอบประเด็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น จากนั้นให้อภิปรายเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ ขอ้ดีของวิธีสอนแบบใช้กรณีตวัอย่าง คือผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ รู้จกัแกปั้ญหา มีมุมมองกวา้งข้ึน ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาจริงจากกรณี
ตวัอย่าง มีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนสูง ส่วนข้อจ ากัดได้แก่ หากผูเ้รียนมีมุมมองท่ีไม่แตกต่างกัน 
การเรียนรู้อาจไม่กวา้งเท่าท่ีควร ความคิดในการแก้ปัญหามกัเป็นไปตามเหตุผลท่ีถูกท่ีควรจาก
ความคิดเท่านั้น ในทางปฏิบติัจริงอาจใชไ้ม่ไดก้็เป็นได ้(ทิศนา แขมมณี, 2545, น. 360-362) 

14. วธีิสอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) หมายถึงวิธีสอน
ไม่ไดเ้รียนกบัครู ไม่มีครูสอน ครูท าหน้าท่ีช้ีแนะ ติดตามผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนเรียนรู้จากบทเรียน
ส าเร็จท่ีผูส้อนสร้างเน้ือหาท่ีเรียนไว ้เรียนดว้ยตนเองตามความสามารถ ความตอ้งการ ความสนใจ 
และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ไดท้นัทีดว้ยตนเอง 

15. วิธีการเรียนออนไลน์ (Online Learning) คือวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่มีครูสอน 
ครูท าหนา้ท่ีผลิตบทเรียน ช้ีแนะ ติดตามผลการเรียนรู้ ไม่มีชั้นเรียน ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเองผา่นทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเวบ็ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ 
ทางสัญญาณทีทศัน์ ดาวเทียม เป็นตน้ 
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นอกจากวิธีการสอนทั่วไปท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันยงัมีวิธีสอนภาษาต่างประเทศ
เฉพาะท่ีนกัการศึกษาบางท่านไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี (อรุณี วริิยะจิตรา, 2532; สุมิตรา องัวฒันกุล, 2535) 

1. วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar-Translation Method) หมายถึงวิธีสอนท่ี
เน้นให้ผูเ้รียนจ ากฎเกณฑ์และช่ือศพัท์เฉพาะต่างๆ ในไวยากรณ์ เช่น ให้ท่องจ าค าจ ากดัความของ
ค านาม ค ากิริยา ใหฝึ้กท่องการผนัค ากิริยา ใหผู้เ้รียนท่องค าศพัทใ์นภาษาท่ีเรียนจ านวนมากพร้อมค า
แปลในภาษาตน จากนั้นจะให้ผูเ้รียนจ ากฎเกณฑ์และค าศพัท์นั้นมาใช้โดยการแปลประโยคหรือ
บทความจากภาษาของตนเป็นภาษาท่ีเรียน หรือจากภาษาท่ีเรียนกลบัเป็นภาษาของตน วิธีน้ีผูส้อน
ใช้วิธีบรรยาย  อธิบายโดยใช้ภาษาของผูเ้รียน  การวดัผลวดัจากความจ าในกฎเกณฑ์ต่างๆ และ 
การเรียนรู้ความหมายของค าศพัท์ มีการทดสอบโดยการแปลจากภาษาหน่ึง ไปสู่อีกภาษาหน่ึง มุ่ง
สอนไวยากรณ์เพื่อน าไปใชแ้ปลขอ้ความต่างๆ ขอ้ดีของวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล คือ ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้วฒันธรรมของภาษาต่างประเทศผ่านทางกฎไวยากรณ์และศพัท์ด้วย ประหยดัเวลาใน 
การสอนอธิบาย เพราะใช้ภาษาของผูเ้รียนอธิบาย ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย เรียนไดค้ร้ังละจ านวนมากๆ 
เพราะเป็นการสอนแบบบรรยาย ผู ้เรียนจะมีความสามารถในทักษะการอ่านและการแปลดี  
ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ ผิดหลกัธรรมชาติของภาษา เพราะไม่ไดเ้นน้ทกัษะการฟังและการพูด การอ่าน
จะท าโดยการแปลจากภาษาท่ีเรียนเป็นภาษาของตนเอง ท าให้เสียเวลาและไม่ได้ความหมายท่ี
แทจ้ริง การเขียนจะท าโดยการแปลจากประโยคในโครงสร้างของภาษาตนไปเป็นลกัษณะประโยค
ของภาษาท่ีเรียน จึงอาจเกิดความสับสนในการใช้ภาษา การท่องจ ากฎเกณฑ์ต่างๆ น่าเบ่ือหน่าย 
(อรุณี วริิยะจิตรา, 2532, น. 32-33) 

2. วิธีสอนแบบตรง (Direct Method) หมายถึง วิธีสอนท่ีเน้นการฟังและพูด ผูเ้รียน
ไดรั้บการฝึกให้เช่ือมโยงค าและวลีเขา้กบัความหมาย โดยใชข้องจริงหรือการกระท าเป็นส่ือเสนอ
ความหมาย เรียนรู้ความหมายต่างๆ ดว้ยวิธีเช่ือมโยงโดยตรงกบัภาษาท่ีเรียน โดยไม่ยอมใชว้ิธีการ
แปลเป็นภาษาของผูเ้รียน เน้นการใช้ภาษาท่ีต้องการเรียนเป็นส่ือในการสอนในห้องเรียน โดย
เร่ิมตน้จากการสอนระบบเสียง ผูเ้รียนจะเร่ิมตน้ดว้ยการฝึกเลียนเสียงและฝึกแยกเสียงก่อน จากนั้น
ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฟังความหมายในประโยค เช่น ประโยคค าถามค าตอบ โดยผูส้อนพยายามให้ผูเ้รียน
เขา้ใจความหมายในประโยคดว้ยการเช่ือมโยงค ากบัของจริง ผูเ้รียนจะเป็นผูส้รุปกฎเกณฑ์ของภาษา
ด้วยตนเองหลังจากได้รับการฝึกโครงสร้างของภาษาจากการฝึกพูด จากนั้นอาจให้ผูเ้รียนท า
แบบฝึกหดักฎไวยากรณ์ ในการสอนอ่านนั้นจะน าเน้ือเร่ืองท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กพูดปากเปล่ามาแลว้ มาให้
ผูเ้รียนอ่าน ผูเ้รียนจะฝึกอ่านโดยการอ่านออกเสียงและพยายามหาความหมายของศพัท์จากบริบท 
การทดสอบ ความเขา้ใจการอ่านกระท าโดยใหผู้เ้รียนตอบค าถามและอภิปรายเน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้
ภาษาท่ีเรียน ส าหรับการสอนเขียนจะเร่ิมจากการฝึกเขียนประโยคง่ายๆ ท่ีเคยฝึกพูดมาแลว้เช่นกนั 
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ต่อมาจึงให้ผูเ้รียนฝึกเขียนสรุปเน้ือหาจากท่ีไดอ่้านหรือจากท่ีไดอ้ภิปรายปากเปล่ามาแลว้ วิธีสอน
แบบน้ีนิยมใช้ผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษานั้น หรือผูท่ี้มีความสามารถใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา และ
ผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมการสอนทั้งหมด วิธีสอนแบบตรงน้ีใช้มากในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ 
(อรุณี วิริยะจิตรา, 2532, น. 35-36) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบตรง คือ จากการท่ีตอ้งใชภ้าษาท่ีเรียนเป็น
หลักในการสอน ท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของภาษา รวมทั้ งข้อมูลเก่ียวกับ
ชีวติประจ าวนัของเจา้ของภาษานั้น ช่วยใหผู้เ้รียนฟังและพดูไดดี้ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีดีของการเรียน
การอ่านและการเขียน ช่วยให้ผูเ้รียนคุน้กบัภาษาท่ีเรียนไดเ้ร็ว ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ หาผูส้อนเจา้ของ
ภาษาต่างประเทศท่ีช านาญได้ยาก ส้ินเปลืองเวลาในการสอน เพราะการใช้ภาษาท่ีเรียนเป็นส่ือ 
การสอนอาจเขา้ใจความหมายคลาดเคล่ือนได ้ซ่ึงตอ้งเสียเวลาอธิบายช้ีแจงมากข้ึน การท่ีผูเ้รียนตอ้ง
สรุปกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ด้วยตนเอง อาจท าให้เข้าใจผิดได้ง่าย ใช้สอนได้แบบจ ากัดผู ้เรียน  
หากผูเ้รียนมากผูส้อนจะไม่สามารถดูแลและฝึกไดอ้ยา่งทัว่ถึง (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2535, น. 53-54) 

3. วิธีสอนแบบฟัง–พูด (Audio–Lingual Method) หมายถึง วิธีสอนท่ีมีแนวคิดวา่ภาษา
คือภาษาพูด การสอนภาษาจึงควรเร่ิมจากการฟัง–พูด อนัเป็นพื้นฐานไปสู่การอ่านและการเขียน
ตามล าดบั ใช้ภาษาต่างประเทศนั้นเป็นหลกัในการเรียนการสอน มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศท่ีเรียนไดโ้ดยการฝึกฟังและพูดภาษาท่ีเรียนนั้นซ ้ าๆ จนเกิดเป็นนิสัย สามารถพูด
ไดเ้ป็นอตัโนมติั ไม่ตอ้งหยุดคิด โดยในขั้นตน้จะยงัไม่ให้ผูเ้รียนเห็นรูปเขียนของภาษา ผูส้อนตอ้ง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาท่ีเรียนให้แก่ผูเ้รียนได้เลียนแบบเสียงผูส้อน พูดตามแบบเสียง
ผู ้สอนจนสามารถฟังเข้าใจ เน้นภาษาพูดท่ีใช้ในชีวิตประจ าว ัน ซ่ึงผู ้สอนจัดเตรียมระดับ  
ความซบัซอ้นของภาษาไว ้จากง่ายไปหายาก ฝึกฟังซ ้ า ฝึกพูดซ ้ า ถามตอบซ ้ า ฝึกท่องจ าบทสนทนา 
ฝึกเปล่ียนแปลงรูปประโยค ฝึกฟังในห้องปฏิบติัการทางภาษา เป็นตน้ เน่ืองจากภาษาท่ีใช้ในบท
สนทนาเป็นภาษาท่ีใช้พูดจริงๆ จึงมีการเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปดว้ย (อรุณี 
วริิยะจิตรา, 2532, น. 37-38) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบฟัง-พูด คือ เนน้ภาคปฏิบติั ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึก
ภาษาตลอดเวลา ผูเ้รียนได้ใช้ภาษาตามสภาพจริง เหมาะกับชีวิตประจ าวนัและวฒันธรรมของ
เจ้าของภาษา เป็นวิธีท่ีไม่เน้นสติปัญญาหรือเหตุผลมากนัก เหมาะกับเด็กเล็กซ่ึงเป็นวยัท่ีชอบ
เลียนแบบ ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ การฝึกซ ้ าๆ ท าให้เบ่ือหน่าย และผูเ้รียนอาจไม่เขา้ใจความหมายของ
เร่ืองท่ีก าลังพูด หากผูส้อนขาดความกระตือรือร้น ขาดการเตรียมการ ขาดส่ือการสอนมาช่วย
กระตุ้น หรือขาดประสิทธิภาพ อาจท าให้การสอนวิธีน้ีไม่น่าสนใจ ไม่ประสบผลได้ (สุมิตรา  
องัวฒันกุล, 2535, น. 64-65) 

4. วธีิการสอนแบบทฤษฎีการเรียนรู้ เนน้ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Code Learning 
Theory Method) หมายถึงวิธีสอนท่ีมีแนวคิดวา่ภาษาเป็นระบบท่ีว่าไปตามกฎเกณฑ์ ความเขา้ใจ
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และการแสดงออกทางภาษาข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจกฎเกณฑ์ เม่ือผูเ้รียนมีความเขา้ใจรูปแบบของ
ภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้ จุดมุ่งหมายของการสอนภาษาตามวิธีน้ีอยู่ท่ี 
การพฒันาความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษาเป็นส าคญั การเรียนภาษาต่างประเทศควรให้ผูเ้รียนได้รู้
ระบบกฎเกณฑต่์างๆ ของภาษาท่ีเรียนนั้นก่อนท่ีจะน าไปประยุกตใ์ช ้การเลียนแบบและจดจ าไม่ได้
ช่วยให้เกิดความเขา้ใจ ส่ิงท่ีจะน ามาให้เรียนตอ้งมีความหมาย มีการจดัล าดบัความง่ายยาก เน้น 
การเรียนรู้และเขา้ใจระบบภาษาให้มากท่ีสุด การฝึกยงัคงมีอยู่ แต่จะฝึกเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และ
เขา้ใจกฎเกณฑ์ของภาษาดีแล้ว เรียนรู้การใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ผูเ้รียนตอ้งค านึงถึง
ภาษาคือการส่ือความหมาย ตอ้งสอนให้เขา้ใจถึงความหมายของภาษาพูดหรือภาษาเขียน การสอน
ไม่จ  าเป็นตอ้งสอนเรียงล าดบัจากฟัง พูด อ่าน และเขียน อะไรท่ีสอนแล้วได้ผลดีก็ควรใช้ส่ิงนั้น  
เน้นให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจภาษา (Competence) ก่อนจะแสดงออกทางภาษา (Performance) และ
ควรหลีกเล่ียงการเรียนแบบท่องจ า ขั้นตอนการสอนอาจเร่ิมดว้ยการอธิบายกฎไวยากรณ์เสียก่อน
แล้วจึงให้อ่านขอ้ความ จากนั้นจึงท าแบบฝึกหัด ฝึกสนทนา และท ากิจกรรมตามล าดบั (สุมิตรา 
องัวฒันกุล, 2535, น. 65-68) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบทฤษฎีการเรียนรู้เน้นความรู้ความเขา้ใจ คือ 
ผูเ้รียนไดใ้ช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัคิดอย่างมีเหตุมีผล ท าให้เกิดความเขา้ใจและ
สามารถน าไปใช้ได้ ผูเ้รียนได้มีการฝึกทกัษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนไปพร้อมๆ กนั ส่วน
ขอ้จ ากดัไดแ้ก่ การเรียนดว้ยวธีิน้ีข้ึนอยูก่บัสติปัญญาของผูเ้รียน จะใชไ้ดผ้ลดีกบัเด็กเก่งมากกวา่เด็ก
อ่อน และผูส้อนตอ้งเตรียมตวัสอนมาอยา่งดีจึงจะไดผ้ลดี 

5. วิธีสอนแบบชักชวน (Suggestopedia Method) หมายถึง วิธีสอนท่ีมีแนวคิดว่า  
สมองของมนุษยน์ั้นเป่ียมดว้ยพลงั ผูส้อนจึงควรโน้มน้าวให้ผูเ้รียนไดใ้ช้พลงัสมองของตนอย่าง
เตม็ท่ี โดยขจดัความกลวัและขอ้หา้มต่างๆ อนัเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษา ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ย
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายทางจิต จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศสะดวกสบาย  ไม่ตึงเครียด  
ความสนุกและการผอ่นคลายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางภาษา
เน้นการสอนเพื่อการส่ือสาร ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงในการใช้ภาษา เช่น การแสดงละคร  
การแสดงบทบาทสมมติ การใช้เพลงประกอบ การสร้างมโนภาพ การฟังบทสนทนาโดยมีดนตรี
เบาๆ ประกอบ จะสามารถโน้มน้าวให้ผูเ้รียนเรียนภาษาดว้ยความสนุกสบายใจอย่างไม่รู้ตวั ไม่มี
การบงัคบัผูเ้รียน ไม่ท าให้ผูเ้รียนเกิดความกงัวล แต่จะใช้วิธีการชกัชวน ชกัน าดว้ยกิจกรรมต่างๆ 
ผูส้อนมีบทบาทส าคญัส าหรับการสอนแบบน้ี ถา้ผูเ้รียนไวใ้จ เคารพผูส้อนและศรัทธา จะท าให้
ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการเรียนยิ่งข้ึน (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2535, น. 91-97) ขอ้ดีของวิธีสอนแบบ
ชกัชวน คือ ผูเ้รียนรู้สึกสบายใจและพอใจท่ีจะเรียน ไม่มีความกลวัหรือกงัวลวา่จะท าอะไรผิด ท าให้
สามารถเรียนไดเ้ร็ว และไดผ้ลดี ไดเ้รียนภาษาท่ีใชจ้ริง เรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษาไปดว้ย  
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ส่วนขอ้จ ากดัไดแ้ก่ เป็นวธีิสอนท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มเล็กมากกวา่กลุ่มใหญ่ ผูส้อนตอ้งมีความอดทน
และมีความเช่ือในปรัชญาการสอนแบบชักชวน ผูเ้รียนอาจมีความรู้ไม่ดีพอในเร่ืองไวยากรณ์  
เพราะวธีิสอนน้ีเนน้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือความหมาย ไม่มุ่งเนน้เร่ืองไวยากรณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในเร่ืองของกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching Activities) หมายถึง การกระท า  

การด าเนินการ การปฏิบติัการ ขณะท่ีก าลงัท าการสอนหรืออาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมคือสาระทั้งหมด
ของการสอนก็ได ้ซ่ึงตอ้งมีเป้าหมาย มีวตัถุประสงค์ มีการเตรียมการ มีสาระในการท า มีขั้นตอน
กระบวนการท า มีการตรวจสอบวา่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ กิจกรรมการสอนเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งมีผูส้อน มีตวักิจกรรม มีผูเ้รียน มีสาระในการเรียนการสอน 

กิจกรรมการสอนถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัมากของกระบวนการการเรียนการสอนวิชาภาษา 
โดยเฉพาะการสอนภาษาต่างประเทศ เพราะกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะ
น าผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในชัว่โมงนั้น ในคาบนั้นหรือในเร่ืองนั้น 

วารี ถิระจิตร (2530) กล่าวถึงความส าคญัของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวา่ช่วย
ให้ผูเ้รียนเขา้ใจในบทเรียน ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนาน ช่วยปลูกฝัง 
ความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จ  ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี ช่วยส่งเสริมทกัษะในด้านต่างๆ ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ให้กวา้งขวาง ช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของ
ผูเ้รียน 

ช่วยส่งเสริมใหรู้้จกัการท างานเป็นหมู่ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซ้ึงในเร่ืองต่างๆ 
สุมน อมรวิวฒัน์ และสมพงษ ์จิตระดบั (2536) กล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีดีไวด้งัน้ี คือ ควรเป็นไปเพื่อพฒันาความเจริญทุกดา้นให้แก่ผูเ้รียน ควรเร้าให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกและมีส่วนร่วม ควรให้โอกาสผูเ้รียนแสดงความสามารถของตนเอง ควรฝึกฝนวิธีการ
แสวงหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ควรจดับรรยากาศท่ีร่ืนรมย ์สนุกสนาน และเป็น
กนัเอง 

ในขณะท่ีไชยยศ เรืองสุวรรณ (2537) กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ควรสอดคลอ้งและตอบสนองกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
2. ควรค านึงถึงเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนและประสบการณ์เดิมของ

ผูเ้รียน 
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3. ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนทั้ง 3ด้าน คือ  
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 

4. ควรเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม หรือลงมือปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง 
5. ควรเป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาเหมาะสม 
6. ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีหลายรูปแบบ 
7. ควรเป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้
นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ค  าจ  ากัดความของกิจกรรมการเรียนการสอนไวม้ากมาย (อาภรณ์  

ใจเท่ียง, 2540, น. 71; ธรรมรส โชติกุญชร, 2538, น. 75; ชาญชยั ยมดิษฐ์, 2548, น. 386) จึงขอ
สรุปว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการปฏิบติัการของผูส้อนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไวใ้นรายวชิานั้นๆ  

หลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีผูก้ล่าวหลกัการไวม้ากมาย สามารถสรุปได้
ดงัน้ี (Ornstein & Lasley, 2000, pp. 54-56; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, น. 72-73; ชาญชยั ยมดิษฐ์, 2548, 
น. 388-389) 

1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ทิศทาง และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และจุดประสงค ์
2. มีการปฏิบติักิจกรรมสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
3. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
4. พฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพรายบุคคลและกลุ่มโดยรู้วิธีเรียนและลกัษณะการเรียน

ของแต่ละคน 
5.  สร้างคุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมท่ีดีงาม 
6.  กิจกรรมตอ้งหลากหลายรูปแบบและวธีิการ และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 
7.  สร้างความรู้ท่ีเกิดจากความส าเร็จจากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน 
8.  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสนองต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
9.  ฝึกปฏิบติักิจกรรมจริงๆ ใหไ้ดคิ้ด แกปั้ญหา และใฝ่รู้ 
10.  ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน 
11.  จดัใหเ้กิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลา สถานท่ี และโอกาส 
12.  จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ และหลกัจิตวทิยา 
13.  จดัใหน่้าสนใจ สนุก และมีความสุขในการเรียน 
14.  ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
15.  จดัใหมี้ล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน 
16.  จดัใหท้า้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
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17.  มีการวดัผลและประเมินผลทุกกิจกรรม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน สุรพล พุฒค า  (2544) ได้ศึกษารูปแบบ 

การบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางท่ีเหมาะสม  ผล
การศึกษาพบวา่ รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน โปรแกรมวิชามี
อ านาจหนา้ท่ีท าความเขา้ใจกบัหลกัสูตร การจดัท าประมวลการสอนรายวิชา การจดัท าแผนการเปิด
สอนรายวิชาตลอดหลกัสูตร การจดัท าคูมืองานทางวิชาการ และการควบคุมดูแลกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ประพนัธ์  ภกัดีกุล และคณะ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาของคณะ
วทิยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษา บณัฑิต คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ และ
สถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมี 5 ดา้น คือ 1) ดา้นบริหารจดัการ 2) ดา้นวิชาการ 3) ด้านการพฒันานกัศึกษา  
4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ5) ดา้นภูมิสถาปัตยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นวิชาการท่ีเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผูน้ า  มีแผนจดักิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ี
ชดัเจนทุกปี 

Alexander, Rusett, and Thomas (1991) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ของ
พนกังานในสถานประกอบการต่างๆ พบว่า ร้อยละ80 ช้วิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบลองผิดลอง
ถูกในการปฏิบติังาน โดยไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน 

สรุป การจดัการเรียนการสอน หมายถึงการด าเนินการเก่ียวกบัภารกิจการเรียนการสอน 
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัโปรแกรมการศึกษา งานการจดัการเรียนการสอนเป็นส่วน
หน่ึงของงานวิชาการ  ประกอบด้วยงานการศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร การจดัท าแผน  
การเปิดรายวิชา การจดัอาจารยผ์ูส้อน การจดัตารางเรียนตารางสอน การจดัท าประมวลการสอน 
การดูแลการสอน การวดัและประเมินผลผูเ้รียน การวดัประเมินผลการสอน หลกัการจดัการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาจะเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ในระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 
รูปแบบการสอนท่ีเนน้เน้ือหาวชิา รูปแบบท่ีเนน้กิจกรรม รูปแบบเนน้การเรียนอยา่งอิสระของแต่ละ
บุคคล รูปแบบท่ีเน้นพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน รูปแบบท่ีเน้นความสัมพนัธ์ในสังคมก่อให้เกิด
การเรียนรู้ และรูปแบบท่ีเนน้พฒันาการของบุคลิกภาพของบุคคล 
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2.3.4.5 การจดักิจการนกัศึกษา 
กิจการนกัศึกษา (Student Affairs) หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีกระท าอยา่งเป็นระบบ

เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองทั้ งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพ (กรรณิกา  
พิริยะจินดา, 2547, น. 2) เป็นงานท่ีส าคญังานหน่ึงของสถาบนัการศึกษา ในระดบัอุดมศึกษามี 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ในระดบัคณะมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ในระดบัภาควิชา
หรือโปรแกรมวิชาก็มีหัวหน้าภาค หรือหัวหน้าโปรแกรมเป็นผูด้  าเนินงานตามนโยบายและ
รับผิดชอบจดักิจกรรมนกัศึกษา (Student Activities) เพื่อให้ครอบคลุมพฒันาการดา้นต่างๆ ของ
นกัศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬา เพื่อพฒันาการเจริญเติบโตของร่างกาย ความสามคัคี กิจกรรมดา้นอาสา
พฒันา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบต่อชีวิต ฝึกความเสียสละ การท างานร่วมกบัคนอ่ืน
และความมีวินยัในตนเอง กิจกรรมดา้นศิลปะและพุทธศาสน์ประเพณี เป็นการฝึกเพื่อเตรียมพร้อม
ให้นกัศึกษาส านึกในความเป็นคนไทยท่ีดี เป็นตน้ (วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2538, น. 58)  
งานกิจการนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อท าให้นกัศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 
และเม่ือส าเร็จการศึกษาออกไปก็จะเป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการท างานในวิชาชีพท่ีศึกษามา 
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีสุขในทุกสถานการณ์ (วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2538, น. 60)  

ขอบข่ายของงานกิจการนกัศึกษา  
1. การจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และการจดัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษาจะ

กระท าเป็นประจ าทุกปี การจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบถึงสภาพแวดลอ้ม 
ระบบการศึกษา และวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา นักศึกษาจะได้ปรับตัว เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทุกๆ ด้านอนัท าให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจดัปัจฉิมนิเทศให้นกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษาเป็นการอบรมเพี่อเตรียมความพร้อม
ออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวชิาท่ีเรียน และเป็นคนดีของสังคม 

2. การจดัทุนการศึกษา ไดแ้ก่ ทุนเรียนดี ทุนนกักีฬา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย ์ทุนอาหาร
กลางวนั ทุนยืมชั่วคราว ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นตน้ เพื่อช่วยนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
นักศึกษาท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ให้ค  าปรึกษานักศึกษาท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการเงิน
สามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

3. หอพกันกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งจดัให้มีหอพกัในสถาบนัการศึกษาเพื่อ
ความสะดวกสบายของผูป้กครองและนกัศึกษา จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีบริเวณหอพกัให้เอ้ือต่อการเรียน
และการพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม 

4. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นกัศึกษาเพื่อให้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัระบบ
การศึกษาและสภาพแวดล้อมของสถาบนัการศึกษา ให้ค  าปรึกษาเม่ือนักศึกษามี ปัญหาเก่ียวกับ 
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การเรียน ร่างกาย จิตใจ แนะแนวสาขาเรียน แนะแนวอาชีพ บริการจดัหางานพิเศษให้นกัศึกษา 
จดัหางานใหบ้ณัฑิต เป็นตน้ 

5. บริการสุขภาพอนามยั การป้องกนัโรค ส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคเบ้ืองตน้เม่ือมี
อาการเจบ็ป่วย เพื่อใหน้กัศึกษามีสุขภาพอนามยัแขง็แรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

6. การบริการและสวสัดิการ คือบริการเร่ืองกิจการทหารไดแ้ก่ งานท่ีเก่ียวขอ้งการเรียน
วิชาทหาร ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ผ่อนผันการเรียกพล ผ่อนผนัการเข้ารับราชการทหาร  
กองประจ าการเพื่อลาศึกษาต่อของนักศึกษา บริการประกนัอุบติัเหตุ บริการโรงอาหาร บริการ
ทัว่ไป ไดแ้ก่ การท าตัว๋รถไฟราคาประหยดั การท าหนงัสือขอลดราคาค่าโดยสารเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

7. วนิยันกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาประพฤติตามกฎระเบียบ พฒันานกัศึกษาให้เป็นผูมี้วินยั 
ปัญหาวินัยนักศึกษา ได้แก่  การแต่งกายผิดระเบียบ การเล่นการพนัน การเสพของมึนเมา  
การทะเลาะววิาท การท าลายทรัพยสิ์น การลกัขโมย การทุจริตในการสอบ การฝ่าฝืนระเบียบ เป็นตน้ 

8. กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีนักศึกษาร่วมกันจัดข้ึนเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของนกัศึกษาในรูปชมรมบา้ง กลุ่มงานบา้ง ซ่ึงไม่เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยตรง สถาบนัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปให้การสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษามีอาจารยใ์ห้การดูแล ให้
ค  าปรึกษา กิจกรรมนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมได ้6 ประเภท คือ 

1) กิจกรรมส่วนกลางไดแ้ก่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสโมสรนกัศึกษาหรือองคก์ารนกัศึกษา  
2) กิจกรรมวิชาการ 3) กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 4) กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ ค่าย
อาสาสมคัร ค่ายอาสาพฒันา ค่ายอาสาพฒันาชนบท  5) กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม 6) กิจกรรม
การเมือง 

ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่ กิจการนกัศึกษามีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการผลิตบณัฑิตให้มี
คุณภาพ ดังนั้ นสถาบันอุดมศึกษาจึงด าเนินการจัดการเก่ียวกับกิจการนักศึกษาภายใต้เกณฑ์
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

1. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2541 เป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านกิจการนักศึกษาท่ี
จัดท าข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย โดยก าหนดภารกิจหลักของฝ่ายกิจการนักศึกษาต้อง
ประกอบดว้ย 

1) จัดบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน  
การจดับริการเพื่อใหบ้ริการนกัศึกษา 

2) ส่งเสริมพฒันาการของนกัศึกษาในดา้นต่างๆ เช่น การประเมินตนเอง การเลือก
อาชีพ การพฒันาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 

3) ศึกษาและจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการศึกษาและการพฒันานกัศึกษา 
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4) ด าเนินกิจการท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษา 
ในมาตรฐานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานแยกย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

กิจการนกัศึกษา ซ่ึงแต่ละงานเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันานกัศึกษาซ่ึงในมาตรฐานกิจการนกัศึกษา 
พ.ศ. 2541 ก าหนดไว ้9 มาตรฐาน คือ มาตรฐานการจดัปฐมนิเทศนักศึกษา มาตรฐานงานวินัย
นักศึกษา มาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษา มาตรฐานบริการหอพกันักศึกษา มาตรฐานการจัด
จ าหน่ายอาหาร มาตรฐานบริการแนะแนว มาตรฐานบริการนักศึกษาต่างชาติ มาตรฐานงาน
ทุนการศึกษา มาตรฐานบริการอนามยั 

2. การประกนัคุณภาพอุดมศึกษา ดชันีบ่งช้ีคุณภาพของอุดมศึกษาองค์ประกอบหน่ึง 
คือ กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา กล่าววา่ มหาวทิยาลยัตอ้งใหบ้ริการกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

1) การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่นการจดัส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การบริการดา้นงานทะเบียน การบริการนกัศึกษานานาชาติ เป็นตน้ 

2) การบริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา เช่น หอพกันกัศึกษา 
สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียน สถานท่ีออกก าลงักาย บริการอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร 

3) การบริการดา้นการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
4) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น  

ทุนกูย้มืการศึกษา แหล่งทุนศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
5) การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดกิจการนักศึกษา สุรพล พุฒค า (2544) ได้ศึกษารูปแบบ 
การบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางท่ีเหมาะสม พบว่า 
รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในเร่ืองการจดักิจการนกัศึกษา กล่าวถึงอ านาจหน้าท่ีดา้นกิจการ
นกัศึกษา ไดแ้ก่  การก าหนดคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจะเขา้ศึกษาในโปรแกรมวิชา การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ การให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษา การติดตามผลนักศึกษา การปัจฉิมนิเทศ การจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษา การแก้ปัญหาวินัยของนักศึกษา และการจดัระบบการประเมินผล
การศึกษา 

ประพนัธ์  ภกัดีกุลและคณะ (2549) ได้ศึกษาวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาของ 
คณะวทิยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม การจดัประชุมกลุ่ม
ยอ่ยและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษา บณัฑิต คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ 
และสถานประกอบการผู ้ใช้บัณฑิต ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะ
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วิทยาศาสตร์ด้านการพฒันานักศึกษา คณะควรเร่งพฒันาบุคลิกภาพ จดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผูน้ า  มีแผนจดักิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีชดัเจนทุกปี 

สรุป การจดักิจการนกัศึกษา หมายถึง การด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อกระตุน้
ให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองทั้งปัญญา จิตใจ อารมณ์และบุคลิกภาพ การจดักิจการนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีวตัถุประสงค์หลักคือเพื่อท าให้นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาออกไปก็จะเป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการท างานในวิชาชีพท่ีศึกษามา สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีสุขในทุกสถานการณ์ ขอบข่ายงานกิจการนกัศึกษาไดแ้ก่ งานการจดัปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่และการปัจฉิมนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา การจดัทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ การดูแลเร่ืองวินัย บริการสุขภาพอนามยัและสวสัดิการ การจดักิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมส่วนกลางท่ีเก่ียวกับสโมสรหรือองค์การนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมศิลปวฒันธรรม และกิจกรรมการเมืองโดย
สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการจดักิจการนกัศึกษาภายใตเ้กณฑ์มาตรฐานกิจการนกัศึกษา พ.ศ. 2541 
และเกณฑต์ามดชันีบ่งช้ีคุณภาพของการประกนัคุณภาพอุดมศึกษา 

2.3.4.6 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการจดัการโปรแกรมการศึกษา ก็คือ การจดั

ส่ิงอ านวยความสะดวก สุรพล พุฒค า (2545, น. 69) กล่าววา่จากการศึกษาส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน ก็คือ ส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ โสตทัศนูปกรณ์ รวมไปถึง
เทคโนโลยทีางการศึกษา และวชิยั วงษใ์หญ่ (2537, น. 125) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็น
ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ท าให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนไดอ้ย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็ว ดงันั้นในการวิจยัน้ี ความหมายของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะกล่าวต่อไป 
จึงเป็นความหมายของส่ือการสอน อุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือส่ิงท่ีท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดร้วดเร็วและสะดวกข้ึน 

มีนกัการศึกษาใหค้  าจ  ากดัความของส่ือการสอนไวม้ากมาย วิรุฬห์ ลีลาพฤกษ ์(2525, น. 12) 
ให้ค  าอธิบายส่ือการสอน คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเรียนการสอน ให้จดจ าเร็ว ง่ายต่อการเรียนรู้ 
เช่น แผนภูมิ ภาพวาด รูปภาพ ภาพยนตร์ ของเลียนแบบ ของจ าลอง เป็นต้น วสัดุใดท่ีเป็นส่ิง
กระตุน้ในกระบวนการเรียน โดยมีโสตสัมผสัและจกัษุสัมผสั เช่น ทางโสตสัมผสั ไดแ้ก่ แผน่เสียง 
เคร่ืองขยายเสียง วทิย ุเทปบนัทึกเสียง ส่วนทางจกัษุสัมผสั ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย กราฟฟิค ฯลฯ 
E.C.Dent (อา้งถึงใน วิรุฬห์ ลีลาพฤกษ์, 2525, น. 13) กล่าวถึงความหมายของส่ือการสอนว่า 
หมายถึง วสัดุทั้งหลายท่ีน ามาใชใ้นห้องเรียน หรือน ามาประกอบการสอนใดๆ ก็ตาม เพื่อช่วยให้
การเขียนและการพดูอธิบายนั้นเขา้ใจแจ่มแจง้ข้ึน 
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ปัจจุบนัวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารเจริญก้าวหน้าและมีบทบาทใน
สังคมมาก อุปกรณ์การสอนหรือโสตทศันูปกรณ์ จึงมีการปรับเปล่ียนความหมายให้กวา้งขวาง
ครอบคลุมอุปกรณ์ทางดา้นการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ น ามาเพื่อช่วยในการเรียนการสอน และ
นิยมเรียกเป็นค าใหม่วา่ ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Media) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533, น. 
80) กล่าวถึงความหมายของส่ือการเรียนการสอนวา่ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใช้
ในระบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กิดานนัท ์มลิทอง (2540, น. 79) กล่าวถึงความหมายของส่ือการเรียน 
การสอนว่า หมายถึงส่ือชนิดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ 
แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ทาง
กายภาพ ท่ีน ามาใชใ้นเทคโนโลยทีางการศึกษา เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางส าหรับท าให้
การสอนของผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ประเภทของอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือส่ือการเรียนการสอน 

เอดการ์ เดล (อา้งถึงใน กิดานนัท์ มลิทอง, 2540, น. 80-83) ไดแ้บ่งส่ือการเรียนการ
สอนออกเป็น 11 ประเภท โดยค านึงถึงลกัษณะของประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการใช้ส่ือ
อยา่งเป็นขั้นตอน จากการกระท าจริงหรือประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่ประสบการณ์ท่ีเป็น
นามธรรม ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ตรง ไดแ้ก่ ของจริง สถานการณ์จริง หรือการกระท าของตนเอง เช่น 
การจบัตอ้ง และการเห็น เป็นตน้ 

2. ประสบการณ์รอง ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นของจ าลองหรือ
การจ าลองก็ได ้

3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง ไดแ้ก่ การแสดงบทบาทสมมุติหรือการแสดง
ละคร เป็นตน้ 

4. การสาธิต ไดแ้ก่ การแสดงหรือการกระท าประกอบค าอธิบาย เป็นตน้ 
5. การศึกษานอกสถานท่ี ไดแ้ก่ การเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน การเยี่ยมชม

สถานท่ี การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เป็นตน้ 
6. นิทรรศการ ไดแ้ก่ การจดัแสดงส่ิงของต่างๆ การจดัป้ายนิเทศ เป็นตน้ 
7. โทรทศัน์ ไดแ้ก่ โทรทศัน์การศึกษา โทรทศัน์การสอน โทรทศัน์วงจรเปิด โทรทศัน์

วงจรปิด การถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ เทปโทรทศัน์ เป็นตน้ 
8. ภาพยนตร์ ไดแ้ก่ ภาพเร่ืองราวเหตุการณ์บนแผน่ฟิลม์ ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียง 
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9. การบนัทึกเสียง วทิย ุและภาพน่ิง ไดแ้ก่ แผน่เสียง เทปบนัทึกเสียง วิทยุกระจายเสียง 
รูปภาพ สไลด ์ภาพวาด ภาพลอ้ ภาพเหมือนจริง เป็นตน้ 

10. ทศันสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ แผนท่ี แผนภูมิ แผนสถิติ เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทน
ความเป็นจริงของส่ิงต่างๆ เป็นตน้ 

11. วจนสัญลักษณ์ ได้แก่ ตวัหนังสือในภาษาเขียน และเสียงของค าพูดในภาษาพูด  
เป็นตน้ 

โดแนลด์ พี อีลี (Donald P. Ely, 1972, น. 36-43) จ าแนกประเภทของส่ือการเรียน 
การสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ พอสรุปไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

1. คน ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร ผูแ้นะแนวการศึกษา ผูช่้วยสอน หรือผูอ้  านวยความสะดวก
ดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ี ยงัหมายถึงคนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเพื่อ
เชิญมาเป็นวทิยากรเสริมการเรียนรู้ เช่น ศิลปิน นกัการเมือง นกัธุรกิจ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 

2. วสัดุ ไดแ้ก่ หนงัสือ สไลด ์ฟิลม์ แผนท่ี เกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์สารคดี เป็นตน้ 
3. อาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ ตวัตึก ท่ีวา่ง ส่ิงแวดลอ้ม ห้องสมุด หอประชุม สนามเด็กเล่น 

โรงงาน ตลาด สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์โรงแรม เป็นตน้ 
4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตะปู ไขควง  

เป็นตน้ 
5. กิจกรรม ไดแ้ก่ การสอนแบบโปรแกรม เกมและการจ าลอง การจดัทศันศึกษา เป็นตน้ 
กิดานนัท ์มลิทอง (2540, น. 102-109) สรุปประเภทของส่ือการสอนไวด้งัน้ี 
1. ส่ือการสอนประเภทไม่ใชเ้คร่ืองฉาย ไดแ้ก่ส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือ ต าราเรียน 
คู่มือ เป็นตน้ ของจริง ของตวัอย่าง ของจ าลอง หุ่นจ าลองขนาดเท่าหรือขยายของจริง 

วสัดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ แผน่ภาพ โปสเตอร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน การ์ตูน กระดานด า กระดานขาว 
กระดานผา้ส าลี และกระดานแม่เหล็ก การศึกษานอกสถานท่ี 

2. ส่ือการสอนประเภทใชเ้คร่ืองฉาย แบ่งออกเป็น ประเภทภาพน่ิง ไดแ้ก่ เคร่ืองฉายภาพ 
ทึบแสง แผน่โปร่งใส สไลด์ ฟิล์มสทริป ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช ประเภทภาพเคล่ือนไหว 

ไดแ้ก่ภาพยนตร์ โทรทศัน์วงจรเปิด โทรทศัน์วงจรปิด วดิีทศัน์ 
3. ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองเสียง ไดแ้ก่ วทิย ุเทปบนัทึกเสียง แผน่เสียง แผน่ซีดี 
4. ส่ือเชิงโตต้อบ (Interactive Media) แบ่งออกเป็นประเภทวสัดุ/อุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
คอมพิวเตอร์ บทเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAI) ซีดีรอม แผ่นวีดิทศัน์ 

(Videodisc / Laserdisc) และe-learning ประเภทเทคนิควิธีการ ไดแ้ก่ ส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 
แผน่วดิีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video, Interactive Videodisc) 
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หลกัการเลือกส่ือการเรียนการสอน ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์อง
การเรียนการสอน เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ ใหผ้ลต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด 
เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ ความสนใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้รียน
ตอ้งดึงดูดความสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนอยากเรียน มีความสนุกสนาน ไม่
เบ่ือหน่ายในบทเรียน เป็นส่ือท่ีสะดวกในการใช ้มีวธีิการใชท่ี้ไม่ยุง่ยากซบัซ้อนจนเกินไป เป็นส่ือท่ี
มีคุณภาพดี และราคาไม่แพงจนเกินไป (Davies, 1981, p. 192; ทศันีย ์ศุภเมธี, 2532 ) 

งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก สุรพล พุฒค า (2544) ไดศึ้กษารูปแบบ
การบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบนัราชภฏัเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาในสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางท่ี เหมาะสม  
ผลการศึกษาพบว่า อ านาจหน้าท่ีในการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ การจดัท าโครงการทาง
วชิาการงานส่ือการสอน และการประเมินส่ือการสอน 

ประพนัธ์ ภกัดีกุลและคณะ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบการจดัการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษา บณัฑิต คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ และ
สถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบการจดัการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพดา้นภูมิสถาปัตยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม คณะควรเร่งพฒันาภูมิสถาปัตยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดสถานท่ีนอก 
ชั้นเรียนเพื่อใหน้กัศึกษาจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรและนัง่พกัผอ่น 

ชนกนารถ ช่ืนเชย (2550) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ืองในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน โดยมีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
วเิคราะห์และสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ือง ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ และการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ืองในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสามารถน าไป
ปฏิบติัได้ควรเน้นส่ือการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ 

สรุป การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ 
การจดัการโปรแกรมการศึกษา นกัการศึกษาหลายท่านกล่าววา่ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอน หรือ ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การจดัส่ือการเรียนการสอน อนัไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ 
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เคร่ืองช่วยการสอน เทคโนโลยีท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือจดัให้บริการแก่ผูเ้รียนเพื่อให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.4.7                             
พจนานุกรมภาษาองักฤษ-ไทยของ Longman (1987) ให้ความหมายของ “การก ากบั

ติดตาม” (Monitoring) ว่า เป็นการเฝ้าสังเกตหรือเฝ้าระวงัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อุทุมพร  
จามรมาน (2542)                   ติดตาม หมายถึงกระบวนการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้โดยใช้ระบบรายงานกลับอย่างต่อเ น่ือง และการก ากับติดตามมักจะใช้ควบคู่กับ 
การประเมินผล (Evaluation)                                                          
                                                       ส่วนการประเมินผล (Evaluation) คือ
การประเมินค่าและตดัสินความส าเร็จของงานหรือโครงการ (Appeal, 1999) กระบวนการก ากบั
ติดตามจะดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ มีตวับ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ มี 
การก าหนดเป้าหมายการก ากบัให้ชดัเจน มีการก าหนดเป้าหมายการก ากบัให้ชดัเจน มีการก าหนด
มาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งช้ี และมีการประเมินผลควบคู่ไปกับการก ากับติดตาม (ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษา, 2541) หากมองให้เห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 
พ.ศ. 2554 นิยามค าว่า การก ากับหมายถึง ดูแล ควบคุม การติดตาม หมายถึง ไปด้วย มาด้วย 
แสวงหาเพิ่มเติม และการประเมินหมายถึงการคาดเอา การคะเนเอา การกะเอา 

APPEAL (1999) วตัถุประสงค์ของการก ากบัติดตาม  คือ เพื่อติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้การก ากบัมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
สามารถวดัได้ สามารถตรวจสอบผลได้ชัดเจน สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ เกิดผลชัดเจน มีเวลา
ก าหนดล่วงหนา้ การก ากบัติดตามท่ีดีมีลกัษณะ ดงัน้ี คือ ควรมีการเตรียมการเป็นระยะๆ สามารถ
ยอ้นกลบัไดท้นัสถานการณ์ มีการบ่งช้ีปัญหาท่ีก าหนดวธีิการแกไ้ข และการปฏิบติั ควรปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเรียกลกัษณะดงักล่าวว่า SMART                 (Specific)              
(Measurable)                         (Achievable/Attainable)                (Result-Oriented) 
                           ๆ (Time-bound)  

รูปแบบการก ากบัติดตามทางการศึกษามีหลกัการและแนวคิดต่างๆ ไดแ้ก่ (ส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษา, 2541; ส าราญ ก าจดัภยัและคณะ, 2547) 

1. หลกัการบริหารท่ียดึการท างานเป็นระบบ ประกอบ 4               
                (Plan: P) กระบวนการปฏิบติัตามแผน (Do: D) กระบวนการ

ตรวจสอบประเมินผล (Check: C) กระบวนการปรับปรุงแกไ้ข (Action: A) ซ่ึงเป็นวงจรควบคุม
คุณภาพของชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) และเดม่ิง (Deming Cycle) 
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2. แนวคิดของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีแนวทางด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. แนวคิดของการติดตามและประเมินโครงการแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินงาน 
ประเมิน 3 ระยะ คือ ประเมินการเตรียมโครงการ ประเมินการปฏิบติังาน ประเมินผลสรุปของ
โครงการ 

4. หลกัการของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2541) ก าหนดหลกัการก ากับ
ติดตามและประเมินผล 5 ประการ คือ หลกัเอกภาพ (Unity) เป็นการก ากบัติดตามเป็นระบบครบ
วงจร มีเอกภาพด้านนโยบาย กระบวนการ เคร่ืองมือในการประเมิน หลักการกระจายอ านาจ  
(Decentralization) หลกัความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equity) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
และหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency&Effectiveness) 

สรุป การก ากับติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบดูแล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือบรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการโดยมีการประเมินผล 
หมายถึง การประเมินค่าความส าเร็จของงานหรือโครงการอยู่ในกระบวนการท่ีเป็นระบบอัน
ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan, น. P) การปฏิบติังานตามแผน (Do: D)  การตรวจสอบประเมินผล 
(Check: C) การปรับปรุงแกไ้ข (Action: A) 
   
2.4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

2.4.1  แนวคิดเก่ียวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซ่ึงประกอบด้วย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบั
หน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดับ
คุณวุฒิ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของคุณวุฒิ ลกัษณะของ
หลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้การเปิดโอกาสให้
เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบ
และกลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด า เ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ยึดหลัก 
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
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พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาหลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอน
ของอาจารย ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มัน่ใจว่า
บณัฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง โดยมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

1. มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน 
ขั้นต ่าเชิงคุณภาพเพื่อใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจ มัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต โดย
เร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ี
คาดหวงัไวก่้อน หลงัจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้ นอย่างสอดคล้องและ
ส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 

2. มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนัและ
เช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั 

3. มุ่งใหคุ้ณวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับ
และเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาเร่ิมตน้ท่ีระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) และส้ินสุดท่ีระดบัท่ี 6 
ปริญญาเอก ดงัน้ี 

 ระดบัท่ี  1  อนุปริญญา (3 ปี)  
 ระดบัท่ี  2 ปริญญาตรี 
 ระดบัท่ี  3  ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
 ระดบัท่ี  4 ปริญญาโท 
 ระดบัท่ี  5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
 ระดบัท่ี  6 ปริญญาเอก 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัหลกัเกณฑ์การเขา้ศึกษาต่อของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บัคะแนน
เฉล่ียสะสมหรือเง่ือนไขอ่ืนเพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความส าเร็จใน
การศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนและซบัซอ้นยิง่ข้ึน  
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กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 สายวิชา คือ 1) สายวิชาการ 
เน้นศาสตร์ริสุทธ์ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของ
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ เป็นหลักไม่ได้สัมพนัธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ การเรียนในสาย
วิชาการควรจะพฒันาความสามารถท่ีส าคญัทั้งในการท างานและการด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั      
2) สายวชิาชีพซ่ึงมุ่งเนน้การศึกษาในลกัษณะของศาสตร์เชิงประยุกต ์เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และ
ทกัษะระดับสูงซ่ึงจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และน าไปสู่การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สายวชิาชีพควรเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ การวจิยัและความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างทัว่ถึง และพฒันาความสามารถในการคิดและการแก้ไขปัญหาท่ี
เหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กล่าวว่า การเรียนรู้  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
นกัศึกษาพฒันาข้ึนในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) ดา้นความรู้ (knowledge) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive 
Skillls) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 

ความรู้สึกขอผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น การมีวินัย การมีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต การเสียสละ  
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การเขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจโลก เป็นตน้ 

(2) ดา้นความรู้ 
มีองคค์วามรู้ในสาขาวชิาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎี

ในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับหลกัสูตรวิชาการมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหน้าของความรู้
เฉพาะดา้นในสาขาวิชาและตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์    

 
 

DPU



90 

(3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ

หลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและใช้ขอ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืนๆ  
ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบจาก  
การตดัสินใจ สามารถใช้ทกัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบติังานประจ าและหาแนวทางใหม่ใน 
การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าหรือ

สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 

(5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล  
แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม ่ าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับ
กลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้

ดงันั้นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัท่ี 2  ปริญญาตรี โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอยา่ง
นอ้ยต่อไปน้ี 

(1) ความรู้ท่ีครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา /สาขาวิชาท่ี ศึกษา  
ตลอดถึงความเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ความสามารถ ท่ีจะตรวจสอบปัญหา ท่ีซับซ้อนและพัฒนาแนวทางใน 
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์จากความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยอาศยัค าแนะน าแต่เพียงเล็กนอ้ย 

(3) ความสามารถในการคน้หา การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมใน
การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการส่ือผล 
การวเิคราะห์ต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ   
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(4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ ส่ิงส าคัญ คือ ความรู้และทักษะท่ีจ า เป็นต่อ 
การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพในวชิาชีพนั้นๆ  

(5) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ ส่ิงส าคัญ คือ 
ความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในผลงานวิจยัต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความส าคญัของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/
สาขาวชิา  

นอกจากมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิปริญญาตรีดงักล่าวขา้งตน้ จ าเริญรัตน์ เจือจนัทร์ 
(2543, น. 52) กล่าววา่ ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาควรมีคุณสมบติัตามมาตรฐานวชิาการ ดงัน้ี 

1. มาตรฐานทางวิชาการ เป็นทกัษะทางวิชาการ (Academic Standards as Academic 
Skills) กล่าวคือ นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาตอ้งมีทกัษะดา้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถ
ผสมผสานงานวชิาการอยา่งเป็นระบบ 

2. มาตรฐานดา้นวิชาการ (Academic Standards as Academic Discipline) กล่าวคือ 
นักศึกษาในระดบัอุดมศึกษาต้องพฒันาความเข้าใจรูปแบบการแสวงหาความรู้ นอกเหนือจาก 
การเรียนรู้ดา้นวชิาการเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงถือวา่เป็นการมีระเบียบวนิยัทางวชิาการ 

3. มาตรฐานการจดัการเรียนการสอนท่ีดี (Academic Standards as good Pedagogy) 
หมายถึง การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ระหวา่ง
อาจารยก์บันกัศึกษา และนกัศึกษากบันกัศึกษา โดยท่ีนกัศึกษาไม่ไดรั้บความรู้ในระดบัการเรียนรู้
เท่านั้น แต่เป็นการสร้างความกา้วหนา้ใหเ้ก่งดา้นวชิาการ 

4. มาตรฐานคุณธรรมดา้นวิชาการ (Academic Standards as Academic Virtues) เป็น
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างความมีวินยัในทางวิชาการ (Academic Discipline) กบัทกัษะทาง
วิชาการ (Academic Skills)  ครอบคลุมถึงการเห็นคุณค่าและมีความเขา้ใจดา้นคุณค่า การแสวงหา
วินยัท่ีมีระบบ การเห็นคุณค่าและสามารถน าคุณค่านั้นมาบูรณาการและปฏิบติัเพื่อให้เกิดความมี
เสรีภาพทางวชิาการ 

2.4.2 มาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา 
เม่ือการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นการด าเนินการในระยะแรก

เสร็จสมบูรณ์ การด าเนินการในระยะท่ี 2 เป็นการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปสู่การปฏิบติั โดย 
การจดัท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาในแต่ละระดบัคุณวุฒิท่ีสอดคล้องและสัมพนัธ์กบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) หมายถึง กรอบท่ีก าหนดมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาหน่ึง ซ่ึงก าหนดคุณลกัษณะของ
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บณัฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค์ความรู้ท่ีเป็นเน้ือหาท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีในหลกัสูตร
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้ นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในสาขา/สาขาวชิาและระดบัคุณวฒิุเดียวกนัจะมีผลการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ท่ี
ก าหนด เน้ือหารสาระในมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา (มคอ.1) ประกอบดว้ย 

1. ช่ือสาขาวชิา 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
3. ลกัษณะของสาขา/สาขาวชิา 
4. คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือ ลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดหวงัเม่ือ

บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตสาขา/สาขาวิชามีมาตรฐาน 5 ด้านตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. องคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. โครงสร้างหลกัสูตร 
8. เน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวชิา 
9. กลยทุธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
11. คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
12. คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
13. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
14. แนวทางการพฒันาคณาจารย ์
15. การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
16. การน ามาตรฐานคุณวฒิุสู่การปฏิบติั 
17. การเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ 
18. คณะผูจ้ดัท า 
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียวเป็น

สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมา
พฒันาหลักสูตรวิชาชีพท่ีทันสมัย เน้นทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การวางแผน การพฒันา  
การบริหาร การบริการ การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจยั ภาษาต่างประเทศ 
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กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เม่ือบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาน้ี
สามารถประกอบอาชีพในการให้บริการ การปฏิบติังาน และการบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ตลอดจน
สามารถขยายองคค์วามรู้ใหสู้งข้ึนโดยการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนจนถึงระดบัปริญญาเอก 

บณัฑิตท่ีจบการศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวพึงมีคุณลกัษณะท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของสังคมและตลาดแรงงาน ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

2. มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว  
มีความสามารถในการปฏิบติังาน การใหบ้ริการ และบริหารจดัการเทียบเท่ากบัมาตรฐานสมรรถนะ
ทางวชิาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

3.  มีทกัษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณ
อยา่งเหมาะสมเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ 

4.  มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในทุกระดบัไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถ
พฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5.  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างนอ้ย  
1 ภาษา รวมทั้งสามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.  มีความรู้และความสามารถในการใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล
และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 

ดงันั้นบณัฑิตในสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
อยา่งนอ้ย 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ดงัน้ี 

1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.2 มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติั

และการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ 
1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดีและมีส่วนร่วมในกิจกรมเพื่อ 

การพฒันา มีภาวะผูน้ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น 
1.4 มีวินยัในการท างาน และปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององค์กรและ

สังคม 
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2. ดา้นความรู้ 
2.1  มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเ ท่ียว ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 
2.2  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3  มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองค์

ความรู้ในงานอาชีพ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1  มีความสามารถประมวล และศึกษาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
ความขดัแยง้ รวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก 

3.2  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ไปใช้ประโยชน์ใน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3  มีความสามารถประยุกต์ใช้นวตักรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาทกัษะการท างานใหเ้กิดประสิทธิผล 

4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 มีความสามารถในการปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ี

และบทบาทของตนในกลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร่้วมงานและ
แกไ้ขปัญหากลุ่ม 

4.2 มีความสามารถในการพฒันาตนเอง และพฒันาวชิาชีพใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง
และตรงตามมาตรฐานสากล 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.2  มีความสามารถในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์

และวฒันธรรม 
5.3  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร รู้จกัเลือก

รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.4  มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน 

การประมวล การแปลความหมาย และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.4.3 คุณลักษณะของผูจ้บการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีพึงประสงค์ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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คุณลักษณะของผู ้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีพึงประสงค์ภายในประเทศ มี 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไวใ้นลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ดงัน้ี 

จรัส สุวรรณเวลา (2545, น. 54–56) กล่าวถึงคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพึงประสงคมี์
ดงัน้ี 

1. มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพแต่ละวชิาชีพ 
2. มีความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติมและความเป็นนกัวชิาการไวต้ลอดไป 
3. มีความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ 
4.  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารสารสนเทศ 
5.  มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
6.  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ คิดวพิากษ ์คิดสร้างสรรค์ 
7.  มีความสามารถท่ีจะพฒันาและปรับตนใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
8.  มีค่านิยมท่ีถูกตอ้งสมฐานะทั้งดา้นสังคมและมนุษยธรรม 
ในขณะท่ี Bloom (1956) จ าแนกคุณลกัษณะบณัฑิตไว ้3 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นความรู้หรือสติปัญญา (Cognitive Domain) คือ บณัฑิตตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ

เน้ือหาสาระทางวชิาการพื้นฐานตามสาขาวชิาท่ีไดรั้บการศึกษาและเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพตาม
สาขาท่ีบณัฑิตจบ 

2.  ดา้นเจตคติหรือความรู้สึกนึกคิด (Affective Domain) ครอบคลุมดา้นจิตใจ ค่านิยม 
คุณค่า ความรับผดิชอบ และลกัษณะนิสัยต่างๆ 

3.  ด้านทกัษะ (Psychomotor Domain) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ตามวชิาชีพได ้

จากคุณลกัษณะบณัฑิตทั้ง 3 ดา้นของบลูม ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ (2552, น. 67–
76) ไดศึ้กษาเอกสารของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารแนวคิดของผูน้ า 
ทางการศึกษาและผูใ้ช้บณัฑิต สามารถประมวลคุณลกัษณะของบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี และ
คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีพึงประสงคข์องกระทรวงศึกษาธิการสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  คุณลกัษณะบณัฑิตดา้นความรู้หรือสติปัญญา (Cognitive Domain) 
1.1 มีความรู้ทางวิชาการพื้นฐานตามสาขาวิชาท่ีได้รับการศึกษาและเพียงพอต่อ 

การประกอบอาชีพท่ีมีความสามารถตอบสนองความตอ้งการของโลกในฐานะเป็นสมาชิกของโลก 
(Citizenship) 

1.2  มีความรู้ทนัสมยั ทนัเทคโนโลยี 
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1.3  สามารถปรับตวัทนัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล 

1.4  รู้จกัใฝ่รู้ แสวงหาความก้าวหน้า พฒันาความรู้ด้วยการวิจยั ขยนัหมัน่เพียร 
กระตือรือร้น มีทกัษะในการช้ีน าตนเอง 

1.5  มีความรู้ลึก สามารถจดัระบบองคค์วามรู้ เช่ือมโยงและบูรณาการความรู้ทั้งใน
สาขาวชิาท่ีตนศึกษาและสาขาวชิาอ่ืนๆ เพื่อมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

1.6  มีความลึกซ้ึงทางปัญญา สามารถบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.7  มีความรู้พื้นฐานและมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของศิลปวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 

1.8  มีความรู้เร่ืองโลก (Globalization) และรู้จกัทอ้งถ่ินของตนเอง (Localization) 
1.9  มีความเช่ียวชาญเขา้ถึงแก่นความรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้และอธิบายความรู้

ใหม่ 
1.10  มีสมรรถภาพทางปัญญา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสร้างทฤษฎีและ

น าไปปฏิบติัได ้และมีความสามารถในการวจิยัเพื่อพฒันา (Research and Development) 
1.11 มีนวตักรรมเพื่ออนาคต สามารถท าวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระดบันโยบายและ

การวางแผนงานของชาติ สามารถน าความรู้มาพฒันาประเทศ 
1.12 มีสติปัญญา คิดเป็น สามารถจัดระบบความคิด สามารถคิดวิ เคราะห์ 

สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบและอยา่งเป็นกระบวนการคิดไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 
1.13 รู้จกัตดัสินส่ิงใดถูกส่ิงใดผิดในสถานการณ์ต่างๆ รู้จกัไตร่ตรองหาเหตุผล  

กลา้วพิากษว์จิารณ์ 
1.14 มีความสามารถในการก าหนดประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อนและแกไ้ขปัญหาทั้ง

ของตนเองและสังคมได้ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ และสามารถประเมินผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

1.15 มีความคิดสร้างสรรค ์มีจินตนาการ และยดืหยุน่ในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
1.16 สามารถคิดใหม่ได้อย่างทันสมัยเห็นการณ์ไกล  มีวิสัยทัศน์ มีโลกทัศน์

กวา้งไกล 
1.17 เขา้ใจปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทยและสังคมโลก เขา้ใจปัจจุบนัและ

อนาคตมีความสามารถในการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ มีทศันคติท่ีเป็นสากล สามารถคิดไป
ขา้งหนา้และคิดไดเ้อง 
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1.18 แสดงความสามารถในการคิดรวบยอด และแสวงหาความรู้ใหม่ตามมาตรฐาน
ระดบันานาชาติและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถท าความเขา้ใจส่วนยอดของ
ความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ียงัไม่รู้และสามารถตกผลึกทางความคิด 

2. คุณลกัษณะบณัฑิตดา้นเจตคติหรือความรู้สึกนึกคิด (Affective Domain)  
2.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรม กตญัญูกตเวที ซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีสัจจะ ไม่เอา

เปรียบผูอ่ื้น มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
2.2 มีความรับผดิชอบ มีมโนธรรม และจิตส านึก ปฏิบติัตนตามค าสอนของศาสนา

มีเจตคติท่ีดี 
2.3 มีจิตใจท่ีงดงามอนัเน่ืองมาจากศิลปะและวรรณกรรม มีสุนทรียะ ศิลปะ และ

ดนตรี 
2.4 เป็นแบบอยา่งท่ีดี ผดุงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมและถูกตอ้ง 
2.5 ลดละเลิกอบายมุขทั้งต่อตนเองและสังคม เอาหลกัธรรมศาสนามาใชใ้นชีวติได ้
2.6  ยึดถือหลกัธรรมรัฐ (Good Governance) สามารถครองตน มีอารมณ์มัน่คง  

มีความเช่ือมัน่ มีเอกลกัษณ์ มีวุฒิภาวะ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั อดทน มีความเพียร รู้จกั
หนา้ท่ีของตน 

2.7  ร่าเริงแจ่มใสและมีชีวิตชีวา มีความสามารถในการช่ืนชมในความส าเร็จของ
ผูอ่ื้น 

2.8 มีความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณค่า มีความเป็นไท รักษาวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของชาติ 

2.9 รู้จกัเลือกจุดหมายปลายทางของชีวติ มีความสามารถในการเรียนรู้ในวถีิชีวติ 
2.10 ผดุงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมและความถูกตอ้งของสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รักษาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของทอ้งถ่ิน 
2.11  สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน เป็นท่ีปรารถนาของสังคม 

สามารถชกัจูงช้ีน าคนอ่ืน ใหเ้กิดความตระหนกัต่อปัญหา สามารถช้ีน าให้บุคคลอ่ืนเห็นความส าคญั
ของ คุณธรรมในการด าเนินชีวติในสังคมและสามารถช้ีน าสังคมได ้

2.12 ตอ้งช่วยตวัเองไดแ้ละเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้น 
2.13 ตอ้งสร้างระบบสังคมมาควบคุมจรรยาบรรณ อุทิศตน มีความเอ้ือเฟ้ือเพื่อแผ ่

เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ห่วงใยสังคม เอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย ์มีเมตตาต่อผูด้อ้ยโอกาส 
ทางสังคม 

2.14 น าความรู้มารับใชส้ังคม 
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3. คุณลกัษณะบณัฑิตดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain)  
3.1   สามารถปฏิบติังานไดต้ามวชิาชีพ เป็นผูป้ฏิบติัอยา่งมืออาชีพ 
3.2 มีสมรรถนะสากล (Global Competencies) 
3.3  มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ สามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีมาสู่ 

การปฏิบติั 
3.4 มนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นไดท้ั้งผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 

สามารถโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น 
3.5 มีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สมยัใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.6 สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีแนวคิด

ของความเป็นผู ้ประกอบการ และสัมพันธ์ภาพผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาน
ประกอบการ มีทกัษะการน าเสนอ และน าความรู้ท่ีไดรั้บใชส้ังคมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

3.7 สามารถปรับปรุงตนเอง พฒันางานใหมี้คุณภาพ 
3.8 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน และแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีดีข้ึน เช่น 

ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ (Information Literacy) มีความสามารถใน 
การปรับตวั และประสานงานกบัองค์กรต่างๆ ไดท้ั้งในสภาวการณ์ปกติหรือท่ีมีความซับซ้อนสูง
และมีทรัพยากรอยา่งจ ากดั 

3.9 มีนวตักรรม สามารถสร้างงานใหม่ มีความคิดริเร่ิมในการประกอบการ  
มีลกัษณะเป็นผูผ้ลิตไม่ใช่ผูใ้ช ้

3.10 สร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทางวิชาการ สามารถพฒันางานวิจยัทั้งวิจยับริสุทธ์ิ
และประยกุตไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.11  น าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาเป็นวธีิการ ความคิด และแนวทางใหม่ๆ 
3.12 มีลกัษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Active Learning) และท าไดด้ว้ยตนเอง 
3.13 มีความเช่ียวชาญช านาญการ และปฏิบติังานไดอ้ย่างแม่นย  า มีความสามารถ

และความช านาญในการท างานในทอ้งถ่ินของตนเองและมีความสามารถระดบัโลก (Global) 
นอกจากน้ีไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2552) ไดป้ระมวลคุณลกัษณะของบณัฑิตจากแนวคิด

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มอุดมคตินิยม คุณลกัษณะของบณัฑิตในกลุ่มน้ีเนน้คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเป็น

อุดมคติของมนุษย์ คือ คุณธรรมจริยธรรม เป็นฐานส าคญั อุดมคติ และความเช่ือต่างๆ ท่ีเป็น
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องค์ประกอบของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การผลิตบณัฑิตตามกลุ่มอุดมคตินิยมเน้นให้ผูเ้รียน
เขา้ใจสภาพปัญหาและแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสม 

2. กลุ่มปัญญานิยม คุณลักษณะของบัณฑิตในกลุ่ม น้ี เน้นคุณลักษณะในเชิง
ความสามารถทางปัญญาและการน าปัญญาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม คือ เรียนรู้วิชาการสาระท่ีกวา้งขวางเป็นจริง ตรงต่อสภาพของสังคม และมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ รู้จกัประเมิน รู้จกัประยุกต์ใช้ น าไปสู่การสร้าง
ความรู้และวชิาการใหม่ 

3. กลุ่มชุมชนนิยม คุณลกัษณะของบณัฑิตกลุ่มน้ีเน้นบณัฑิตท่ีรู้และเขา้ใจชุมชนและ
สังคมท่ีตนอยูเ่ขา้ใจเหตุท่ีมา สภาพการณ์และปัญหาของชุมชน มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม 
การเรียนรู้จึงเนน้การเรียนรู้ในชุมชน กระบวนการสร้างองคค์วามรู้จะตอ้งสร้างข้ึนจากรากฐานของ
ชุมชน สถานท่ีศึกษาไม่ใช่สถาบนัการศึกษา คือ มหาวิทยาลยั บณัฑิตตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดว้ย (นิธิ  เอียวศรีวงศ,์ 2540, น. 69; เสน่ห์ จามริก, 2545, น. 35; เสรี พงศพ์ิศ, 2547, น. 12)  

4. กลุ่มปฏิบติันิยม คุณลกัษณะของบณัฑิตในกลุ่มน้ีเน้นคุณสมบติัท่ีสอดคล้องกับ
ความตอ้งการและความจ าเป็นของงาน มีความรู้พื้นฐานท่ีครบถว้นรอบดา้น และน าไปใชป้ระยุกต์
ในงานไดจ้ริง นอกจากน้ีตอ้งมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ การพฒันาบุคลิกภาพ การพฒันาคุณธรรม
และภาษาต่างประเทศ (นงเยาว ์ชยัเสรี, 2530, น. 109) และประกอบ คุปรัตน์ (2546) ไดก้ล่าวว่า
คุณลักษณะของคนท างานยุคใหม่ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการประกอบอาชีพ  
2) ความรอบรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์  3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์
สามารถท าในส่ิงใหม่ได ้ 5)  ความสามารถในการส่ือสารยุคใหม่ 6.) ความเป็นพลเมืองดีของสังคม
7) สนใจ ขวนขวาย หาความรู้  8) มีความเป็นผูน้ า 

ประกอบ คุปรัตน์ (2546) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาบณัฑิต โดยเน้นท่ีการฝึกงาน 
การท างานตามวิชาชีพ การท าโครงการ การท างานเป็นทีม และการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโอฬาร ไชยประวติั (2547) ท่ีว่าในระดบัอุดมศึกษาควรจดัการเรียน 
การสอนให้มีบริบทท่ีคล้ายคลึงกับการท างานจริง ให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนขณะท่ียงัศึกษาอยู ่
การศึกษาควรอยูใ่นสภาพการจ าลองธุรกิจ 

สรุปว่าแนวคิดตามกลุ่มปฏิบติันิยม จึงเน้นความสามารถในการปฏิบติัได ้ท างานได ้
ตรงตามวิชาชีพท่ีบณัฑิตเรียนรู้มา ตลอดจนสามารถเรียนรู้ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ  
ของงานและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

5. กลุ่มเทคโนโลยีนิยม คุณลกัษณะของบณัฑิตในแนวคิดกลุ่มน้ีเน้นท่ีความสามารถ 
ในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ การท างาน และการพฒันางาน
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ให้ก้าวหน้า เน้นการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีผสมผสานในลักษณะส่ือประสม (ชัยยงค ์ 
พรหมวงศ,์ 2519, น. 24) เช่น ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์จนพฒันาเป็นระบบอุดมศึกษาทางไกล 
(วิจิตร ศรีสอา้น, 2529, น. 19) และมาจนถึงปัจจุบนัการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ  
การเรียนการสอนการศึกษาผา่น internet หรือ e-leaning ซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดอ้อกประกาศเร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ในดา้นมาตรฐาน
คุณภาพบณัฑิต ระบุวา่ 

1. บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังาน และสร้างงานเพื่อพฒันาสังคมให้สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

2. บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

3. บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

คุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีภายใตก้รอบมาตรฐานคุณภาพของประเทศ
ต่างๆ ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมคุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของประเทศต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

1. ประเทศไอซ์แลนด ์
จากขอ้มูลของ National Qualifications Authority of Iceland 2003 (อา้งถึงใน ไพฑูรย์

สินลารัตน์ และ สมสุข ธีระพิจิตร, 2552, น. 19) กล่าววา่ คุณสมบติัของผูจ้บการศึกษาปริญญาตรี
ของประเทศไอซ์แลนด ์คือ มีความรู้เฉพาะในหลายๆ ดา้น มีทกัษะเฉพาะดา้น สร้างสรรค์ทกัษะมา
ใชใ้นการท างานในบริบทต่างๆ เป็นผูน้ าในการก าหนดความตอ้งการในการเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงออกถึงมุมมองส่วนบุคคลท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น 

2. ประเทศฮ่องกง 
จากขอ้มูล Hongkong Education and Manpower Burea 2002 (อา้งถึงใน ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 

และสมสุข ธีระพิจิตร, 2552, น. 20-21) กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีของ
ประเทศฮ่องกง คือ 1) ความรู้และทกัษะทางปัญญาสามารถสร้างความคิดผ่านการวิเคราะห์ของ
ขอ้มูลและแนวคิด สั่งการ ทกัษะท่ีมีความกวา้ง สร้างสรรค์ และมีความเป็นเฉพาะดา้น ระบุและ
วเิคราะห์ปัญหาและขอ้ถกเถียง วเิคราะห์สร้างแบบและประเมินผลขอ้มูลกวา้ง วิเคราะห์ประเมินผล
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และสังเคราะห์ความคิด ใช้แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในการตดัสิน 2) กระบวนการสร้างความคิด
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด ฝึกฝนการตัดสินใจ การวางแผนการท างานด้านเทคนิค  
การบริการ การด าเนินการและกระบวนการ 3) การประยุกต์ใช้ท  างานเก่ียวกับการวางแผน  
การออกแบบ ทกัษะทางเทคนิคและการบริหาร มีความรับผดิชอบและสร้างความน่าเช่ือถือโดยส่วน
บุคคลและกลุ่ม ท างานภายใตก้ารแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ4) การส่ือสารดว้ย IT และตวัเลข ใช้
ทกัษะประจ าวนัและทกัษะพิเศษ การน าเสนอแผนเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัประเด็นท่ีซบัซ้อน มีการใชเ้คร่ืองมือ IT เพื่อสนบัสนุนงาน แปลผล ใช้
และประเมินขอ้มูลดา้นตวัเลขและกราฟเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได ้

3. ประเทศมาเลเซีย 
จากขอ้มูล Adhoc Inter Agancy Meeting 2003 (อา้งถึงใน ไพฑูรยสิ์นลารัตน์ และ  

สมสุขธีระพิจิตร, 2552, น. 21-22) คุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีของประเทศมาเลเซีย  
มีลกัษณะ 6 กลุ่ม คือ 1) ความรู้ (Knowledge) รู้ซบัซ้อนเป็นระบบเชิงวิชาการ 2) ทกัษะทางปัญญา 
(Intellectual Skills) เทคนิคการวิเคราะห์ และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปใชใ้นการท างาน
ได3้) ทกัษะการปฏิบติั (Psychomotor Skills) ทกัษะการฝึกฝนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวินยั 4) การจดัการ
สารสนเทศ การส่ือสารและทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 5) ลกัษณะส่วนบุคคล 
ทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบ ฝึกฝนความรับผิดชอบส่วนตวัและการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ี
ซบัซอ้น มีจรรยาบรรณเป็นมืออาชีพ สรุปวา่คุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีของประเทศ
มาเลเซีย คือ การท างานในสถานการณ์ต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสามารถตดัสินใจใน
สถานการณ์ท่ีซบัซอ้นได ้

4. ประเทศออสเตรเลีย 
คุณลกัษณะของผูจ้บปริญญาตรีของออสเตรเลีย คือ การไดม้าซ่ึงความรู้ ระบบ หลกัการ 

และทกัษะการส่ือสารเพื่อการแกไ้ขปัญหา การพฒันาทกัษะทางวิชาการและทศันคติท่ีจ าเป็นต่อ 
การวิจยั ความเขา้ใจและการประเมินข้อมูลใหม่ๆ การพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์และ 
น าความรู้ไปใช ้การสร้างฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมใน  
การท างานและศึกษาต่อ (Australian Qualifications Framework Advisory Board, 2003) http: //www.agf. 
edu.au/theeleve.htm 

สรุปได้ว่าคุณลักษณะของผูจ้บปริญญาตรีของประเทศต่างๆ ขา้งต้น ประกอบด้วย
คุณลกัษณะพื้นฐานจ าเป็น 7 ประการ คือ 

1. มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. มีความรู้ทนัสมยั ใฝ่รู้ พฒันาความรู้ข้ึนได ้
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3. มีความสามารถในการจดัระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ได ้

4.  มีความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารและใชเ้ทคโนโลยไีดดี้ 
5. มีความสามารถในการบริหารจดัการ และท างานเป็นทีมได ้
6. มีความสามารถในการพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคม 
7. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
นอกจากคุณลักษณะผู้จบปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีต้องค านึงแล้ว

คุณลกัษณะของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีบริษทัหรือหน่วยงานและสังคมตอ้งการก็มีนกัการศึกษากล่าว
ไวห้ลายท่านดงัน้ี 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2543, น. 3) สังคมตอ้งการบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
1) มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร มีความคิดวิจารณญาณ  
2) มีความสามารถติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพนัธ์ภาพกบับุคคลอ่ืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 3) มีค่านิยมในการตดัสินใจและสามารถอธิบายได ้4) เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถ
เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ท่ีเป็นระบบ 5) เป็นผูแ้กปั้ญหาเป็นดว้ยสันติ
วธีิ6) สามารถจดัการกบัอารมณ์ ควบคุมความเครียดรวมทั้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2537, น. 73-80) กล่าววา่ การท างานในปัจจุบนัตอ้งอาศยัความรู้ดา้น
ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือส าคญั ความรู้ท่ีจ  าเป็น กล่าวไว ้4 ดา้น คือ 

1. ความรู้พื้นฐานซ่ึงหมายถึงวิชาแกนของสาขานั้นๆ ท่ีบณัฑิตเรียน นายจา้งมุ่งหวงัท่ี
จะได้พนักงานท่ีมีพื้นฐานท่ีแน่น ต้องรู้จริงในสาขาวิชาท่ีเรียน รู้จริง หมายถึง รู้ลงไปถึงแก่น 
หลกัการส าคญัของวชิานั้นๆ และสามารถประยกุตห์ลกัการในงานท่ีท าได ้

2. ความรู้ส าหรับการท างานหรือประกอบอาชีพ ความรู้ท่ีเรียนในวิชาชีพนั้นยงัไม่
เพียงพอส าหรับการท างาน ตอ้งขวนขวายหาความรู้อ่ืนๆ อีกหลายดา้น ความรู้นั้นมีอะไรก็ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของงานท่ีบณัฑิตตอ้งการท า เช่น ความรู้เร่ืองการท าธุรกิจ ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ 
ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ความรู้ด้านสถิติ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง 
ความรู้ภาษาองักฤษ และความรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 หมายถึง ภาษาจีน หรือภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

3. ความรู้ทางจิตวิญญาณ หมายถึง มีเมตตากรุณา มีศีลธรรมไม่เบียดเบียนคนอ่ืน  
พร้อมใหอ้ภยัไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น เป็นตน้ 

4. ความรู้เก่ียวกบัชีวิตและสังคม หมายถึง สามารถวางแผนชีวิตให้ตนเองใช้ชีวิตใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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เม่ือมีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดบัอุดมศึกษาแล้ว กระบวนการ
ต่อไปท่ีมีความส าคญัมาก คือ กระบวนการผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
และความตอ้งการของหน่วยงานและสังคม กระบวนการผลิตบณัฑิตมีองค์ประกอบและกิจกรรม
หลายประการ นกัวชิาการและพฒันาการศึกษาไดใ้หแ้นวคิดหลกัไวด้งัต่อไปน้ี 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2552, น. 43-64) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต มีองคป์ระกอบ
หลกั 4 เร่ือง คือ หลกัสูตรการศึกษา การจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมนกัศึกษาและการจดั
สภาพแวดลอ้ม 

1. หลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาบณัฑิต โดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบ  
2 ส่วนหลกั คือ หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education) หลกัสูตรวิชาชีพ (Specialized or 
Professional Education) และหลักสูตรวิชาเลือก (Exploration Education ทั้ง 3 ส่วนเป็น
องค์ประกอบเพื่อพฒันาบณัฑิตให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ กล่าวคือ หลกัสูตรวิชาการศึกษาทัว่ไป  
มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบในสังคม หลักสูตรวิชาชีพมุ่งพัฒนาให้มี
ความสามารถท างานไดต้ามสาขาและวิชาชีพท่ีไดเ้รียนหลกัสูตรวิชาเลือก มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตามถนัดและความสนใจให้กวา้งขวางข้ึนส าหรับการจดัหลกัสูตร ได้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาและอุดมศึกษาไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การจดัการศึกษาไวด้งัน้ี คือ ทบวงมหาวิทยาลยัได้
ก าหนดให้มีปริญญาและวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม มีความสามารถในการคิดและวเิคราะห์อยา่ง
เป็นระบบ รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม (ส านักงานมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543, น. 19) 
นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการการปฏิรูปอุดมศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 15–16; 2544, น. 106 –108) ไดก้ าหนดแนวทาง
ในการพฒันาหลกัสูตร โดยก าหนดสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและธุรกิจอุตสาหกรรม สาระของ
หลกัสูตรมุ่งพฒันาบณัฑิตอย่างสมดุลทั้งความรู้ ความสามารถ และความดีงาม โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง การศึกษาวิจยัหรือพฒันาองค์ความรู้และพฒันาสังคม การจดัการ
เรียนรู้ตอ้งมีความหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียนหรือต่อการรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (life 
long) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรก็ตอ้งชดัเจน เสริมศรี ไชยศร และสุรพล บวัพิมพ ์(2543) 
ไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรท่ีดีมีจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาและส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณ์
ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะชีวิตและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความรู้เฉพาะดา้น 
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2) มุ่งเตรียมความพร้อมทางสติปัญญา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความลึกซ้ึงทางปัญญาและรู้จกัใช้
ความคิดชั้นสูง3) ส่งเสริมทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ในสังคม 4) ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 5) เพื่อพฒันาความเป็นสากล ความกา้วหนา้ทดัเทียมกบั
นานาประเทศเชิงวิชาการนอกจากน้ีเสริมศรี ไชยศร (2543) ยงักล่าวถึงโครงสร้างหลกัสูตรควร
ประกอบด้วยมวลความรู้และมวลประสบการณ์ ซ่ึงทั้ง 2 อย่าง ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ  มีการก าหนดโครงส ร้างหลัก สูตร ท่ีชัด เจนอยู่ภ ายใน เกณฑ์มาตรฐาน ท่ี
ทบวงมหาวิทยาลยัก าหนด มีการก าหนดสัดส่วนหรือจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาแกน รายวิชา
บงัคบั วิชาเลือกให้ชดัเจนส่วนการจดัเน้ือหาของหลกัสูตร สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัประสบการณ์
เรียนรู้หรือเน้ือหา สาระเป็นรายวชิา (Courses) รายวิชาสหวิทยาการ โปรแกรมสหวิทยาการ จดัเป็น
โมดูล (Modules) อาจจดัเป็นหน่วยยอ่ยหรือจดัผสมผสานระหวา่งรายวิชาและโมดูลต่างๆ โดยเนน้
การเรียนแบบบูรณาการ ประสานชีวิตจริงและการเตรียมท างานจากประสบการณ์ตรง อาจขอความ
ร่วมมือจากสมาคมวชิาชีพเพื่อช่วยสอนและดูแลคุณภาพการสอน 

2.  การจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ของสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติได้

ก าหนดกรอบนโยบายการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 
1.  ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสูตร เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้ของเยาวชนและนกัศึกษา

ในรูปแบบของทกัษะชีวติ ทกัษะสังคม (Socialization) โดยปรับรูปแบบและเน้ือหาให้เหมาะสมกบั
สภาพสังคม 

2.  บูรณาการกิจกรรมนอกหลกัสูตรและชีวิตจริงเขา้กบัหลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษา
ไดฝึ้กทกัษะ และมีความทา้ยทายต่อนกัศึกษาและต่ออาจารยม์ากกวา่การสอนจากต าราอยา่งเดียว 

3. จดัให้มีระบบวดัผลงาน (KPI) ของอาจารย์ทางด้านการดูแลนักศึกษา ทั้ ง 
ทางวชิาการ กิจกรรมนอกหลกัสูตร และจริยธรรม 

4. เพิ่มความเขม้ขน้และประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนกัศึกษาทางดา้นภาษาและ
วฒันธรรมของต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์และเตรียมความพร้อมส าหรับบณัฑิตใน
สภาวะโลกาภิวตัน์ 

5.  จดัให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฒันาการทางด้าน 
การส่ือความ การตดัสินใจ การน า การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ 
ทั้งน้ีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” จะเป็นกลไกส าคญั 

6. ก าหนดใหส่้วนกลางและมหาวทิยาลยัมีการใหบ้ริการทางการแนะแนวอาชีพและ
แนะแนวทางดา้น “การอาชีพและการมีงานท า (career counseling) ” แก่นกัศึกษาและบณัฑิตเพื่อ
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เป็นการให้ขอ้มูล ทั้งในรูปของศูนยข์อ้มูลอาชีพ การให้ค  าปรึกษา การจดันิทรรศการและโอกาสท่ี
ผูป้ระกอบการจะมาใหข้อ้มูลและแนะน าตวัระหวา่งกนั 

7. ให้ความส าคญัแก่การเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม 
(work-based/community–based education) เช่น สหกิจศึกษา ในภาคการผลิตและภาคสังคมโดย
อาจารยมี์ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเก่ียวประสบการณ์จริงในลกัษณะการจดัการเรียนรู้บนฐาน 
การท างานของอาจารยเ์อง เพื่อน าประสบการณ์ไปต่อยอด วจิยั และสอนนกัศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

8  จดัให้มีการจดัท า Tracer Study ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและระบบอุดมศึกษา
โดยรวม เพื่อติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งการศึกษา 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตและตวับณัฑิตเอง เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งวางแผนอุดมศึกษาอยา่งมีระบบ 

9.  ส่งเสริมความหลากหลาย (diversity) และ mobility ของนักศึกษาต่างวยั  
ต่างภู มิหลังว ัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธ์ุ  โดย การจัดโควตากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
การแลกเปล่ียนนกัศึกษาภายในประเทศและกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะกบัประเทศกลุ่มอาเซียน 
เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ การรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชนเขา้เรียนต่อในมหาวิทยาลยั 4 ปี และ
การศึกษาและการปฏิบติัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในพื้นท่ีบริการของวทิยาลยัชุมชน 

นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานปฏิบติัรูป
อุดมศึกษา (2542) ไดเ้สนอแนวปฏิรูปการเรียนการสอนอุดมศึกษา โดยให้จดัการเรียนการสอน 
และจัดกิจกรรมเสริมต้องยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยเน้นความส าคญัของความรู้ คุณธรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามนโยบาย พันธ์ศักด์ิ  
พงสารัมย์ และ วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) ได้เสนอกลยุทธ์ในการปฏิรูปกระบวน 
การเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 

1. การเรียนการสอนลดการบรรยาย เนน้กิจกรรมการท่ีส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน 
2.  มีวิธีสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและระดบัผูเ้รียน เนน้การเรียนแบบ

มุ่งใหเ้กิดความคิด วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ และทกัษะการแกปั้ญหา 
3.  จดักระบวนการพฒันาทกัษะในการสอนของอาจารย์ ให้สามารถสอนตามหลัก  

การเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.  ส่งเสริมใหใ้ชส่ื้อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน ไดแ้ก่ การใช ้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการสอนก่ึง
มหาวทิยาลยัเสมือนจริง (Cyber University)  

5.  จดัใหมี้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนตามความสนใจและความถนดั โดย
เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

จรัส สุวรรณเวลา (2545, น. 56–57) อุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการ
ศึกษาจากการได้ยิน ได้ฟัง และจดจ าไปเป็นการเรียนด้วยข้อสงสัยแล ะการค้นหาความจริง 
การศึกษาต้องยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนโดย
ประสบการณ์จริงในโลกของความเป็นจริง การเรียนรู้ไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์และเกิดความคิด
สังเคราะห์ ผูส้อนท าหนา้ท่ีปรับเปล่ียนเป็นผูคิ้ดตามและยอ่ยความรู้ช่วยให้ผูเ้รียนไดต้ามทนัความรู้  
กระบวนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาการสอนสอนให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง 
(Experiential–Boned Leaning) ให้มากข้ึน สอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง (Self–Shed Leaning) 
สอนให้ผูเ้รียนรู้จดัสร้างและพฒันาความรู้ (Research–Based Leaning)  สอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด 
วเิคราะห์ วพิากษค์วามรู้ (Critical–Based Leaning) (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ , 2546, น. 21–22)  

3. การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
การจดักิจกรรมนกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งก าหนดเป็นนโยบายระดบัมหาวิทยาลยั

ระดบัคณะและจดัให้มีโดยบูรณาการระหวา่งการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อให้กิจกรรมนอก
หอ้งเรียนเป็นส่วนผสมผสานของกระบวนการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์การบูรณา
การกิจกรรมและกิจกรรมนกัศึกษากบัการเรียนการสอนท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ จดัให้นกัศึกษาเป็น
ผูก้ระท ากิจกรรมเอง เช่น สโมสรนกัศึกษา ชมรม กิจกรรมท่ีคณะหรือสาขาวิชาเป็นผุจ้ดั การจดัตั้ง
บริษทัจ าลอง เป็นตน้ กิจกรรมท่ีเป็นความรับผิดชอบระดบัมหาวิทยาลยั เช่น กิจกรรมจดัหางาน 
กิจกรรมส่งเสริมการแสวงหาความรู้รูปแบบต่างๆ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ชุมชน กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน นอกจากการจดัให้มีกิจกรรมดงักล่าวแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริม
ให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของกิจกรรมนักศึกษา โดยการออกหนงัสือรับรองแสดงการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของนกัศึกษาควบคู่กบัเอกสารแสดงผลการศึกษา (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552, น. 59–60)  

4. การจดัสภาพแวดลอ้ม 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2552, น. 61–64) กล่าววา่ อุดมศึกษาควรเนน้การผลิตบณัฑิต 
การจดัการเรียนการสอนในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ มีระบบการประกนัและ

ตรวจสอบคุณภาพ จดัหาและบริการส่ือวสัดุอุปกรณ์ให้กับผูส้อนและนักศึกษาอย่างเพียงพอ  
เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการพฒันาความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืน เช่น การร่วมมือกบัภาค
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ธุรกิจ เอกชน องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน มีการจดัตั้ งเครือข่ายทางการศึกษา มีการประสานงาน 
ทุกระดบัในสถาบนัตั้งแต่ระดบันโยบายของมหาวทิยาลยั ระดบัคณะและภาควชิา 

นอกจากน้ี ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ (2552, น. 108–135) ไดเ้สนอกระบวนการผลิต
บณัฑิตตามกรอบคุณลกัษณะ 4 ดา้นท่ีไดศึ้กษาไว ้คือ ดา้นความรู้ ดา้นความคิด ดา้นความสามารถ 
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามกระบวนการผลิตบณัฑิต 4 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสภาพแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

1.  กระบวนการผลิตบณัฑิตดา้นความรู้การจดัหลกัสูตรการศึกษามุ่งพฒันาบณัฑิตอยา่ง
สมดุลทั้งความรู้ ความสามารถและความดีงาม  ส่งเสริมทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ในสังคม
ขอ้มูลข่าวสารและเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จดัหลกัสูตรการศึกษาท่ีร่วมกบับุคคล ครอบครัว 
ชุมชน มุ่งพฒันาวชิาการวชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้วจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และสังคม 

การจดัการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีเหมาะกับธรรมชาติ 
เน้ือหาวชิา และระดบัของผูเ้รียน  จดัการเรียนการสอนในเชิงนวตักรรมเป็นหลกั เนน้วิชาความรู้กบั
ชีวิตจริง เน้นประสบการณ์ตรง กระบวนการคิด การเช่ือมโยงทฤษฎีกับการปฎิบัติ ส่งเสริม 
การเรียนรู้แบบใหผู้เ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน การเรียนการสอนท่ีเน้นการคน้ควา้ความรู้โดยวิธีวิจยัและน าเสนอความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เป็นระบบ 

การจดักิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียน 
การสอน ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน ส่งเสริมการด าเนิน
โครงการกิจกรรมร่วมในหลายสาขาวิชาชีพและหลากหลายสถาบนั ให้ความส าคญักับระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

การจดัส่ิงแวดล้อม จดัอาคารสถานท่ีท่ีแสดงความขลังและเกียรติวุฒิ มีบรรยากาศ
ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยวิชาการ สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงทั้งมหาวิทยาลยั จดัตั้ง
เครือข่ายทางการศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนขอ้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร  ส่งเสริมการสัมมนาระดบัชาติ 
นานาชาติ และส่งเสริม การท าวจิยัในมหาวทิยาลยั 

2. กระบวนการผลิตบณัฑิตดา้นความคิด 
การจดัหลกัสูตรการศึกษา ประกอบดว้ยมวลประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เพื่อน าไป

ประกอบอาชีพชั้นสูงและวิเคราะห์วิจารณ์ได้ จดัรายวิชาท่ีพฒันาให้บณัฑิตมีความใฝ่รู้และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ หลกัสูตรท่ีเนน้การพฒันาวชิาการและนกัวชิาชีพท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ระดบัสูงในสาขาวชิาต่างๆ  หลกัสูตรตอ้งมีเน้ือหาลึกซ้ึงทั้งทฤษฎีและการปฏิบติัเฉพาะ
สาขาวชิาชีพ 
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การจดัการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ได้ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีสร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการและวิชาชีพผูส้อน
เปล่ียนบทบาทจากผูส้อนความรู้เป็นใหผู้เ้รียน คิดวเิคราะห์ เพื่อใหค้น้ควา้เอง 

การจดักิจกรรมนกัศึกษา จดัประชุมสัมมนาระดบัชาติและระดบันานาชาติ เพื่อฝึกทกัษะ
การแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกทกัษะการแสดงความคิด และสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยอย่าง
สร้างสรรค ์จดักิจกรรมกลุ่มท่ีส่งเสริมการคิด 

การจดัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสถาบนัให้เอ้ือต่อการพฒันาบณัฑิตจดั 
ศูนยก์ารเรียนท่ีเหมาะสมในแต่ละศาสตร์  จดับริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนแลกเปล่ียนและอภิปรายทั้ง
ในและนอกสถาบนั 

3. กระบวนการผลิตบณัฑิตดา้นความสามารถ 
การจดัหลกัสูตรการศึกษามุ่งพฒันาบณัฑิตมีความรู้ ความสามารถ และความดีงามทั้ง

ภาคทฤษฎีภาคปฏิบติั จดัหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียน พฒันาผูเ้รียน
ให้มีทกัษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มุ่งสร้างผูน้ าในการพฒันา
วชิาการหรือวชิาชีพ 

การจดัการเรียนการสอนด าเนินการสอนโดยให้มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตาม
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ สร้างงานไดด้ว้ยตนเอง ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ในสาขาวิชากบัสาขาวิชาอ่ืน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบในโครงการพิเศษประเภทต่างๆ 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาบูรณาการกิจกรรมและกิจการนักศึกษาเข้ากับการเรียน 
การสอน ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริง เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ส่งเสริมทกัษะในการใช้
เค ร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  ส่ง เสริมโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ 
สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนๆ เนน้การมีส่วนร่วมกบัชุมชนหรือการพฒันาร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืนในการร่วมมือจดัการศึกษาและผลิตบณัฑิต 

การจดัส่ิงแวดลอ้ม จดัส่ิงแวดลอ้มใหมี้บรรยากาศในการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึง 
ประสงค์ จดับรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการ ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้  

จดัปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุดท่ีมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การเรียน 
การสอนท่ีทนัสมยั จดัอุปกรณ์การเรียน บรรยากาศ และการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อ
การพฒันาทกัษะดา้นการคน้ควา้วจิยั รวมทั้งการเรียนรู้จากสภาพจริงของสังคม 

4. กระบวนการผลิตบณัฑิตดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
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การจดัหลักสูตรการศึกษาทุกมวลประสบการณ์สอดแทรกการสร้างและการพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรม ควรปรับหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ สร้างรูปแบบวิชา
บณัฑิตอุดมคติไทยในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ 

การจดัการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกบัการเรียนการสอน จดัโครงการ
รายวิชาด้านคุณธรรมหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัศึกษาด้วยกนัและกบัอาจารยส่์งเสริมให้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ยดึผูเ้รียนเป็นหลกัโดยใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการของเหตุผล 

การจดักิจกรรมนกัศึกษาจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ปัญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสดงออกเตม็ศกัยภาพโดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม 

การจัดส่ิงแวดล้อมจัดส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและให้
บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา พร้อมทั้ง
ปลูกฝังและพฒันาวฒันธรรมและจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาพร้อมกบัเป็นแหล่งท่ีผลิตผูท้รงความรู้
และปัญญา 

นอกจากน้ีกิตติชยั วฒันานิกร (2550) กล่าววา่ กระบวนการผลิตบณัฑิตอย่างมีคุณภาพ 
(Quality Process Domains) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร หมายถึง บณัฑิตควรรู้และสามารถอะไร
ปฏิบติัได้อย่างไร อาจารยจ์ะเพิ่มเติมความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่เดิมของนกัศึกษาได้อย่างไร 
อาจารยจ์ะท าอยา่งไรในการสนบัสนุนโอกาสการไดง้านของนกัศึกษา 

2. หลกัสูตร หมายถึง เน้ือหาท่ีจะสอนนัน่เอง 
3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.  การประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
5.  การน าการประกนัคุณภาพสู่การปฏิบติั 
นอกจากน้ี กิตติชัย วฒันานิกร (2550) ยงัได้กล่าวถึงหลักการคุณภาพการศึกษา 

(Education Quality Principles) 7 ขอ้ ท่ีใช้ประกอบการตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการ
คุณภาพของโปรแกรมวชิา ดงัน้ี 

1.  ต้องนิยามคุณภาพการศึกษาตามผลลัพธ์ กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับคุณภาพ 
การเรียนของนกัศึกษา 
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2.  มุ่งเนน้กระบวนการเรียนการสอนและการประเมิน กล่าวคือ ตอ้งมีการวิเคราะห์ทั้ง
การสอนของอาจารยแ์ละการเรียนของนกัศึกษา 

3.  มุ่งการเช่ือมโยงทุกส่วนของกิจกรรมการศึกษา กล่าวคือ ควรมองการเรียนรู้ 
ผา่นมุมมองดา้นประสบการณ์การศึกษาทั้งหมดของนกัศึกษา โดยมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงตั้งแต่
วตัถุประสงค ์หลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินนกัศึกษา และการประกนัคุณภาพ 

4.  ร่วมมือท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
ควรกระตุน้การท างานเป็นทีมเพื่อดึงความสามารถท่ีโดดเด่นของบุคลากรมาใช้แก้ปัญหายากๆ 
ร่วมกนั 

5.  ควรรวบรวมข้อมูล เ ก่ียวกับการเตรียมตัวของนัก ศึกษา สไตล์การเ รียน รู้  
ความตอ้งการท่ีน่าจะจ าเป็นส าหรับการจา้งงาน ควรมีขอ้มูลป้อนกลบัจากนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าและ
ขอ้มูลผูจ้า้งงาน 

6.  ควรมองหาจุดเทียบเคียงต่างๆ และเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดมาพฒันาใชก้บัสภาพของตนเอง 
7.  ควรมุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ มุ่งความส าคญั กระบวนการ

คุณภาพ เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไพฑูรย์  สินลารัตน์ และ  

สมสุข  ธีระพิจิตร (2552, น. 151-154) ได้ท าวิจยัสู่การปฏิบติัเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยใช้กรอบแนวคิด 4 ด้าน คือ ความรู้ (knowledge) ความคิด 
(Thinking) ความสามารถ (Skill) และคุณธรรมจริยธรรม (Ethics) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  
คือ ระดบัพื้นฐาน (Basic) ระดบัก้าวหน้า (Advanced) ระดบัเชิงรุก (Proactive) ระดบัเป็นเลิศ 
(Excellent) ผลการศึกษาคน้ควา้ท าใหไ้ดคุ้ณลกัษณะบณัฑิต 16 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความรู้ (Knowledge) 4 ระดบั คือ ความรู้–พื้นฐาน คือ การมีคุณลกัษณะท่ีมี
ความรู้ทัว่ไปตามวชิาชีพของตน มีความรู้ทางสายวชิาชีพอยา่งเพียงพอ และมีความรู้ทางเทคโนโลยี
พื้นฐาน ความรู้–กา้วหนา้ คือ การมีความรู้ทนัสมยั สืบเสาะแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ความรู้–เชิงรุก 
คือ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้ ความรู้–เป็นเลิศ มีความรู้เช่ียวชาญถึงแก่นความรู้ และ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้

2. ดา้นความคิด (Thinking) 4 ระดบั คือ ความคิด–พื้นฐาน คือ สามารถคิดวเิคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินผลไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ รู้แยกแยะอย่างเป็นระบบ ความคิด–กา้วหนา้ คือ 
สามารถคิดริเร่ิม คิดเชิงประยุกต์ และเชิงบูรณาการ ความคิด–เชิงคือ สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ เห็น
การณ์ไกล มีมุมมองกวา้งไกล ความคิด–เป็นเลิศ คือ สามารถมีความคิดรวบยอด คาดการณ์อนาคต
ได ้มีความคิดท่ีตกผนึก 
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3. ดา้นความสามารถ (Skill) 4 ระดบั คือ ความสามารถ–พื้นฐาน คือ ปฏิบติังานไดต้าม
วิชาชีพมีความสามารถในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นผูน้ าและผูต้าม 
สามารถท างานเป็นทีม ความสามารถ–ก้าวหน้า คือ สามารถปรับปรุงพฒันางาน แสวงหาวิธีการ
ใหม่ๆ มีความสามารถในการบริหารจัดการ แก้ปัญหา เป็นมืออาชีพ ความสามารถ–เชิงรุก  
คือ สามารถสร้างงานใหม่และท าไดด้ว้ยตนเอง ความสามารถ–เป็นเลิศ คือ มีความช านาญการและ
เช่ียวชาญปฏิบติังานไดแ้ม่นย  า 

4. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (Ethics) 4 ระดบั คือ ระดบัพื้นฐาน มีวินยั มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ์เสียสละ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ระดบักา้วหนา้ คือ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจ
โลก รู้เทคนิคการด าเนินชีวติ ระดบัเชิงรุก มีจิตใจกลา้ มีส่วนร่วมในการช้ีน าความถูกตอ้ง ระดบัเป็น
เลิศ คือ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

สรุป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ 6 ระดับ คือ ระดับท่ี1 
อนุปริญญา (3ปี) ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท 
ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต
ในแต่ละคุณวุฒิต้องครอบคลุม 5 ด้าน คือ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละระดบัตอ้งมีมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้นของ
บณัฑิต ก าหนดช่ือปริญญา จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาการเทียบโอน ผลการเรียนให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสาขา/สาขาวิชาใดๆ พึงมี
คุณลักษณะท่ีตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิต
บริการและรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะ 
ทางวชิาชีพในศาสตร์การท่องเท่ียวและการโรงแรม มีทกัษะการวเิคราะห์สถานการณ์ มีบุคลิกภาพดี 
สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้   มีประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผน การจดัการ และการพฒันา  

 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิน าเทีย่วและความส าคัญ 

ความหมายของ การท่องเท่ียว องคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้หค้วามหมายวา่ หมายถึง การ
เดินทาง (Travel) ซ่ึงมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ การเดินทาง จุดหมายปลายทางและความมุ่งหมาย 
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ส่วนสมาคมระหว่างประเทศแห่งความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว (International Association of 
Scientific Experts in Tourism, น. IASET ( อา้งถึงใน บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา , 2548) ให้ความหมาย
การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูถ่าวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว โดยมีลกัษณะส าคญั  
5 ประการ คือ  

1.  การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางของผูค้นจากท่ีอยูถ่าวรไปยงัท่ีต่างๆ  
2.  การท่องเท่ียวตอ้งมีส่วนส าคญั 2 ประการ คือ การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง

และพกัคา้งคืน 
3.  การเดินทางและการพกัคา้งคืนตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีไม่ใช่ท่ีอยูห่รือท่ีท างานประจ า 
4.  การเดินทางไปจุดมุ่งหมายปลายทางตอ้งเป็นการชั่วคราวในระยะสั้ น โดยมีแผน

เดินทางไปกลบัภายใน 180 วนั 
5.  จุดมุ่งหมายของการเดินทาง คือ การท่องเท่ียวเท่านั้น 
การท่องเ ท่ียวจัดเ ป็นอุตสาหกรรมท่ีผสมผสานสินค้าและการบริการ โดยมี

องคป์ระกอบท่ีแยกออกเป็นอุตสาหกรรมประเภทสินคา้และอุตสาหกรรมการบริการ เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบท่ีเป็นประเภทสินคา้ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึง สถานท่ีหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวนัน่เอง ประเภทการบริการก็ไดแ้ก่องค์ประกอบเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงอ านวย
ความสบาย การคมนาคมขนส่งและการบริการตอ้นรับท่ีดี และเม่ือมององค์ประกอบอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบ มีว ัตถุดิบ ก็คือ ทรัพยากรการท่องเ ท่ียว  
เร่ิมกระบวนการคือเม่ือมีทรัพยากรการท่องเท่ียวพร้อมรับนกัท่องเท่ียว ตอ้งท าการตลาดท่องเท่ียว 
ชักจูง ให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวยงัทรัพยากรการท่องเท่ียว เม่ือนักท่องเท่ียวเกิด 
ความตอ้งการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัทรัพยากรการท่องเท่ียวของประเทศนั้นๆ ก็ตอ้งอาศยัธุรกิจ
ท่องเท่ียวน านักท่องเท่ียวไปยงัทรัพยากรท่องเท่ียวนั้นๆ จากนั้นองค์ประกอบด้านส่ิงอ านวย 
ความสะดวก เช่น ท่ีพกั การคมนาคมขนส่ง การตอ้นรับด้วยบริการดี ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
นักท่องเท่ียวติดใจประทบัใจก็กลบัมาท่องเท่ียวประเทศนั้นซ ้ าอีก ก่อเกิดเป็นอุตสาหกรรมของ
ประเทศนั้นๆ ท ารายได้เขา้ประเทศนั้นๆ อย่างมหาศาล ประเทศไทยก็เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากร 
การท่องเท่ียวมากมายประเทศหน่ึง เกิดเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดใ้หก้บัประเทศ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลาย
ประเภท ตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ประกอบดว้ยธุรกิจ 6 ประเภท คือ ธุรกิจน าเท่ียว (Tourism Business) ธุรกิจท่ีพกั (Accommodation) 
หรือธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภตัตาคาร อาหารและเคร่ืองด่ืม  (Food Beverage and Restaurant) ธุรกิจ
การขายของท่ีระลึกและสินคา้ (Souvenir Business) ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเท่ียว และ 
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การด าเนินงานการแสดง นิทรรศการ เป็นตน้ ในบรรดาธุรกิจดงักล่าว ธุรกิจน าเท่ียวเป็นหลกัส าคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืนๆ  

ธุรกิจน าเท่ียว (Tourism Business) หมายถึง การด าเนินธุรกิจให้บริการหรืออ านวย
ความ 

สะดวกเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548, น. 151) ให้บริการจองท่ีพกั จดับตัรโดยสาร บริการ 
การคมนาคมขนส่ง และบริการอ่ืนๆ ท่ีครบวงจรเพื่อให้ลูกคา้สะดวกสบายและพึงพอใจ (นิศา  
ชชักุล, 2551, น. 216) ตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2535 แบ่งธุรกิจน าเท่ียว
เป็น 3 ประเภท คือ  

1.  ธุรกิจน าคนไทยเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tour) เป็นธุรกิจท่ีจดัรายการน าเท่ียว
ภายในประเทศไทยเพื่อขายบริการท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวคนไทย 

2.  ธุรกิจน านกัท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) เป็นธุรกิจท่ีจดั
รายการน าเท่ียวในประเทศไทยใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
กล่าวคือ จดัรายการท่องเท่ียวขายหรือใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทย 

3.  ธุรกิจน านกัท่องเท่ียวคนไทยไปท่องเท่ียวต่างประเทศ (Outbound Tour) เป็นธุรกิจท่ี
จดัรายการน าเท่ียวต่างประเทศเพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวไทยท่ีต้องการเดินทางไปท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 

ความส าคญัของธุรกิจน าเท่ียว 
ธุรกิจน าเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญธุรกิจหน่ึงในอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดใ้หป้ระเทศอยา่งมาก เม่ือประเทศมีรายไดก่้อให้เกิดคนในประเทศ
มีงานท า คนมีรายได้ สภาพความเป็นอยู่และสังคมก็เจริญก้าวหน้าด้วย ดังนั้น ความส าคญัของ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม มีดงัน้ี 

1.  ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสรุปได้ ดงัน้ี (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2548; นิศา ชชักุล, 2551; ปรีชา  แดงโรจน,์ 2544)  

1.1  การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นจ านวน
มาก 

1.2  ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 
1.3  ท าให้ภาวการณ์มีงานท ามากข้ึน รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น

รายไดท่ี้กระจายสู่ประชากรทัว่ประเทศ 
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1.4  การท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิดการผลิตและน าเอาทรัพยากรของ
ประเทศมาใชอ้ยา่งสูงสุด เป็นอุตสาหกรรมเชิงซอ้นท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม 

1.5  ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ระยะ 
เร่ิมแรก ประชาชนในท้องถ่ินไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวได้ ต่อมามี 
การขยายตัวมากข้ึนประชากรในท้องถ่ินผลิตสินค้าและการบริการได้เอง จัดส่งผลกับ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 

2. ความส าคญัต่อสังคมการเมือง วฒันธรรม สรุปไดด้งัน้ี 
2.1  ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ินให้ดีข้ึน สืบเน่ืองจากผลของ

การกระจายรายไดแ้ละการจา้งงานไปสู่คนในทอ้งถ่ินท าให้คนในทอ้งถ่ินมีอาชีพมีรายไดใ้นการซ้ือ
สินคา้ และการด าเนินชีวติดีข้ึนเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ิน 

2.2  ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้แก่ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ เม่ือเกิดการเดิน
ทางเขา้ไปท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินใดยอ่มก่อให้เกิดความเจริญแก่ทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น มีการสร้างโรงแรม 
ร้านอาหาร ถนนหนทาง การคมนาคมท่ีทนัสมยั 

2.3  ช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มและรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
นั้นๆ 

2.4  ช่วยลดปัญหาการอพยพเขา้มาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ เพราะในทอ้งถ่ินมีรายได้
ข้ึน 

2.5  ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคีของคนในประเทศและผูท้่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทย 

2.6  ช่วยป้องกนัการแทรกซึมของการท าลายจากฝ่ายไม่หวงัดีหรือฝ่ายตรงขา้ม 
2.7  ช่วยให้สภาพแวดล้อมของท้องถ่ินดีข้ึนหมดหรือปราศจากความสกปรก  

ความเส่ือมโทรม ความไม่ปลอดภยั 
2.8  ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษ์และ

รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ศรัณย ์รักษเ์ผา่ (2542) ไดศึ้กษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบนัการท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาไดรั้บความส าเร็จ
เป็นอยา่งดี 
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โรเจอร์ มาร์ช (Roger March, 2001, น. 185-188) ไดเ้สนอวงจรชีวิตการท่องเท่ียวของ
ชาวญ่ีปุ่น (Japanese Travel Life cycle, น. JTLC) เพื่อจ าแนกกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวนอกประเทศ ออกเป็น 8 ช่วง ( The Eight Stages ofThe Japan Travel Life Cycle) คือ 

1.                           (Family Trip) 
2.  การท่องเท่ียวของโรงเรียน (School Excursion) 
3.  การท่องเท่ียวเพื่อเรียนภาษา (Language Study) 
4.  การท่องเท่ียวหลงัจบการศึกษา (Graduation Trip) 
5.  การท่องเท่ียวเพื่อด่ืมน ้าผึ้งพระจนัทร์ (Honeymoon Trip) 
6.  การท่องเท่ียวเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ( Oversea Wedding) 
7.                                ( In-Company Trip) 
8.                                ( Silvers) 
เ ม่ือจัดล าดับการเดินทางท่องเท่ียวตามวงจรชีวิตการท่องเ ท่ียวของชาวญ่ีปุ่น  

การท่องเท่ียวของครอบครัวถูกจดัเป็นอนัดบั 1 (25%) อนัดบั 2  ืือ การท่องเท่ียวของผูสู้งวยั 
(16%)  ารท่องเท่ียวของบริษทัท่ีจดัให้พนกังาน (12%)  ารท่องเท่ียวเพื่อด่ืมน ้ าผึ้งพระจนัทร์ 
(2.6%)  ามล าดบั (JTB Report, 1998) 

รัตนภูมิ ศรีวิชยัมูล (2539) ไดศึ้กษาระดบัทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการศึกษา
สาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของสถาบนัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อทัศนคติของนักศึกษาในการจัดการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ 
สถาบนัการศึกษา เพศ ภูมิล าเนา ระดบัผลการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาชีพของ
ผูป้กครอง ความสนใจข่าวสารเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนอกหลกัสูตร และความคาดหวงั
ในการประกอบอาชีพของนกัศึกษากลุ่มประชากร คือ นกัศึกษาสาขาวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ชั้นปีท่ี 4 สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษมเขตกรุงเทพมหานคร 4 สถาบนั คือ สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา สถาบนัราชภฏัธนบุรี รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมุติฐานใชค่้าT-test และ F-testผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง20-21ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาศิลป์ (ภาษา) มีระดบัผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี มีฐานะการเงิน
ของครอบครัวอยูใ่นระดบัดีผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบปัจจยั
ทางดา้นสถาบนัการศึกษาและปัจจยัทางดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล าเนา ระดบัผลการเรียน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาชีพของผูป้กครอง พบวา่ ไม่มีผลต่อระดบัทศันคติของนกัศึกษาต่อ
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วิชาการจดัการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่  
ความสนใจในข่าวสารเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนอกหลกัสูตร และความคาดหวงัใน 
การประกอบอาชีพ พบว่า มีผลต่อระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่อเท่ียวในภาพรวมทุกดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
ต ่าแต่เม่ือพิจารณารายละเอียดโดยแยกเป็นประเด็นย่อย พบว่า นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อหลกัสูตร
และผูส้อนอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงส่วนทศันคติทีมีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ี หอ้งเรียน หอ้งสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 

สุธีรา เผา่โภคสถิตย ์(2545) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิต
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามความคาดหวงัของนายจา้ง โดยศึกษาจากประชากร 3 กลุ่ม คือ 
บุคลากรภาคการท่องเท่ียว บุคลากรภาคการโรงแรม และผูอ้  านวยการส านกังานการท่องเท่ียวของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยทั้ งในและต่างประเทศ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 462 คน 
เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบสมมุติฐานF-Test ท่ีระดบั
นยัส าคญั0.05 พบวา่ ประเภทของหน่วยงาน จ านวนปีท่ีปฏิบติังานและสาขาอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อความคาดหวังในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่วนความคิดเห็นอ่ืนๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งสามกลุ่มมี 
ความคิดเห็นต่อความส าคญัของการพฒันาตนดา้นคุณธรรม ดา้นคุณภาพชีวิตและการพฒันาอาชีพ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนในดา้นการพฒันาสังคมนั้นอยูใ่นระดบัมาก และในดา้นการจดัการเรียน
การสอนมีความเห็นว่า ควรจดัการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงมากท่ีสุด 
ส่วนอุปสรรคส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นเนน้ไปท่ีผูส้อนท่ีตอ้งมีประสบการณ์จริงและสอนให้
นักศึกษามีความคิดริเร่ิมและพร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง และมีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียน 
การสอนตอ้งการให้จดัการเรียนการสอนเน้นให้มีคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณ ให้ฝึกปฏิบติัจริง
ควบคู่ไปกบัทฤษฏี และปลูกฝังใหมี้จิตส านึกท่ีดีในการบริการ 

ค าพู เพชรไชสี (2545) ไดศึ้กษาการจดัท าหลกัสูตรสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็น
องค์ประกอบในการจดัท าหลกัสูตรการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และเพื่อเสนอร่างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียวของ
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรในการวิจยัคือ นักเรียนก่อนระดับ
ปริญญาตรีวิทยาลยัวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีปีท่ี 4 คณะเศรษฐศาสตร์
และการคุม้ครองของมหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบในการจดัท า
หลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวระดับปริญญาตรีแห่งชาติลาว พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีเพศหญิงค่อนข้างมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี เป็น
นกัศึกษาสายสามญั ในส่วนความตอ้งการเรียนในรายวิชาท่ีไดก้  าหนดมีความตอ้งการในระดบัมาก 
ความเห็นต่อการจดัท าหลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการท่องเท่ียวและนโยบายดา้นต่างๆ ของ
รัฐบาลและเน้นความสอดคล้องกบัสภาพวฒันธรรมประเพณีของลาวอยู่ในระดับมากกิจกรรม 
การเรียนการสอนเน้นการสอนทฤษฎีควบคู่การปฏิบติัจริง เน้นกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม
วฒันธรรมประเพณีลาวในส่วนอาจารยผ์ูส้อนเนน้การน าวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นจากภายนอก
มาใหค้วามรู้ในบางวชิา 

สุภาวดี ลอ้มมหามงคล (2545)  ดศึ้กษาคุณลกัษณะนกัศึกษาฝึกงานท่ีพึงประสงคข์อง
ธุรกิจน าเท่ียว กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ธุรกิจน าเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
เคยรับนักศึกษาฝึกงานจ านวน 150  ห่ง ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานท่ี 
พึงประสงคข์องธุรกิจน าเท่ียวท่ีส าคญัมี 3 ดา้น คือ ดา้นทศันคติ ธุรกิจน าเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการผูมี้
ใจรักการบริการมากเป็นอนัดับหน่ึง รองลงมา คือ การให้ความส าคญัต่อการบริการผูอ่ื้น และ 
มีความภาคภูมิใจในอาชีพธุรกิจการท่องเท่ียว ดา้นลกัษณะนิสัย ตอ้งการผูมี้ความซ่ือสัตย ์มีความ
รับผดิชอบ มีนิสัยกระตือรือร้น มีความสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดีท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดทุ้กระดบัมีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีความอดทน มีความใฝ่รู้และรู้จกั
พฒันาตนเองอยูเ่สมอดา้นความรู้และทกัษะใหค้วามส าคญักบัการมีทกัษะในการพดูภาษาองักฤษได้
เป็นอย่างดี รองลงมา คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ แกนักท่องเท่ียว มีความรู้
เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทั้งดา้นประวติัศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 

ชนะการณ์ ออสุวรรณ (2548) ไดศึ้กษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่อการบริหาร
จดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหัวหินการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของหัวหิน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาเท่ียวในอ าเภอหัวหินในเดือนมีนาคม-เมษายน 2548 จ านวน 420 คน 
เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศต่อการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของหวัหินตามดา้นต่างๆ คือ 
ดา้นการกายภาพ นกัท่องเท่ียวตอ้งการให้หวัหินเป็นเมืองแห่งความเงียบสงบ มีความปลอดภยัสูงมี
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หาดทรายและธรรมชาติท่ีสวบงามด้านแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวตอ้งการให้พฒันาและเพิ่ม
ศกัยภาพการจดัระเบียบชายหาด ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น รถรับจา้ง การจราจร ท่ีจอดรถ 
ทางเดินเทา้ และเพิ่มแหล่งอปป้ิงส่ิงคา้ของฝากดา้นการจดับุคลากรนกัท่องเท่ียวตอ้งการให้พฒันา
หรือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรดา้นภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆดา้นการบริการขั้น
พื้นฐานและสาธารณูปโภคตอ้งการให้พฒันาความสะอาดบริเวณชายหาด ทางลงชายหาดดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งการให้ประชาสัมพนัธ์ดว้ยอินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ตอ้งการให้จดั
เทศกาล งานประเพณี กิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆเม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการของนักท่องเท่ียว 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีมีต่อการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของหวัหิน พบว่า 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สรุป ธุรกิจน าเท่ียว (Tourism Business) หมายถึง การด าเนินธุรกิจให้บริการหรืออ านวย
ความสะดวกเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว ให้บริการจองท่ีพกั จดับตัรโดยสาร บริการการคมนาคมขนส่ง และบริการอ่ืนๆ ท่ี 
ครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายและพึงพอใจ ธุรกิจน าเท่ียวจดัเป็นองค์ประกอบหลักท่ีมี
ความส าคญัมาก เพราะนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยโดยผา่นธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจน าเท่ียวจึงเป็นส่ือกลางในการประสานกบัธุรกิจ
อ่ืนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จึงจดัเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วฒันธรรมของประเทศ 
 
2.6 แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ 

แนวคิดของสมรรถนะเร่ิมจากความคิดของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David MCclelland, 
1973, น. 14)                            ภ                                        
          ภ                                  และไดพ้ฒันาแบบทดสอบดงักล่าวจนเป็นแบบ
ประเมินท่ีเรียกวา่ Behavior Event Interview (BEI) เป็นแบบประเมินท่ีคน้หาผูมี้ผลการปฏิบติังานดี
ซ่ึงแมคเคิลแลนด ์เรียกวา่ สมรรถนะ (Cmpetency) ตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์องคป์ระกอบของ
สมรรถนะมี 5 ส่วน คือ 

1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเป็นสาระเน้ือหาส าคญัท่ีตอ้งรู้ เช่นความรู้ใน
วทิยาการต่างๆ  

2. ทกัษะ (Skill) คือ การกระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท่ีเกิดไดจ้ากพื้นฐานทาง
ความรู้และสามารถปฏิบติัไดค้ล่องแคล่ววอ่งไวและมีประสิทธิภาพ 
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3. ความคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self-concept)                       ส่ิงท่ีบุคคลนั้นเป็น 
ส่ิงท่ีเป็นภาพลกัษณ์ของตน เช่น ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นตน้ 

4. บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล  (Traits)                              
                                           

5. แรงจูงใจ เจตคติ (Motives / Attitude)                       ภ                   
                                                     

มีนกัการศึกษาไดใ้หนิ้ยามของสมรรถนะไวม้ากมาย กล่าวคือ 
Richard Boyatzis (1982)                                                   

       ภ                                                ภ   
Parry (อา้งถึงในสุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2547, น. 48)                         

(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attitutes) ท่ีมีผลต่องานหลกัของต าแหน่งงานหน่ึงๆ 
เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยผา่นการเรียนรู้ การฝึกอบรมและการพฒันา 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548, น. 4-6) นิยามสมรรถนะคือ
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถท่ีท าให้บุคคลท างานประสบ
ความส าเร็จ 

อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ ์(2547, น. 61)            ร  น                            
                                                    ๆ                            ภ   
      นๆ ซ่ึงส่งผลใหผู้น้ั้นประสบความส าเร็จในการท างาน 

องคป์ระกอบของสมรรถนะ มี 2 องคป์ระกอบ คือ 
1.             (Core Competency)                                        

                                                                                
                                                                                           
                                                                     

2.                                 (Funtional Competency)                    
                

2.1   ความรู้ ในท่ีน้ีหมายถึง ความรู้พื้นฐานทางอาชีพ ความรู้ในงานอาชีพ ความรู้
เก่ียวกบัองคก์ร ความรู้ในการพฒันาตนเอง 

2.2                                                                        
           เช่น ทกัษะภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ ทกัษะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
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2.2.1   ทกัษะทางเทคนิควิธี (Teachnical Skills) หมายถึง ความสามารถใน 
การใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการปฏิบติังานอยา่งช านาญ 

2.2.2     กษะทางมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Skills)                    
                                             นได ้

2.2.3                     (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถใน 
การคิดเขา้ใจ รู้ปัญหา และแกปั้ญหาโดยการตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล 

2.3            (Attitude)                                 ๆ                 
                               
 
2.7 สรุปการวเิคราะห์วรรณกรรม 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัน้ี ได้สรุปผลการศึกษาเพื่อน าไปสู่ 
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั  ดงัน้ี 

1. การจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
การจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดับอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบด้วย 

ปรัชญาโปรแกรมการศึกษา  จุดมุ่งหมายโปรแกรม การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากร การจดัการ
เรียนการสอน การจดักิจการนกัศึกษา  การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปรัชญาการจดัโปรแกรมการศึกษา หมายถึง หลกัแห่งความคิดในการจดัโปรแกรม 

การศึกษาแบบผสมผสานเชิงบูรณาการโดยมุ่งสร้างผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะเป็นผูมี้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจน าเท่ียว 
แนวคิดและปรัชญาการจดัโปรแกรมการศึกษาควรยึดแนวคิดปรัชญาพื้นฐานทางการศึกษา แนวคิด
ปรัชญาการด ารงชีวิตของยุคนั้น ความเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แนวคิด
ปรัชญาของกฎหมายการศึกษาซ่ึงหมายถึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงแนวคิดของ
นักวิชาการทางการศึกษาของยุคต่างๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัในการก าหนดแนวคิดและ
ปรัชญาของการจดัโปรแกรมการศึกษาของสาขาวชิาและของระดบัการศึกษานั้น 

การจัดหลักสูตร หมายถึง การก าหนดส่ิงท่ีผู ้เ รียนหรือนักศึกษาต้องเรียนและ 
มีประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร รูปแบบและโครงสร้าง และเน้ือหาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ 
การวดัประเมินผลหลกัสูตร การจดัท าหลกัสูตรเป็นกระบวนการประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของสังคม การก าหนดวตัถุประสงค์ การเลือกและจดั
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เน้ือหาสาระ การน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมินผลหลกัสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตรรูปแบบ
หรือประเภทของหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือหลกัสูตรท่ียึด
เน้ือหาสาระและสาขาวิชาเป็นหลกั หลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นหลกั หลกัสูตรท่ียึดกิจกรรมและ
ประสบการณ์เป็นหลกั หลกัสูตรท่ีดีควรจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชีวิต
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสภาพการณ์ต่างๆ และน าไปสู่การปฏิบติัได ้

การจดับุคลากรสอน หมายถึง การจดัคณาจารย์ หรือผูส้อนเพื่อท าหน้าท่ีสอนและ
บริหารจดัการโปรแกรมวิชา กล่าวคือ เป็นผูด้  าเนินการจดัสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวกและเป็นส่ือกลางสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยผูส้อนตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน ความรู้วิชาครู ความรู้เร่ือง
หลกัสูตร ความรู้เร่ืองจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษา ความรู้เร่ืองศาสตร์การสอน การถ่ายทอดวิชา
ความรู้  การจดับุคลากรขององคก์ารหรือหน่วยงานเป็นกระบวนการท่ีเป็นภารกิจของฝ่ายทรัพยากร
บุคคลขององค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ แต่การจดับุคลากรทางการสอนนั้นโปรแกรมวิชาหรือ
สาขาวชิาตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ กระบวนการดงักล่าวประกอบดว้ย การวางแผน โดย
มีขั้นตอนดงัน้ี คือ ส ารวจบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั พยากรณ์ก าลงัคนกบังาน จดัท าแผนอตัราก าลงั 
กระบวนการน้ีเป็นภารกิจของโปรแกรมวิชา การสรรหาซ่ึงมีหลากหลายวิธีการเพื่อสรรหาบุคคลท่ี
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของโปรแกรมวิชา 
กระบวนการน้ีเป็นหน้าท่ีโดยตรงของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การคัดเลือกเป็น
กระบวนการเลือกบุคคลเขา้ท างานเร่ิมจากการจ่ายใบสมคัร การกรอกใบสมคัร การสัมภาษณ์ขั้นตน้
โดยปกติขั้นตอนส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนขั้นตอน 
การทดสอบความรู้ความสามารถและการสัมภาษณ์เข้าท างานเป็นภารกิจของโปรแกรมวิชา 
กระบวนการสุดทา้ย คือ การประเมินผลการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็นการประเมินคุณลกัษณะส่วน
บุคคล และการประเมินผลงานท่ีปฏิบติัแลว้ ซ่ึงกระบวนการน้ีเป็นภารกิจโดยตรงของโปรแกรมวชิา 

การจดัการเรียนการสอน หมายถึงการด าเนินการเก่ียวกบัภารกิจการเรียนการสอน เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัโปรแกรมการศึกษา งานการจดัการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึง
ของงานวิชาการ  ประกอบดว้ยงานการศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัสูตร การจดัท าแผนการเปิด
รายวิชา การจดัอาจารยผ์ูส้อน การจดัตารางเรียนตารางสอน การจดัท าประมวลการสอน การดูแล
การสอน การวดัและประเมินผลผูเ้รียน การวดัประเมินผลการสอน หลกัการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาจะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ รูปแบบการสอนท่ีเน้น
เน้ือหาวิชา รูปแบบท่ีเนน้กิจกรรม รูปแบบเน้นการเรียนอยา่งอิสระของแต่ละบุคคล รูปแบบท่ีเน้น

DPU



122 

พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน รูปแบบท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ในสังคมก่อให้เกิดการเรียนรู้ และรูปแบบ
ท่ีเนน้พฒันาการของบุคลิกภาพของบุคคล 

การจดักิจการนักศึกษา หมายถึง การด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อกระตุน้ให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้ งปัญญา จิตใจ อารมณ์และบุคลิกภาพ การจัดกิจการนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีวตัถุประสงค์หลักคือเพื่อท าให้นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาออกไปก็จะเป็นบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการท างานในวิชาชีพท่ีศึกษามา สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีสุขในทุกสถานการณ์ ขอบข่ายงานกิจการนกัศึกษาไดแ้ก่ งานการจดัปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่และการปัจฉิมนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา การจดัทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ การดูแลเร่ืองวินัย บริการสุขภาพอนามยัและสวสัดิการ การจดักิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมส่วนกลางท่ีเก่ียวกับสโมสรหรือองค์การนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมศิลปวฒันธรรม และกิจกรรมการเมืองโดย
สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการจดักิจการนกัศึกษาภายใตเ้กณฑ์มาตรฐานกิจการนกัศึกษา พ.ศ. 2541 
และเกณฑต์ามดชันีบ่งช้ีคุณภาพของการประกนัคุณภาพอุดมศึกษา 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการจดัการ
โปรแกรมการศึกษา นกัการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
หรือ ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้เร็ว ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน  
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การจัดส่ือการเรียนการสอน อันได้แก่ วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองช่วยการสอน เทคโนโลยีท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือจดัให้บริการแก่ผูเ้รียนเพื่อให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การก ากบัติดตามและประเมินผล (Monitoring and Assessing) หมายถึง กระบวนการ
ตรวจสอบดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือบรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการโดยมี
การประเมินผล หมายถึง การประเมินค่าความส าเร็จของงานหรือโครงการอยูใ่นกระบวนการท่ีเป็น
ระบบอนัประกอบดว้ย การวางแผน (Plan:P) การปฏิบติังานตามแผน (Do:D) การตรวจสอบ
ประเมินผล (Check:C) การปรับปรุงแกไ้ข (Action:A) 

2. บณัฑิตท่ีจบการศึกษาสาขาวชิาการท่องเท่ียวพึงมีคุณลกัษณะท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของสังคมและตลาดแรงงาน ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
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2.  มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเท่ียว  
มีความสามารถในการปฏิบติังาน การใหบ้ริการ และบริหารจดัการเทียบเท่ากบัมาตรฐานสมรรถนะ
ทางวชิาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

3. มีทกัษะการวเิคราะห์สถานการณ์ โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ เหตุผลและวิจารณญาณ
อยา่งเหมาะสมเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ 

4.  มีบุคลิกภาพดี สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5.  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
นอ้ย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.  มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใน 
การประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดับอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ

ท่องเท่ียว เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือประการแรก  
เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ประการท่ีสองเพื่อศึกษา
สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว และประการท่ีสามเพื่อพฒันารูปแบบ 
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว โดยมีระเบียบวิธีวิจยัตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
3.2  ประชากรและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3  วธีิด าเนินการวจิยั 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคิดการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป้าหมายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ 
มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในและต่างประเทศ 

การจัดการโปรแกรมการศึกษา  หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันของผู ้มี 
ส่วนเก่ียวข้องกับโปรแกรมวิชาในการก าหนดสาระของโปรแกรม ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษา เพื่อเป้าหมาย คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให้แก่
ตลาดแรงงานและสังคม 
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องค์ประกอบหรือสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบด้วย 
ปรัชญาโปรแกรมการศึกษาจุดมุ่งหมายโปรแกรม การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน การจดัการ
เรียนการสอน การจดักิจการนกัศึกษาการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก การก ากบัติตามและประเมินผล 

การจัดการโปรแกรมการศึกษาจะต้องด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการท่องเท่ียวมุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต  
5 ดา้น คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) ดา้นความรู้ (knowledge) ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา (Cognitive Skillls) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
ประกอบกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ 

การพัฒนารูปแบบด าเนินการตามขั้ นตอน คือ ขั้ นตอนท่ี 1 การสร้างรูปแบบ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัหลักการและขอ้มูลพื้นฐานของ 
การสร้างรูปแบบ 2)  การสร้าง รูปแบบ 3)  การประมวลความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ  
4) การปรับปรุงแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินรูปแบบ การประเมินท่ีนิยมใชม้ากคือ การประเมิน
โดยผูท้รงคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินรูปแบบ 4 ด้าน คือ ความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม และความถูกตอ้งครอบคลุม 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัเร่ือง “ รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ”

แนวคิดการจดัการการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 

- เป้าหมาย 
- การจดัการเรียนการสอน 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ 

การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นในประเทศ
ไทย  

- ภาษาญ่ีปุ่ นระดบัอุดมศึกษา 

- การผลิตแรงงานภาษาญ่ีปุ่ น 

แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวและ
ความส าคญั 

แนวคิดการจดัการโปรแกรมการศึกษา 
- โครงสร้างการจดัโปรแกรม 

- องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบการจดัโปรแกรมภาษา 
ญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว 

- ปรัชญา 
- จุดมุ่งหมาย 
- การจดัหลกัสูตร 
- การจดับุคลากรสอน 

- การจดัการเรียนการสอน 

- การจดักิจการนกัศึกษา 
- การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

- การก ากบัติดตามและประเมินผล 
 

แนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา 
- มาตรฐานคุณวฒิุปริญญาตรี 
- มาตรฐานคุณวฒิุการท่องเท่ียว 

แนวคิดคุณลกัษณะบณัฑิตป.ตรีท่ีพึงประสงค ์
- คุณลกัษณะบณัฑิตป.ตรีใน-ต่างประเทศ 
- คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว 

สาระการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว 

แนวคิดรูปแบบและการ
พฒันารูปแบบ 

- ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 

- การพฒันาและปรับปรุง
รูปแบบ 

รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ น 

เพ่ือธุรกิจน าเท่ียว 
- โครงสร้างรูปแบบฯภาพรวม 

- กรอบแนวคิดรูปแบบฯ 

- สาระแต่ละองคป์ระกอบ 

ในเร่ือง ปรัชญา จุดมุ่งหมาย การจดั
หลกัสูตร การจดับุคลากรสอน การจดั
กิจการนกัศึกษาการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกการก ากบัติดตามและประเมินผล 

126 
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3.2 ประชากรและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัน้ี แบ่งตามการเก็บขอ้มูลการวิจยั ดงัน้ี 

3.2.1 ประชากรท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

1)  หัวหน้าหรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นและอาจารย์ผู ้สอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกระดับปริญญาตรีทั้งของรัฐ และ
เอกชนทัว่ประเทศ 33 แห่ง 

2)  เจา้ของหรือผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
งานส ารองการจอง (Reservation) เจา้หนา้ท่ีงานรับโทรศพัท์ (Operator) มคัคุเทศก์ (guide) เป็นตน้
ของบริษทัน าเท่ียวท่ีท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นท างานและมีส านกังานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.2.2 ประชากรท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลเชิงคุณภาพ 
1) ตวัแทนจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่น และตวัแทนจากบริษทัน าเท่ียวท่ี

น านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างานและ 
มีส านกังานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.2.3 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ขอ้คิดเห็นและประเมินรูปแบบ
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิทางการจดัการศึกษา 
ผูท้รงคุณวฒิุทางภาษาญ่ีปุ่น ผูท้รงคุณวฒิุทางการท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
 
ตารางท่ี 3.1 ประชากรและตวัอยา่งท่ีแบ่งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 

ขั้นตอน วตัถุประสงคก์ารวจิยั ประชากร ตวัอยา่ง 
1. 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและ
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึง
ประสงคต์ามการรับรู้ของ
สถานประกอบการธุรกิจน า
เท่ียว 

เจา้ของหรือผูจ้ดัการและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการ
ปฏิบติังานของบริษทัน าเท่ียวท่ี
น านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียว
ในประเทศไทย (Inbound Tour) 
อยูใ่นเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  

สุ่มบริษทัน าเท่ียวท่ีน า
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ีมีบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นท างานแบบง่ายโดย
วธีิจบัสลาก (Simple Random 
Sampling) และสุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive 
Targeting Sample) จ านวน 40
แห่งๆละ3 คน รวม 120 คน 
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ตารางท่ี  3.1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน วตัถุประสงคก์ารวจิยั ประชากร ตวัอยา่ง 
2 ศึกษาสาระการจดัการ

โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว 

1. หวัหนา้หรือเลขานุการสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นและอาจารยผ์ูส้อนวชิา
ภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญาตรีทั้งรัฐ
และเอกชนทัว่ประเทศ  
2. เจา้ของหรือผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี
ท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังาน
ของบริษทัน าเท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียว
ชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย 
(Inbound Tour) ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Targeting Sample)  
จ านวน33แห่งๆละ 2 คน รวม 
66 คน สุ่มบริษทัน าเท่ียวท่ีน า
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ีมีบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นท างานแบบง่ายโดย
วธีิจบัสลาก (Simple Random 
Sampling) และสุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive 
Targeting Sample) จ านวน40
แห่งๆละ3 คน รวม 120 คน 

3 พฒันารูแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น
ระดบัอุดมศึกษาเพ่ือธุรกิจ
น าเท่ียว 
3.1                    
(                  )  
 
 
 

 
 
 
 
หวัหนา้หรือเลขานุการสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นจากสถาบนัการศึกษา
หรืออาจารยท่ี์สอนวชิาเก่ียวกบั
ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจน าเท่ียวจ านวน 4 
ท่านและเจา้ของหรือผูจ้ดัการบริษทั
น าเท่ียวประเภท Inbound ท่ีมี
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน  

 
 
 
 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Targeting Sample)  
จ านวน 4      

 3.2 การประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)  
 

ผูท้รงคุณวฒิุสาขาการจดัการ
การศึกษา สาขาภาษาญ่ีปุ่นสาขาการ
ท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการทาง
ธุรกิจน าเท่ียว  

แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive 
Targeting Sample) จ านวน 10 
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3.3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

มีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัรวม 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้ไดข้อ้มูลคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน

ปัจจุบนั และคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถาน
ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว และสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ด าเนินการดงัน้ี 

1. น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในขั้นตอนท่ี 1 กล่าวคือ แนวคิดการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ได้แก่ เป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผลการเรียนรู้ แนวคิดการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย การจดัการศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษา การผลิตแรงงานภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว แนวคิดการจดัโปรแกรม
การศึกษาในเร่ืองโครงสร้างการจดัโปรแกรมการศึกษา องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษาอนั
ไดแ้ก่ ปรัชญา จุดมุ่งหมาย การจดัหลกัสูตรการศึกษา การจดับุคลากรสอน การจดัการเรียนการสอน 
การจดักิจการนักศึกษา และการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และแนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการท่องเท่ียว ตลอดจนคุณลักษณะของผูจ้บ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพึงประสงคภ์ายในประเทศและต่างประเทศ น าแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้
มาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 2 ชุด คือ 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันและ
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
2. น าแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดท่ีสร้างเสร็จ ท าการตรวจสอบคุณภาพ กล่าวคือตรวจ 

ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ดงัน้ี 
2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) น าแบบสอบถามทั้ง 2 

ชุดไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินให้ความเห็นและประเมินความตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ใหค้ะแนนตามเกณฑด์งัน้ี 

คะแนน +1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน 0 หมายถึง ผูป้ระเมินไม่แน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน -1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
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แล้วน าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
 

      สูตร IOC = ∑R 

                     N 

 

ในการพิจารณาความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องในข้อ
ค าถามทุกขอ้ มีค่าเท่ากบั 1 โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกขอ้ค าถามดงัน้ี คือ ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50-1.00 จะคดัเลือกไว ้ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต  ่ากวา่ 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือไม่คดัเลือกไว ้
ขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัพิจารณาปรับปรุง 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พบว่า ขอ้ค าถามทุกขอ้ใน
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 

2.2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาในข้อ 2.1 และแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับอาจารย์ท่ีสอน
ภาษาต่างประเทศชาวไทยของสถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์  านวน 30 คนและพนกังาน
ของบริษทัฟูจิทวัร์และบริษทัแพนด้าทวัร์ จ  านวน 30 คนซ่ึงไม่ใช่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั แล้ว
ค านวณหาค่า           (Reliability)     การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน
ปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามการรับรู้ของสถาน
ประกอบการมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั .8171 และแบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั .9494 (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก)  

3. น าแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ไปใชเ้ก็บขอ้มูล  
3.1 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบัน และ

คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว ถามเจา้ของหรือผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังานของบริษทัน า
เท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน 
มีส านกังานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 40 แห่งๆละ3 คน รวม 120 คน 

3.2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
ถามหวัหนา้หรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นและอาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญาตรีทั้งรัฐ
และเอกชนทัว่ประเทศ จ านวน33แห่งๆละ 2 คน รวม66 คน และถามเจา้ของหรือผูจ้ดัการและ
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เจา้หน้าท่ีท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังานของบริษทัน าเท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวใน
ประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน มีส านกังานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลจ านวน 40 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 120 คน 

4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวมรวบ ท าการวเิคราะห์ทางสถิติ  
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมผลการศึกษา 

เชิงปริมาณและขอ้สรุปใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและมัน่ใจยิง่ข้ึนเพื่อน าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ี
ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเชิงคุณภาพท าการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบดว้ย  

1)  ตวัแทนผูผ้ลิตบณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกใน
ระดับปริญญาตรี 4 ท่าน โดยมีเกณฑ์คดัเลือกตวัแทน คือ เป็นหัวหน้าหรือเลขานุการสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่นมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชน รวม 4 แห่ง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

2)  ตวัแทนผูใ้ช้บณัฑิตจากบริษทัน าเท่ียวประเภท Inbound                         
           ภาษาญ่ีปุ่นท างานเจาะจงบริษทัท่ีด าเนินการโดยชาวญ่ีปุ่น 2                             
โ  ชาวไทย 2          1          4     โดยมีเกณฑ์คดัเลือกตวัแทน คือ เป็นเจา้ของหรือ
ผูจ้ดัการแผนกหรือฝ่ายของบริษทันั้นๆท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

ขั้นตอนท่ี 3. การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมิน 
และรับรอง น ารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึน ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัปรับปรุงรูปแบบฯและประเมินคุณภาพ
ดว้ยการประเมินคุณภาพ 4 ดา้น คือ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม ดา้นความถูกตอ้ง และ
ดา้นความเป็นประโยชน์ (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (Maduas, 
Scriven & Stufflebeam, 1983, pp. 399-402) น าแบบประเมินท่ีผูท้รงคุณวุฒิประเมินมาวิเคราะห์หา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence:IOC) โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณา คือ  
ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.75 ข้ึนไป จะแสดงว่ารูปแบบดงักล่าวผ่านการประเมิน รับรองสามารถ
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ต่อไปได ้

รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และ
รับรองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัร่าง) (ดูรายช่ือในภาคผนวก) 
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ขั้นตอนที ่1 

 
 
 
 
  
  
 
  
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
  
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่3 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  ล าดบัขั้นตอนในการวจิยั 
 
 
 

ขั้นการศึกษาเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
ในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของ
สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว และสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ค่าทางสถิติ 

การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินและรับรอง
รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัร่าง)  
 

ขั้นการศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

และสมัภาษณ์เชิงลึกเพือ่น าไปสู่การสรุปเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งข้ึน 

 

ประมวลผลการศึกษา 
 

วเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

สร้างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัร่าง)  

ไดรู้ปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว ช่ือวา่ 
KEP to S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business  
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
3.4.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 4 ชุด คือ 

3.4.1.1  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันและ
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบการตามการรับรู้ของ
สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว เพื่อตอบค าตอบการวจิยัเร่ืองคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน
ปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามการรับรู้ของสถาน
ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวเป็นอยา่งไร 

3.4.1.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
เพื่อตอบค าถามเร่ืองสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเป็นอย่างไรเพื่อน าผล
การศึกษาเชิงปริมาณวเิคราะห์และประมวลผลการศึกษาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

3.4.1.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน าไปสู่การสรุป
ขอ้มูลเก่ียวกบัสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความสมบูรณ์และความ
ถูกตอ้งมัน่ใจยิง่ข้ึน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างเป็นรูปแบบการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

3.4.1.4 แบบประเมินรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เพื่อใช้
ประเมินและรับรองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

3.4.2 วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัในส่วนของแบบสอบถามฯ (ข้อ 3.4.1.1 – 3.4.1.2) 
ด าเนินการดงัน้ี 

3.4.2.1  ศึกษาต ารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในต่างประเทศ
และต่างประเทศและข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
การจดัการโปรแกรมการศึกษา การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน การจดัการเรียนการสอน  
การจดักิจการนกัศึกษา การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์เป็นตน้มา
สร้างเคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.4.2.2  สร้างค าถามในแบบสอบถามเป็นค าถามเลือกตอบ ค าถามแบบประมาณค่า  
5 ระดบั ถามเก่ียวกบัลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ และ
สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
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3.4.2.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ  
6 ท่าน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถาม 
ความเขา้ใจของผูต้อบ และการส่ือความหมายไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3.4.2.4 น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 ท่านไปทดลอง
ใช้ (Try out) กบัอาจารยท่ี์สอนภาษาต่างประเทศชาวไทยของสถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตยจ์  านวน 30 คนและพนกังานของบริษทัฟูจิทวัร์และบริษทัแพนดา้ทวัร์ จ  านวน 30 คนเพื่อ
ทดสอบความเท่ียง (Reliability) หาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบคั (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันและ
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ของผูป้ระกอบการมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเท่ียงเท่ากบั .8171 แบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั .9494 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

3.4.2.5 น าเคร่ืองมือไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
3.4.3 วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัในส่วนของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสาระการจดัการ

โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ขอ้ 3.4.1.3) ด าเนินการดงัน้ี 

3.4.3.1  วเิคราะห์สังเคราะห์และประมวลผลการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามฯในขอ้ 3.4.1.2 สร้างค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณ
และเพื่อน าไปสู่การสรุปเพื่อให้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ มีความถูกตอ้งและมัน่ใจยิ่งข้ึน เป็นค าถาม
แบบปลายปิด และปลายเปิดท่ีมีโครงสร้าง 

3.4.3.2  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จไปสัมภาษณ์ตวัอยา่งประชากรท่ีก าหนดไว ้
3.4.4 วธีิการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัในส่วนของแบบประเมินรูปแบบการจดัการโปรแกรม

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
3.4.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการประเมินรูปแบบของ  Maduas, Scriven, and 

Stufflebeam (1983, pp. 399-402) และ Eisner (1976, pp. 192-193) เพื่อสร้างแบบประเมิน 
3.4.4.2 สร้างเป็นแบบประเมินท่ีประกอบดว้ยการประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นความเป็นไป

ได ้ดา้นความเหมาะสม ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความเป็นประโยชน์ 
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3.5 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากสถาบนัท่ีเปิดสอนโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัปริญญาตรีทั้ง
มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน และสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวท่ีเป็นตวัอยา่งประชากรของ
การวจิยัคร้ังน้ี  

3.5.2 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
3.5.2.1 แบบสอบถามคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะ

บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
เก็บขอ้มูลกบัเจา้ของหรือผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังานของบริษทัน าเท่ียว
ท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวในประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน  
มีส านักงานตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 40 แห่งๆละ3 คน รวม 120 คน/ชุด  
โดยการส่งทางไปรษณีย ์และเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เม่ือเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2554 
ไดรั้บกลบัคืนมา 93 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.5 

3.5.2.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
เก็บขอ้มูลกบัหัวหน้าหรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นและอาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจน าเท่ียวระดบัปริญญาตรีทั้งรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ 33 แห่งๆ ละ 2 คนๆ ละ 1 ชุด รวม  
66 ชุด โดยการส่งทางไปรษณีย ์และเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เม่ือเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
2554 ได้รับกลับคืน 59 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.39 และเก็บข้อมูลกับเจ้าของหรือผูจ้ ัดการและ
เจา้หน้าท่ีท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังานของบริษทัน าเท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวใน
ประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างานมีส านกังานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 40 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 120 คน/ชุด โดยการส่งทางไปรษณีย ์และเดินทางไปเก็บ
ขอ้มูลดว้ยตนเอง เม่ือเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2554 ไดรั้บกลบัคืนมา 93 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.5 

3.5.2.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณและสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีมีความสมบูรณ์และความถูกต้องยิ่งข้ึนเก่ียวกับสาระการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ  

1) หวัหนา้หรือเลขานุการสาขาภาษาญ่ีปุ่นจากสถาบนัอุดมศึกษาหรืออาจารยท่ี์
สอนวิชาเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวระดบัปริญญาตรีของรัฐ 3 คน เอกชน 1 คน  
รวม 4 คน ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ครบ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ย
ตนเอง เม่ือเดือนกนัยายน 2554 

DPU



 136 

2) เจ้าของหรือผูจ้ ัดการบริษัทน าเท่ียวท่ีน านักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่ียวใน
ประเทศไทย (Inbound Tour) ท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน จ านวน 4 แห่งๆละ 1 คน ไดด้ าเนินการ
สัมภาษณ์ครบ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เม่ือเดือน
กนัยายน 2554 

3.5.2.4 แบบประเมินรูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิสาขาภาษาญ่ีปุ่น 2 ท่าน สาขาการท่องเท่ียว 2 ท่าน สาขาการจดัการ
การศึกษา 4 ท่าน และผูป้ระกอบการทางธุรกิจน าเท่ียว 2 ท่าน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลการประเมินรูปแบบ
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึนด้วยแบบประเมินหลงัการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 
3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

3.6.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจโดยแบบสอบถามฯท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและ

คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวท าการวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติแบบที (t-test)                            ร
         .05 

2) ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ท าการวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถามทั้ง 2 ชุดในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดบัไดก้ าหนดระดบั
คะแนนไวด้งัน้ี 
 ระดบั 5                                
 ระดบั 4                                    
 ระดบั 3                                    
 ระดบั 2        ง  ระดบัความเห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
 ระดบั 1           ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 
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ค านวณหาค่าอนัตรภาคชั้น (Class Interval) โ          
   ระดบัความเห็นดว้ยมาก - ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 
     จ านวนชั้นความถ่ี 
     5 – 1  = 0.8 
       5 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายโดยมีอนัตรภาคชั้นคะแนนของระดับความเห็น
เท่ากบั 0.8                                                                        
   4.21-5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
   3.41-4.20 หมายถึง  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
   2.61-3.40 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
   1.81-2.60 หมายถึง  เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
   1.00-1.80 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

3.6.2 ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบบสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์โดยรวบรวม
ขอ้มูลและรายงานเป็นความเรียง 

3.6.3                แบบ             การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ท าการวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ค่า IOC มีค่ามากวา่ 0.75 ข้ึนไป จะแสดงวา่รูปแบบดงักล่าวผา่นการ
ประเมินและรับรองสามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ไดต่้อไป 
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บทที ่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดับอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ

ท่องเท่ียว เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือประการแรก  
เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ประการท่ีสอง เพื่อศึกษา
สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว และประการท่ีสาม เพื่อพฒันารูปแบบ 
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ผูว้ิจยัด าเนินการโดยมีขั้นตอน
การวจิยัแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามเพื่อให้ไดข้อ้มูลคุณลกัษณะของ
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์าม
การรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว และสาระการจดัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยซักถามพูดคุยเจาะลึก
ค าตอบแบบให้อธิบายและถามถึงเหตุผลเพิ่มเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณและให้ได้ขอ้สรุปของ
ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งและมัน่ใจข้ึนเพื่อน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างรูปแบบ
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ขั้นตอนท่ี 3 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงประเมิน
และรับรอง น ารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึน ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัปรับปรุงรูปแบบฯ ประเมินและรับรอง
คุณภาพดว้ยการประเมินคุณภาพ 4 ดา้น คือ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม ดา้นความถูก
ต้อง และด้านความเป็น น าแบบประเมินท่ีผูท้รงคุณวุฒิประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence:IOC) โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณา คือ ค่า IOC มีค่า
มากกวา่ 0.75ข้ึนไป จะแสดงว่ารูปแบบดงักล่าวผ่านการประเมินและรับรองสามารถน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่อไปได ้
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4.1 ผลการศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามในเร่ือง 1) คุณลกัษณะของบณัฑิต

ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามการรับรู้
ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว และ 2) สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว เป็นดงัน้ี 

 
4.1.1  สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต 

                  %                                                                 
                            100 
                            80 
                            60                 49.5%           50.5% 
                            40                                                                                 33.33%     48.39% 
                            20                                                  18.28% 
                              
                                       ชาย              หญิง           การศึกษาปวช        ปวส          ป.ตรี 

 

ภาพท่ี 4.1  ค่าร้อยละของเพศ และการศึกษาของตวัอยา่งกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต (n = 93 คน) 
 

จากภาพท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัอยา่งของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามการวิจยั
คร้ังน้ี พบวา่ ร้อยละ 50.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 49.5 เป็นเพศชาย และร้อยละ 48.93 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 33.33 จบการศึกษาระดบัปวส. และร้อยละ 18.28 จบการศึกษาระดบัปวช. 
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                   (n = 93 คน) 
                   %       60                                    50.5% 
                             50 
                             40 
                             30                                                          24.7% 
                             20              17.2% 
                             10                                                                                 7.5% 
                                                 
                                                             นอ้ยกวา่ 1 ปี     1-5 ปี              6-10 ปี           มากกวา่ 10 ปี                                                                                         
 
ภาพท่ี 4.2  ค่าร้อยละของระยะเวลาท างานในบริษทัน าเท่ียวของตวัอยา่งกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต  
   

จากภาพท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาท างานในบริษทัธุรกิจน าเท่ียวของตวัอย่าง
กลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ร้อยละ 50.5 ท างานเป็นเวลา 1-5 ปี  
ร้อยละ 17.2 ท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี ในขณะท่ีท างานมากกวา่ 10 ปีมีเพียงร้อยละ 7.5 
 
ตารางท่ี 4.1  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัของความตอ้งการบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวของ

กลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต (n = 93 คน) 
 

ความตอ้งการบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียว 

 
ความถ่ี 

 
ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียของ
ความ
ตอ้งการ 

 
SD 

 
ระดบั 

ตอ้งการ 
ไม่ตอ้งการ 

91 
2 

97.8 
2.2 

4.52 
- 

.61 
- 

มาก 
- 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 97.8 ของกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความต้องการ

บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการ พบว่า กลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความตอ้งการ

บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.52 
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4.1.2 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
4.1.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตาม
การรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 

 

ตารางท่ี 4.2  คุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม (n = 93 คน) 

 

คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น X  SD ระดบั อนัดบั 
1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 
2. ดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

น าเท่ียว 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและ

การใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 
7. ดา้นบุคลิกภาพ 

2.83 
 

2.08 
 

2.37 
2.49 

 
2.51 

 
2.74 
2.70 

.26 
 

.47 
 

.12 

.33 
 

.33 
 

.24 

.19 

ปานกลาง 
 

ค่อนขา้งนอ้ย 
 

ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 

 
ค่อนขา้งนอ้ย 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

7 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 
6 

รวม 2.53 .83 ค่อนขา้งนอ้ย  
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนั
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาจากการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ( X  = 2.53) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ( X  = 2.83)) ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา ( X  = 2.74) และดา้นบุคลิกภาพ 
( X  = 2.70) อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X  = 2.51) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
( X  = 2.49) ดา้นทกัษะทางปัญญา ( X  = 2.37) และดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน า
เท่ียว ( X  = 2.08)อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
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เม่ือจดัล าดบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นจากล าดบัน้อยท่ีสุดและรองลงไปหามาก 
ได้แก่ ด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจน าเท่ียว ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.3  คุณลกัษณะทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน

ปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว (n = 93 คน) 
 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ X  SD ระดบั 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต                                                                             
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและต่องาน 
ความมีระเบียบวนิยัในการท างาน 
การตรงต่อเวลา 
ความมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น 
ความขยนัอดทน 
ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
การอุทิศเวลาใหก้บังาน 
มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3.02 
3.01 
3.01 
3.01 
3.02 
2.53 
2.54 
2.54 
2.54 
3.02 

.20 

.20 

.10 

.10 

.10 

.20 

.52 

.56 

.56 

.57 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ปานกลาง 

ภาพรวม 2.83 .26 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ คุณลกัษณะทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.83) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นรายขอ้ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ในรายขอ้ความขยนัอดทน ความสุภาพ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ การอุทิศเวลาให้กับงาน และมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพพบว่าอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งนอ้ย ( X  = 2.53  2.54  2.54  และ 2.54 ตามล าดบั) 
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ตารางท่ี 4.4  คุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวของบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว (n = 93 คน) 

 

ดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว X  SD ระดบั 
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารทัว่ไป (ฟังพดูอ่านเขียน) 
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฟังพดูอ่านเขียน) 
ความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการส่ือสาร 

2.00 
2.15 
2.51 
1.00 
1.00 

.25 

.87 

.51 

.00 

.00 

ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 

นอ้ย 
นอ้ย 

ภาพรวม 2.08 .47 ค่อนขา้งนอ้ย 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ คุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว
ของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม 
พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ( X  = 2.08) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวเป็นราย
ขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย ยกเวน้ในรายขอ้ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
และความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการส่ือสาร พบว่า อยู่ในระดบัน้อย ( X  =1.00 และ1.00 
เท่ากนั)  
 

ตารางท่ี 4.5  คุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของ
สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว (n = 93 คน) 

 

ดา้นทกัษะทางปัญญา X  SD ระดบั 
ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
ความสามารถในการคิดวิจารญาณ และคิดวพิากษ์ 
                                       
ความสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
                               
                                             
          ในการ                    
ความสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

3.00 
1.97 
2.00 
2.52 
2.52 
1.49 
2.48 
3.00 

.00 
1.00 
.00 
.50 
.50 
.50 
.50 
.00 

ปานกลาง 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 

นอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ปานกลาง 

ภาพรวม 2.37 .12 ค่อนขา้งนอ้ย 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า คุณลักษณะด้านทกัษะทางปัญญาของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน
ปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
นอ้ย ( X = 2.37) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งนอ้ย ยกเวน้ในรายขอ้ความสามารถในการเรียนรู้งาน และความสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
การเปล่ียนแปลง พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.00 เท่ากนัทั้งสองรายการ) และความสามารถ
ในการปฏิบติังานดา้นธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 1.49) 
 
ตารางท่ี 4.6  คุณลกัษณะดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบของบณัฑิต

ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว (n = 93 คน) 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ   X  SD ระดบั 
ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได ้
ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท า  
ความกระตือร้ือร้น ใฝ่รู้ และรักความกา้วหนา้ 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  

1.49 
3.00 
1.98 
2.48 
3.00 
3.00 

.50 

.00 
1.0 
.50 
.00 
.00 

นอ้ย 
ปานกลาง 

ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 2.49 .33 ค่อนขา้งนอ้ย 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า คุณลกัษณะด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวใน
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ( X = 2.49) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ในรายขอ้ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี และ
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท า พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ( X  = 1.98 และ 2.48) และ
ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได ้พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X  =1.49)  
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ตารางท่ี 4.7  คุณลกัษณะทางทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว  (n = 93 คน) 

 

ทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสารฯ   X  SD ระดบั 
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง 
ความสามารถในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อ 
ส่ือสาร 
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ความสามารถในการใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ความสามารถในการประมวล และแปลความหมายทางสถิติ  

3.00 
2.52 
2.52 

 
3.53 
2.00 

 
1.52 

.00 

.50 

.50 
 

.52 

.00 
 

.50 

ปานกลาง 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 

 
ค่อนขา้งมาก 
ค่อนขา้งนอ้ย 

 
นอ้ย 

ภาพรวม 2.51 .33 ค่อนขา้งนอ้ย 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ คุณลกัษณะดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ( X = 2.51) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะทางด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ยกเวน้ในรายขอ้ความ
สามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  =3.53) ในขอ้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยถูกต้อง พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.00) และ
ความสามารถในการประมวล และแปลความหมายทางสถิติ พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X  =1.52) 
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ตารางท่ี 4.8  คุณลกัษณะดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันาของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน
ปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว (n = 93 คน) 

 

ทกัษะการวางแผน การจดัการ และการพฒันา X  SD ระดบั 
ความสามารถในการวางแผนงาน 
ความสามารถในการจดัการงานท่ีท า 
ความสามารถในการพฒันาตนเอง  
ความสามารถในการพฒันางานท่ีท า 

2.48 
2.49 
3.00 
3.00 

.50 

.50 

.00 

.00 

ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 2.74 .24 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า คุณลกัษณะด้านการวางแผน การจดัการและการพฒันาของ
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.74) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะดา้นทกัษะการวางแผน การจดัการ และการพฒันาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ความสามารถในการพฒันาตนเองและพฒันางานท่ีท าอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =3.00และ
3.00 เท่ากนั)ในขณะท่ีความสามารถในการวางแผนงาน ( X =2.48) และความสามารถในการจดัการ
งานท่ีท า ( X  =2.49) พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  
 
ตารางท่ี 4.9  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถาน

ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว (n = 93 คน) 
 

บุคลิกภาพ X  SD ระดบั 
สุขภาพร่างกายแขง็แรง 
รูปร่างหนา้ตาดี และท่าทางสง่า  
กิริยา วาจา และ มารยาทเรียบร้อย 
กระฉบักระเฉง คล่องแคล่ววอ่งไว 
ละเอียด สุขมุ รอบคอบ มีเหตุผล  
ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส 
อดทน อดกลั้น และมีก าลงัใจสูง  
 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3.00 
3.01 
2.52 
2.00 
1.49 
2.52 
2.52 
4.51 

.00 

.10 

.50 

.00 

.50 

.50 

.50 

.50 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 

นอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 
ค่อนขา้งนอ้ย 

มาก 
ภาพรวม 2.70 .19 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนั
ตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 2.70) 

เม่ือพิจารณาคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ค่อนขา้งน้อย ยกเวน้ในรายขอ้ความเช่ือมัน่ในตนเอง พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.51) ในขอ้
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และรูปร่างหน้าตาดีและท่าทางสง่างาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.00 และ 3.01) ในขณะท่ี ความละเอียด สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล พบว่า อยู่ในระดบัน้อย 
( X = 1.49) 

2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
 
ตารางท่ี 4.10  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ

ธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม (n = 93 คน) 
 

คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ท่ีพึงประสงค ์

X  SD ระดบั อนัดบั 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. ดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน า

เท่ียว 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 
7. ดา้นบุคลิกภาพ 

4.98 
4.91 

 
4.72 
4.99 

 
3.91 

 
4.97 
4.98 

.05 

.07 
 

.26 

.02 
 

.25 
 

.09 

.04 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
ค่อนขา้งมาก 

 
มาก 
มาก 

2 
4 
 
5 
1 
 
6 
 
3 
2 

รวม 4.78 .08 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์
ของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวตามคุณลกัษณะของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาในภาพรวม 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.78) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์กือบทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ยกเวน้คุณลกัษณะด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  =3.91) 

เม่ือพิจารณาจดัอนัดบัความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์แต่ละดา้น พบวา่ อนัดบั 
1 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อันดับ 2 คือ คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลิกภาพ อนัดบั 3 คือ การวางแผน การจดัการและการพฒันา อนัดบั 4 
คือ ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว  อนัดบั 5 คือทกัษะทางปัญญา  อนัดบั 6 คือ
ทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาพท่ี 4.3  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ      ภาพท่ี 4.4  ผลต่างของคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น 

ธุรกิจน าเท่ียวกบัสภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนั                       เพื่อธุรกิจน าเท่ียวกบัสภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น 
    ในปัจจุบนั 

ตารางท่ี 4.11  การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท่ีพึงประสงคก์บัสภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและการทดสอบค่า t-test 
 

คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา คุณลกัษณะ สภาพปัจจุบนั ผลต่าง ล าดบั t p-value 

X  SD X  SD X  SD 
1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. ดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 
7. ดา้นบุคลิกภาพ 

4.98 
4.91 
4.72 
4.99 
3.91 

 
4.97 
4.98 

.05 

.07 

.26 

.02 

.25 
 

.09 

.04 

2.83 
2.08 
2.37 
2.49 
2.51 

 
2.74 
2.70 

.26 

.47 

.12 

.33 

.33 
 

.24 

.19 

2.17 
2.67 
2.31 
2.40 
1.37 

 
2.22 
2.26 

.30 

.61 

.17 

.34 

.58 
 

.27 

.20 

6 
1 
3 
2 
7 
 
5 
4 

-68.961 
-42.101 

-126.618 
-67.257 
-22.746 

 
-78.151 

-104.903 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยา   
บรรณวชิาชีพ 

2. ดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ี      
เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง    

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลขฯ 
6. ดา้นการวางแผน การจดัการฯ 
7. ดา้นบุคลิกภาพ 
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จากภาพท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวกับสภาพบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันตามการรับรู้ของสถาน
ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทุกรายการ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ท่ีพึงประสงค์กับสภาพบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันในภาพท่ี 4.4 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาเรียงล าดับ
ความส าคญัมากสุดไปน้อยสุด คือ ดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการ
วางแผน การจดัการและการพฒันา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดา้นทกัษะ
การวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ตารางท่ี 4.12  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์(n = 93 คน) 
 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ X  SD ระดบั อนัดบั 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต                                                                             
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและต่องาน 
ความมีระเบียบวนิยัในการท างาน 
การตรงต่อเวลา 
ความมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น 
ความขยนัอดทน 
ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
การอุทิศเวลาใหก้บังาน 
มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.99 
4.99 
5.00 
4.99 
4.99 
5.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.10 

.10 

.00 

.10 

.10 

.00 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

ภาพรวม 4.98 .05 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์ในภาพรวม พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก ( X  =4.98) 
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เ ม่ือพิจารณาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 

เม่ือพิจารณาจัดอันดับความส าคัญของคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีพึงประสงคพ์บวา่ อนัดบั 1 คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
และต่องาน ความมีระเบียบวินยัในการท างาน การตรงต่อเวลา ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ และการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ อนัดบั 2 คือ ความมีน ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
และผูอ่ื้น ความขยนัอดทน การอุทิศเวลาใหก้บังาน และมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
 
ตารางท่ี 4.13  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ี

เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์(n = 93 คน) 
 

ดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน า
เท่ียว 

X  SD ระดบั อนัดบั 

ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารทัว่ไป (ฟังพดูอ่าน
เขียน) 
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฟังพดูอ่าน
เขียน) 
ความรู้และทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการส่ือสาร 

4.99 
 

4.96 
 

4.99 
5.00 
3.97 

.02 
 

.10 
 

.05 

.00 
1.0 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ค่อนขา้งมาก 

2 
 
3 
 
2 
1 
4 

ภาพรวม 4.91 .07 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นความรู้
และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์ในภาพรวม 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.91) 

เม่ือพิจารณาคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจน าเท่ียวท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงคเ์ป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ความรู้
ภาษาต่างประเทศอ่ืนพึงประสงคพ์บวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X =3.97) 

เม่ือพิจารณาจัดอนัดับความส าคัญของคุณลักษณะด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ อนัดบั 1 คือ ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร อนัดบั 2 คือ ความรู้
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ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารทัว่ไป และความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว อนัดบั 3 คือ 
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว อนัดบั 4 คือ ความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการส่ือสาร 
 
ตารางท่ี 4.14  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นทกัษะทางปัญญาท่ี

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์(n = 93 คน) 
 

ดา้นทกัษะทางปัญญา X  SD ระดบั อนัดบั 
ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
ความสามารถในการคิดวิจารญาณ และคิดวพิากษ ์
                                       
ความสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
                               
                                             
          ในการ                    
ความสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

5.00 
4.99 
4.48 
4.48 
4.49 
5.00 
4.48 
5.00 

.00 

.10 

.50 

.50 

.50 

.00 

.50 

.00 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
4 
4 
3 
1 
4 
1 

ภาพรวม 4.72 .26 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นทกัษะทาง
ปัญญาท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงคใ์นภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.72) 

เ ม่ือพิจารณาคุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญาท่ีผู ้ประกอบการธุรกิจน า เ ท่ียว 
พึงประสงค ์เป็นรายขอ้ พบวา่ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 

เม่ือพิจารณาจดัอนัดบัความส าคญัของคุณลกัษณะดา้นทกัษะทางปัญญาท่ีพึงประสงค์
พบวา่อนัดบั 1 คือ วามสามารถในการเรียนรู้งาน                                            
และความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง อันดับ 2 คือ ความสามารถในการคิด 
วิจารญาณ และคิดวิพากษ์ อนัดบั 3 คือ                                และอนัดบั 4 คือ 
          ในการ                    
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ตารางท่ี 4.15  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์(n = 93 คน) 

 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

X  SD ระดบั อนัดบั 

ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได ้
ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท า  
ความกระตือร้ือร้น ใฝ่รู้ และรักความกา้วหนา้ 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  

5.00 
5.00 
4.98 
5.00 
5.00 
5.00 

.00 

.00 

.50 

.00 

.00 

.00 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

ภาพรวม 4.99 .02 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์ใน
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.99) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 

เม่ือพิจารณาจดัอนัดับความส าคญัของคุณลกัษณะด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีพึงประสงค ์พบวา่ อนัดบั 1 คือ ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและ
ท างานเป็นทีมได้ ไม่เห็นแก่ตัวและไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท า  
ความกระตือร้ือร้น ใฝ่รู้ รักความกา้วหนา้ และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น อนัดบั 2 คือ ความเป็นผูน้ า
และผูต้ามท่ีดี 
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ตารางท่ี 4.16  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข  
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
พึงประสงค ์(n = 93 คน) 

 

ทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารฯ   X  SD ระดบั อนัดบั 
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยถกูตอ้ง 
ความสามารถในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสาร 
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ความสามารถในการใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ความสามารถในการประมวล และแปลความหมายทาง
สถิติ  

3.99 
4.52 
4.49 

 
4.49 
3.00 

 
3.00 

1.0 
.50 
.50 

 
.50 
.00 

 
.00 

ค่อนขา้งมาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

3 
1 
2 
 
2 
4 
 
4 

ภาพรวม 3.91 .25 ค่อนขา้งมาก  
  

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นทกัษะ 
การวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู ้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
พึงประสงคใ์นภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 3.91) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเวน้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยถูกตอ้งเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  
( X  = 3.99) ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติในการวิเคราะห์ ประมวล และ
แปลความหมายทางสถิติ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.00)  

เม่ือพิจารณาจัดอันดับความส าคญัของคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข  
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ อนัดบั 1 คือ  ความสามารถในการส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติได ้อนัดบั 2 คือ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และ
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต อนัดบั 3 คือ ความสามารถในการใชภ้าษาไทย
ท่ีถูกต้อง อันดับ 4 คือ ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน 
การวเิคราะห์ขอ้มูล และความสามารถในการประมวล และแปลความหมายทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.17  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นการวางแผน การจดัการและ 
การพฒันาท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์(n = 93 คน) 

 

ทกัษะการวางแผน การจดัการ และการพฒันา X  SD ระดบั อนัดบั 
ความสามารถในการวางแผนงาน 
ความสามารถในการจดัการงานท่ีท า 
ความสามารถในการพฒันาตนเอง  
ความสามารถในการพฒันางานท่ีท า 

4.96 
4.98 
4.97 
5.00 

.10 

.04 

.09 

.00 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
2 
3 
1 

ภาพรวม 4.97 .09 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวด้านการ
วางแผน การจดัการและการพฒันาท่ีผู ้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์ในภาพรวม พบว่า  
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.97) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะด้านการวางแผน การจดัการและการพฒันาท่ีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงคเ์ป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 

เม่ือพิจารณาจดัอนัดับความส าคญัของคุณลกัษณะด้านการวางแผน การจดัการและ 
การพฒันา พบวา่ อนัดบั 1 คือ ความสามารถในการพฒันางานท่ีท า อนัดบั 2 คือ ความสามารถใน
การจดัการงานท่ีท า อนัดบั 3 คือ ความสามารถในการพฒันาตนเอง อนัดบั 4 คือ ความสามารถใน
การวางแผนงาน 
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ตารางท่ี 4.18  คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นบุคลิกภาพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจ
น าเท่ียวพึงประสงค ์(n = 93 คน) 

 

บุคลิกภาพ X  SD ระดบั อนัดบั 
สุขภาพร่างกายแขง็แรง 
รูปร่างหนา้ตาดี และท่าทางสง่า  
กิริยา วาจา และ มารยาทเรียบร้อย 
กระฉบักระเฉง คล่องแคล่ววอ่งไว 
ละเอียด สุขมุ รอบคอบ มีเหตุผล  
ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส 
อดทน อดกลั้น และมีก าลงัใจสูง  
 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4.95 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.94 

.22 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.28 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

ภาพรวม 4.98 .04 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดา้นบุคลิกภาพ
ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงคใ์นภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  =4.98) 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์เป็น
รายขอ้ พบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาจดัอนัดบัความส าคญัของคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์พบว่า 
อนัดบั 1 คือรูปร่างหน้าตาดี ท่าทางสง่า กิริยาวาจามารยาทเรียบร้อย กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว
ว่องไว ละเอียด สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส อดทน อดกลั้น และมีก าลงัใจสูง 
อนัดบั 2 คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง อนัดบั 3 คือ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4.1.2.2 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ดงัน้ี 
1) คุณลักษณะของบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันตามการรับรู้ของสถาน

ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย  เม่ือพิจารณาจดัล าดบั
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นจากล าดับน้อยท่ีสุดและรองลงไปหามาก ได้แก่ ด้านความรู้และ
ทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการวางแผน การจดัการ และการพฒันา ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ 
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1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า บัณฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความขยนัอดทน ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ การอุทิศ
เวลาให้กบังาน และมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงาน ความมีระเบียบวินยัในการท างาน การตรงต่อเวลา ความมีน ้ าใจต่อ
เพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.2) ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจน าเท่ียว พบว่า บัณฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยูใ่นระดบันอ้ย และความรู้ภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อการส่ือสารทัว่ไปและเพื่อธุรกิจน าเท่ียวรวมทั้งความรู้และทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวก็
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ยดว้ย 

1.3) ด้านทักษะทางปัญญา  พบว่า  บัณฑิตภาษา ญ่ี ปุ่นในปัจ จุบัน มี
ความสามารถในการปฏิบติังานด้านธุรกิจน าเท่ียวอยู่ในระดบัน้อย และความสามารถในการคิด
วิจารญาณ คิดวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การบริหารจดัการงาน และการ
พฒันางานให้มีคุณภาพอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย ในขณะท่ีความสามารถในการเรียนรู้งาน และ
ความสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง  

1.4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า 
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบั
นอ้ย และมีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท าอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
น้อย ในขณะท่ีความกระต้ือร้ือร้น ใฝ่รู้ รักความกา้วหน้า ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น เห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

1.5) ด้านทักษะการวิ เคราะห์ตัว เลข การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา่ บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความสามารถในการประมวลและแปลความหมาย
สถิติอยู่ในระดับน้อยความสามารถในการส่ือสารกับชาวต่างชาติและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ในขณะท่ีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และความสามารถในการใชภ้าษไทยท่ีถูกตอ้งอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

1.6) ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา พบว่า บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
ในปัจจุบนัมีความสามารถในการวางแผน และจดัการงานท่ีท าอยู่ในระดบัค่อนข้างน้อย และมี
ความสามารถในการพฒันาตนเองและพฒันางานท่ีท าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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1.7) ด้านบุคลิกภาพ พบว่า บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความละเอียด 
สุขมุ รอบคอบ มีเหตุผลอยูใ่นระดบันอ้ย  กิริยา วาจา มารยาทเรียบร้อย กระฉบักระเฉง คล่องแคล่ว
วอ่งไว อดทนอดกลั้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ในตนองอยูใ่นระดบัมาก และ
สุขภาพร่างกายแขง็แรงอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2) ผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ พบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการตามคุณลกัษณะของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความแตกต่างของคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวกับสภาพคุณลักษณะบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทุกรายการ เม่ือเรียงล าดบัความแตกต่างมากสุดและรองลงไป ได้แก่  ดา้นความรู้และ
ทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ ด้านการวางแผน การจดัการและการพฒันา ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์
พบวา่ 

2.1) คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีพึงประสงค ์
คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่องาน ความมีระเบียบวินยัในการท างาน  
การตรงต่อเวลา ความมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ความขยนัอดทน การอุทิศเวลาใหก้บังาน มีทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพ การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.2) คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีพึงประสงค์ คือ ความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารทัว่ไป ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกิจน าเท่ียว ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการ
ส่ือสาร 

2.3) คุณลกัษณะด้านทกัษะทางปัญญาท่ีพึงประสงค์ คือ ความสามารถใน
การเรียนรู้งานความสามารถในการปฏิบติังานด้านธุรกิจน าเท่ียว ความสามารถปรับตวัให้เขา้กบั 
การเปล่ียนแปลง ความสามารถในการพฒันางานให้มีคุณภาพ ความสามารถในการคิดวิจารญาณ 
คิดวพิากษ ์คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหาเป็น และความสามารถในการบริหารจดัการงาน
อยา่งเป็นระบบ 
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2.4) คุณลกัษณะดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ
ท่ีพึงประสงค ์คือ มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่องานท่ีท า ใฝ่รู้และรักความกา้วหนา้ 

2.5) คุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพึงประสงค์ คือ ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ความสามารถใน
การส่ือสารกบัชาวต่างชาติ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 

2.6) คุณลกัษณะดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันาท่ีพึงประสงค ์
คือ ความสามารถในการวางแผนงาน การจดัการงานท่ีท า การพฒันาตนเองและพฒันางานท่ีท า 

2.7) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์คือ สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง  
กิริยา วาจาไพเราะ มารยาทเรียบร้อย การแต่งกายดี สะอาดและเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส อดทน  
มีความเช่ือมัน่ 

4.1.3 สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
4.1.3.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 

 

ตารางท่ี 4.19  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อปรัชญาท่ีเหมาะสม
ของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

ปรัชญาของโปรแกรม ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

มุ่งความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น
เ พ่ือ ธุร กิจน า เ ท่ียวและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

15.25% 3 5.40% 4 9.21% 4 

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่น
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวไปใช้ในงานธุรกิจน า
เ ท่ี ยวและสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ   

33.89% 2 34.40% 2 34.21% 2 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ปรัชญาของโปรแกรม ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

มุ่งใหค้วามรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว
ค วบ คู่ กับ ก า รสอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม 

10.16% 4 24.70% 3 19.08% 3 

มุ่งใหค้วามรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว
ควบคู่  การฝึกปฏิบัติ  และสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

40.70% 1 35.50% 1 37.50% 1 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นในเร่ืองปรัชญาท่ี

เหมาะสมของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวสอดคลอ้งกนั 2 อนัดบัแรก คือมุ่ง
ให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควบคู่ การฝึกปฏิบติั และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเป็น
อนัดับ 1 (ผูผ้ลิตบณัฑิต 40.7% ผูใ้ช้บณัฑิต 35.50%) อนัดับ 2 คือ มุ่งสร้างบณัฑิตให้มีความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวไปใช้ในงานธุรกิจน าเท่ียวและสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและต่างประเทศ (ผูผ้ลิตบณัฑิต 33.89% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 34.40%) 

เม่ือพิจารณาความเห็นของผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตในภาพรวม พบวา่ ปรัชญาท่ีเหมาะสม
ของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเป็นอนัดบั 1 คือมุ่งให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวควบคู่กบัการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (37.50%) อนัดบั 2 คือ มุ่งสร้างบณัฑิตให้
มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวไปใช้ในงานธุรกิจน าเท่ียวและสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ (34.21%) อนัดบั 3 คือ มุ่งให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวควบคู่ การฝึกปฏิบติั และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (19.08%) 
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ตารางท่ี 4.20  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อจุดมุ่งหมายท่ี
เหมาะสมของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ 
ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน า
เท่ียวสามารถประกอบอาชีพอยา่งมี
คุณธรรม  จริยธรรม 

55.90% 1 54.80% 1 55.27% 1 

เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีสามารถน าไปใชใ้น
การประกอบอาชีพได ้

3.40% 3 15.10% 3 10.52% 3 

เพื่อผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน า
เท่ียวท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

40.70% 2 30.10% 2 34.21% 2 

               
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นในเร่ืองจุดมุ่งหมายท่ี

เหมาะสมของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวสอดคลอ้งกนัทั้งอนัดบั1 อนัดบั 2 
และ 3 คือ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวสามารถประกอบ
อาชีพอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม มากเป็นอนัดบั 1 (ผูผ้ลิตบณัฑิต 55.90% ผูใ้ช้บณัฑิต 54.80%) 
รองลงมา คือ  เพื่อผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ (ผูผ้ลิต
บณัฑิต 40.70% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 30.10%) และ  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้(ผูผ้ลิตบณัฑิต 3.40% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 15.10%) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ จุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวอนัดบั 1 
คือ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวสามารถประกอบอาชีพ
อยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม (55.27%) อนัดบั 2 คือ เพื่อผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน
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ทั้งในและต่างประเทศ (34.21%) อนัดบั 3 คือ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้(10.52%) 

 
ตารางท่ี 4.21  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบหลกัสูตรท่ี

เหมาะสมของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

รูปแบบหลกัสูตร ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ ความ
สนใจ และความสามารถของผูเ้รียน 

0 3 60.20% 1 36.80% 2 

ใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และใหผู้เ้รียนรู้
การแกปั้ญหา 

45.80% 2 39.80% 2 42.10% 1 

ผสมผสานทุกแบบ 54.20% 1 0 3 21.10% 3 

                              
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า รูปแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสมของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ

ธุรกิจน าเท่ียวในมุมมองของกลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิต คือรูปแบบหลักสูตรท่ีผสมผสานเหมาะสมเป็น
อนัดบั 1 (54.2%) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นวา่รูปแบบท่ีใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ ความสนใจ
และความสามารถของผูเ้รียนเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 (60.2%) อนัดบั 2 ทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ช้บณัฑิตมี
ความเห็นสอดคลอ้ง คือ ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และให้ผูเ้รียนรู้
การแกปั้ญหา (ผูผ้ลิตบณัฑิต 45.80% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 39.80%) 

เม่ือพิจารณาความเห็นในภาพรวม พบว่า ทั้ งผูผ้ลิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นว่า
รูปแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 คือการให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้และให้ผูเ้รียนรู้การแก้ปัญหา (42.1%) อนัดับ 2 คือ ให้ความส าคญักับความต้องการ  
ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน (36.8%) อนัดบั 3 คือ แบบผสมผสานทุกแบบ (21.10%) 

 
 
 
 
 
 

DPU



 163 

ตารางท่ี 4.22  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาสาระของ
หลกัสูตรโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

  
เน้ือหาสาระ ผูผ้ลิต 

 (n = 59) 
อนัดบั ผูใ้ช ้

 (n = 93) 
อนัดบั รวม 

 (n =152) 
อนัดบั 

เน้นการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา สาระและ
ความ รู้ของวิทยาการต่ า งๆ    การ
ประเมินผล  การเรียนรู้มุ่งเร่ืองความรู้
และทกัษะในวชิาต่างๆ    

0 - 24.7% 2 15.1% 2 

เน้นการ เ รี ยน รู้ เ พ่ือแก้ปัญหา  การ
ประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุก
ดา้นของผูเ้รียน 

0 - 24.7% 2 15.1% 2 

เน้นการบูรณาการเ น้ือหาวิชาต่างๆ
หลอมรวมกัน เ ป็นหมวดห มู่  ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุก
ดา้นของผูเ้รียน 

30.5% 2 0 - 11.9% 3 

เน้นการเรียนรู้ดว้ยการลงมือท าจนเกิด
ทักษะ เกิดประสบการณ์และสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การประเมินผล
การเรียนรู้มุ่งพัฒนาการทุกด้านของ
ผูเ้รียน 

69.5% 1 50.6% 1 57.9% 1 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า เน้ือหาสาระของหลักสูตรพบว่า ทั้ งผูผ้ลิตและผู ้ใช้บัณฑิตมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัเก่ียวกบัเน้ือหาสาระหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควรเนน้การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท าจนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน (ผูผ้ลิตบณัฑิต 69.5% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 50.6%) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ เน้ือหาสาระของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าจนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์และสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกด้านของผูเ้รียนมากเป็นอนัดบั 1 เช่นกัน 
(57.9%) 
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ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเห็นท่ีมีต่อกระบวนการพฒันาและ
การประเมินหลกัสูตร 

 

กระบวนการพฒันาและ
ประเมินหลกัสูตร 

ผูผ้ลิตบณัฑิต (n= 59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) รวม (n=152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
X  SD ระดบั 

การพฒันาหลกัสูตร 
1. มีคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรประกอบดว้ย
ผูมี้คุณวฒิุตรงตาม
สาขาวชิาหรือมี
ประสบการณ์ดา้น
ภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจ
น าเท่ียว 

2. มีการส ารวจความ
ตอ้งการของสถาน
ประกอบการและความ
คิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบ
ในแต่ละปีการศึกษา 

3. มีการวพิากษห์ลกัสูตร
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
และผูท้รงคุณวฒิุจาก
ภายนอก 

4. มีแผนการพฒันาหรือ
ปรับปรุงรายวชิาใน
หลกัสูตรทุกปี 

5. มีแผนการพฒันาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
4-5 ปี 

 
4.85 

 
 
 
 
 
 

4.85 
 
 
 
 

4.68 
 
 
 

3.97 
 

 
4.64 

 

 
.36 

 
 
 
 
 
 

.36 
 
 
 
 

.73 
 
 
 

.85 
 
 

.48 
 

 
มาก 

 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

ค่อนขา้ง
มาก 

 
มาก 

 

 
4.00 

 
 
 
 
 
 

3.49 
 
 
 
 

3.76 
 
 
 

4.14 
 
 

3.63 
 

 
.51 

 
 
 
 
 
 

.50 
 
 
 
 

.66 
 
 
 

.60 
 
 

.70 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 
 
 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 

 
4.33 

 
 
 
 
 
 

4.02 
 
 
 
 

4.12 
 
 
 

4.07 
 
 

4.03 
 

 
.61 

 
 
 
 
 
 

.80 
 
 
 
 

.82 
 
 
 

.71 
 
 

.79 
 

 
มาก 

 
 
 
 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 

ภาพรวม 4.59 .23 มาก 3.80 .41 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.11 .52 ค่อน 
ขา้งมาก 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

กระบวนการพฒันาและ
ประเมินหลกัสูตร 

ผูผ้ลิตบณัฑิต (n= 59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) รวม (n=152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
X  SD ระดบั 

การประเมนิหลกัสูตร 
1. มีการประเมินผลการ
จดัหลกัสูตรโดยผูส้อน
ทุกปีการศึกษา 

2. มีการประเมินผลการ
จดัหลกัสูตรโดยผูเ้รียน
ทุกปีการศึกษา 

3. มีการประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ทุก
รายวชิาทุกปีการศึกษา 

4. มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

5. มีการติดตามผลการ
ปฏิบติังานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาภายหลงัการ
ส าเร็จการศึกษา 

 
4.83 

 
 

4.98 
 
 
4.86 
 
 
4.81 

 
 

4.66 
 
 

 
.37 

 
 

.13 
 
 
.39 

 
 

.39 
 
 

.75 
 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

 
4.00 

 
 

4.39 
 
 
3.75 

 
 

3.89 
 
 

3.98 
 
 

 
.51 

 
 

.49 
 
 
.43 

 
 

.78 
 
 

.53 
 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

มาก 
 
 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

 
4.32 

 
 

4.62 
 
 

4.18 
 
 

4.25 
 
 

4.24 
 
 

 
.61 

 
 

.48 
 
 

.68 
 
 

.79 
 
 

.70 
 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 
 

6. มีการประเมินหลกัสูตร
ทุก 4 ปี 

4.76 .42 มาก 3.88 .60 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.22 .69 มาก 

ภาพรวม 4.81 .27 มาก 3.98 .29 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.30 .49 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ระดบัความเห็นท่ีมีต่อกระบวนการพฒันาหลกัสูตรในภาพรวม 

พบว่า ทั้ งผู ้ผลิตและผู ้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( X  = 4.11) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่าเกือบทุกรายการมีความเห็นอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก ยกเวน้ การมีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยผูมี้คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
หรือมีประสบการณ์ด้านภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน าเท่ียวทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 4.33) เม่ือพิจารณาความเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตต่อกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใน
ภาพรวม พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.59) เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่า เกือบทุก
รายการมีความเห็นในระดบัมาก ยกเวน้การมีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงรายวิชาในหลกัสูตรทุกปี
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มีความเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X  = 3.97) ในขณะท่ีผูใ้ช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 3.80) เม่ือพิจารณาในราย
ขอ้ พบวา่ ทุกรายการมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก 

ระดับความเห็นท่ีมีต่อการประเมินหลักสูตรในภาพรวม พบว่า ทั้ งผูผ้ลิตและผูใ้ช้
บณัฑิตมีความคิดเห็นต่อกระบวนการประเมินหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.30) เม่ือพิจารณา
ในรายข้อ พบว่าเกือบทุกรายการมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเวน้การประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาทุกปีการศึกษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 4.18) เม่ือพิจารณาความเห็นของ
ผูผ้ลิตบณัฑิตต่อกระบวนการประเมินหลกัสูตรในภาพรวม พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.81)เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบวา่ ทุกรายการมีความเห็นในระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิต
มีความคิดเห็นต่อกระบวนกาประเมินหลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 3.98) 
เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า เกือบทุกรายการมีความเห็นในระดับค่อนข้างมาก ยกเวน้มี 
การประเมินผลการจดัหลกัสูตรของผูเ้รียนทุกปีการศึกษามีความเห็นในระดบัมาก ( X  = 4.39) 
 
ตารางท่ี 4.24  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเห็นท่ีมีต่อการจดับุคลากรสอนใน  
                      โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

การจดับุคลากรสอน ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
การวางแผนบุคลากรสอน 
1. มีการส ารวจบุคลากรท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั 

2. มีการพยากรณ์ก าลงั
บุคลากรกบังานโดย
วเิคราะห์ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

3. มีการจดัท าแผนอตัราก าลงั
ล่วงหนา้ 

 
4.98 

 
 

4.98 
 
 

4.81 
 

 
.13 

 
 

.13 
 
 

.43 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 
4.00 

 
 

4.15 
 
 

3.87 
 

 
.72 

 
 

.35 
 
 

.33 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 

 
4.38 

 
 

4.50 
 
 

4.24 
 

 
.74 

 
 

.50 
 
 

.59 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ภาพรวม 4.92 .20 มาก 3.97 .40 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.34 .57 มาก 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 
 

การจดับุคลากรสอน ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
การสรรหาบุคลากรสอน 
1. มีความรู้ความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่นทางการส่ือสาร
และธุรกิจน าเท่ียว 

2. มีความรู้ในการบริหาร
จดัการและความรู้การสอน 

3. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ
น าเท่ียวและมีประสบการณ์
สอนในระดบัอุดมศึกษา 

4. มีประสบการณ์ท างานใน
บริษทัน าเท่ียวประเภท 
Inboundนกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่น 

5. มีประสบการณ์เป็น
ผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไป
ของธุรกิจน าเท่ียว 

6. มีประสบการณ์เป็น
มคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึน
ทะเบียน 

 
4.90 

 
 

4.81 
 

4.20 
 
 

4.46 
 
 
 

3.24 
 
 

4.02 
 

 
.35 

 
 

.39 
 

.44 
 
 

.53 
 
 
 

.70 
 
 

.82 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
มาก 

 
 
 

ปาน
กลาง 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 

 
4.13 

 
 

4.00 
 

4.13 
 
 

3.78 
 
 
 

3.53 
 
 

4.26 
 

 
.33 

 
 

.51 
 

.33 
 
 

1.0 
 
 
 

.99 
 
 

.67 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
มาก 

 

 
4.43 

 
 

4.32 
 

4.16 
 
 

4.05 
 
 
 

3.41 
 
 

4.16 
 

 
.51 

 
 

.61 
 

.38 
 
 

.96 
 
 
 

.90 
 
 

.74 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ค่อนขา้ง 
มาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 

ภาพรวม 4.27 .39 มาก 3.97 .43 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.08 .44 ค่อน 
ขา้งมาก 

การคดัเลอืกบุคลากรสอน 
1. ตรวจสอบคุณวฒิุตรงสาขา 
 
2. ตรวจสอบสถาบนัท่ีจบ
การศึกษา 

 

 
4.56 

 
4.12 

 
 

 
.72 

 
1.0 

 
 

 
มาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

 
4.15 

 
3.74 

 
 

 
.35 

 
.84 

 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

 
4.32 

 
3.89 

 
 

 
.57 

 
1.0 

 
 

 
มาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 
 

การจดับุคลากรสอน ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
3. ตรวจสอบระดบัการสอบ
วดัความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่น  
(日本語能力試験) 

4. ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่น
ทัว่ไปและภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ
ธุรกิจน าเท่ียว 

5. สมัภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน า
เท่ียว 

6. สอบประวติัเดิม (หากมี
ประสบการณ์ท างาน) 

4.81 
 
 
 

4.42 
 
 

4.61 
 
 

4.07 
 

.43 
 
 
 

.91 
 
 

.52 
 
 

.80 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

4.13 
 
 
 

4.00 
 
 

4.00 
 
 

3.76 

.33 
 
 
 

.51 
 
 

.51 
 
 

.45 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

4.39 
 
 
 

4.16 
 
 

4.24 
 
 

3.88 

.50 
 
 
 

.72 
 
 

.59 
 
 

.63 

มาก 
 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
มาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

ภาพรวม 4.43 .56 มาก 3.96 .28 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.14 .47 ค่อน 
ขา้งมาก 

การพฒันาบุคลากรสอน 
1. จดัปฐมนิเทศบุคลากรท่ี
รับมาใหม่ 

2. จดัประชุม/อบรมทั้ง
วชิาการและวิชาชีพภายใน
สถาบนั 

3. ส่งบุคลากรอบรม/สมัมนา
ทั้งวชิาการและวชิาชีพ
ภายในและต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิม
ความรู้ เพ่ิมคุณวฒิุต่อใน
ระดบัสูงข้ึนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ท าผลงานวชิาการ 

 
4.78 

 
4.63 

 
 

4.61 
 
 

4.73 
 
 
 

4.81 
 

 
.45 

 
.52 

 
 

.52 
 
 

.48 
 
 
 

.43 
 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

 
3.74 

 
4.00 

 
 

3.87 
 
 

3.74 
 
 
 

3.61 
 

 
.44 

 
.51 
 
 
.33 

 
 

.44 
 
 
 

.49 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
4.14 

 
4.24 

 
 

4.16 
 
 

4.13 
 
 
 

4.08 
 

 
.67 

 
.59 

 
 

.55 
 
 

.66 
 
 
 

.75 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 
 

การจดับุคลากรสอน ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
6. ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึก
ประสบการณ์เพ่ิมพนู
ความรู้ทางสายวชิาชีพทั้ง
ในและต่างประเทศ 

4.71 .49 
 

มาก 3.74 
 

.44 
 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

4.12 
 

.66 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

ภาพรวม 4.71 .39 มาก 3.78 .36 ค่อน 
ข้างมาก 

4.14 .59 ค่อน 
ข้างมาก 

การประเมนิผลการ
ปฏิบัตงิาน 
1.ประเมินคุณวฒิุ/คุณสมบติั 
 
2.ประเมินผลการปฏิบติังาน
สอนทุกภาคการศึกษา 
3.ประเมินผลงานวชิาการ 
 
4.ประเมินการเพ่ิมพนูความรู้
วชิาการและวิชาชีพ 

 
 

4.90 
 

4.59 
 

4.44 
 

4.59 

 
 

.30 
 

.49 
 

.77 
 

.52 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
 

4.01 
 

4.14 
 

4.01 
 

4.13 

 
 

.50 
 

.60 
 

.50 
 

.33 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 

 
 

4.36 
 

4.32 
 

4.18 
 

4.31 

 
 

.61 
 

.60 
 

.65 
 

.47 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
มาก 

ภาพรวม 4.54 .53 มาก 4.09 .43 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.36 .61 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ระดับความเห็นท่ีมีต่อการจัดบุคลากรสอนในโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นการวางแผนบุคลากรสอน พบวา่ ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็น
ต่อการวางแผนบุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยก
ความคิดเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นกับการวางแผน
บุคลากรสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.92) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก ( X = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นทุกรายการอยูใ่น
ระดบัมาก ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นทุกรายการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
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ประเด็นการสรรหาบุคลากรสอน พบวา่ ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นต่อ
การสรรหาบุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมาก ( X = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ยกเวน้
ในเร่ืองการมีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว และการมีความรู้ใน
การบริหารจดัการและความรู้การสอนพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.43และ 4.32) เม่ือพิจารณาแยก
ความคิดเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บัณฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบัณฑิตมีความเห็นกับการสรรหา
บุคลากรสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.27) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นในภาพรวม
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 3.97) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็น
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ในขอ้การมีประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียวและมีประสบการณ์
สอนในระดบัอุดมศึกษา และมีประสบการณ์เป็นมคัคุเทศก์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียนมีความเห็นอยู่
ในระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.20 และ 4.02 ตามล าดบั) การมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง
ข้ึนไปของธุรกิจน าเท่ียวมีความเห็นในระดับปานกลาง ( X = 3.24) ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตมี
ความเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ยกเวน้การมีประสบการณ์เป็นมคัคุเทศก์ภาษาญ่ีปุ่นท่ี
ข้ึนทะเบียนมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.26) 

ประเด็นการคดัเลือกบุคลากรสอน พบวา่ ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็น
ต่อการคดัเลือกบุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.14)เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบวา่ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้
บัณฑิตมีความเห็นต่อการคัดเลือกบุคลากรสอนในเร่ืองการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขา การ
ตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่น  การสัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวในระดบัมาก ( X = 4.32 4.39 และ4.24ตามล าดบั)  เม่ือพิจารณาแยกความเห็นของ
ผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบัณฑิตมีความเห็นกับการสรรหาบุคลากรสอนใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.43) ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก 
( X =3.96) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นต่อการคดัเลือกบุคลากร
สอนในระดบัมากเกือบทุกรายการ ยกเวน้การตรวจสอบสถาบนัท่ีจบการศึกษาและการสอบประวติั
เดิม (หากมีประสบการณ์ท างาน)มีความเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.12 และ 4.07) ในขณะ
ท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมากทุกรายการ 

ประเด็นการพฒันาบุคลากรสอน พบวา่ ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นต่อ
การพัฒนาบุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบวา่ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมี
ความเห็นต่อการพฒันาบุคลากรสอนเกือบทุกรายการขา้งต้นในระดบัค่อนข้างมาก ยกเวน้การ
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พฒันาบุคลากรดว้ยจดัประชุม/อบรมทั้งวชิาการและวิชาชีพภายในสถาบนัมีความเห็นในระดบัมาก 
( X = 4.24) เม่ือพิจารณาแยกความเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมี
ความเห็นกบัการสรรหาบุคลากรสอนตามรายการขา้งตน้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.71) 
ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 3.78) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นต่อการพฒันาบุคลากรสอนทุกรายการอยูใ่นระดบัมากในขณะท่ีผูใ้ช้
บณัฑิตมีความเห็นทุกรายการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้ งผูผ้ลิตบัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิตมี
ความเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.36) เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบว่าทั้งผูผ้ลิต
บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรสอนส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก ยกเว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลงานวิชาการมีความเห็นในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( X = 4.18) เม่ือพิจารณาแยกความเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผู ้ใชบ้ณัฑิตพบวา่ ผูผ้ลิต
บณัฑิตมีความเห็นกบัการประเมินบุคลากรสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.54) ในขณะท่ี
ผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.09) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นต่อการพฒันาบุคลากรสอนทุกรายการอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีผูใ้ช้
บณัฑิตมีความเห็นทุกรายการอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

 

ตารางท่ี 4.25  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อหลกัการจดัการเรียน
การสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

หลกัการจดัการเรียนการสอน ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

เน้นการเรียนรู้วิชาการหรือเน้ือหาสาระของ
ขอ้ความรู้ต่างๆ โดยผูส้อนจะจดักิจกรรมหรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอยา่ง 

38.98% 2 39.78% 2 39.47% 2 

เน้นการเรียน รู้ของผู้เ รียน ค า นึงถึงความ
เหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดย
ผู ้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ผูส้อน การปฏิบติัใน 
สถานท่ีจริง 

44.07% 1 47.31% 1 46.06% 1 

เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล เป็นตน้ โดย
ไม่มีครู 

16.95% 3 12.91% 3 14.47% 3 
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จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ทั้ งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นเร่ืองหลักการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ เน้นการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะได้รับ โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการจดั
กิจกรรมร่วมกบัผูส้อน การปฏิบติัในสถานท่ีจริงเป็นอนัดบั 1 (ผูผ้ลิตบณัฑิต 44.07% ผูใ้ช้บณัฑิต
47.31%) อนัดบั 2 คือเนน้การเรียนรู้วิชาการหรือเน้ือหาสาระของขอ้ความรู้ต่างๆ โดยผูส้อนจะจดั
กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอยา่ง (ผูผ้ลิตบณัฑิต 38.98% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 39.78%) อนัดบั 3 
คือ เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล เป็นตน้ โดยไม่
มีครู (ผูผ้ลิตบณัฑิต 16.95% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 12.91%) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ทั้ งผูผ้ลิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเช่นกนั หลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ 
เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะได้รับ โดยผูเ้รียนมี
บทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อน การปฏิบติัในสถานท่ีจริงเป็นอนัดบั 1 (46.06%) อนัดบั 2 
คือเน้นการเรียนรู้วิชาการหรือเน้ือหาสาระของข้อความรู้ต่างๆ โดยผูส้อนจะจัดกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอย่าง (39.47%) และอนัดบั3 คือ เน้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียน
ส าเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล เป็นตน้ โดยไม่มีครู (14.47%) 

 
ตารางท่ี 4.26  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียน 

การสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

รูปแบบการเรียนการสอน ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n 

=152) 

อนัดบั 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาสาระต่างๆท่ี เป็นกฎเกณฑ ์
ความคิดรวบยอด 

11.80% 4 0% - 4.60% 5 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
วิชาชีพ ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

40.70% 1 12.90% 3 23.68% 3 

มุ่งพฒันาความสามารถในการปฏิบติั การ
กระท า และการแสดงออกต่างๆ 

1.70% 5 12.90% 3 8.56% 4 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 
 

รูปแบบการเรียนการสอน ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

มุ่งพฒันาการสืบสอบแสวงหาความรู้ 
หรือกระบวนการคิดต่างๆ และ
กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1.70% 
 

5 0% - 0.65% 6 

มุ่งพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่างๆโดยใช้
การบูรณาการทั้งดา้นเน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์ 

15.30% 3 35.50% 2 27.64% 2 

ทุกรูปแบบผสมผสานกนั 28.80% 2 38.70% 1 34.87% 1 
  

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะ
กบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว อนัดับ 1คือมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
วชิาชีพ ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์(40.70%) อนัดบั 2 คือ ทุกรูปแบบ
ผสมผสานกนั (28.80%) อนัดบั 3 คือ มุ่งพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่างๆโดยใช้การบูรณาการทั้งดา้น
เน้ือหาสาระและประสบการณ์ (15.30%) ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นวา่รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว อนัดบั 1 คือ ทุกรูปแบบผสมผสานกัน 
(38.70%) อนัดบั 2 คือ มุ่งพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่างๆโดยใชก้ารบูรณาการทั้งดา้นเน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์ (35.50%) อนัดบั 3 คือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาชีพ ปลูกฝังเจตคติ 
ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์และมุ่งพฒันาความสามารถในการปฏิบติั การกระท า และ
การแสดงออกต่างๆ (12.90% เท่ากนั) 

เม่ือพิจารณาความเห็นในภาพรวม พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหค้วามเห็นวา่
เหมาะสมเป็นอนัดบั 1 คือ ทุกรูปแบบผสมผสานกนั (34.87%) 
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ตารางท่ี 4.27  ค่าร้อยละของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนท่ี
เหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

รูปแบบการสอน ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n = 93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

เนน้เน้ือหาวชิาและกิจกรรม 54.23% 1 50.53% 1 51.97% 1 
เนน้พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 35.60% 2 44.10% 2 40.79% 2 
เนน้พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 10.17% 3 5.38% 3 7.24% 3 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว พบวา่ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นวา่รูปแบบท่ีเนน้เน้ือหาวชิาและกิจกรรมเป็น
อนัดบั 1 (ผูผ้ลิตบณัฑิต 54.23% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 50.53%) อนัดบั 2 คือ เนน้พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
(ผูผ้ลิตบณัฑิต 35.60% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 44.10%) อนัดบั 3 คือ เนน้พฒันา การ การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
(ผูผ้ลิตบณัฑิต 10.17% ผูใ้ชบ้ณัฑิต 5.38%) 

เม่ือพิจารณาความเห็นในภาพรวม พบว่า รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว อนัดบั 1 คือ เนน้เน้ือหาวิชาและกิจกรรม (51.97%) อนัดบั 2 คือเน้น
พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน (40.79%) อนัดบั 3 คือ เนน้พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน (7.24%) 
 

ตารางท่ี 4.28  ค่าความถ่ีของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีความคิดเห็นต่อวธีิการสอนท่ีเหมาะ
กบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

วธีิการสอน ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n =93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

1. การบรรยาย (มุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
เน้ือหาสาระในเวลาท่ีจ ากดั) 

2. การสาธิต (มุ่งใหผู้เ้รียนไดดู้การปฏิบติั
จริงจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ) 

3. การทดลอง (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
โดยการเห็นผลจากการคิดและการ
กระท าของตนเอง) 

4. การนิรนยั (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
หลกัการและสามารถน าหลกัไปใชไ้ด)้ 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
 

วธีิการสอน ผูผ้ลิต 
 (n = 59) 

อนัดบั ผูใ้ช ้
 (n =93) 

อนัดบั รวม 
 (n =152) 

อนัดบั 

5. การอุปนยั (มุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การคิดวเิคราะห์สามารถจบัหลกัการ 
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้หลกัการ แนวคิด
ต่างๆ) 

6. ทศันศึกษา (มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ได้
เรียนรู้ตามสภาพจริง) 

7. การอภิปราย (มุ่งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้) 

8. การแสดงละคร (มุ่งใหผู้เ้รียนเห็น
ภาพหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง) 

9. บทบาทสมมติ (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิด
ความเขา้ใจ รู้จนสามารถปฏิบติัได)้ 

10. กรณีตวัอยา่ง (มุ่งใหผู้เ้รียนฝึกฝนการ
เผชิญปัญหาและแกปั้ญหา สามารถ
คิดดว้ยตนเองและเรียนรู้ความคิด
ของผูอ่ื้น) 

11. เกม (มุ่งใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัเอง 
ไดรั้บประสบการณ์ตรง) 

12. สถานการณ์จ าลอง (มุ่งใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้สภาพความเป็นจริงและเกิด
ความเขา้ใจในสถานการณ์) 

13. ศูนยก์ารเรียนรู้ เรียนออนไลน์ (มุ่งให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง) 

14. เหมาะสมทุกขอ้ 

11 
 
 
 
28 

 
 
20 

 
1 
 
 
28 

 
16 

 
 
 
31 

 
34 

 
 
5 
 
 
17 

7 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
10 

 
 
3 
 
6 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
9 
 
 
5 

12 
 
 
 
23 

 
 
12 

 
2 
 
 
24 

 
0 
 
 
 
12 

 
48 

 
 
12 

 
 
22 

7 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
8 
 
 
4 
 
 
 
 
 
7 
 
2 
 
 
7 
 
 
6 

23 
 
 
 
51 

 
 
32 

 
3 
 
 
52 

 
16 

 
 
 
43 

 
82 

 
 
17 

 
 
39 

10 
 
 
 
4 
 
 
8 
 

13 
 
 
3 
 

12 
 
 
 
5 
 
1 
 
 

11 
 
 
7 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า วิธีการสอนท่ีผูผ้ลิตบณัฑิตเห็นว่าเหมาะสมกับโปรแกรม

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวอันดับ 1 คือ สถานการณ์จ าลอง (ความถ่ี=34) อันดับ 2 คือ เกม 

DPU



 176 

(ความถ่ี=31) อนัดบั 3คือ บทบาทสมมติ (ความถ่ี=28) ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตเห็นว่าวิธีการสอนท่ี
เหมาะเป็นอนัดบั 1 คือ การบรรยาย (ความถ่ี=58)        2                     (ความถ่ี=48) 
อนัดบั 3 คือ การสอนแบบนิรนยั (ความถ่ี=35) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ วธีิการสอนเหมาะสมกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวอนัดบั 1 คือ สถานการณ์จ าลอง (ความถ่ี=82) อนัดบั 2 คือ การบรรยาย (ความถ่ี=74) อนัดบั 
3 คือ บทบาทสมมติ (ความถ่ี=52) 
 

ตารางท่ี 4.29  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
1. เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการและความ
สนใจของผูเ้รียน 

3. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษา 

4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การ
สร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน 

5. ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรม 

6. กิจกรรมมีความหลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

7. กิจกรรมน่าสนใจ สนุก มี
ความสุขในการเรียน 

8. กิจกรรมมีความทา้ทาย
ความสามารถของผูเ้รียน 

4.75 
 
 

4.20 
 
 

4.20 
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4.49 
 
 

4.61 
 

4.53 
 

4.25 
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.88 
 
 

.92 
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.80 
 

มาก 
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ขา้งมาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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4.00 
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ค่อน 

ขา้งมาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
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4.07 
 
 

3.84 
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4.34 
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4.21 
 

4.17 
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ค่อน 
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ค่อน 

ขา้งมาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 
 

การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

9. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
ประเมินผลการปฏิบติัได ้

10. เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลา
เหมาะสม 

4.27 
 

4.25 

.78 
 

.68 

มาก 
 

มาก 

4.12 
 

3.63 

.60 
 

.85 

ค่อน 
ขา้งมาก
ค่อน 

ขา้งมาก 

4.17 
 

3.87 
 

.68 
 

.84 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ภาพรวม 4.42 .41 มาก 4.00 .22 ค่อน 

ขา้งมาก 
4.16 .37 ค่อน 

ขา้งมาก 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ระดบัความเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมตามรายการ
ขา้งตน้พบวา่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบวา่ทั้งผูผ้ลิต
บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนระดบัมากในเร่ืองกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ( X = 4.28) กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดกบั
ผูเ้รียน ( X = 4.40) ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ( X = 4.34)
กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ( X = 4.23) กิจกรรมน่าสนใจ สนุก มีความสุข
ในการเรียน ( X = 4.21) 

เม่ือพิจารณาแยกความคิดเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมี
ความเห็นกับการจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามรายการ
ข้างต้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.42) ในขณะท่ีผู ้ใช้บัณฑิตมีความเห็นในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( X = 4.00) 

เม่ือพิจารณาในรายขอ้แต่ละรายการของการจดัการเรียนการสอนตามรายการขา้งตน้ 
พบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นในระดบัมากเกือบทุกรายการ ยกเวน้ กิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาให้ความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.20 และ 4.20) ในขณะท่ีผูใ้ช้
บณัฑิตมีความเห็นกบัรายการขา้งตน้ในระดบัค่อนขา้งมากเกือบทุกรายการ ยกเวน้กิจกรรมท่ีเน้น
การสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม มี
ความเห็นในระดบัมาก ( X = 4.66 และ 4.26) 
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ตารางท่ี 4.30  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเห็นท่ีมีต่อการจดักิจการนกัศึกษา
ของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

การจดักิจการนกัศึกษา ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
1. มีการก าหนดคุณสมบติัผู ้
ท่ีเขา้มาศึกษาในโปรแกรม 
2. มีการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
 
3. มีการใหค้  าแนะน า
นกัศึกษาเร่ืองการเรียน 
4.  มีอาจารยท่ี์ปรึกษา
วชิาการ 
5.  มีการใหค้  าปรึกษาแบบ
กลัยาณมิตร (ปรึกษาเร่ือง
ส่วนตวั) 
6.  มีการติดตามผลการเรียน 
7.  มีการจดัทุนการศึกษา 
8.  มีการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 
9. มีการดูแลเร่ืองวนิยัและ
บุคลิกภาพ 
10. ประเภทกิจกรรมท่ีควร
จดั 
   10.1 กิจกรรมวชิาการ 
   
   10.2 กิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ 
   10.3 กิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ 
   10.4 กิจกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรม 

4.29 
 

4.54 
 

4.73 
 

4.58 
 

4.10 
 
 

4.88 
4.59 
4.88 

 
4.53 

 
 
 

4.32 
 
3.69 

 
4.14 

 
4.03 

1.0 
 

.75 
 

.44 
 

.74 
 

.80 
 
 

.32 

.49 

.32 
 

.70 
 
 
 

.65 
 

.79 
 

.86 
 

.33 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 

3.75 
 

3.88 
 

4.00 
 

4.25 
 

3.98 
 

4.2 
6 

4.26 
3.88 

 
4.26 

 
 
 

4.00 
 

3.76 
 

3.98 
 

4.26 

.43 
 

.32 
 

.48 
 

.43 
 

.73 
 
 

.44 

.44 

.60 
 

.44 
 
 
 

.33 
 

.42 
 

.51 
 

.44 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

มาก 
มาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

3.96 
 

4.13 
 

4.28 
 

4.37 
 

4.02 
 
 

4.50 
4.38 
4.26 

 
4.36 

 
 
 

4.12 
 

3.73 
 

4.03 
 

4.17 
 

.78 
 

.62 
 

.59 
 

.59 
 

.76 
 
 

.50 

.48 

.70 
 

.57 
 
 
 

.43 
 

.59 
 

.66 
 

.73 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

 
มาก 

 
ค่อน 

ขา้งมาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ขน้ 

ขา้งมาก 
ขน้ 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ภาพรวม 4.40 .43 มาก 4.03 .15 ค่อน 

ขา้งมาก 
4.18 .34 ค่อน 

ขา้งมาก 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ระดบัความเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อการจดั
กิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมตามรายการขา้งตน้พบว่า  
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.18) เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบวา่ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและ
ผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นต่อการจดักิจการนกัศึกษาระดบัมากในเร่ืองการให้ค  าแนะน านกัศึกษาเร่ือง
การเรียน ( X = 4.28) การมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ ( X = 4.37) การติดตามผลการเรียน  
( X = 4.50) การจดัทุนการศึกษา ( X = 4.38) การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ( X = 4.26) การดูแล
เร่ืองวนิยัและบุคลิกภาพ ( X = 4.36) 

เม่ือพิจารณาแยกความคิดเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมี
ความเห็นกบัการจดักิจการนักศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมตาม
รายการขา้งตน้อยู่ในระดบัมาก ( X =4.40) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก 
( X = 4.03) 

เม่ือพิจารณาในรายข้อแต่ละรายการของการจดักิจการนักศึกษาตามรายการข้างต้น 
พบว่า ผูผ้ลิตบัณฑิตมีความเห็นในระดับมากเกือบทุกรายการ ยกเวน้มีการให้ค  าปรึกษาแบบ
กลัยาณมิตร (ปรึกษาเร่ืองส่วนตวั)มีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.10) ในขณะท่ีผูใ้ช้
บณัฑิตมีความเห็นกบัรายการขา้งตน้ในระดบัค่อนขา้งมากเกือบทุกรายการ ยกเวน้การมีอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิชาการ การติดตามผลการเรียน การจดัทุนการศึกษา การดูแลเร่ืองวินัยและบุคลิกภาพมี
ความเห็นในระดบัมาก ( X = 4.25 4.26 4.26 และ 4.26 ตามล าดบั) 

เม่ือพิจารณาประเภทกิจกรรมท่ีควรจดั ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นกบักิจกรรมวิชาการใน
ระดบัมาก ( X = 4.32) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นกบักิจกรรมวิชาการในระดบัค่อนขา้งมาก 
( X = 4.00) แต่มีความเห็นกบักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมในระดบัมาก ( X  = 4.26) ขณะท่ีผูผ้ลิต
บณัฑิตมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 4.03) ส าหรับกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และ
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมากเช่นกนั 
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ตารางท่ี 4.31  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเห็นท่ีมีต่อการจดัส่ิงอ านวย 
ความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n =152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
1. ความเป็นประโยชน ์
 
2. ความเหมาะสม 
3. ความน่าสนใจ 
4. ความทนัสมยั 
 
5. ความหลากหลาย 
 
6. ความเพียงพอ 
 
7. ความสะดวกในการใช ้
8. การบริการท่ีดี 
9. ความแขง็แรง ทนทาน ใชง่้าย 
 
10.ความปลอดภยัในการใช ้

4.98 
 

4.83 
4.97 
4.90 

 
4.98 

 
4.58 

 
4.85 
4.86 
4.47 

 
4.81 

.13 
 

.37 

.26 

.35 
 

.13 
 

.72 
 

.40 

.39 

.72 
 

.43 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

4.12 
 

4.25 
4.25 
4.00 

 
3.76 

 
4.13 

 
4.25 
4.27 
3.74 

 
4.25 

.32 
 

.43 

.43 

.51 
 

.66 
 

.78 
 

.67 

.44 

.65 
 

.43 

ค่อน 
ขา้งมาก 
มาก 
มาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 
มาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

4.45 
 

4.47 
4.52 
4.34 

 
4.23 

 
4.30 

 
4.48 
4.50 
4.02 

 
4.46 

.49 
 

.50 

.51 

.63 
 

.79 
 

.78 
 

.65 

.51 

.77 
 

.51 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
มาก 

มาก 
 

มาก 
ภาพรวม 4.82 .26 มาก 4.10 .36 ค่อน 

ขา้งมาก 
4.38 .48 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ระดบัความเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อการจดั
ส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมตามรายการขา้งตน้
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.38) เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบวา่ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้
บณัฑิตมีความเห็นต่อการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัมากเกือบทุกรายการ ยกเวน้เร่ืองความ
แขง็แรง ทนทาน ใชง่้ายมีความเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 4.02) 

เม่ือพิจารณาแยกความคิดเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมี
ความเห็นกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม
ตามรายการข้างต้นอยู่ในระดับมาก ( X =4.82) ในขณะท่ีผู ้ใช้บัณฑิตมีความเห็นในระดับ
ค่อนขา้งมาก ( X = 4.10) 
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เม่ือพิจารณาในรายขอ้แต่ละรายการขา้งตน้ พบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นในระดบั
มากทุกรายการ ในขณะท่ีผู ้ใช้บัณฑิตมีความเห็นกับรายการข้างต้นในระดับมากและระดับ
ค่อนขา้งมากในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั 
 

ตารางท่ี 4.32  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเห็นท่ีมีต่อประเภทของส่ิงอ านวย
ความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 

ประเภทของส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

 

ผูผ้ลิตบณัฑิต (n=59) ผูใ้ชบ้ณัฑิต (n=93) ภาพรวม (n=152) 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 

1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ 
(ไดแ้ก่ หนงัสือ ต ารา แบบฝึกหดั
คู่มือครู สมุดภาพ พจนานุกรม 
บตัรค า บตัรประโยค รูปภาพ 
ภาพชุด ของจริง ของตวัอยา่ง 
ของจ าลอง เทปเสียง แผน่ซีดี วดีี
ทศัน์  ซีดีรอม เป็นตน้) 
2. ส่ือการสอนประเภทอุปกรณ์ 
(ไดแ้ก่ กระดาน เคร่ืองฉายต่างๆ 
แผน่ป้าย ป้ายนิเทศ เคร่ืองเล่น
เทป โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็น
ตน้) 
3. ส่ือการสอนประเภทส่ืออีเลด็
ทรอนิด (ไดแ้ก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียน
ออนไลน์ e-learning เป็นตน้) 
4. หอ้งสมุด 
 
5. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
 
6. หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบติั 

4.88 
 
 
 
 
 
 

4.98 
 
 
 
 

4.68 
 
 
 

4.69 
 

4.68 
 

4.68 

.32 
 
 
 
 
 
 

.13 
 
 
 
 

.50 
 
 
 

.46 
 

.50 
 

.50 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

4.15 
 
 
 
 
 
 

3.85 
 
 
 
 

3.63 
 
 
 

3.74 
 

3.86 
 

3.98 

.60 
 
 
 
 
 
 

.60 
 
 
 
 

.48 
 
 
 

.44 
 

.60 
 

.51 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 
 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 

 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 
ค่อน 

ขา้งมาก 

4.43 
 
 
 
 
 
 

4.28 
 
 
 
 

4.03 
 
 
 

4.11 
 

4.17 
 

4.25 

.62 
 
 
 
 
 
 

.73 
 
 
 
 

.70 
 
 
 

.64 
 

.69 
 

.61 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ค่อน 
ขา้งมาก 
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ภาพรวม 4.76 .34 มาก 3.86 .34 ค่อน 
ขา้งมาก 

4.21 .55 มาก 
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จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ระดับความเห็นท่ีมีต่อประเภทส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ภาพรวม พบว่า ทั้ งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตให้ความเห็นต่อประเภทของส่ิงอ านวยความ
สะดวกตามรายการขา้งตน้ในระดบัมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาความเห็นเป็นรายขอ้ พบว่าทั้ง
ผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นต่อประเภทส่ิงอ านวยความสะดวกได้แก่ ส่ือการสอน
ประเภทวสัดุ ส่ือการสอนประเภทอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในระดบั
มาก ( X = 4.43 4.28 และ4.25ตามล าดบั) ในขณะท่ีส่ือการสอนประเภทส่ืออีเล็ดทรอนิด ห้องสมุด
และห้องปฏิบัติการทางภาษาให้ความเห็นในระดับค่อนข้างมาก ( X = 4.03 4.11 และ4.17
ตามล าดบั) 

เม่ือพิจารณาแยกความคิดเห็นของผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตพบว่า ผูผ้ลิตบณัฑิตมี
ความเห็นต่อประเภทของการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ในภาพรวมตามรายการข้างตน้อยู่ในระดบัมาก ( X =4.76) ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นใน
ระดบัค่อนขา้งมาก ( X = 3.86) 

เม่ือพิจารณาในรายขอ้แต่ละรายการขา้งตน้ พบวา่ ผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นต่อประเภท
ส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัมากทุกรายการ ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นกบัรายการขา้งตน้
ในระดบัค่อนขา้งมากทุกรายการ 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมผลการศึกษาเชิงปริมาณโดยการถามเจาะลึกเพื่อให้ได้
ค  าตอบอย่างชัดเจนในประเด็นท่ีผลการศึกษาเชิงปริมาณระหว่างผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้บณัฑิตมี
ความเห็นไม่ตรงกันหรือไม่สอดคล้อง และเน่ืองจากผู ้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ให้ออกนาม  
การรายงานผลการวิเคราะห์ในส่วนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัจึงก าหนดผลการสัมภาษณ์เป็นล าดบัท่ี
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์แทนช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

4.2.1.1 ประเด็นปรัชญาการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ในประเด็นปรัชญาการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีทั้งผูผ้ลิตและ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ปรัชญาการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมุ่ง
ความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวและสนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่มีประเด็นท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนัและไม่สอดคล้องกนัในประเด็น
กล่าวคือ กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตให้ความส าคญักบัทกัษะในการประกอบอาชีพมากกว่าการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตให้ความส าคญักบัการการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
มากกวา่ทกัษะในการประกอบอาชีพ ในประเด็นท่ีแตกต่างกนั ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 
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ตารางท่ี 4.33  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเร่ืองปรัชญาการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 เห็นด้วยท่ีควรน ามาผสมผสานกันเพราะจะท าให้ปรัชญามีคุณภาพ 
มองเห็นภาพของผลผลิตของโปรแกรมน้ีไดช้ดัเจน 

คนท่ี 2 เห็นดว้ยวา่ควรเพิ่มเติมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและส าคญัท่ีสุดคือการสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

คนท่ี 3 เห็นดว้ยทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
คนท่ี 4 เห็นดว้ยทั้งภาพรวมและความเห็นท่ีแตกต่างทั้งสองประเด็นไม่วา่จะเป็น

เร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมและผลิตเพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หากผลิตโดยไม่ค  านึงถึงประเด็นดงักล่าว  ผลกระทบจะ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเพราะรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมี
เม็ดเงินท่ีสูง และส่งผลกบับณัฑิตคือจบแต่ไม่มีงานท า ภาวการณ์ตกงาน
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้นเห็นด้วยกับการผสมผสานให้
เหมาะสมตามหลกัวชิาการ 

คนท่ี 5 เห็นดว้ยกบัทั้งสองฝ่าย 
คนท่ี 6 ตลาดแรงงานทางการท่องเท่ียวตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ

ตรงตามต าแหน่งงาน ตอ้งการคนท างานท่ีมีคุณธรรมมีจริยธรรม และ
เคารพจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งมาก 

คนท่ี 7 เห็นดว้ยกบัการบูรณาการทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
คนท่ี 8 เห็นดว้ยกบัทั้งสองฝ่าย 

 
จากประเด็นขา้งตน้ ได้ขอ้สรุปว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องให้

ผสมผสานความเห็นของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตเข้าด้วยกัน ประมวลผลการศึกษาได้
ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ควรเน้นผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว และมีคุณธรรมท่ีสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

4.2.1.2 ประเด็นรูปแบบหลกัสูตรของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ในประเด็นรูปแบบหลักสูตรทั้ งผูผ้ลิตและผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นสอดคล้องกันว่า

รูปแบบหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควรให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์
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เรียนรู้และให้ผูเ้รียนเรียนรู้การแกปั้ญหา (45.80% ของผูผ้ลิตบณัฑิต 39.80%ของผูใ้ชบ้ณัฑิต) แต่มี
ประเด็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนั คือกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นว่ารูปแบบหลกัสูตรควรให้ความส าคญั
กบัความตอ้งการ ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนดว้ยใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั 1 (60.20% 
ของผูใ้ช้บัณฑิต) ในขณะท่ีกลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตไม่ให้ความส าคญัเลย (0%) กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตมี
ความเห็นว่ารูปแบบหลักสูตรท่ีผสมผสานมีความเหมาะสมเป็นอนัดับ 1 (54.20% ของผูผ้ลิต
บณัฑิต) ในขณะท่ีผูใ้ช้บณัฑิตไม่ให้ความเห็นเลย (0%) ในประเด็นท่ีทั้งสองกลุ่มมีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนั ท่านมีความเห็นอยา่งไร 

 
ตารางท่ี 4.34  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเร่ืองรูปแบบหลกัสูตร 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 เห็นด้วยกับกลุ่มผู ้ใช้บัณฑิต เพราะควรยึดความต้องการของสถาน
ประกอบการเป็นหลกั 

คนท่ี 2 เม่ือสถานประกอบการตอ้งการให้สถาบนัการศึกษาผลิตลกัษณะใด เราก็
ควรยดึปฏิบติัแต่ไม่ควรทิ้งหลกัการในภาพรวม 

คนท่ี 3 เม่ือดูแบบสอบถามแล้ว กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตตอบว่ารูปแบบหลักสูตรท่ี
ผสมผสาน คิดวา่กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตตอบในมุมมองของนกัวิชาการ ผูว้ิจยั
คงตอ้งใช้วิจารญาณตดัสินให้เหมาะอาจมีหลกัการทางทฤษฏีประกอบ 
หากตอ้งการใหฟั้นธงก็น่าจะยดึความตอ้งการของสถานประกอบการ 

คนท่ี 4 เห็นว่าควรจะผสมผสานระหว่างค าตอบของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูใ้ช้
บณัฑิตเพราะจะได้ทั้งหลกัการท่ีเป็นทฤษฎีและหลกัปฏิบติัท่ีเป็นความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

คนท่ี 5 ในเร่ืองหลกัสูตรเป็นเร่ืองของหลกัการทางวิชาการ แต่การสร้างหลกัสูตร
ควรตอ้งส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นเร่ืองส าคญั  

คนท่ี 6 สถาบนัการศึกษาควรสร้างหลกัสูตรตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
จะไดไ้ม่มีปัญหาคนตกงาน 
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ตารางท่ี 4.34  (ต่อ) 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ความคิดเห็น 
คนท่ี 7 หากพิจารณาวา่ผลผลิตท่ีจบตอ้งมีความรู้ ความสามารถตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน เ ห็นด้วยกับความต้องการบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

คนท่ี 8 เห็นดว้ยทั้งสองกลุ่ม หลกัสูตรควรเนน้การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
และการเรียนรู้การแกปั้ญหาใหม้ากๆ 

 
จากประเด็นขา้งตน้ ไดข้อ้สรุปว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกบั

กลุ่มผูใ้ช้บณัฑิต และมีความเห็นให้ผสมผสานระหว่างความเห็นของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูใ้ช้
บณัฑิตเขา้ดว้ยกนั ประมวลผลการศึกษาไดรู้ปแบบหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควรให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และใหผู้เ้รียนรู้การแกปั้ญหา 

4.2.1.3 ประเด็นของเน้ือหาสาระของหลกัสูตรโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ในประเด็นเน้ือหาสาระของหลกัสูตรโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ี

ทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เน้ือหาสาระควรเนน้การเรียนรู้ดว้ยการ
ลงมือปฏิบติัจนเกิดทกัษะ เกิดประสบการณ์ และสามารถเปล่ียนแปลพฤติกรรม ในประเด็นท่ีไม่
สอดคล้องกนั กล่าวคือ กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตมีความเห็นว่าเน้ือหาสาระของหลกัสูตรควรเน้นการ 
บูรณาการเน้ือหาวชิาต่างๆ ในขณะท่ีกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นวา่เนน้การเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา
และการถ่ายทอดเน้ือหาวชิา สาระและความรู้วทิยาการต่างๆ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 
 
ตารางท่ี 4.35  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเร่ืองเน้ือหาสาระของหลกัสูตร 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 1 เห็นดว้ยกบักลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต ในเร่ืองเนน้การเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหา 
คนท่ี 2 น่าจะผสมผสานความเห็นของทั้งสองฝ่าย 
คนท่ี 3 เห็นดว้ยกบัทั้งสองกลุ่ม 

คนท่ี 4 เห็นวา่ควรจะผสมผสานระหวา่งค าตอบของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เพราะจะไดท้ั้งหลกัการท่ีเป็นทฤษฎีและหลกัปฏิบติัท่ีเป็นความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
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ตารางท่ี 4.35  (ต่อ) 
 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

คนท่ี 5 เห็นดว้ยกนัในประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนั 

คนท่ี 6 เห็นดว้ยกบัทั้งสองกลุ่ม ควรผสมผสานเพื่อประโยชน์เกิดแก่ผูเ้รียน 
คนท่ี 7 เห็นดว้ยกบักลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต 
คนท่ี 8 เห็นดว้ยทั้งสองกลุ่ม น่าจะบูรณาการทั้งความเห็นของทั้งสองกลุ่ม 

 
จากประเด็นขา้งตน้ ไดข้อ้สรุปวา่ ความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ผสมผสาน

ระหวา่งความเห็นของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต น าผลการวิเคราะห์และสัมภาษณ์เพิ่มเติมมา
ประมวลไดเ้น้ือหาสาระของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควรเนน้การเรียนรู้ดว้ยการลงมือ
ปฏิบติั เกิดประสบการณ์ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน 

4.2.2 น าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประมวลกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมัน่ใจยิ่งข้ึน และเน่ืองจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ให้ออกนาม  
การรายงานผลการวิเคราะห์ในส่วนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัจึงก าหนดผลการสัมภาษณ์เป็นล าดบัท่ี
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์แทนช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ตารางท่ี 4.36  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับปรัชญาของการจัดการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเชิงปริมาณเร่ืองสาระการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว พบว่า ความเห็นในภาพรวมของทั้งผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ช้
บณัฑิตเร่ืองปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเหมาะสม คือ “ มุ่งผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ” ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ 
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ปรัชญาการจดัการโปรแกรมน้ีเนน้ผลผลิตท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เน้น
คุณธรรมจริยธรรม การฝึกปฏิบติัจนมีทกัษะในการประกอบอาชีพ และท่านเห็นดว้ยหรือไม่ และมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร  
 
ตารางท่ี 4.36  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัปรัชญาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห ้

สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 1   ด้านบริการทางธุรกิจน าเท่ียวควรปลูกฝังบณัฑิตให้มี

ความรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และควรเน้นการ
สนองตอบตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

คนท่ี 2   ไม่มี 

คนท่ี 3   ควรเนน้เร่ืองความรู้ คุณธรรม และความสามารถในการ
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นส าคญั 

คนท่ี 4   ผลผลิตของโปรแกรมน้ีต้องมีความรู้ความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

คนท่ี 5   ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นควรเนน้การใชง้านไดจ้ริง 
คนท่ี 6   เพราะว่าตลาดนกัท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นตลาด

ใหญ่ มีนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งปี และนกัท่องเท่ียวมีก าลงั
ในการใช ้ 

คนท่ี 7   ไม่มี 

คนท่ี 8   นอกจากเน้นความรู้แล้วควรให้มีความสามารถในการ
พดู ฟัง อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียวใหไ้ด ้

  
จากตารางท่ี 4.36 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกไดว้า่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นดว้ยกบั

ปรัชญาของการจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า เ ท่ียว คือ มุ่งผลผลิตท่ีมีความรู้ 
ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีคุณธรรมจริยธรรม มีทกัษะในการประกอบอาชีพและ
สนองความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ และเห็นดว้ยท่ีปรัชญาการจดั
โปรแกรมน้ีเน้นผลผลิตท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เน้นคุณธรรมจริยธรรม การฝึก
ปฏิบติัจนมีทกัษะในการประกอบอาชีพ 
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ตารางท่ี 4.37 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นสอดคลอ้งกนั 
เร่ืองจุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว “ เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวสามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม มี
ทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ”  ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่าจุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมมุ่งความรู้ ความสามารถของบณัฑิตในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวจนมีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  และท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร 

 
ตารางท่ี 4.37  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย 

คนท่ี 1   ไม่มี 

คนท่ี 2   ไม่มี 

คนท่ี 3   ไม่มี 

คนท่ี 4   ขอเพิ่มเติม ความรู้ทางมารยาทและความแตกต่างทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจน าเท่ียว  

คนท่ี 5   ขอเนน้ ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นควรเนน้การใชง้านไดจ้ริง 
คนท่ี 6   ควรเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ี

สามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
สมรรถนะท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

คนท่ี 7   1.ควรเนน้ความรู้ท่ีทนัสมยั ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 

2.การมีความรู้เ ก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและความรู้
ทางด้านภาษาญ่ีปุ่นอย่างดีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั แต่
ตอ้งให้ความรู้เร่ืองความแตกต่างทางวฒันธรรมดว้ย หาก
ไม่รู้เขา ผลเสียระยะยาวก็คือนักท่องเท่ียวอาจมาเท่ียว
ประเทศไทยนอ้ยลง หรืออาจไม่มาเลย นอกจากน้ีการ 
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ตารางท่ี 4.37 (ต่อ) 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย 

   ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีนั้นก็เป็นส่ิงส าคญัอีก
ประการหน่ึงการสร้างความเช่ือมั่นและความไวว้างใจ
ให้แก่นกัท่องเท่ียวก็มีความส าคญัอยา่งมาก ควรเสริมการ
ฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการช้ีแนะจากผูรู้้
และมีประสบการณ์เป็นการส่งเสริมทกัษะและสมรรถนะ 
ดังนั้ นโปรแกรมเรียนควรมีการศึกษานอกสถานท่ี 
การศึกษาจากรณีศึกษา การฝึกในสถานท่ีจริงเป็นตน้ 

คนท่ี 8   ไม่มี 

 
จากตารางท่ี 4.37 สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นด้วยกบัจุดมุ่งหมายของการ

จดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว ความสามรถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ความรู้มารยาทและความแตกต่างทาง
วฒันธรรม สามารถประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดแรงงานทั้ งในและต่างประเทศ เน้นความรู้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีทันสมัย ทันโลก และทัน
เหตุการณ์ ท่ีส าคญั คือความรู้เร่ืองความแตกต่างทางวฒันธรรม 

ตารางท่ี 4.38  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัรูปแบบหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเชิงปริมาณเร่ืองรูปแบบหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่รูปแบบ
หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนรู้การแกปั้ญหา ท่านเห็นดว้ยหรือไม่  และท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร 
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ตารางท่ี 4.38  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัรูปแบบหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย 

คนท่ี 1   ไม่มี 

คนท่ี 2   ไม่มี 

คนท่ี 3   ประเด็นของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ควร
เน้นภาษาญ่ีปุ่นและการท่องเท่ียว การแกปั้ญหาควรเน้น
การจัดการในภาพใหญ่ขององค์กร และเน้นการ
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ย 

คนท่ี 4   ไม่มี 

คนท่ี 5   ควรให้ความส าคญักบัภาษาญ่ีปุ่นดว้ยการเรียนการสอน
ท่ีออกฝึกภาคสนาม เพราะจะไดพ้บกบัปัญหาจริง และ
เรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหา 

   จากสภาพจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
คนท่ี 6   ขอเพิ่มเติมการแกปั้ญหาท่ีไดจ้ากประสบการณ์จริงและ

ควรเน้นการฝึกภาคปฏิบติันอกสถานท่ี เน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ควบคู่กบัทฤษฎีและหลกัการ 

คนท่ี 7   ไม่มี 

คนท่ี 8   ควรมีการฝึกงานช่วงปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษาตั้งแต่
ชั้นปีท่ี 2 เป็นตน้ไปเพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

 
จากตารางท่ี 4.38 สรุปได้ว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ ง 8 คนเห็นด้วยกับรูปแบบหลักสูตร

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ มุ่งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การ
แกปั้ญหา และการฝึกปฏิบติั 

ตารางท่ี 4.39 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัเน้ือหาสาระของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียว 
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จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มผูผ้ลิต
บณัฑิตและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เน้ือหาสาระของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวคือ “เนน้การเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจนเกิดทกัษะ เกิดประสบการณ์และสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน” 
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ และท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยา่งไร 
 
ตารางท่ี 4.39  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัสาระหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 1   ท่ีเสนอมาถูกตอ้งมาก โดยเฉพาะขอ้ความท่ีว่า “การ

เ รี ยน รู้ด้วยการลง มือป ฏิบัติ จน เ กิดทักษะ  เ กิ ด
ประสบการณ์และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม” หาก
โปรแกรมน้ีส า เ ร็จบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะต้อง
สนองตอบความต้องการของธุรกิจน าเท่ียวแน่นอน 
เพราะการเรียนภาษาไม่วา่ภาษาใดก็ตาม ผลท่ีควรจะได้
คือสามารถส่ือสารไดด้ว้ยภาษานั้นๆ สรุปวา่โปรแกรม
น้ีควรเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติัได ้

คนท่ี 2   ไม่มี 

คนท่ี 3   นอกจากการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปแล้ว ควรเรียนรู้
การแก้ปัญหาแบบญ่ีปุ่น การใช้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีถูกต้อง 
การท างานแบบญ่ีปุ่นและเรียนรู้วฒันธรรมและแนวคิด
ของคนญ่ีปุ่นด้วย ในมุมมองของตนท่ีคลุกคลีกับคน
ญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมากท าให้ทราบว่าคนญ่ีปุ่นมีแนวคิด 
มีวฒันธรรมทางความคิดหลายอย่างท่ีแตกต่างกบัไทย 
หากได้เรียนรู้เขา ตลาดญ่ีปุ่นจะเป็นตลาดท่ีท ารายได้
ให้กบัธุรกิจน าเท่ียวของไทย เพราะในมุมมองของคน
ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ชอบประเทศไทยด้วยเหตุผลหน่ึงจาก
การสอบถามคนญ่ี ปุ่นจ านวนหน่ึง  ค าตอบท่ีได้
คลา้ยกนั คือ ประเทศไทยอบอุ่น ไม่หนาวเหมือนญ่ีปุ่น 

 

DPU



 192 

ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 4   ไม่มี 

คนท่ี 5   ในประเด็นเร่ืองการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ 
ในความเห็นของผมคิดว่า ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนควร
ไดรั้บจะเกิดจากบุคคล 3 ฝ่าย  1. ตวันกัศึกษาท่ีมีความ
มุ่งมัน่ มีใจรักท่ีจะเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ 2.อาจารย์ท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ผู ้ถ่ายทอดความรู้เป็น
บุคคลท่ีส าคญัควรมีทั้งความรู้และประสบการณ์ ซ่ึง 
หมายถึงความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
ญ่ีปุ่นท่ีสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ และควรมี
ประสบการณ์ท างานกบัคนญ่ีปุ่นทางธุรกิจน าเท่ียว  3.ผู ้
มีประสบการณ์ หมายถึง ท่ีปรึกษา อาจารยพ์ิเศษเฉพาะ
กิจ หรือวทิยากรบรรยายเสริม 

คนท่ี 6   ไม่มี 

คนท่ี 7   ไม่มี 

คนท่ี 8   การเรียนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อใหใ้ชง้านไดจ้ริง ควรเนน้
ทกัษะทุกดา้นทั้งฟัง พดู อ่าน เขียน แต่ปัจจุบนัมี
มคัคุเทศกจ์  านวนมากท่ีมีแต่ทกัษะการพดูและฟังก็คิด
วา่ท างานไดน่้าจะพอแลว้ จากประสบการณ์ของผมการ
ฟังออก พดูได ้ไม่เพียงพอ 

 
จากตารางท่ี 4.39 สรุปได้ว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ ง 8 คนเห็นด้วยกับ เน้ือหาสาระของ

หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะ เกิด
ประสบการณ์และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ตารางท่ี 4.40 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
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จากการวเิคราะห์ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา่กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิตมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่ากระบวนการพฒันาและประเมินหลักสูตรประกอบด้วยการพฒันา
หลกัสูตร มีกระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 

1. มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรประกอบด้วยผูมี้คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาหรือมี
ประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน าเท่ียว 

2. มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบ
ในแต่ละปีการศึกษา 

3. มีการวพิากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
4. มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก4-5ปี 
5. การประเมินหลกัสูตร ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
6. มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูส้อน 
7.  มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว 
8.  มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิา 
9. มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
10. มีการติดตามการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว 
11. การประเมินหลกัสูตรท าทุก 4-5 ปี 

 

ตารางท่ี 4.40  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 1   ในเร่ืองของการพฒันาหลกัสูตรขอเพิ่มเติมในส่วนของ
การส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการธุรกิจน า
เ ท่ียวและความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีจบในแต่ละปี
การศึกษาเพื่อให้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมควรกระท าเชิง
ลึก และในส่วนของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาควรเก็บขอ้มูลหลงัจากบณัฑิตไดท้  างานนั้นๆ
เป็นช่วงเวลาหน่ึงแล้วจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อน าเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาได ้

คนท่ี 2   ไม่มี ขอเสริมวา่เป็นการจดัท่ีเป็นรูปธรรมมาก 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ) 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

คนท่ี 3   ในหวัขอ้การประเมินหลกัสูตรในประเด็นมีการประเมิน
การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา ขอเพิ่มเติม หรือหลงัจาก
ท างานไปแลว้ 6 เดือน 

คนท่ี 4   ไม่มี 

คนท่ี 5   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ถา้ท าอย่างมีระบบ ท าอย่างจริงจงัอย่าง
สม ่าเสมอและท าอย่างต่อเน่ืองจะเกิดผลทั้งสามฝ่าย คือ 
นักศึกษาท่ีจะจบออกไปประกอบอาชีพ อาจารย์ และ
นักท่องเท่ียว ส่งผลให้ประเทศมีรายได้ เศรษฐกิจของ
ประเทศดี  
 

คนท่ี 6   การประเมินหลักสูตร น่าจะมีผู ้ทรงคุณวุฒิจากต่าง
สถ าบัน เข้ า ม า ร่วมด้วย เพื่ อ เ ป็นก ารแลก เป ล่ี ยน
ประสบการณ์ แต่ก็ มีข้อระว ังเ ร่ืองการแข่งขันทาง
การศึกษา 

คนท่ี 7   เน่ืองจากสภาพสังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงและมี
การพฒันาท่ีเร็วมาก การปรับปรุงหลกัสูตรน่าจะท าทุก
สองปี 

คนท่ี 8   ไม่มี 

 
จากตารางท่ี 4.40 สรุปไดว้า่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นดว้ยกบักระบวนการพฒันาและ

การประเมินหลกัสูตร ตามกระบวนการดงัน้ี 

การพฒันาหลักสูตรประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังน้ี มีคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรประกอบดว้ย ผูมี้คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่น และธุรกิจ
น าเท่ียว มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่
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ละปีการศึกษา มีการวพิากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีแผนการ
พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4-5 ปี 

การประเมินผลหลักสูตรด าเนินการดังต่อไปน้ี มีการประเมินหลักสูตรโดยผูส้อน  
มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว มีการประเมิน
การจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา มีการติดตาม
การปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว การประเมินหลกัสูตรท าทุก 
4-5 ปี 

ตารางท่ี 4.41 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดับุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั การจดับุคลากรสอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีประเด็นดงัน้ี 

1. การวางแผนบุคลากรสอน ด าเนินการตามขั้นตอน คือ ส ารวจบุคลากรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั พยากรณ์ก าลงับุคลากรกบังานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพ จดัท าแผนอตัราก าลงั
ล่วงหนา้ 

2. การสรรหาบุคลากรสอนมีเกณฑก์ารสรรหา ดงัน้ี คือ ความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่น
ทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจดัการ ความรู้การสอน ประสบการณ์ทาง
ธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอนในระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท 

Inboundนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็นมคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง 
3. การคัดเลือกบุคลากรสอน  ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่น 

ตรวจสอบประสบการณ์ ตรวจสอบระดับการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่นทดสอบความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว และตรวจสอบประวติัเดิม(ถา้มีประสบการณ์การท างาน) 

4. การพฒันาบุคลากร จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การประชุม อบรม สัมมนา
ทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม สัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดับสูงข้ึนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์
เพิ่มพนูความรู้ทางสายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินทั้งคุณวฒิุและคุณสมบติั ประเมินผลการ
ปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวิชาการ ประเมินการเพิ่มพูนความรู้วิชาการและ
วชิาชีพ 
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ตารางท่ี 4.41  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดับุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 1   เห็นดว้ย ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมในหวัขอ้เกณฑ์การ

สรรหา บุคลากรประ เด็นประสบการณ์สอนใน
ระดับอุดมศึกษา ตรงประเด็นน้ีในความคิดเห็นของ
ดิฉนัอาจไม่จ  าเป็น 

คนท่ี 2   ในหัวขอ้การสรรหาบุคลากรสอน การมีประสบการณ์
สอนในระดบัอุดมศึกษาใส่เจาะจงไวก้็ดี เพราะการสอน
ในแต่ละระดบัคล้ายคลึงกนัแต่ก็ไม่เหมือนกนัในบาง
ประเด็น การสอนในระดบัอุดมศึกษาควรเนน้การท าได ้
การคิดไดแ้ละคิดเป็น การแกปั้ญหาได ้ 

คนท่ี 3   ไม่มี 

คนท่ี 4   ขอเพิ่ม เ ติมว่าควรมีอาจารย์ชาวญ่ี ปุ่นท่ี มีสัดส่วน
มากกว่าอาจารยช์าวไทย และอาจารยช์าวญ่ีปุ่นควรใช้
เกณฑทุ์กขอ้ขา้งตน้เพื่อใหไ้ดบุ้คลาการสอนท่ีมีคุณภาพ
เพื่อบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

คนท่ี 5   แสดงความเห็น การหาบุคลากรสอนส่ิงส าคญัสุด คือ 
คุณวฒิุและคุณสมบติัของอาจารย ์ควรมีทั้งสองลกัษณะ 

คนท่ี 6   ไม่มี 

คนท่ี 7   ไม่มี 

คนท่ี 8   คุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่นอาจไม่จ  าเป็น หากมีการ
อบรม สัมมนา ดา้นภาษาญ่ีปุ่นเป็นเวลานาน และใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในการประกอบอาชีพสม ่าเสมอ การเพิ่มพูน
คุณวฒิุโดยเฉพาะการอบรมระยะยาวในประเทศญ่ีปุ่นมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง การเพิ่มความรู้ทางวิชาการมี
ความส าคญัมากเช่นกนั สรุปว่าบุคลากรสอนตอ้งเน้น
การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพและควรท า
เป็นประจ าสม ่าเสมอ 
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จากตารางท่ี 4.41 สรุปไดว้่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นดว้ยกบัการจดับุคลากรสอน  
มีการด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี คือ การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก การพฒันา และการ
ประเมินผล 

1. การวางแผนบุคลากรสอน ด าเนินการตามขั้นตอน คือ ส ารวจบุคลากรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัพยากรณ์ก าลงับุคลากรกบังานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพ จดัท าแผนอตัราก าลงั
ล่วงหนา้ 

2. การสรรหาบุคลากรสอนมีเกณฑ์การสรรหา ดังน้ี คือ ความรู้ความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่นทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจัดการ ความรู้การสอน 
ประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอนในระดบัอุดมศึกษา ประสบการณ์ท างานใน
บริษทัน าเท่ียวประเภท Inboundนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็นมคัคุเทศก์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึน
ทะเบียนถูกตอ้ง 

3. การคัดเลือกบุคลากรสอน  ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่น 
ตรวจสอบประสบการณ์ ตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่น (Japanese Language 
Proficiency Test: JLPT) ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว และตรวจสอบประวติัเดิม (ถา้มีประสบการณ์
การท างาน) 

4. การพฒันาบุคลากร จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การประชุม อบรม สัมมนา
ทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม สัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดับสูงข้ึนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์
เพิ่มพนูความรู้ทางสายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินทั้งคุณวุฒิและคุณสมบติั ประเมินผล 
การปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวิชาการ ประเมินการเพิ่มพูนความรู้วิชาการ
และวชิาชีพ 

ตารางท่ี 4.42  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีประเด็นดงัน้ี 
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1. หลกัการจดัการเรียนการสอน เนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนค านึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนและการฝึกปฏิบติั
ในสถานท่ีจริง 

2. รูปแบบการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการความรู้ ความเขา้ใจจนสามารถ
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

3. รูปแบบการสอน เนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
4. วธีิการสอน การบรรยาย ทศันศึกษา บทบาทสมมติ เกม สถานการณ์จ าลอง และการฝึก

ปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน มีลกัษณะดงัน้ี 

1) กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
2) กิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
3) กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
4) กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
5) ผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
6) กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
7) กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน 
8) กิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
9) กิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้

 

ตารางท่ี 4.42  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียว 

 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 1   ขอเพิ่มเติมในหัวขอ้รูปแบบการสอนเน้นกิจกรรมฝึก

การคิดแกปั้ญหา(Problem based)  
คนท่ี 2   ในภาพรวมการจัดการเหมาะสมแล้วขอเพิ่มเติมให้

ชดัเจนตรงประเด็นรูปแบบการสอนควรจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการฝึกการแสดงความเห็น การ
โตต้อบ การอภิปรายขอ้คิดเห็นใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

คนท่ี 3   ไม่มี 
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ตารางท่ี 4.42  (ต่อ) 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 4   ไม่มี 

คนท่ี 5   ขอเสริม ควรให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูลทัว่ไประหว่าง
ไทยญ่ีปุ่น ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ขอ้มูล
ความส าคัญของท้องถ่ินนั้นๆ ข้อมูลการค้าขาย การ
น าเสนอรายการท่องเท่ียว สินค้าพื้นเมืองและอ่ืนๆ 
วิธีการบริการและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี การมีคุณธรรมและเทคนิคการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คนท่ี 6   เน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาพฤติกรรมการคิด
ของผูเ้รียน เพราะงานธุรกิจท่องเท่ียวการแกปั้ญหาเป็น 
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากๆ 

คนท่ี 7   ไม่มี 

คนท่ี 8   ไม่มี 

   
จากตารางท่ี 4.42 สรุปไดว้่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นดว้ยกบั การจดัการเรียนการ

สอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีประเด็นดงัน้ี 
หลกัการจดัการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสมและ

ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนและการฝึกปฏิบติั
ในสถานท่ีจริง 

รูปแบบการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการความรู้ ความเขา้ใจจนสามารถใช้
ภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

รูปแบบการสอน เนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิด 
วิธีการสอน การบรรยาย ทศันศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง และการฝึก

ปฎิบติัในสถานท่ีจริง 
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีพฒันาผู ้เรียนให้มี
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คุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดกบั
ผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมมีความ
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน กิจกรรม
มีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้

ตารางท่ี 4.43 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั การจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ มีกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ มีการให้ค  าแนะน านกัศึกษาเร่ืองการเรียน มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ มีการให้ค  าปรึกษา
แบบกลัยาณมิตร มีการติดตามผลการเรียน มีการจดัทุนการศึกษา มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
มีการดูแลเร่ืองวนิยัและบุคลิกภาพ และปัจฉิมนิเทศ 

ส่วนประเภทกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ควรจดัให้ครบทุกดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม 

 
ตารางท่ี 4.43  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น 

เพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 1   ไม่มี 
คนท่ี 2   ไม่มี 

คนท่ี 3   การจัดปฐมนิเทศนอกจากการจัดอธิบายการเ รียน 
หลกัสูตร การใช้ชีวิตแลว้ ควรเชิญวิทยากรหรือศิษยเ์ก่า
บรรยายเร่ืองเส้นทางการเรียนสู่การประกอบอาชีพ เพื่อ
เป็นการวางแนวทางการเรียนของผูเ้รียน 

คนท่ี 4   ไม่มี 

คนท่ี 5   ไม่มี 
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ตารางท่ี 4.43  (ต่อ) 
 

ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 6   ทั้งกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศควรเชิญวิทยากร

จากสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวหรือศิษย์เก่าให้
ความรู้เร่ืองการเตรียมตวัสู่งาน การเตรียมตวัก่อนการ
ท างาน เป็นตน้ 

คนท่ี 7   ไม่มี 

คนท่ี 8   ควรจดักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมใหม้ากๆ 

 
จากตารางท่ี 4.43 สรุปไดว้า่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นดว้ยกบัการจดักิจการนกัศึกษา

ของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จดัให้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ มีการให้ค  าแนะน า
นกัศึกษาเร่ืองการเรียน มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ มีการให้ค  าปรึกษาแบบกลัยาณมิตร มีการติดตาม
ผลการเรียน มีการจัดทุนการศึกษา มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการดูแลเร่ืองวินัยและ
บุคลิกภาพ และปัจฉิมนิเทศ 

ตารางท่ี 4.44 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตมีความเห็น
สอดคล้องกัน การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกควรเน้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม  
ความน่าสนใจ ความทนัสมยั ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช ้ความแข็งแรง 
ใช้ง่าย ความปลอดภยัในการใช้ ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ 
ส่ือ  อีเล็ดทรอนิด ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการฝึก
ทกัษะทางภาษา 
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ตารางท่ี 4.44  ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว 

 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
คนท่ี 1   เหมาะสมมาก 
คนท่ี 2   ส่ืออีเลก็ทรอนิด ควรรวมถึงส่ือออนไลน์ 
คนท่ี 3   การเรียนการสอนท่ีน่าจะเหมาะสม คือเรียนในชั้นเรียน 

40% และฝึกปฏิบติั 60% 
คนท่ี 4   ไม่มี 
คนท่ี 5   ไม่มี 
คนท่ี 6   ในปัจจุบันส่ือการเรียนรู้ มีเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมาก 

สามารถหาขอ้มลูไดเ้ร็วและเขา้ถึงไดส้ะดวก แต่ไม่ควรเนน้
ส่ือดังกล่าวเพียงอย่างเดียว การบรรยายของผู ้สอนท่ีมี
ประสบการณ์ยงัส าคัญมากไม่ควรเลิกการสอนโดยการ
บรรยาย 

คนท่ี 7   ไม่มี 
คนท่ี 8   น่าจะหาโอกาสฝึกภาษากบัเจา้ของภาษาท่ีไม่ใช่อาจารยท่ี์

สอน จะเป็นการเพ่ิมทกัษะการฟังการพดูไดดี้มาก 
 
จากตารางท่ี 4.44 สรุปไดว้่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนเห็นด้วยกบั การจดัส่ิงอ านวยความ

สะดวกเน้นส่ือเพื่อการเรียนรู้ จดัโดยค านึงถึงความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความน่าสนใจ 
ความทนัสมยั ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช ้ความแข็งแรง ใชง่้าย ความ
ปลอดภยัในการใช ้ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ืออีเล็ดทรอ
นิด หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการฝึกทกัษะทางภาษา 

 
4.3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีประมวลผลจาก
การศึกษา พบวา่ สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีสาระดงัน้ี 
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1. ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

2. จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิต
ใหมี้ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถหรือศกัยภาพในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว เขา้ใจถึงมารยาทและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมสามารถประกอบอาชีพอย่างมีทกัษะ
และสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

3. การจดัหลกัสูตรของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
3.1 รูปแบบหลกัสูตร เน้นความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ การแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั 
3.2 สาระหลกัสูตร เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงจนเกิดทกัษะและสมรรถนะ 
3.3 การพฒันาหลกัสูตร มีกระบวนการต่างๆดงัน้ี มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร

ประกอบดว้ยผูมี้คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน าเท่ียว มี
การส ารวจความต้องการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปี
การศึกษา มีการวิพากษ์หลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีแผนการ
พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4-5ปี 

3.4 การประเมินหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรโดยผู ้สอน มีการประเมิน
หลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว ผูใ้ชบ้ณัฑิต (ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว) มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อน
ส าเร็จการศึกษาหรือหลงัจากท างานไปแลว้ 6 - 12 เดือน มีการติดตามการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว การประเมินหลกัสูตรควรท าทุก 4-5 ปี 

4. การจดับุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวด าเนินการตาม
กระบวนการ ดงัน้ี 

4.1 การวางแผนบุคลากรสอน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ีส ารวจบุคลากรท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน พยากรณ์ก าลังบุคลากรกับงานโดยวิเคราะห์ทั้ งปริมาณและคุณภาพ จัดท าแผน
อตัราก าลงัล่วงหนา้ 

4.2 การสรรหาบุคลากรสอน มีเกณฑ์ดังน้ีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่น
ทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจดัการ ความรู้การสอน ความรู้ดา้นมารยาท 
ความเข้าใจทางวฒันธรรมเพื่องานบริการ ประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอน 
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ประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inboundนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็น
มคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง 

4.3 การคดัเลือกบุคลากรสอน ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่น
ทั้ งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น เน้นสัดส่วนของบุคลากรสอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นควรเท่ากัน 
ตรวจสอบประสบการณ์ บุคลากรสอนชาวไทยตรวจสอบระดับการสอบวดัความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่น(Japanese Language Proficiency Test)ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ตรวจสอบ
ประวติัเดิม(ถา้มีประสบการณ์การท างาน) 

4.4 การพฒันาบุคลากรสอน จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประชุม/อบรม
ทั้งวชิาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดับสูงข้ึนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวิชาการ ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์
เพิ่มพนูความรู้ทางสายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

4.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินคุณวุฒิ/คุณสมบติั ประเมินผล
การปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวิชาการ ประเมินการเพิ่มพูนความรู้วิชาการ
และวชิาชีพ 

5. การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
5.1 หลักการจดัการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความ

เหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนและ
การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 

5.2 รูปแบบการจดัการเรียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจน
สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียวอย่างช านาญ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

5.3 รูปแบบการสอน ตอ้งเนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
5.4 วธีิการสอน เนน้การใชส้ถานการณ์จ าลอง การบรรยาย บทบาทสมมติ ทศัน

ศึกษา และการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
5.5 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ การคิด 
การแกปั้ญหาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
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การสอน กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้องกบัเน้ือหา กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียน กิจกรรมมีความท้าทายความสามารถของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีสามารถ
ประเมินผลการปฏิบติัได ้

6. การจัดกิจการนักศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จัดให้มี
ปฐมนิเทศนกัศึกษา ปัจฉิมนิเทศโดยรุ่นพี่หรือผูมี้ประสบการณ์ทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  จดั
อาจารยท่ี์ปรึกษา จัดทุนการศึกษา จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดดูแลเ ร่ืองวินัยและ
บุคลิกภาพ จดัการฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร จดัให้ครบทุก
ด้าน ได้แก่ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมทั้งไทยและญ่ีปุ่น 

7. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เน้น
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ จดัโดยเน้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความทนัสมยั 
ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช ้และความปลอดภยั  ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม 
คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะทางภาษา แต่การจดัส่ือการสอนส าหรับภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวไม่ควรเน้นส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงอย่างเดียวการบรรยายของ
ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ยงัส าคญัมากไม่ควรเลิกการสอนโดยการบรรยาย 
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4.4 การพฒันารูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 
4.4.1 การร่างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว โดยการน าคุณลกัษณะ

บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์มาประมวลกบัผลการวิเคราะห์สาระการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวสังเคราะห์ท าให้ได้เป็นรูปแบบการจัดการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัร่าง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5  การร่างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษาสาระการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว 

ผลการศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึง

ประสงค ์

รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว(ฉบับร่าง) 
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รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว(ฉบับร่าง) ประกอบด้วย 
1) กรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6  กรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัร่าง) 
 

จากภาพท่ี 4.6 แสดงกรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว(ฉบบัร่าง) คือ ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวและความรู้เร่ืองความ
แตกต่างทางวฒันธรรม พฒันาจนกลายเป็นความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
บวกกบัการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว จนพฒันาไปสู่ ทกัษะและสมรรถนะใน
การใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้  (Knowledge) 
ภาษาญีปุ่่น+ธุรกจิน าเทีย่ว 

+ ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 

 
 ศักยภาพ (Potential) 

ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 
 

คุณธรรมจริยธรรม(Ethics) 
เกีย่วกบัธุรกจิน าเทีย่ว 

 
 
 
 

ทกัษะและสมรรถนะ(Skill & Competency) 
ในการใช้ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกิจน าเทีย่วทีส่นองความ

ต้องการของตลาดแรงงานในและต่างประเทศ 
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2) โครงสร้างของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7  โครงสร้างของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 
จากภาพท่ี 4.7 แสดงโครงสร้างของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ประกอบด้วย ปรัชญาของการจดัการโปรแกรม จุดมุ่งหมายของการจัดการโปรแกรม การจัด
หลกัสูตรของโปรแกรม การจดับุคลากรสอนในโปรแกรม การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรม 
การจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรม การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรม 

3) สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ 
3.1) ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ความรู้ 

ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

3.2) จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิต
บณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เขา้ใจถึงมารยาทและความแตกต่าง

การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ปรัชญา 

 
 

จุดมุ่งหมาย 
 

การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน 

การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการ
นกัศึกษา 

การจดัส่ิงอ านวย 

ความสะดวก 
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ทางวฒันธรรม สามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

3.3) การจดัหลกัสูตรของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
1. รูปแบบหลักสูตร เน้นความรู้ภาษาญ่ี ปุ่นเพื่อ ธุรกิจน า เ ท่ียว สร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ การแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั 
2. สาระหลกัสูตร เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจนเกิดทกัษะและสมรรถนะ 
3. การพฒันาหลักสูตร มีกระบวนการต่างๆดังน้ี มีคณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรประกอบดว้ยผูมี้คุณวฒิุตรงตามสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน า
เท่ียว มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปี
การศึกษา มีการวิพากษ์หลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีแผนการ
พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4-5ปี 

4. การประเมินหลกัสูตร มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูส้อน มีการประเมิน
หลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว ผูใ้ชบ้ณัฑิต(ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว) มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อน
ส าเร็จการศึกษาหรือหลงัจากท างานไปแลว้ 6 - 12 เดือน มีการติดตามการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว การประเมินหลกัสูตรควรท าทุก 4-5 ปี 

3.4) การจดับุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวด าเนินการ
ตามกระบวนการ ดงัน้ี 

1. การวางแผนบุคลากรสอน  ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ีส ารวจบุคลากรท่ีมี
อยู่ในปัจจุบนั พยากรณ์ก าลังบุคลากรกับงานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพ จัดท าแผน
อตัราก าลงัล่วงหนา้ 

2. การสรรหาบุคลากรสอน มีเกณฑ์ดังน้ีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่น
ทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจดัการ ความรู้การสอน ความรู้ดา้นมารยาท 
ความเข้าใจทางวฒันธรรมเพื่องานบริการ ประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอน 
ประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inbound นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็น
มคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง 

3. การคัดเลือกบุคลากรสอน  ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงตามสาขา
ภาษาญ่ีปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น เน้นสัดส่วนของบุคลากรสอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นควร
เท่ากนั ตรวจสอบประสบการณ์ บุคลากรสอนชาวไทยตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้
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ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ตรวจสอบ
ประวติัเดิม (ถา้มีประสบการณ์การท างาน) 

4. การพฒันาบุคลากรสอน จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประชุม/
อบรมทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพ
ภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดบัสูงข้ึนทั้งภายใน
และต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึก
ประสบการณ์เพิ่มพนูความรู้ทางสายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินคุณวุฒิ/คุณสมบัติผูส้อน 
ประเมินผลการปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวิชาการ ประเมินการเพิ่มพูน
ความรู้วชิาการและวชิาชีพ 

3.5) การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
1. หลกัการจดัการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความ

เหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนและ
การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 

2. รูปแบบการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจจน
สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์

3. รูปแบบการสอน เนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
4. วิธีการสอน การบรรยาย ทศันศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง 

และการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

หลกัสูตรกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ การคิด 
การแกปั้ญหาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้รียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้องกบัเน้ือหา กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียน กิจกรรมมีความท้าทายความสามารถของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีสามารถ
ประเมินผลการปฏิบติัได ้

3.6) การจัดกิจการนักศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จัด
ปฐมนิเทศนกัศึกษา ปัจฉิมนิเทศโดยรุ่นพี่หรือผูมี้ประสบการณ์ทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวจดั
อาจารย์ท่ีปรึกษา  จดัทุนการศึกษา การติดตามผลการเรียน การจัดทุนการศึกษา จัดแนะแนว
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การศึกษาและอาชีพ จดัพฒันาวินยัและบุคลิกภาพ  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร จดัฝึกงานเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์วชิาชีพ ประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรควรจดัใหค้รบทุกดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมทาง
วชิาการ กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม
ทั้งไทยและญ่ีปุ่น 

3.7) การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เนน้
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ และควรค านึงถึงความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความ
ทนัสมยั ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช้ ความแข็งแรง ทนทาน ใช้ง่าย 
ความปลอดภยั ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ืออีเล็กทรอนิกส์ 
หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะทางภาษา 

4) ผลการร่างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว โดยการน า
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคม์าประมวลกบัผลการวิเคราะห์สาระ
การจดัการโปรแกรมท าให้ได้รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ช่ือว่า 
“KEP to S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business” หรือ 
“ รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีเน้นการพฒันาความรู้ คุณธรรม และ
ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียว” 
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รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว  
“ KEP to S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business ” 

 

ปรัชญาการจดัการโปรแกรม 
การผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้มีคุณธรรมและความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  

 

จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรม 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว เขา้ใจถึงมารยาทและความแตกต่างทางวฒันธรรม 
สามารถประกอบอาชีพอยา่งมีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

การจดัหลกัสูตร 

-ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจ
น าเท่ียว สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ การแกปั้ญหา 
การฝึกปฏิบติั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
ความตอ้งการของสงัคม 

 
 
 

 

 

การจดับุคลากรสอน 

-เนน้การก าหนดปริมาณและ
คุณภาพของบุคคลตาม
เป้าหมาย  
-เนน้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ 

-เนน้การพฒันางานอยา่งต่อ 
เน่ือง 

การจดัการเรียนการสอน 

-เนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

-ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์
 -การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 

-เนน้กิจกรรมและพฤติกรรม
การคิดของผูเ้รียน 

การจดักิจการนกัศึกษา 

-จดัปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 

-จดัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

-มีทุนสนบัสนุนการศึกษา 

-จดัแนะแนวการศึกษา 
อาชีพ 

-มีการพฒันาวนิยั บุคลิกภาพ 

-จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

-เนน้ส่ือเพื่อสร้างการเรียนรู้ 

-เนน้ความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความน่าสนใจ ความทนัสมยั 

ความหลากหลาย สะดวกในการใช ้
แขง็แรง ใชง่้าย ปลอดภยั  

 

ภาพท่ี 4.8  รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
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4.4.2 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูท้รงคุณวุฒิทางการจัดการศึกษา 
ผูท้รงคุณวฒิุทางภาษาญ่ีปุ่น ผูท้รงคุณวฒุทางธุรกิจน าเท่ียว แลผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวให้ขอ้คิดเห็น 
ขอ้แนะน ารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัร่าง) ผลปรากฏตามรายงาน
การปรับปรุง แกไ้ข ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.45  รายงานการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

(ฉบบัร่าง) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ
จากผูท้รงคุณวุฒิ 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

ในองคป์ระกอบ 5 เร่ืองไดแ้ก่ 
ก า รจัดหลัก สู ต ร  ก า รจัด
บุคลากรสอน การจัดการ
เรียนการสอน การจดักิจการ
นักศึกษา การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

 แนะน าเพิ่ม “ การประเมิน
การจดัการโปรแกรมฯ” 

 เพิ่มกรอบ “การก ากับ ติดตามและ
การประเมินผลโปรแกรม” 
 

การจดัหลกัสูตรของ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว 

สาระหลกัสูตรควรยดึกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5ดา้น 
เดิม เน้นการเรียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบัติจนเกิดทักษะและ
สมรรถนะ 

เน้นการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 5 ด้านดว้ยการปฏิบติัจนเกิด
ทกัษะและสมรรถนะ  

กรอบแนวคิดของรูปแบบ
การจดัการโปรแกรมภาษา 
ญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ควรจดัล าดบัความส าคญั
ของค าส าคญั“ความรู้  
ความสามารถ คุณธรรม” 

ความรู้ คุณธรรม และความสามารถ 
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รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัแก้ไขหลงัการสนทนา
กลุ่ม) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) กรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ความรู้
ภาษาญ่ีปุ่น ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ความรู้เร่ืองความแตกต่างทางวฒันธรรมและความรู้คุณธรรม
จริยธรรมทางวชิาชีพธุรกิจน าเท่ียว และความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว พฒันาน าสู่
ทกัษะและสมรรถนะในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9  กรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

ความรู้  (Knowledge) 

ภาษาญีปุ่่น+ธุรกจิน าเทีย่ว + 

ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 

 
 คุณธรรมจริยธรรม(Ethics) 

ทางวชิาชีพธุรกจิน าเที่ยว 

ศักยภาพ (Potential) 

ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 
 

ทกัษะและสมรรถนะ 
(Skill & Competency) 

เป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานในและ
ต่างประเทศ 
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2) โครงสร้างของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย ปรัชญา
ของการจดัการโปรแกรม จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรม การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน 
การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการนกัศึกษา การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10  โครงสร้างการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ฉบบัปรับปรุง) 
 

3) สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย 
3.1) ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิตให้มี

ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีและสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ปรัชญา 

 
 

จุดมุ่งหมาย 
 

การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน 

การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการนกัศึกษา 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก การก ากบัติดตาม/ประเมินผลโปรแกรม 
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3.2) จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิต
ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเขา้ใจถึง
มารยาทและความแตกต่างทางวฒันธรรมสามารถประกอบอาชีพอย่างมีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

3.3) การจดัหลกัสูตรของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
1) รูปแบบหลกัสูตร เนน้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ การแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั 
2) สาระหลกัสูตร เนน้การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดา้นดว้ยการปฏิบติั

จนเกิดทกัษะและสมรรถนะดงัน้ี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี

คุณธรรมจริยธรรมในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
ดา้นความรู้ มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในระดบั

สามารถปฏิบติังานในธุรกิจน าเท่ียวได ้
ด้านทักษะทางปัญญามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปใช้

ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ในสถานท่ีจริง และสามารถปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์ ท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได ้มีความสามารถในการเรียนรู้งาน มีทกัษะในการคิด มีความสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษในการฟัง การพูดการอ่าน การเขียน และการสรุป
ประเด็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการส่ือสาร 

3) การพฒันาหลกัสูตร มีกระบวนการต่างๆดงัน้ี มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
ประกอบดว้ยผูมี้คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน าเท่ียว มีการ
ส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปีการศึกษา มี
การวพิากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 4-5ปี 
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4) การประเมินหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรโดยผู ้สอน มีการประเมิน
หลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว ผูใ้ช้บณัฑิต (ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว) มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อน
ส าเร็จการศึกษาหรือหลังจากท างานไปแล้ว 6-12 เดือน มีการติดตามการปฏิบัติงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว การประเมินหลกัสูตรควรท าทุก 4-5 ปี 

3.4) การจดับุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวด าเนินการตาม
กระบวนการ ดงัน้ี 

1) การวางแผนบุคลากรสอน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ีส ารวจบุคลากรท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั พยากรณ์ก าลังบุคลากรกับงานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพ จดัท าแผนอตัราก าลัง
ล่วงหนา้ 

2) การสรรหาบุคลากรสอน มีเกณฑ์ดงัน้ีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นทางการ
ส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจดัการ ความรู้การสอน ความรู้ดา้นมารยาท ความเขา้ใจ
ทางวฒันธรรมเพื่องานบริการ ประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอน ประสบการณ์ท างาน
ในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inboundนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็นมคัคุเทศก์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึน
ทะเบียนถูกตอ้ง 

3) การคดัเลือกบุคลากรสอน ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่นทั้ง
ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น เน้นสัดส่วนของบุคลากรสอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นควรเท่ากัน ตรวจสอบ
ประสบการณ์ บุคลากรสอนชาวไทยตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่น  (Japanese 
Language Proficiency Test) ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ตรวจสอบประวติัเดิม (ถา้มีประสบการณ์การ
ท างาน) 

4) การพฒันาบุคลากรสอน จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประชุม/อบรมทั้ง
วิชาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนาทั้ งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดบัสูงข้ึนทั้งภายในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวชิาการ ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ทาง
สายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
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5) การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินคุณวุฒิ/คุณสมบติั ประเมินผลการ
ปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวิชาการ ประเมินการเพิ่มพูนความรู้วิชาการและ
วชิาชีพ 

3.5) การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
1) หลกัการจดัการเรียนการสอน เนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสม

และประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนและการฝึกปฏิบติั
ในสถานท่ีจริง 

2) รูปแบบการจดัการเรียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจจนสามารถ
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

3) รูปแบบการสอน เนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
4) วธีิการสอน เนน้สถานการณ์จ าลอง การบรรยาย บทบาทสมมติ ทศันศึกษา และ

การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร

กิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติั
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ การคิด การแกปั้ญหา
ให้เกิดกับผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้องกับเน้ือหา กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมีความสุขใน 
การเรียน กิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติั
ได ้

3.6) การจัดกิจการนักศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  จัดให้มี 
จดัปฐมนิเทศนักศึกษาปัจฉิมนิเทศโดยรุ่นพี่หรือผูมี้ประสบการณ์ทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาจดัทุนการศึกษา จดัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จดัดูแลเร่ืองวินยัและบุคลิกภาพ 
จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร จดัใหค้รบทุกดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมทั้งไทยและญ่ีปุ่น จดัการฝึกงานเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์วชิาชีพ 

3.7) การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เนน้ส่ือ
เพื่อการเรียนรู้  จัดโดยเน้นความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความทันสมัย  
ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช ้และความปลอดภยั  ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม คือ 
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ส่ือประเภทวัสดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะทางภาษา 

3.8) การก ากับติดตาม/ประเมินผลโปรแกรมเน้นการด าเนินการตามกระบวนการ  
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแกไ้ข   

4) ผลการพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว โดยการน า
คุณลักษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์มาประมวลกับผลการวิเคราะห์สาระ 
การจดัการโปรแกรมท าให้ไดรู้ปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ช่ือวา่ “KEP to 
S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business” หรือ “รูปแบบ 
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีเน้นการพฒันาความรู้ คุณธรรม และศกัยภาพเพื่อ
ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียว” 
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ภาพท่ี 4.11  รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (ร่างก่อนการปรับปรุง) 

ปรัชญาการจดัการโปรแกรม 
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ มีคุณธรรมและความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  

 

จุดมุ่งหมายการจดัการโปรแกรม 
มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ความสามรถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวเขา้ใจถึงมารยาทและความแตกต่างทางวฒันธรรมสามารถ

ประกอบอาชีพอยา่งมีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

การจดัหลกัสูตร 

-ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
การแกปั้ญหา การฝึก
ปฏิบติั  การวเิคราะห์
ขอ้มลูเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของสังคม 
 
 
 
 

 

 

การจดับุคลากรสอน 

--เนน้การก าหนดปริมาณ
และคุณภาพของบุคคล
ตามเป้าหมาย  
-เนน้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ 
-เนน้การพฒันางานอยา่ง
ต่อ 
เน่ือง 

 

 

การจดัการเรียนการสอน 

-เนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
-ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์
 -การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
-เนน้กิจกรรมและพฤติกรรม
การคิดของผูเ้รียน 
 
 

การจดักิจการนกัศึกษา 

-จดัปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
-จดัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
-จดัทุนการศึกษา 
-จดัแนะแนวการศึกษาอาชีพ 
-จดัดูแลวนิยั บุคลิกภาพ 
-จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
-จดัการฝึกงานเพ่ิมประสบการณ์ 
 

การจดัส่ิงอ านวย 

ความสะดวก 

-จดัโดยเนน้ความเป็น
ประโยชน์ ความเหมาะสม 
ความน่าสนใจความ
ทนัสมยัความหลากหลาย 
สะดวกในการใช ้ความ 
ปลอดภยั  

การก ากบัติดตาม  
ประเมินผล 

-การก ากบัติดตาม
โปรแกรมฯ 

-การประเมินผล
โปรแกรมฯ 

รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 

“ KEP to S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business ” 
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4.4.3 การรับรองรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวโดยผูท้รงคุณวุฒิ
ทางการจดัการศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิทางภาษาญ่ีปุ่น ผูท้รงคุณวุฒทางธุรกิจน าเท่ียว แลผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว ผลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.46  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของความเห็นเพื่อรับรองรูปแบบการจดัการ

โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

รายการ ความ
เหมาะสม 

ความเป็น 
ไปได ้

ความถูกตอ้ง ความเป็น
ประโยชน ์

ภาพรวม 

ค่า IOC ค่า IOC ค่า IOC ค่า IOC ค่า IOC 
ปรัชญา  1 1 1 1 1 
จุดมุ่งหมาย 1 1 1 1 1 
การจดัหลกัสูตร 1 1 1 1 1 
การจดับุคลากรสอน 1 1 1 1 1 
การจดัการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 
การจดักิจการนกัศึกษา 1 1 1 1 1 
การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 1 0.87 1 1 0.97 
การก ากบัติดตาม/ประเมินผล 1 1 1 1 1 
ภาพรวมรูปแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน า
เท่ียว  

1 0.98 1 1 0.99 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องของความคิดเห็นรูปแบบ 

การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวโดยผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ 
ดา้นปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 
ดา้นจุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึนมีค่า

ดชันีความสอดคลอ้ ง(IOC) เท่ากบั 1 
ดา้นการจดัหลกัสูตรของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ี

สร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 
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ดา้นการจดับุคลากรสอนของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 

ดา้นการจดักิจการนกัศึกษาของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 

ด้านการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.97 

ดา้นการก ากบัติดตามและประเมินผลของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ท่ีสร้างข้ึน พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.99 ถือวา่รูปแบบการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสร้างข้ึนผา่นการประเมินและสามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ได ้

4.4.4 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ไดรู้ปแบบ
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ช่ือว่า “KEP to S&C Model: The Japanese 
Language Program Management for Tourism Business” หรือ “รูปแบบการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีเน้นการพฒันาความรู้ คุณธรรม และศกัยภาพเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
ทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียว” ซ่ึงมีลกัษณะดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.12  รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การวจิยัเร่ือง รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือประการแรก เพื่อศึกษาคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาสาระ
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว และประการท่ีสาม เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว   
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ผลศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันและคุณลักษณะบัณฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 

5.1.1.1 ผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้
ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย เม่ือพิจารณา
จดัล าดบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นจากล าดบันอ้ยท่ีสุดและรองลงไปหามาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้
และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการวางแผน การจัดการ และการพฒันา ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ 

1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา่ บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
ในปัจจุบนัมีความขยนัอดทน ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ การอุทิศเวลาให้กบังาน 
และมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
และงาน ความมีระเบียบวินยัในการท างาน การตรงต่อเวลา ความมีน ้ าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูอ่ื้น 
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
ในปัจจุบันมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดับน้อย และความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ 

DPU



225 

การส่ือสารทัว่ไปและเพื่อธุรกิจน าเท่ียวรวมทั้งความรู้และทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียวก็อยู่
ในระดบัค่อนขา้งนอ้ยดว้ย 

3) ดา้นทกัษะทางปัญญา พบวา่ บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจน าเท่ียวอยู่ในระดับน้อย และความสามารถในการคิดวิจารญาณ  
คิดวพิากษ ์คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การบริหารจดัการงาน และการพฒันางานให้มี
คุณภาพอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย ในขณะท่ีความสามารถในการเรียนรู้งาน และความสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา่ บณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัน้อย 
และมีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท าอยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ในขณะท่ีความกระต้ือร้ือร้น ใฝ่รู้ รักความกา้วหนา้ ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบวา่ บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความสามารถในการประมวลและแปลความหมายสถิติอยูใ่น
ระดับน้อยความสามารถในการส่ือสารกับชาวต่างชาติและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย ในขณะท่ีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งมาก และความสามารถในการใชภ้าษไทยท่ีถูกตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง 

6) ดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันา พบว่า บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นใน
ปัจจุบันมีความสามารถในการวางแผน และจัดการงานท่ีท าอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และ 
มีความสามารถในการพฒันาตนเองและพฒันางานท่ีท าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

7) ดา้นบุคลิกภาพ พบว่า บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัมีความละเอียด สุขุม 
รอบคอบ มีเหตุผลอยู่ในระดบัน้อย  กิริยา วาจา มารยาทเรียบร้อย กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว
วอ่งไว อดทนอดกลั้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ในตนองอยูใ่นระดบัมาก และ
สุขภาพร่างกายแขง็แรงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.1.1.2 ผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ พบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการตามคุณลกัษณะของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความแตกต่างของคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวกับสภาพคุณลักษณะบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคญัทุกรายการ เม่ือเรียงล าดบัความแตกต่างมากสุดและรองลงไป ได้แก่  ดา้นความรู้และ
ทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ ด้านการวางแผน การจดัการและการพฒันา ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้นของคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค ์พบวา่ 

1) คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีพึงประสงค์ คือ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่องาน ความมีระเบียบวินัยในการท างาน  
การตรงต่อเวลา ความมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ความขยนัอดทน การอุทิศเวลาใหก้บังาน มีทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพ การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2) คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ท่ีพึงประสงค์  คือ ความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารทัว่ไป ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับธุรกิจน าเท่ียว ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการ
ส่ือสาร 

3) คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญาท่ีพึงประสงค์ คือ ความสามารถใน 
การเรียนรู้งานความสามารถในการปฏิบติังานด้านธุรกิจน าเท่ียว ความสามารถปรับตวัให้เขา้กบั 
การเปล่ียนแปลง ความสามารถในการพฒันางานให้มีคุณภาพ ความสามารถในการคิดวิจารญาณ 
คิดวพิากษ ์คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหาเป็น และความสามารถในการบริหารจดัการงาน
อยา่งเป็นระบบ 

4) คุณลกัษณะดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ี
พึงประสงค ์คือ มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่องานท่ีท า  ใฝ่รู้และรักความกา้วหนา้ 

5) คุณลักษณะด้านทักษะการวิ เคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพึงประสงค์ คือ ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ความสามารถใน
การส่ือสารกบัชาวต่างชาติ ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 

6) คุณลกัษณะดา้นการวางแผน การจดัการ และการพฒันาท่ีพึงประสงค์ คือ 
ความสามารถในการวางแผนงาน การจดัการงานท่ีท า การพฒันาตนเองและพฒันางานท่ีท า 
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7) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ คือ สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
กิริยา วาจาไพเราะ มารยาทเรียบร้อย การแต่งกายดี สะอาดและเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส อดทน  
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5.1.2 ผลการศึกษาสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ 
5.1.2.1 ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิต

ให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

5.1.2.2 จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิต
บณัฑิตใหมี้ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถหรือศกัยภาพในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว เขา้ใจถึงมารยาทและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมสามารถประกอบอาชีพอยา่งมี
ทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

5.1.2.3 การจดัหลกัสูตรของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
1) รูปแบบหลักสูตร เน้นความ รู้ภาษา ญ่ี ปุ่นเพื่ อ ธุร กิจน า เ ท่ียว  ส ร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ การแกปั้ญหา การฝึกปฏิบติั 
2) สาระหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านด้วย 

การปฏิบติัจริงจนเกิดทกัษะและสมรรถนะดงัน้ี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี

คุณธรรมจริยธรรมในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
ดา้นความรู้ มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในระดบั

สามารถปฏิบติังานในธุรกิจน าเท่ียวได ้
ดา้นทกัษะทางปัญญามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบติั ไปใช้

ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ในสถานท่ีจริง และสามารถปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ได้
อยา่งเหมาะสม 

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์ ท างาน
ร่วมกับผู ้อ่ืนและท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการเรียนรู้งาน มีทักษะในการคิด มี
ความสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษในการฟัง การพูดการอ่าน การเขียน และ 
การสรุปประเด็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการส่ือสาร 
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3) การพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการต่างๆดังน้ี มีคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรประกอบดว้ยผูมี้คุณวฒิุตรงตามสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน า
เท่ียว มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปี
การศึกษา มีการวิพากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีแผนการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4-5ปี  

4) การประเมินหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรโดยผูส้อน มีการประเมิน
หลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว ผูใ้ชบ้ณัฑิต (ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว) มีการประเมินการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อน
ส าเร็จการศึกษาหรือหลงัจากท างานไปแลว้ 6 - 12 เดือน มีการติดตามการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว การประเมินหลกัสูตรควรท าทุก 4-5 ปี 

5.1.2.4 การจดับุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวด าเนินการตาม
กระบวนการ ดงัน้ี 

1) การวางแผนบุคลากรสอน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ีส ารวจบุคลากรท่ีมี
อยู่ในปัจจุบนั พยากรณ์ก าลังบุคลากรกับงานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณและคุณภาพ จัดท าแผน
อตัราก าลงัล่วงหนา้ 

2) การสรรหาบุคลากรสอน มีเกณฑ์ดังน้ีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่น
ทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจดัการ ความรู้การสอน ความรู้ดา้นมารยาท 
ความเข้าใจทางวฒันธรรมเพื่องานบริการ ประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอน 
ประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inboundนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็น
มคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง 

3) การคดัเลือกบุคลากรสอน ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่น
ทั้ งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น เน้นสัดส่วนของบุคลากรสอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นควรเท่ากัน 
ตรวจสอบประสบการณ์ บุคลากรสอนชาวไทยตรวจสอบระดับการสอบวดัความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่น(Japanese-Language Proficiency Test)ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ตรวจสอบ
ประวติัเดิม (ถา้มีประสบการณ์การท างาน) 

4) การพฒันาบุคลากรสอน จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประชุม/อบรม
ทั้งวชิาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดับสูงข้ึนทั้ งภายในและ
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ต่างประเทศส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวิชาการ ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์
เพิ่มพนูความรู้ทางสายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5) การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินคุณวุฒิ/คุณสมบติั ประเมินผล
การปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวิชาการ ประเมินการเพิ่มพูนความรู้วิชาการ
และวชิาชีพ 

5.1.2.5 การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
หลกัการจดัการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสม

และประโยชน์ท่ีผู ้เรียนจะได้รับ โดยผู ้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู ้สอนและ 
การฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 

1) รูปแบบการจัดการเรียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจน
สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียวอย่างช านาญ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

2) รูปแบบการสอน ตอ้งเนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
3) วิธีการสอน เน้นการใช้สถานการณ์จ าลอง การบรรยาย บทบาทสมมติ  

ทศันศึกษา และการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
4) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ การคิด 
การแกปั้ญหาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้องกบัเน้ือหา กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียน กิจกรรมมีความท้าทายความสามารถของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีสามารถ
ประเมินผลการปฏิบติัได ้

5.1.2.6 การจดักิจการนักศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จดัให้มี
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปัจฉิมนิเทศโดยรุ่นพี่หรือผูมี้ประสบการณ์ทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาจัดทุนการศึกษา จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดดูแลเร่ืองวินัยและ
บุคลิกภาพ จดัการฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ จดักิจกรรมเสริมหลักสูตร จดัให้ครบ 
ทุกดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และ
กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมทั้งไทยและญ่ีปุ่น 

5.1.2.7 การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว  
เนน้ส่ือเพื่อการเรียนรู้ จดัโดยเนน้ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความทนัสมยั 
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ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช ้และความปลอดภยั  ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม 
คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการทางภาษา  
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะทางภาษา  แต่การจดัส่ือการสอนส าหรับภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียวไม่ควรเนน้ส่ือการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงอยา่งเดียวการบรรยายของ
ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ยงัส าคญัมากไม่ควรเลิกการสอนโดยการบรรยาย 

5.1.2.8 การก ากบัติดตาม/ประเมินผลโปรแกรม เน้นการด าเนินการตามกระบวนการ  
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแกไ้ข   

5.1.3 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
5.1.3.1 กรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ 

ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ความรู้เร่ืองความแตกต่างทางวฒันธรรมและความรู้
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพธุรกิจน าเท่ียว และความสามารถหรือศกัยภาพในการใช้ภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียว พฒันาน าสู่ทกัษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.1  กรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
                KEP to S&C Model: The Japanese Language Program Management  
                  for Tourism Business 

 
 

ความรู้  (Knowledge) 

ภาษาญีปุ่่น+ธุรกจิน าเทีย่ว + 
ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 
 

 

ความสามารถหรือศักยภาพ (Potential) 

ภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 
 

คุณธรรมจริยธรรม(Ethics) 
ทางวชิาชีพธุรกจิน าเที่ยว 

 

ทกัษะและสมรรถนะ(Skill & Competency) 

เป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานในและ
ต่างประเทศ 
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5.1.3.2 โครงสร้างของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ประกอบดว้ย 
ปรัชญาการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน การจดัการเรียนการสอน การจดั
กิจการนกัศึกษา การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และการก ากบัติดตามประเมินผลโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2  โครงสร้างของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว

การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ปรัชญา 

 

 จุดมุ่งหมาย 

 

การจดัหลกัสูตร การจดับุคลากรสอน 

การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการนกัศึกษา 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก การก ากบัติดตาม/ประเมินผลโปรแกรม 
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5.1.4 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว โดยการน า
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคม์าประมวลกบัผลการวิเคราะห์สาระ
การจดัการโปรแกรม ท าใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการน าเท่ียว ช่ือวา่ “KEP 
to S&C Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business” หรือ          
“ รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษา ท่ีเนน้การพฒันาความรู้ คุณธรรม และ
ศกัยภาพ เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียว” ซ่ึงมีลกัษณะดงัแผนภาพ
ต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 5.3  รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
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5.2 อภิปรายผล 
ในการวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ 

น าเท่ียว จะอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
5.2.1 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น

เพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
5.2.1.1 จากผลการศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของ

สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย เม่ือพิจารณาจดัล าดบั
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นจากล าดับน้อยท่ีสุดและรองลงไปหามาก ได้แก่ ด้านความรู้และ
ทกัษะวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการวางแผน การจดัการ และการพฒันา ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ ตามล าดบั จากผลดงักล่าวสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ในปัจจุบนัการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวโดยตรงยงัไม่มี แต่จะ
เปิดสอนเป็นรายวิชาในหลกัสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้ง หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่น
บา้ง หรือหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจบา้งท่ีมีให้เรียนเพียง1-2รายวิชาเท่านั้น (Yasumasa Mori, 2010) 
ฉะนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวตอ้งรับบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไป ซ่ึงหลกัสูตร การเรียนการสอน
ไม่ไดเ้น้นความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทาง ไม่ไดเ้น้นทกัษะวิชาชีพเฉพาะทางธุรกิจน าเท่ียว จึงไม่น่า
แปลกท่ีผลการวิจยั พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวประเมินคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
ด้านความรู้ ทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจน าเท่ียว ทกัษะทางปัญญาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
เน่ืองจากความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน และประกอบกบัผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวมีความตอ้งการบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียวในระดบัมาก (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.1) จากผลการวิจยัในขอ้น้ีจึงเป็นเหตุให้
ผูว้ิจยัมีความมัน่ใจว่าการพฒันารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเป็น
นวตักรรมของสาขาภาษาญ่ีปุ่นและเป็นตน้แบบของการจดัการโปรแกรมภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
และเป็นสาขาวชิาใหม่ท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

เม่ือพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสายวิชาชีพท่ีมุ่งเนน้การศึกษา
ลกัษณะศาสตร์เชิงประยุกต ์ ดงันั้นโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวจดัเป็นคุณวุฒิสายวิชาชีพ 
ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่น ท่ีมีทกัษะในการประกอบอาชีพธุรกิจ 
น าเท่ียวได้ แต่การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือ  
พ.ศ.2552 จุดมุ่งหมายของการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิก็เพื่อเป็นแนวทางท่ีชัดเจนใน 
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การพฒันาหลักสูตร การปรับเปรียบวิธีการสอนของผูส้อน วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน การวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นมีคุณลกัษณะส าคญั 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  
ดา้นความรู้ (knowledge) ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) แต่ในระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีนั้น กลุ่มบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาเป็นผูท่ี้จบการศึกษาก่อนปีท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติจะบญัญติัข้ึน ดงันั้นการท่ี
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาสภาพของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
นอกจากการได้ทราบคุณลักษณะของบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบันแล้ว ย ังได้รู้แนวทาง 
ความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตทางธุรกิจน าเท่ียว ช่วยให้การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ 
น าเท่ียวสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวซ่ึงหมายถึงผูใ้ช้บณัฑิตและจดัการ
โปรแกรมไดต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เม่ือบณัฑิตของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ 
น าเท่ียวส าเร็จการศึกษา ผลผลิตจากโปรแกรมดังกล่าวเป็นผลผลิตท่ีมีคุณวุฒิตรงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ดงันั้นผลการ
ศึกษาวจิยัในขอ้น้ีใชเ้ป็นแนวทางในการจดัโปรแกรมหรือหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวได้
เป็นอยา่งดีดว้ย   

5.2.2 จากผลการศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการพบวา่ คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์
ของผูป้ระกอบการตามคุณลกัษณะของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

จากการท าวิจยัศึกษาเร่ืองน้ี ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการท่องเท่ียว
ท่ีวา่ดว้ยคุณลกัษณะท่ีตรงกบัความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน คือ การเนน้เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรอบรู้ทาง
วิชาการ หมายถึง ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีทกัษะการวิเคราะห์สถานการณ์ แกปั้ญหาโดยใช้
กระบวนการคิด มีบุคลิกภาพดี ในประเด็นการมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ 
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูล ถึงแมผ้ลการศึกษา พบวา่ 
เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นระดบัค่อนขา้งนอ้ย แต่ก็เป็นประเด็นส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ
ของบณัฑิตในการพฒันางานในระดบัสูงต่อไป 
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นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิต 3 ดา้นของ Bloom (1956) ท่ีว่าดว้ย
บณัฑิตตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาสาระวิชาซ่ึงหมายถึงภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีความรู้
ความเข้าใจเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มี
ความสามารถในการปฏิบติังานตามวชิาชีพ และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
พึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาปริญญา
ตรีภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพของประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นตน้ ฉะนั้นการผลิตบณัฑิตโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุและตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการธุรกิจ
น าเท่ียวก็จะสนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงานในและต่างประเทศ 

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพึงประสงค์แต่ละดา้น เรียงจาก
ความส าคัญมากสุดและรองลงไป ได้แก่ ด้านความรู้และทกัษะวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจน าเท่ียว  
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นการวางแผน การจดัการและการพฒันา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในประเด็นน้ีผูว้ิจยั
สามารถอภิปรายเป็นดงัน้ี  ธุรกิจน าเท่ียวเป็นการด าเนินธุรกิจให้บริการหรืออ านวยความสะดวก
เก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว 
ใหบ้ริการจองท่ีพกั จดับตัรโดยสาร บริการการคมนาคมขนส่ง และบริการอ่ืนๆ ท่ีครบวงจรเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวสะดวกสบายและพึงพอใจ (นิศา ชชักุล, 2551, น. 216) การให้บริการนกัท่องเท่ียวให้มี
ความสะดวกสบายและพึงพอใจ โดยเฉพาะนักท่องเ ท่ียวชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ส่ือสารด้วย
ภาษาองักฤษไม่ได้ ดงันั้นบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตอ้งสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการ
ประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความช านาญ ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวจึงให้ความส าคญัเร่ืองความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นในการประกอบวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของ
คุณลกัษณะของผูจ้บการศึกษาและจะท างานด้านธุรกิจน าเท่ียวมากเป็นอนัดบัมากและรองลงมา 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึงมีความซ่ือสัตย ์การตรงต่อเวลา ความขยนั
อดทน มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพและการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นตน้  

การวางแผน จัดการงานให้นักท่องเท่ียวมีความสะดวกสบายและพึงพอใจเป็น
ความส าคญัรองลงมา ส่วน การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้นกัท่องเท่ียวพึงพอใจมากข้ึนโดยเฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นบางคนท่ีส่ือสารภาษาองักฤษไม่ได้ แต่ในอีกมุมมองซ่ึงเป็นมุมมองทาง
วิชาการ พบว่า ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตซ่ึงหมายถึง

DPU



236 

ผูส้อนภาษาญ่ีปุ่นและกลุ่มผูใ้ช้บณัฑิตซ่ึงคือ เจา้ของหรือผูจ้ดัการบริษทัน าเท่ียว (ผูป้ระกอบการ)  
มีประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งมาก คือ การเน้นความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในระดบัใช้งานได้
อยา่งช านาญ 

5.2.3 จากการศึกษาสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว และการพฒันา
รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

กระบวนการสร้างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวผูว้ิจยัได้
ศึกษา คน้ควา้ และสร้างดว้ยกระบวนการทางวิจยัทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการน า
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคม์าประมวลกบัผลการวิเคราะห์สาระ
การจดัการโปรแกรม ตลอดจนการตรวจสอบ ประเมินปรับปรุง และรับรองคุณภาพของรูปแบบ 
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทางสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จนพฒันา
เป็นรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ท่ีช่ือวา่ วา่ “KEP to S&C Model: 
The Japanese Language Program Management for Tourism Business” หรือ “รูปแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีเนน้การพฒันาความรู้ คุณธรรม และศกัยภาพ เพื่อส่งเสริม
ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียว” 

รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว “KEP to S&C Model: The 
Japanese Language Program Management for Tourism Business” หรือ “รูปแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีเน้นการพฒันาความรู้ คุณธรรม และศกัยภาพ เพื่อส่งเสริม
ผูเ้รียนให้มีทกัษะและสมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียว” ประกอบดว้ย ค าส าคญั 5 ค า คือ ความรู้ คุณธรรม 
ความสามารถหรือศกัยภาพ ทกัษะ และสมรรถนะ กล่าวคือ K (KNOWLEDGE)         ความรู้
ภาษาญ่ีปุ่น ความรู้ทางธุรกิจน าเท่ียว และความรู้เร่ืองความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม E (ETHICS) 
หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพธุรกิจน าเท่ียว P (POTENTIAL)        ความสามารถหรือ
                                                        ใน                                     ท่ีมี
สมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

การท่ีรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว มีช่ือวา่ “KEP to S&C 
Model: The Japanese Language Program Management for Tourism Business” ผูว้ิจยัขออภิปราย
ดงัน้ี จากขอ้มูลท่ีได้จากเชิงปริมาณและศึกษาเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เร่ืองปรัชญาของ 
การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ไดข้อ้สรุปท่ีมีความเห็นไปในทางเดียวกนั คือ 
ตอ้งการให้โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเน้นเร่ืองความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
เนน้คุณธรรมทางวชิาชีพ และเนน้ความสามารถหรือศกัยภาพในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว
ในระดบัปฏิบติังานได้ ส่วนในเร่ืองของจุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
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น าเท่ียว จากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้ งผู ้ผลิตบัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิตมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั คือ เม่ือส าเร็จการศึกษาจากโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว บณัฑิตจะทีทกัษะ
ในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงก็คือ การพฒันาความรู้ คุณธรรม และศกัยภาพเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มีทกัษะและ
สมรรถนะนกัธุรกิจน าเท่ียวท่ีจะประกอบอาชีพไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การจดัหลักสูตร มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของสถาน
ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ี 
พึงประสงค์ วิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาการท่องเท่ียว เพื่อมา
ก าหนดสาระของรูปแบบหลกัสูตร สาระหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว (Lunenberg & Ornstein, 1996, p. 419; Hilda อา้งถึงใน สงดั 
อุทรานนัท์, 2532) ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีทกัษะและสมรรถนะสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบและสาระหลักสูตรเน้นความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีพึงประสงค ์นอกจากน้ีเนน้การฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะและสมรรถนะ การแกปั้ญหาและ
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงส่ิงท่ีหลกัสูตรเนน้นั้นเป็นมาตรฐานการเรียนดา้นทกัษะปัญญา
ท่ีเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคใ์นล าดบัตน้ๆและเป็นมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอนัเป็นแนวปฏิบติัท่ีสถาบนัการศึกษาต้องยึดปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542                (       2)  . . 2545 และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาการเชิงปริมาณเก่ียวกบัรูปแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสมของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียว คือเน้นความสามารถของผูเ้รียน การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
การประเมินหลกัสูตร จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวา่ มีประเด็นท่ีผูผ้ลิตบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต
มีความเห็นสอดคลอ้งกนั คือ ทุกปีการศึกษาการประเมินผลการจดัหลกัสูตรควรท าโดยผูส้อนและ
ผูเ้รียน ในประเด็นท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัหลกัสูตรสนบัสนุนผลการศึกษาท่ีวา่
รูปแบบการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควรเน้นพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
กล่าวคือการให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณกบัหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนได้
เรียนไป 

การจดับุคลากรสอน ทั้งขอ้มูลจากการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดผ้ลการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกนัวา่ การจดับุคลากรสอน ประกอบดว้ย กระบวนการตามขั้นตอนเร่ิมจากการวางแผน 
การสรรหา การคดัเลือก การพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อสรรหา คดัเลือกบุคลากร
สอนท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์การสอนและประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนพฒันา
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บุคลากรสอนเพื่อท่ีถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างให้แก่บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวให้มีทกัษะ
และสมรรถนะสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
จดัการบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบั Kimbrough and Nunnery (1988, p. 44) Sergiovanni et al. (1992, 
pp. 193-195), ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553, น. 169) การวางแผนงานบุคคล จากฐานของปริมาณ
และคุณภาพของงานตามเป้าหมายของหลกัสูตร การสรรหาบุคลากรตอ้งเนน้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ตรง ในประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีตอ้งสรรหาบุคลากรสอนท่ีมีความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะธุรกิจน าเท่ียว การคดัเลือกบุคลากรสอนนอกจาก
คดัเลือกจากคุณวุฒิแลว้ผลการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่นของประเทศญ่ีปุ่นก็มีความส าคญั
และจ าเป็นด้วย การพัฒนาบุคลากรเน้นการเพิ่มพูนความรู้ท่ีทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์  
การประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรเนน้การพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง 

การจดัการเรียนการสอน ด าเนินการในเร่ืองของหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น 
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลกัการจดัการเรียนการสอนยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญัตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบการจดัการเรียน มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจจนสามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนปลูกฝังเจต
คติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงคซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของBloom (1956) และทิศนา แขมมณี (2545, น. 248-249) ท่ีวา่ดว้ยการเรียนรู้ 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธ
พิสัย มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระวชิาภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน าเท่ียว ดา้นจิต
พิสัย มุ่งพฒันาคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค์แก่ผูเ้รียน ด้านทกัษะพิสัย มุ่งพฒันา
ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวจนสามารถส่ือสารไดอ้ย่างช านาญ 
รูปแบบการสอนเนน้กิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนท่ี
มุ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการปฏิบติัทกัษะต่างๆจนสามารถกระท าได้อย่างเช่ียวชาญ
ของ Bloom (1956) การเรียนเพื่อให้เกิดการรู้จนถึงการลงมือท าได ้ดงันั้นรูปแบบการสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนท ากิจกรรมหรือเรียนจากการท ากิจกรรมเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง และวิธีการสอนท่ีเน้นการใช้
สถานการณ์จ าลอง การบรรยาย บทบาทสมมติ ทศันศึกษา และการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริงก็เป็นวิธี
สอนท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว กิจกรรม 
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ การคิด การแกปั้ญหาในงานท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว กิจกรรมใน
รูปของการบูรณาการสาสตร์วิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์เพื่อให้คิดและแกปั้ญหาได ้ใน
ประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา่การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมผูส้อน 
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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การจดักิจการนกัศึกษา เป็นการจดัการกิจกรรมเพื่อกระตุน้ให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเอง
ทั้งปัญญา จิตใจ อารมณ์และบุคลิกภาพ การจดักิจการนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีวตัถุประสงค์
หลกัคือเพื่อท าให้นกัศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ และเม่ือส าเร็จการศึกษาออกไปก็จะเป็นบณัฑิตท่ีมี
ความสามารถในการท างานในวิชาชีพท่ีศึกษามา ซ่ึงการจัดกิจการนักศึกษาของโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวไดด าเนินการจดัให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานกิจการนักศึกษา  
พ.ศ. 2541 และเกณฑต์ามดชันีบ่งช้ีคุณภาพของการประกนัคุณภาพอุดมศึกษา 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดข้อ้มูลท่ี
สอดคล้องกนัเก่ียวกบัการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ควรจดัโดยเน้นความเป็นประโยชน์ 
ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความทนัสมยั ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกใน 
การใช้ และความปลอดภยั  ประเภทส่ือท่ีเหมาะสม คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ือ
อีเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะ
ทางภาษา แต่ก็พบประเด็นน่าสนใจจากการศึกษาเชิงคุณภาพของการวิจยัน้ี คือ ไม่ควรเนน้ส่ือการ
เรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งเดียวการบรรยายของผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ยงัมีความส าคญั
อย่างมาก ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัขออภิปรายเสริมว่าการจดับุคลากรสอนนอกจากคดัเลือกผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวแล้วควรค านึงถึงการคดัเลือกผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ดว้ย  

การก ากบัติดตามและการประเมินผล ด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ/ประเมิน และการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงกระบวนการ
ดงักล่าว คือ วงจรควบคุมคุณภาพของเดมิง (Deming Cycle) ซ่ึงเป็นรูปแบบการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาท่ีใชแ้พร่หลายในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

สรุปรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเป็นองค์
ความรู้ใหม่ จดัเป็นนวตักรรมทางศาสตร์การจดัการการศึกษาท่ีมีกระบวนการศึกษาอยา่งเป็นระบบ
โดยเร่ิมจากการส ารวจคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัตามการรับรู้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวเพื่อหาข้อมูลเชิงประจกัษ์ว่าสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นนั้นยงัผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีไม่สนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงานทางธุรกิจน าเท่ียวเท่าท่ีควร 
ในขณะเดียวกนัศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสถานประกอบการธุรกิจ 
น าเท่ียวพึงประสงคเ์พื่อจะไดข้อ้มูลความตอ้งการ ตลอดจนศึกษาสาระการจดัการโปรแกรมฯ ท่ีเนน้
การจดัการวิชาการ ประมวล สังเคราะห์ สร้างรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ 
น าเท่ียวข้ึน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1 รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเป็นนวตักรรมการจดั
การศึกษาท่ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการจดัการอุดมศึกษาสามารถ
น าไปใชเ้ป็นองคค์วามรู้ในการจดัการเรียนการสอนได ้

5.3.1.2 สถาบนัอุดมศึกษาสามารถผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวให้ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตตามรูปแบบการจดั ดงัน้ี 

การพฒันาและประเมินหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรควรมีผูมี้คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา
หรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวเป็นกรรมการพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรควรมี
การวิพากษจ์ากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และควรมีแผนการพฒันาหรือปรับปรุง
รายวชิาในหลกัสูตรทุกปี การประเมินหลกัสูตรควรมีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูเ้รียนทุก
ปีการศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษาและติดตามผลการ
ปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงัการส าเร็จการศึกษา 

การจดับุคลากรสอน ควรมีการพยากรณ์ก าลงับุคลากรกบังานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ การสรรหาบุคลากรสอนท่ีมีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นทางการส่ือสารและธุรกิจ
น าเท่ียว มีความรู้ทางการสอน และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพธุรกิจน าเท่ียว การคดัเลือกบุคลากร
สอนตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาและตรวจสอบความสามารถภาษาญ่ีปุ่น การพฒันาบุคลากรควร
เน้นทั้งวิชาการและวิชาชีพ การประเมินผลการปฏิบติังานประเมินคุณวุฒิและคุณสมบติั ประเมิน
การเพิ่มพนูความรู้วชิาการและวชิาชีพควรท าการประเมินอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

การจดัการเรียนการสอน ควรเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้รียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม รูปแบบการสอนควรเน้นเน้ือหาวิชาการและกิจกรรม การปฏิบติัใน
สถานท่ีจริง  วิธีการสอนควรเน้นการบรรยายผสมผสานสถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติโดยมุ่ง
ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนและเรียนรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริงและการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ  

การจดักิจการนักศึกษา ควรเน้นการติดตามผลการเรียน จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ 
การดูแลเร่ืองวนิยัและบุคลิกภาพ 

การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ควรเน้นความน่าสนใจ การบริการท่ีดี ความปลอดภยั
และความสะดวกในการใช ้ ส่ือการสอนนอกจากส่ือประเภทวสัดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบติัการภาษาและ
คอมพิวเตอร์  ตอ้งเนน้ส่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  
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5.3.1.3 สถาบนัอุดมศึกษาสามารถใชรู้ปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนประยกุตเ์พื่อจดัการโปรแกรมภาษาอ่ืนๆได ้ 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
  5.3.2.1 สถาบนัอุดมศึกษาสามารถน ารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียวท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวโดย
ปฏิบติัตามคู่มือการใช ้
  5.3.2.2 สถาบนัอุดมศึกษาสามารถน าสาระของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดผ้ลการวิจยัน้ี ไปประยุกต์เพื่อปรับปรุงโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นของสถาบนัตนตาม
ความเหมาะสมโดยปฏิบติัตามคู่มือการใช ้(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
  5.3.2.3 ผูรั้บผิดชอบโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นในสถาบนัอุดมศึกษาสามารถน าสาระส าคญั
ของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวประยุกต์ใช้ในการจดัการเปิดหรือ
จดัการปรับปรุงหลกัสูตรและรายวิชาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต
หรือตลาดแรงงานโดยปฏิบติัตามคู่มือการใช ้(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
  5.3.2.4 อาจารยผ์ูส้อนภาษาญ่ีปุ่นสามารถน าสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนไปประยกุตเ์พื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือตลาดแรงงานโดยปฏิบติัตามคู่มือการ
ใช ้(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 
5.3.2.1 ในกรณีศึกษาเร่ืองเดิมควรขยายขอบเขตของประชากรในการวิจัยไปย ัง

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยและบณัฑิตส าเร็จการศึกษาวิชาภาษาญ่ีปุ่นท่ี
ปฏิบติังานทางธุรกิจน าเท่ียว 

5.3.2.2 ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียวตามมุมมองของกลุ่มผูผ้ลิตบณัฑิตและตามมุมมองของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑิต 

5.3.2.3 ควรมีการวิจยัเชิงลึกในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างรูปแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ี ปุ่นเพื่อ ธุรกิจน า เ ท่ียว เ ช่น การจัดการหลักสูตร การจัดการบุคลากร  
การจดัการกิจการนกัศึกษา การก ากบัติดตามประเมินการจดัการโปรแกรมวชิา เป็นตน้ 

5.3.2.4 ควรมีการวจิยัรูปแบบการจดัการโปรแกรมวชิา อาจเนน้ในโปรแกรมวิชาใหม่ท่ี
สนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี เณรยอด  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการการศึกษา 
      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. รองศาสตราจารย ์เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารการศึกษา 
      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพฒัน์ ลกัษณพิสุทธ์ิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดันนัทนาการท่องเท่ียว 
      คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4. อาจารย ์ดร.อฏัฐมา นิลนพคุณ   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว 

คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.สรชยั พิศาลบุตร  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติและการวจิยั 
      มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
6. อาจารย ์ดร.ธิฏิรัตน์ ทิพรส   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติและการวจิยั 

 คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DPU



256 

รายช่ือผูรั้บการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ตวัแทนผูผ้ลิตจากสถาบนัการศึกษา 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ    
 หวัหนา้สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. อาจารยส์รัญญา  คงจิตต ์    
 หวัหนา้สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
3. อาจารย ์ดร.วชิยา  โยชิดะ     
 หวัหนา้สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4. อาจารยว์รวรรณ  เฟ่ืองขจรศกัด์ิ                                          
 หวัหนา้ภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ตวัแทนผูใ้ชจ้ากบริษทัน าเท่ียวประเภท inbound นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีมีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างาน  
บริษทัท่ีด าเนินการโดยชาวญ่ีปุ่น 2 แห่ง คือ 
1. ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร บริษทั H.I.S THAILAND        
2. ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล บริษทั JTB THAILAND        
 บริษทัท่ีด าเนินการโดยชาวไทย 2 แห่ง คือ 
3. ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั ASOBO จ  ากดั 
4. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั AKIRA INTERGROUP        
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปองสิน วเิศษศิริ 

    คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยนุ์ชนารถ  รัตนสุวงศช์ยั   
    ภาควชิาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ 

4. คุณเสง่ียม  เอกโชติ 

    กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เบรคอเวย ์แทรเวล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

5. คุณสุธรรม  ชินสกุล 

    กรรมการผูจ้ดัการบริษทั Possible Tour จ ากดั 

6. ศาสตราจารย ์ดร.บุญเสริม  วสีกุล 

    อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวทิยานิพนธ์ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว 

    อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ระเมินและรับรองรูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 
 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปองสิน วเิศษศิริ 

     คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5.  รองศาสตราจารย ์ดร.ราณี อิสิชยักุล 

     รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาการจดัการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

6.  ผูช่้วยศาสตราจารยนุ์ชนารถ  รัตนสุวงศช์ยั   
     ภาควชิาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ 

7.  ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.เจริญ  แสนภกัดี 

     อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
8.  อาจารย ์ดร.วรัยพร  แสงนภาบวร 
     ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาการศึกษาระหวา่งประเทศ ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา 
9.  คุณเสง่ียม  เอกโชติ 

     กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เบรคอเวย ์แทรเวล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

10. คุณสุธรรม  ชินสกุล 

      กรรมการผูจ้ดัการบริษทั Possible Tour จ ากดั 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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เคร่ืองมือวิจยั 
1. แบบสอบถ ม สภาพคุณลกัษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิต

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 

2. แบบสอบถาม สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
4. แบบประเมินรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับสถานประกอบการน าเทีย่ว 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิจยัดุษฎีนิพนธ์เร่ือง รูปแบบการจดัการ

โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน าไปศึกษา
วิเคราะห์และเสนอในลกัษณะภาพรวมโดยไม่ระบุหรือเจาะจงบริษทัและบุคคล จึงขอความกรุณา
จากท่านในการตอบแบบสอบถามและโปรดน าแบบสอบถามนี้ใส่ซองที่แนบมาส่งกลับคืนภายใน
วนัที ่15 มิถุนายน 2554 จักขอบพระคุณอย่างสูง 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและความตอ้งการบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น

เพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ส่วนท่ี 2 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนั และคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่น

เพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคต์ามการรับรู้ของสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
ส่วนท่ี 3 สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และความต้องการบัณฑิตภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
น าเทีย่ว 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน    หรือเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ     1.  ชาย    2.  หญิง 
2.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  1.  ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
  2.  มธัยมศึกษาตอนตน้-มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  3.  ปวช./ปวส.-ปริญญาตรี 
  4.  ปริญญาโทข้ึนไป  
  5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................... 

3.  ท่านปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ีเป็นเวลาก่ีปี 
        1.   นอ้ยกวา่ 1 ปี             2.  1-5 ปี 
                      3.    6-10 ปี                         4.  มากกวา่ 10 ปี 
 

ส าหรับสถานประกอบการน าเทีย่ว 
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4.  ท่านด ารงใดในบริษทัน าเท่ียวแห่งน้ี 
   1.  เจา้ของ     2.  ผูจ้ดัการฝ่าย........................... 
   3.  พนกังานฝ่าย............................................. 
                 4.  อ่ืนๆ........................................................ 
5.  ท่านด ารงต าแหน่งดงักล่าวเป็นเวลาก่ีปี 
   1.   นอ้ยกวา่ 1 ปี   2.  1-5 ปี 
   3.  6-10 ปี    4.  มากกวา่ 10 ปี 
6.  ในบริษทัของท่าน มีบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นท างานหรือไม่ 
   1.   มี   

  2.  ไม่มี  
7.  ธุรกิจของท่านมีความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพือ่งานธุรกจิน าเทีย่ว  
       นอกเหนือจากภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การส่ือสารทัว่ไปหรือไม่ และมากนอ้ยระดบัใด 
         1.  ตอ้งการ ระดบัใด    
   มาก 
   ค่อนขา้งมาก 
   ปานกลาง 
   ค่อนขา้งนอ้ย 
   นอ้ย 

  2. ไม่ตอ้งการ 
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ส่วนที ่2 สภาพบัณฑิตภาษาญีปุ่่นในปัจจุบัน และคุณลกัษณะบัณฑิตภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจน าเที่ยวที่
พงึประสงค์ของผู้ประกอบการ 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน    หรือเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ตามความเป็นจริง 

ประเด็น 

สภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั 
 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเ 
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค ์

มาก ค่อน 
ขา้งมาก 

 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย มาก ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

          

2.  ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
และต่องาน 

          

3.  ความมีระเบียบวินยัในการ
ท างาน 

          

4.  การตรงต่อเวลา           

5.  ความมีน ้าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงานและผูอ่ื้น 

          

6.  ความขยนัอดทน           

7.  ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อม
ตน มีสมัมาคารวะ 

          

8.  การอุทิศเวลาให้กบังาน           

9.  มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ           

10 การปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

          

ด้านความรู้และทักษะวชิาชีพ
ที่เกีย่วกบัธุรกจิน าเที่ยว 
11. ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการ
ส่ือสารทัว่ไป (ฟัง พดู อ่าน 
เขียน) 

          

12. ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับ
ธุรกิจน าเท่ียว  (ฟัง พดู อ่าน 
เขียน) 

          

13. ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 

          

14  ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
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ประเด็น 

สภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั 
 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเ 
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค ์

มาก ค่อน 
ขา้งมาก 

 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย มาก ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

15 . ความรู้ภาษาต่างประเทศ
อ่ืนเพื่อการส่ือสาร 
 

          

ด้านทักษะทางปัญญา 
16. ความสามารถในการ
เรียนรู้งาน 

          

17.ความสามารถในการคิด
วิจารญาณและคิดวิพากษ ์

          

18 คว มส ม รถใน  ร    
ว   ร    แ  แ        

          

19. ความสามารถคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

          

20. ว มส ม รถใน 
  รบร   ร     ร  น 

          

21 ว มส ม รถใน  ร   บ   
  น   น  ร   นำ า 
     ว 

          

22.  ว มส ม รถในการ
   น   นใ  ม        

          

23.ความสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

          

ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
24.ทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็น
ทีมได ้

          

25. ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอา
เปรียบผูอ่ื้น 

          

26. ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี 

          

27.ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่องานท่ีท า  

          

28.ความกระตือร้ือร้น ใฝ่รู้ 
และรักความกา้วหนา้ 
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ประเด็น 

สภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั 
 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเ 
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค ์

มาก ค่อน 
ขา้งมาก 

 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย มาก ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

29.ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น            

ด้านทักษะการวเิคราะห์
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
30.ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

          

31.ความสามารถในการ
ส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้

          

32.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสาร 

          

33.ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

          

34.ความสามารถในการใช้
เทคนิคพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

          

35.ความสามารถในการ
ประมวล และแปลความหมาย
ทางสถิติ  

          

ด้านการวางแผน การ
จัดการ และการพฒันา 
36. ความสามารถในการ
วางแผนงาน 

          

37. ความสามารถในการ
จดัการงานท่ีท า 

          

38. ความสามารถในการ
พฒันาตนเอง  

          

39.ความสามารถในการ
พฒันางานท่ีท า 

          

ด้านบุคลกิภาพ 
40. สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

          

41. รูปร่างหนา้ตาดี และ
ท่าทางสง่า  
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ประเด็น 

สภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั 
 คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเ 
เพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค ์

มาก ค่อน 
ขา้งมาก 

 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย มาก ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

42. กิริยา วาจา และ มารยาท
เรียบร้อย 

          

43. กระฉบักระเฉง 
คล่องแคล่ววอ่งไว 

          

44. ละเอียด สุขมุ รอบคอบ มี
เหตุผล  

          

45. ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส           

46. อดทน อดกลั้น และมี
ก าลงัใจสูง  

          

47. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง           

 
ขอ้เสนอแนะ_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

ส่วนที ่3 สาระการจัดการโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 
ค าช้ีแจง หากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเปิดสอนโปรแกรม /หลักสูตร

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว   ในฐานะท่ีปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่งบริหารหรือเป็นเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบติังานในบริษทัน าเท่ียวซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นธุรกิจน าเท่ียว ผูว้ิจยัประสงคใ์ห้
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรม/หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดังกล่าว  ดังนั้ น 
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ถามเก่ียวกบัสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียว ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นตามมุมมองของท่าน 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ท่านมีความเห็นว่าเหมาะสมเพียง 1 ค าตอบ หรือ
เติมข้อความให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
1. ปรัชญาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน  

 1. มุ่งความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวและทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ 

 2. มุ่งการน าความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวไปใช้ในงานธุรกิจน าเท่ียวและ
สนองความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ   

 3. มุ่งให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
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 4. มุ่งให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควบคู่ การฝึกปฏิบติั และสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 
2. จุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามความคิดเห็นของ
ท่าน 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสามารถน าไปใชใ้น
การประกอบอาชีพได ้

 3. เพื่อผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

3.  การจัดหลกัสูตร 
3.1  รูปแบบของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามความคิดเห็นของ

ท่าน 

 1.  ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน 
 2.  ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และให้ผูเ้รียนรู้การ

แกปั้ญหา 
 3.  ผสมผสานทุกแบบ 

3.2  เน้ือหาสาระของหลกัสูตรโปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมท่ีควรเนน้
มากท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน  

 1.  เน้นการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา สาระและความรู้ของวิทยาการต่างๆ   การ
ประเมินผล 

การเรียนรู้มุ่งเร่ืองความรู้และทกัษะในวชิาต่างๆ    
  2.  เนน้การเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหา การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของ

ผูเ้รียน 
 3.  เนน้การบูรณาการเน้ือหาวิชาต่างๆหลอมรวมกนัเป็นหมวดหมู่ การประเมินผล

การเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 
 4.  เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าจนเกิดทกัษะ เกิดประสบการณ์และสามารถ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 
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3.5  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
ท่านเห็นด้วยระดับใดต่อกระบวนการพฒันาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

ประเด็นกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก ค่อน

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

การพฒันาหลกัสูตร 
1.มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยผูมี้คุณวฒิุตรง
ตามสาขาวชิาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน า
เท่ียว 

     

2.มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความ
คิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปีการศึกษา 

     

3.มีการวพิากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุ
จากภายนอก 

     

4.มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงรายวชิาในหลกัสูตรทุกปี      
5.มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก4-5ปี      
การประเมนิหลกัสูตร 
1.มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูส้อนทุกปีการศึกษา 

     

2.มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูเ้รียนทุกปีการศึกษา      
3.มีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกปีการศึกษา      
4.มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา      
5.มีการติดตามผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงั
การส าเร็จการศึกษา 

     

6.มีการประเมินหลกัสูตรทุก 4 ปี      
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4.  การจัดบุคลากร 
ท่านเห็นดว้ยกบัการจดับุคลากรสอนในโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวระดบัใด 

ในประเด็นต่อไปน้ี 

 
ประเด็นการจดับุคลากรสอน 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก 

 
ค่อน
ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

การวางแผนบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1. มีการส ารวจบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

     

2. มีการพยากรณ์ก าลงับุคลากรกบังานโดยวเิคราะห์ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ 

     

3. มีการจดัท าแผนอตัราก าลงัล่วงหนา้      
การสรรหาบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1. มีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นทางการส่ือสารและธุรกิจ
น าเท่ียว 

     

2. มีความรู้ในการบริหารจดัการและความรู้การสอน      
3. มีประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียวและมีประสบการณ์สอน
ในระดบัอุดมศึกษา 

     

4. มีประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inbound
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

     

5. มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไปของธุรกิจน า
เท่ียว 

     

6. มีประสบการณ์เป็นมคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียน
ถูกตอ้ง 

     

การคดัเลอืกบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1. ตรวจสอบคุณวฒิุตรงสาขา 

     

2. ตรวจสอบสถาบนัท่ีจบการศึกษา      
3. ตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่น（日本
語能力試験） 

     

4. ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้ภาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว 

     

5. สมัภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว      
6. สอบประวติัเดิม(ถา้มีประสบการณ์การท างาน)      
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ประเด็นการจดับุคลากรสอน 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก 

 
ค่อน
ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

การพฒันาบุคลากร 
1. จดัปฐมนิเทศบุคลากรสอนท่ีรับเขา้ใหม่ 

     

2. จดัประชุม/อบรมทั้งวชิาการและวชิาชีพภายในสถาบนั      
3. ส่งบุคลากรอบรม/สมัมนาทั้งวชิาการและวชิาชีพภายในและ
ต่างประเทศ 

     

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิมความรู้ เพ่ิมคุณวฒิุต่อในระดบัสูง
ข้ึนทั้งภายในและต่างประเทศ 

     

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวชิาการ      
6. ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์เพ่ิมพนูความรู้ทาง
สายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

     

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ประเมินคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1  ประเมินคุณวฒิุ/คุณสมบติั 

     

2. ประเมินผลงานท่ีปฏิบติั 
 2.1 ประเมินผลการปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา 

     

 2.2 ประเมินผลงานวิชาการ      
 2.3 ประเมินการเพ่ิมพนูความรู้วิชาการและวิชาชีพ      

 
5.  การจัดการเรียนการสอน 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ทีท่่านมีความเห็นว่าเหมาะสมเพยีง 1 ค าตอบ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นเพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 

5.1 หลกัการจดัการเรียนการสอน 
 1.  เน้นการเรียนรู้วิชาการหรือเน้ือหาสาระซ่ึงเป็นขอ้มูล ความรู้ หรือขอ้เท็จจริงต่างๆ 

ผูส้อนจะจดักิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอยา่ง 
 2.  เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะได้รับ 

ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนการปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
 3.  เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล เป็น

ตน้ โดยไม่มีครู 
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5.2  ท่านคิดวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมาก
ท่ีสุด คือขอ้ใด  

 1. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระต่างๆ ท่ีเป็นกฎเกณฑ ์
ความคิดรวบยอด 

 2. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาชีพ ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

 3. มุ่งพฒันาความสามารถในการปฏิบติั การกระท า และการแสดงออกต่างๆ 
 4. มุ่งพฒันาการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่างๆ และกระบวนการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 5.  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆโดยใช้การบูรณาการทั้ งด้านเน้ือหาสาระและ

ประสบการณ์ 
 6. ทุกรูปแบบผสมผสานกนั 

5.3  รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมากท่ีสุด คือขอ้ใด 

 1. เนน้เน้ือหาวชิาและกิจกรรม 
 2. เนน้พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
 3. เนน้พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.4  ท่านคิดวา่วธีิการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือขอ้ใด (ตอบไดม้ากกวา่1 
ขอ้) 

 1. การบรรยาย (มุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระในเวลาท่ีจ ากดั) 
 2. การสาธิต (มุ่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริงจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ) 
 3. การทดลอง (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลจากการคิดและการกระท าของ

ตนเอง) 
 4. การนิรนยั (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัการและสามารถน าหลกัไปใชไ้ด)้ 
 5. การอุปนยั (มุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวเิคราะห์สามารถจบัหลกัการ ท าใหเ้กิด

การเรียนรู้หลกัการ แนวคิดต่างๆ) 
 6. ทศันศึกษา (มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง) 
 7. การอภิปราย (มุ่งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้) 
 8. การแสดงละคร (มุ่งให้ผูเ้รียนเห็นภาพหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 
 9. บทบาทสมมติ (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ รู้จนสามารถปฏิบติัได)้ 
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 10. กรณีตวัอยา่ง (มุ่งให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา สามารถคิดดว้ย
ตนเองและเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น) 

 11. เกม (มุ่งใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัเอง ไดรั้บประสบการณ์ตรง) 
 12.สถานการณ์จ าลอง (มุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สภาพความเป็นจริงและเกิดความเขา้ใจใน

สถานการณ์ 
 13.ศูนยก์ารเรียนรู้ เรียนออนไลน์ (มุ่งใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 
 14.เหมาะสมทุกขอ้ 

5.5 เก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวใน
ภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นระดบัใดในประเด็นต่อไปน้ี 

 
ประเด็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดบัความเหมาะสม 
มาก ค่อน 

ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร      

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน 

     

3. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

     

4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน      

5. ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม      

6. กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      

7. กิจกรรมน่าสนใจ สนุก มีความสุขในการเรียน      

8. กิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน      

9. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้      

10. เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาเหมาะสม      
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6.  การจัดกจิการนักศึกษา 
ท่านเห็นดว้ยระดบัใดต่อการจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า

เท่ียว 
 

ประเด็นการจดักิจการนกัศึกษา 
 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก ค่อน 

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. มีการก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้มาศึกษาในโปรแกรม      
2. มีการปฐมนิเทศนกัศึกษา      
3. มีการใหค้  าแนะน านกัศึกษาเร่ืองการเรียน      
4. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ      
5. มีการใหค้  าปรึกษาแบบกลัยาณมิตร(ปรึกษาเร่ืองส่วนตวั)      
6. มีการติดตามผลการเรียน      
7. มีการจดัทุนการศึกษา      
8. มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ      
9. มีการดูแลเร่ืองวนิยัและบุคลิกภาพ      
10. ประเภทกิจกรรมท่ีควรจดั 
   10.1 กิจกรรมวชิาการ 

     

   10.2 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ      
   10.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์      
   10.4 กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม      

 

7.  การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
7.1 ท่านมีความเห็นเก่ียวกับประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวกต่อไปน้ีมีความจ าเป็นต่อ

โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด 
 

ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ระดบัความจ าเป็น 
มาก ค่อน 

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ (ไดแ้ก่ หนงัสือ ต ารา แบบฝึกหดั 
คู่มือครู สมุดภาพ พจนานุกรม บตัรค า บตัรประโยค รูปภาพ ภาพ
ชุด ของจริง ของตวัอยา่ง ของจ าลอง เทปเสียง แผน่ซีดี 
วดีีทศัน์  ซีดีรอม เป็นตน้) 
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ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ระดบัความจ าเป็น 
มาก ค่อน 

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

2. ส่ือการสอนประเภทอุปกรณ์ (ไดแ้ก่ กระดาน เคร่ืองฉายต่างๆ 
แผน่ป้าย ป้ายนิเทศ เคร่ืองเล่นเทป โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้) 

     

3. ส่ือการสอนประเภทส่ืออีเลก็ทรอนิค (ไดแ้ก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ e-learning เป็นตน้) 

     

4. หอ้งสมุด      
5. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา      
6. หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบติั      

 

7.2  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าของการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในประเด็นต่อไปน้ีอยา่งไร 

 
ประเด็นคุณค่าของการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ระดบัคุณค่า 
มาก ค่อน 

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. ความเป็นประโยชน ์      
2. ความเหมาะสม      
3. ความน่าสนใจ      
4. ความทนัสมยั      
5. ความหลากหลาย      
6. ความเพียงพอ      
7. ความสะดวกในการใช ้      
8. การบริการท่ีดี      
9. ความแขง็แรง ทนทาน ใชง่้าย      
10. ความปลอดภยัในการใช ้      
11. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ..............................................................      

 
 
 

DPU



275 

ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
โปรดน าแบบสอบถามนีใ้ส่ซองทีแ่นบมาส่งกลบัคนืภายในวนัที ่15 มถุินายน 2554 ด้วย จกัขอบพระคุณอย่างสูง 

               ขอขอบพระคุณทุกท่านในความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 
สมพร  โกมารทตั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง สาระการจัดการโปแกรมภาษาญีปุ่่ นระดับอุดมศึกษาเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 

 
ค าช้ีแจง 

ธุรกิจน าเท่ียว (Tourism Business) เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได ้และมีน ้าหนกัในการค านวณ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) อยู่ในระดบัตน้ๆ  นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยมากเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยโดยผ่านธุรกิจน าเท่ียวเพราะธุรกิจน าเท่ียวเป็นตวัแทนในการ
ติดต่อส่ือสารทางภาษา เน่ืองจากคนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จะส่ือสารภาษาองักฤษไม่ค่อยได ้ดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงสนใจท าวจิยั เร่ือง รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิจยัดุษฎีนิพนธ์เร่ือง รูปแบบการจดัการ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เป็นการถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั
“สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว” ขอความกรุณาท่านพิจารณาความคิดเห็น
โดยใช้มุมมองของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 5 ดา้น (ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ) และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี
สถานประกอบการพึงประสงคต์ามการรับรู้ของท่านเป็นฐาน 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส วน คือ 
ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 สาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน าไปศึกษาวิเคราะห์และเสนอในลกัษณะภาพรวมโดย

ไม่ระบุหรือเจาะจงสถาบนัและบุคคล  ขอความกรุณาจากท่านในการตอบค าถามและโปรดน า
แบบสอบถามนี้ใส่ซองที่แนบมาส่งกลับคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554  ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ในการใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามน้ี 

 
    ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

    สมพร  โกมารทตั 
 

ส าหรับสถาบันการศึกษา 
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ส่วนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  และเติมข้อความให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ 
  1.  ชาย    2.  หญิง 
2.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1. ปริญญาตรี สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา..................................................................... 
 2. ปริญญาโท สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา..................................................................... 
 3. ปริญญาเอก  สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา.................................................................... 
 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................... 

3.  ท่านมีประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่น จ านวน......................................ปี 
4.  ท่านมีประสบการณ์สอนภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว หรือไม่ 

 1.  มี             2. ไม่มี 
ส่วนที ่2 สาระการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่ นระดับอุดมศึกษาเพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 
ค าช้ีแจง หากสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะเปิดสอนโปรแกรม/หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียว ในฐานะท่ีปัจจุบนัท่านเป็นอาจารยผ์ูส้อน หวัหนา้สาชาหรือเลขานุการ ผูว้ิจยัประสงค์
ให้ท่านมีส่วนร่วมในการจดัโปรแกรม/หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวดังกล่าว ดังนั้ น 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ถามเก่ียวกบัสาระการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจ
น าเท่ียว ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นตามมุมมองของท่าน 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ทีท่่านมีความเห็นว่าเหมาะสมเพยีง 1 ค าตอบ หรือเติมข้อความ
ให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
1.  ปรัชญาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน  
 1. มุ่งความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวและทกัษะในการประกอบอาชีพ 
 2. มุ่งการน าความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวไปใชใ้นงานธุรกิจน าเท่ียวและสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ   
 3. มุ่งใหค้วามรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควบคู่กบัการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 4. มุ่งใหค้วามรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวควบคู่ การฝึกปฏิบติั และสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม 
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2.  จุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามความคิดเห็นของ
ท่าน 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสามารถประกอบ

อาชีพอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสามารถน าไปใช้ในการ

ประกอบ อาชีพได ้
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
3.  การจัดหลกัสูตร 

3.1 รูปแบบของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามความคิดเห็นของ
ท่าน 

 1. ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน 
 2. ใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และใหผู้เ้รียนรู้การแกปั้ญหา 
 3. ผสมผสานทุกแบบ 

3.2 เน้ือหาสาระของหลกัสูตรโปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวมท่ีควรเน้น
มากท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน  

 1. เนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวชิา สาระและความรู้ของวิทยาการต่างๆ   การประเมินผลการ
เรียนรู้มุ่งเร่ืองความรู้และทกัษะในวชิาต่างๆ 

 2. เน้นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกด้านของ 
ผูเ้รียน 

 3. เน้นการบูรณาการเน้ือหาวิชาต่างๆหลอมรวมกนัเป็นหมวดหมู่ การประเมินผลการ 
เรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 

 4.  เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าจนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์และสามารถ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 
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3.5  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
       ท่านเห็นดว้ยระดบัใดต่อกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

ประเด็นกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก ค่อน

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

การพฒันาหลกัสูตร 
1.มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยผูมี้คุณวฒิุตรงตาม
สาขาวชิาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน าเท่ียว 

     

2.มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความ
คิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปีการศึกษา 

     

3.มีการวพิากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุจาก
ภายนอก 

     

4.มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงรายวชิาในหลกัสูตรทุกปี      
5.มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก4-5ปี      
การประเมนิหลกัสูตร 
1.มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูส้อนทุกปีการศึกษา 

     

2.มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูเ้รียนทุกปีการศึกษา      
3.มีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกปีการศึกษา      
4.มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา      
5.มีการติดตามผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงัการ
ส าเร็จการศึกษา 

     

6.มีการประเมินหลกัสูตรทุก 4 ปี      
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4.  การจัดบุคลากร 
ท่านเห็นดว้ยกบัการจดับุคลากรสอนในโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวระดบัใด ใน

ประเด็นต่อไปน้ี 

 
ประเด็นการจดับุคลากรสอน 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก 

 
ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ปานกลาง ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

การวางแผนบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1.มีการส ารวจบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

     

2.มีการพยากรณ์ก าลงับุคลากรกบังานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

     

3.มีการจดัท าแผนอตัราก าลงัล่วงหน้า      
การสรรหาบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1.มีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นทางการส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว 

     

2.มีความรู้ในการบริหารจดัการและความรู้การสอน      
3.มีประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียวและมีประสบการณ์สอนใน
ระดบัอุดมศึกษา 

     

4..มีประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inbound
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น 

     

5.มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไปของธุรกิจน าเท่ียว      
6.มีประสบการณ์เป็นมคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่ นท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง      
การคดัเลอืกบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1.ตรวจสอบคุณวฒิุตรงสาขา 

     

2.ตรวจสอบสถาบนัท่ีจบการศึกษา      
3.ตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่ น（日本語能力
試験） 

     

4.ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นทัว่ไปและความรู้ภาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว      
5.สมัภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่ นทัว่ไปและภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว      
6.สอบประวติัเดิม(ถา้มีประสบการณ์การท างาน)      
การพฒันาบุคลากร 
1. จดัปฐมนิเทศบุคลากรสอนท่ีรับเขา้ใหม่ 

     

2.จดัประชุม/อบรมทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในสถาบนั      
3.ส่งบุคลากรอบรม/สมัมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ 

     

4.ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิมความรู้ เพ่ิมคุณวฒิุต่อในระดบัสูงข้ึนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
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ประเด็นการจดับุคลากรสอน 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก 

 
ค่อน 
ขา้ง 
มาก 

ปานกลาง ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

4.ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิมความรู้ เพ่ิมคุณวฒิุต่อในระดบัสูงข้ึนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

     

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวิชาการ      

6.ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์เพ่ิมพนูความรู้ทางสายวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศ 

     

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.ประเมินคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1 ประเมินคุณวฒิุ/คุณสมบติั 

     

2.ประเมินผลงานท่ีปฏิบติั 
 2.1 ประเมินผลการปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา 

     

 2.2 ประเมินผลงานวิชาการ      
 2.3 ประเมินการเพ่ิมพนูความรู้วิชาการและวิชาชีพ      

 
5.  การจัดการเรียนการสอน 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ทีท่่านมีความเห็นว่าเหมาะสมเพยีง 1 ค าตอบ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นเพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 

5.1 หลกัการจดัการเรียนการสอน 
 1. เน้นการเรียนรู้วิชาการหรือเน้ือหาสาระซ่ึงเป็นขอ้มูล ความรู้ หรือขอ้เท็จจริงต่างๆ 

ผูส้อนจะจดักิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอยา่ง 
 2. เน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะได้รับ 

ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนการปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
 3. เน้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ เรียนทางไกล เป็น

ตน้ โดยไม่มีครู 
5.2 ท่านคิดวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมาก

ท่ีสุด คือขอ้ใด  
 1. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระต่างๆท่ีเป็นกฎเกณฑ ์

ความคิดรวบยอด 
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 2. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาชีพ ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

 3. มุ่งพฒันาความสามารถในการปฏิบติั การกระท า และการแสดงออกต่างๆ 
 4. มุ่งพฒันาการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่างๆ และกระบวนการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 5.  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆโดยใช้การบูรณาการทั้ งด้านเน้ือหาสาระและ

ประสบการณ์ 
 6. ทุกรูปแบบผสมผสานกนั 

5.3 รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมากท่ีสุด คือขอ้ใด 

 1. เนน้เน้ือหาวชิาและกิจกรรม 
 2. เนน้พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 
 3. เนน้พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.4 ท่านคิดวา่วิธีการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือขอ้ใด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. การบรรยาย (มุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระในเวลาท่ีจ ากดั) 
 2. การสาธิต (มุ่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริงจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ) 
 3. การทดลอง (มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลจากการคิดและการกระท าของ

ตนเอง) 
 4. การนิรนยั (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัการและสามารถน าหลกัไปใชไ้ด)้ 
 5. การอุปนยั (มุ่งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์สามารถจบัหลกัการ ท าให้เกิด

การเรียนรู้หลกัการ แนวคิดต่างๆ) 
 6. ทศันศึกษา (มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง) 
 7. การอภิปราย (มุ่งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้) 
 8. การแสดงละคร (มุ่งใหผู้เ้รียนเห็นภาพหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 
 9. บทบาทสมมติ (มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ รู้จนสามารถปฏิบติัได)้ 
 10. กรณีตวัอย่าง (มุ่งให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา สามารถคิดด้วย

ตนเองและเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น) 
 11. เกม (มุ่งใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัเอง ไดรั้บประสบการณ์ตรง) 
 12.สถานการณ์จ าลอง (มุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สภาพความเป็นจริงและเกิดความเขา้ใจใน

สถานการณ์ 
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 13.ศูนยก์ารเรียนรู้ เรียนออนไลน์ (มุ่งใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 
 14.เหมาะสมทุกขอ้ 

5.5 เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวใน
ภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นระดบัใดในประเด็นต่อไปน้ี 

 
ประเด็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดบัความเหมาะสม 
มาก ค่อน 

ขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร      
2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน      
3. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา 

     

4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดกบัผูเ้รียน      
5. ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม      
6. กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      
7. กิจกรรมน่าสนใจ สนุก มีความสุขในการเรียน      
8. กิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน      
9. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้      
10. เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาเหมาะสม      

 
6.  การจัดกจิการนักศึกษา 
     ท่านเห็นดว้ยระดบัใดต่อการจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

 
ประเด็นการจดักิจการนกัศึกษา 

 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก ค่อน 

ขา้งมาก 
ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

1. มีการก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้มาศึกษาในโปรแกรม      
2. มีการปฐมนิเทศนกัศึกษา      
3. มีการใหค้  าแนะน านกัศึกษาเร่ืองการเรียน      
4. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ      
5. มีการใหค้  าปรึกษาแบบกลัยาณมิตร(ปรึกษาเร่ือง
ส่วนตวั) 

     

6. มีการติดตามผลการเรียน      
7. มีการจดัทุนการศึกษา      
8. มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ      
9. มีการดูแลเร่ืองวนิยัและบุคลิกภาพ      
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ประเด็นการจดักิจการนกัศึกษา 

 

ระดบัความเห็นดว้ย 
มาก ค่อน 

ขา้งมาก 
ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้งนอ้ย 

นอ้ย 

10. ประเภทกิจกรรมท่ีควรจดั 
   10.1 กิจกรรมวชิาการ 

     

   10.2 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ      
   10.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์      
   10.4 กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม      

 

7. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
    7.1 ท่านมีความเห็นเก่ียวกับประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวกต่อไปน้ีมีความจ าเป็นต่อ
โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด 
 

ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ระดบัความจ าเป็น 
มาก ค่อน 

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ (ไดแ้ก่ หนงัสือ ต ารา แบบฝึกหดั 
คู่มือครู สมุดภาพ พจนานุกรม บตัรค า บตัรประโยค รูปภาพ ภาพชุด 
ของจริง ของตวัอยา่ง ของจ าลอง เทปเสียง แผน่ซีดี 
วดีีทศัน์  ซีดีรอม เป็นตน้) 

     

2. ส่ือการสอนประเภทอุปกรณ์ (ไดแ้ก่ กระดาน เคร่ืองฉายต่างๆ 
แผน่ป้าย ป้ายนิเทศ เคร่ืองเล่นเทป โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้) 

     

3. ส่ือการสอนประเภทส่ืออีเลก็ทรอนิค (ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ e-learning เป็นตน้) 

     

4. หอ้งสมุด      
5. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา      
6. หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบติั      
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    7.2 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าของการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น
เพื่อธุรกิจน าเท่ียวในประเด็นต่อไปน้ีอยา่งไร 

 
ประเด็นคุณค่าของการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ระดบัคุณค่า 
มาก ค่อน 

ขา้ง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อน 
ขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 

1. ความเป็นประโยชน ์      
2. ความเหมาะสม      
3. ความน่าสนใจ      
4. ความทนัสมยั      
5. ความหลากหลาย      
6. ความเพียงพอ      
7. ความสะดวกในการใช ้      
8. การบริการท่ีดี      
9. ความแขง็แรง ทนทาน ใชง่้าย      
10.ความปลอดภยัในการใช ้      
อ่ืนๆ_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
โปรดน าแบบสอบถามนีใ้ส่ซองทีแ่นบมาส่งกลบัคนืภายในวนัที ่15 มถุินายน 2554 ด้วย จกัขอบพระคุณอย่างสูง 
                ขอขอบพระคุณทุกท่านในความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 

สมพร  โกมารทตั 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินความตรงเชิงเนือ้หาเคร่ืองมือวจิัย 
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ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of  Item-Objective Congruence) ของ
แบบสอบถามเร่ือง สภาพคุณลักษณะของบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 

ค าช้ีแจงเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
คะแนน +1  หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน  0  หมายถึง ผูป้ระเมินไม่แน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน -1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 
รายการประเมิน จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 

IOC 
ผลการประเมิน 

+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
และความตอ้งการบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว ขอ้
ค  าถามเขา้ใจง่าย ชดัเจน การเรียงล าดบัของขอ้ค  าถาม
เหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

5   1   

ส่วนท่ี 2 สภาพบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจุบนั และ
คุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึง
ประสงคข์องผูป้ระกอบการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

5   1   

2.  ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและต่องาน 5   1   
3.  ความมีระเบียบวินยัในการท างาน 5   1   
4.  การตรงต่อเวลา 5   1   
5.  ความมีน ้าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผูอ่ื้น 5   1   
6.  ความขยนัอดทน 5   1   
7.  ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีสมัมาคารวะ 5   1   
8.  การอุทิศเวลาให้กบังาน 5   1   
9.  มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 5   1   
10. การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 5   1   
ด้านความรู้และทักษะวชิาชีพที่เกีย่วกบัธุรกจิน าเที่ยว 
11. ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสารทัว่ไป 
       (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 

5   1   

12. ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับธุรกิจน าเท่ียว 
         (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 

5   1   

13. ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 5   1   
14. ความรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5   1   
15. ความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการส่ือสาร 
 

5   1   
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รายการประเมิน จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 
+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้

ด้านทักษะทางปัญญา 
16. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

5   1   

17. ความสามารถในการคิดวิจารญาณ และคิดวิพากษ ์ 5   1   
18. ว มส ม รถใน  ร   ว   ร    แ  แ        5   1   
19. ความสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 5   1   
20. ว มส ม รถใน  รบร   ร     ร  น 5   1   
21.  ว มส ม รถใน  ร   บ     น   น  ร   น       ว 5   1   
22.  ว มส ม รถในการ   น   นใ  ม        5   1   
23. ความสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง 5   1   
ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
24.ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได้ 

5   1   

25. ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 5   1   
26. ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 5   1   
27.ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานท่ีท า  5   1   
28.ความกระตือร้ือร้น ใฝ่รู้ และรักความกา้วหนา้ 5   1   
ด้านทักษะการวเิคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
30.ความสามารถในการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

5   1   

31.ความสามารถในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้ 5   1   
32.ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสาร 

5   1   

33.ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 5   1   
34.ความสามารถในการใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4 1  0.8   

35.ความสามารถในการใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติในการประมวลและแปลความหมาย  

4 1  0.8   

ด้านการวางแผน การจัดการ และการพฒันา 
36. ความสามารถในการวางแผนงาน 

5   1   

37. ความสามารถในการจดัการงานท่ีท า 5   1   
38. ความสามารถในการพฒันาตนเอง  5   1   
39.ความสามารถในการพฒันางานท่ีท า 5   1   
ด้านบุคลกิภาพ 
40. สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

5   1   

41. รูปร่างหนา้ตาดี และท่าทางสง่า  5   1   
42. กิริยา วาจา และ มารยาทเรียบร้อย 5   1   
43. กระฉบักระเฉง คล่องแคล่ววอ่งไว 5   1   
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รายการประเมิน จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 
+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้

44. ละเอียด สุขมุ รอบคอบ มีเหตุผล  5   1   
45. ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส 5   1   
46. อดทน อดกลั้น และมีก าลงัใจสูง  5   1   
47. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 5   1   

 
ผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of  Item-Objective Congruence) ของ

แบบสอบถามเร่ือง “สาระการจดัการโปแกรมภาษาญ่ีปุ่นระดบัอุดมศึกษาเพื่อธุรกิจน าเท่ียว” 
ค าช้ีแจงเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
คะแนน +1  หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน  0  หมายถึง ผูป้ระเมินไม่แน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน -1 หมายถึง ผูป้ระเมินแน่ใจวา่ขอ้ความดงักล่าววดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 

รายการประเมิน จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 
+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้

ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ขอ้ค าถามเขา้ใจง่าย ชดัเจน การเรียงล าดบัของขอ้ค  าถาม
เหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

5   1   

ส่วนที่ 2  สาระการจัดการโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นระดบัอุดมศึกษา
เพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 
1. ปรัชญาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ี
เหมาะสมท่ีสุดตามความคิดเห็นของท่าน  
 1.มุ่งความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว
และทกัษะในการประกอบ อาชีพ 

5   1   

 2..มุ่งสร้างบณัฑิตให้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว
ไปใชใ้นงานธุรกิจน าเท่ียวและสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ   

5   1   

 3.มุ่งให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวควบคู่กบัการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

5   1   

 4.มุ่งให้ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวควบคู่ 
การฝึกปฏิบติั และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

5   1   
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รายการประเมิน จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 
+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้

2.  จุดมุ่งหมายที่เหมาะสมที่สุดของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือ
ธุรกิจน าเท่ียวตามความคิดเห็นของท่าน  
1. .เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือ
ธุรกิจน าเท่ียวสามารถประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 

5   1   

 2เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

5   1   

 3.เพ่ือผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทกัษะและสมรรถนะเป็น
ท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและ  
ต่างประเทศ 

5   1   

3.  การจัดหลกัสูตร 
รูปแบบของหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเหมาะท่ีสุด
ตามความคิดเห็นของท่าน 
  1.ให้ความส าคญักบัความตอ้งการ ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเ้รียน 

5   1   

  2.ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
และให้ผูเ้รียนรู้การแกปั้ญหา 

5   1   

  3.ผสมผสานทุกแบบ 5   1   

 เนือ้หาสาระของหลกัสูตรโปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน า
เท่ียวท่ีควรเนน้มากท่ีสุดในภาพรวมตามความคิดเห็นของท่าน  
 1. เน้นการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา สาระและความรู้ของ
วิทยาการต่างๆ   การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งเร่ืองความรู้และ
ทกัษะในวิชาต่างๆ    

5   1   

2.เนน้การเรียนรู้เพ่ือแกปั้ญหา การประเมินผลการเรียนรู้มุ่ง
พฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 

5   1   

 3.เน้นการบูรณาการเน้ือหาวิชาต่างๆหลอมรวมกันเป็น
หมวดหมู่ การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกด้านของ
ผูเ้รียน 

5   1   

4.  เน้นการเ รียนรู้ด้วยการลงมือท าจนเกิดทักษะ เ กิด
ประสบการณ์และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  การ
ประเมินผลการเรียนรู้มุ่งพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 

5   1   

การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
การพฒันาหลกัสูตร 
1.มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยผูมี้คุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่ นและธุรกิจน า
เท่ียว 

5   1   
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2.มีการส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความ
คิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปีการศึกษา 

5   1   

3.มีการวิพากษห์ลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุ
จากภายนอก 

5   1   

4.มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงรายวิชาในหลกัสูตรทุกปี 5   1   
5.มีแผนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก4-5ปี 5   1   
การประเมินหลักสูตร 
1.มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูส้อนทุกภาคการศึกษา 

4 1  0.8   

2.มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตรโดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา 4 1  0.8   
3.มีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา 4 1  0.8   
4.มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษา 4 1  0.8   
5.มีการติดตามผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงั
การส าเร็จการศึกษา 

5   1   

6.มีการประเมินหลกัสูตรทุก 4 ปี 5   1   
4.  การจัดบุคลากร 
การวางแผนบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1.มีการส ารวจบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

5   1   

2.มีการพยากรณ์ก าลงับุคลากรกบังานโดยวิเคราะห์ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ 

5   1   

3.มีการจดัท าแผนอตัราก าลงัล่วงหน้า 5   1   
การสรรหาบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1.มีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นทางการส่ือสารและธุรกิจน า
เท่ียว 

5   1   

2.มีความรู้ในการบริหารจดัการและความรู้การสอน 5   1   
3.มีประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียวและมีประสบการณ์สอนใน
ระดบัอุดมศึกษา 

5   1   

4.มีประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inbound
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น 

5   1   

5.มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไปของธุรกิจน า
เท่ียว 

5   1   

6.มีประสบการณ์เป็นมคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่ นท่ีข้ึนทะเบียน 5   1   
การคดัเลอืกบุคลากรสอนและบริหารโปรแกรมวชิาฯ 
1.ตรวจสอบคุณวฒิุตรงสาขา 

5   1   

2.ตรวจสอบสถาบนัท่ีจบการศึกษา 5   1   
3.ตรวจสอบระดบัการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่ น 
（日本語能力試験） 

5   1   

4.ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นทัว่ไปและความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือ 5   1   
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ธุรกิจน าเท่ียว 
5.สมัภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว 5   1   
6.สอบประวติัเดิม(ถา้มีประสบการณ์การท างาน) 
 

5   1   

การฝึกอบรมเพือ่พฒันา 
1. จดัปฐมนิเทศบุคลากรท่ีรับมาใหม่ 

5   1   

2.จดัประชุม/อบรมทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในสถาบนั 5   1   
3.ส่งบุคลากรอบรม/สมัมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ 

5   1   

4.ส่งเสริมสนบัสนุนการเพ่ิมความรู้ เพ่ิมคุณวฒิุต่อในระดบัสูง
ข้ึนทั้งภายในและต่างประเทศ 

5   1   

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวิชาการ 5   1   
6.ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์เพ่ิมพนูความรู้ทางสาย
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5   1   

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.ประเมินคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1 ประเมินคุณวฒิุ/คุณสมบติั 

5   1   

1.2 อ่ืนๆโปรดระบุ................................................... 3 2  0.6   
2.ประเมินผลงานท่ีปฏิบติั 
 2.1 ประเมินผลการปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา 

5   1   

 2.2 ประเมินผลงานวิชาการ 5   1   
 2.3 ประเมินการเพ่ิมพนูความรู้วิชาการและวิชาชีพ 5   1   
5.  การจัดการเรียนการสอน 
หลกัการจดัการเรียนการสอน 
 1.เนน้การเรียนรู้วิชาการหรือเน้ือหาสาระซ่ึงเป็นขอ้มูล 
ความรู้ หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ผูส้อนจะจดักิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ทุกอยา่ง 

5   1   

 2.เนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ค  านึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการจดั
กิจกรรมร่วมกบัผูส้อน การปฏิบติัในสถานท่ีจริง 

5   1   

 3.เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียน
ออนไลน์ เรียนทางไกล เป็นตน้ โดยไม่มีครู 

5   1   

ท่านคิดวา่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวมากท่ีสุด คือขอ้ใด  
 1. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ
ต่างๆท่ีเป็นกฎเกณฑ ์ความคิดรวบยอด 

 
 
 
5 

   
 
 
1 
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 2. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาชีพ ปลูกฝัง
เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

5   1   

 3. มุ่งพฒันาความสามารถในการปฏิบติั การกระท า และการ
แสดงออกต่างๆ 

5   1   

 4. มุ่งพฒันาการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการ
คิดต่างๆ และกระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

5   1   

 5. มุ่งพฒันาการเรียนรู้ดา้นต่างๆโดยใชก้ารบูรณาการทั้ง
ดา้นเน้ือหาสาระและประสบการณ์ 

5   1   

 6. ทกุรูปแบบผสมผสานกนั 5   1   

 รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจ
น าเท่ียวมากท่ีสุด คือขอ้ใด  
 1. เนน้เน้ือหาวิชาและกิจกรรม 

5   1   

 2. เนน้พฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน 5   1   

 3. เนน้พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5   1   

ท่านคิดวา่วิธีการสอนท่ีเหมาะกบัโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจ
น าเท่ียว คือขอ้ใด 
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1.  การบรรยาย (มุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระในเวลาท่ี
จ  ากดั) 

 
 
 
5 

   
 
 
1 

 
 
 
 

 

 2.  การสาธิต (มุ่งให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริงจนเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ) 

5   1   

 3.  การทดลอง (มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผล
จากการคิดและการกระท าของตนเอง) 

5   1   

 4.  การนิรนยั (มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัการและ
สามารถน าหลกัไปใชไ้ด)้ 

5   1   

 5.  การอุปนยั (มุ่งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์
สามารถจบัหลกัการ ท าให้เกิดการเรียนรู้หลกัการ แนวคิดต่างๆ) 

5   1   

 6.  ทศันศึกษา (มุ่งให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองท่ี
เรียน ไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง) 

5   1   

 7.  การอภิปราย (มุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้) 

5   1   

 8.  การแสดงละคร (มุ่งให้ผูเ้รียนเห็นภาพหรือเร่ืองราวท่ี
ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 

5   1   

 9.  บทบาทสมมติ (มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ รู้จนสามารถ
ปฏิบติัได)้ 

5   1   

 10. กรณีตวัอยา่ง (มุ่งให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญปัญหาและ
แกปั้ญหา สามารถคิดดว้ยตนเองและเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น) 

5   1   
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 11. เกม (มุ่งให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัเอง ไดรั้บประสบการณ์
ตรง) 

5   1   

 12. สถานการณ์จ าลอง (มุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สภาพความ
เป็นจริงและเกิดความเขา้ใจในสถานการณ์) 

5   1   

 13.  ศูนยก์ารเรียนรู้ เรียนออนไลน์ (มุ่งให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 

5   1   

 14.  เหมาะสมทุกขอ้ 5   1   

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือ
ธุรกิจน าเท่ียวในภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นระดบัใดใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
1. เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

5   1   

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน 

5   1   

3. เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

5   1   

4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดกบัผูเ้รียน 5   1   
5. ผูส้อน ผูเ้รียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 5   1   
6. กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5   1   
7. กิจกรรมน่าสนใจ สนุก มีความสุขในการเรียน 5   1   
8. กิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 5   1   
9. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้ 5   1   
10. เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาเหมาะสม 5   1   
6. การจัดกจิการนักศึกษา 
1. มีการก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้เขา้มาศึกษาในโปรแกรม 

5   1   

2. มีการปฐมนิเทศนกัศึกษา 5   1   
3. มีการใหค้  าแนะน านกัศึกษาเร่ืองการเรียน 5   1   
4.  มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ 5   1   
5.  มีการให้ค  าปรึกษาแบบกลัยาณมิตร(ปรึกษาเร่ืองส่วนตวั) 5   1   
6.  มีการติดตามผลการเรียน 5   1   
7.  มีการจดัทุนการศึกษา 5   1   
8.  มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5   1   
9. มีการดูแลเร่ืองวินยัและบุคลิกภาพ 5   1   
10. ประเภทกิจกรรมท่ีควรจดั 
   10.1 กิจกรรมวิชาการ 
   10.2 กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
   10.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
   10.4 กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม 

5   1   
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รายการประเมิน จ านวนผูป้ระเมิน ค่าดชันี 
IOC 

ผลการประเมิน 
+1 0 -1 ใชไ้ด ้ ใชไ้ม่ได ้

7. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
ประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวก   
 1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ (ไดแ้ก่ หนงัสือ ต  ารา แบบฝึกหดั 
คู่มือครู สมุดภาพ พจนานุกรม บตัรค า บตัรประโยค รูปภาพ 
ภาพชุด ของจริง ของตวัอยา่ง ของจ าลอง เทปเสียง แผน่ซีดี วีดี
ทศัน์  ซีดีรอม เป็นตน้) 

5   1   

2. ส่ือการสอนประเภทอุปกรณ์ (ไดแ้ก่ กระดาน เคร่ืองฉายต่างๆ 
แผน่ป้าย ป้ายนิเทศ เคร่ืองเล่นเทป โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็น
ตน้) 

5   1   

3. ส่ือการสอนประเภทส่ืออีเล็ดทรอนิด (ไดแ้ก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ e-learning เป็นตน้) 

5   1   

4. ห้องสมุด 5   1   
5. ห้องปฏิบติัการทางภาษา 5   1   
6. ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบติั 5   1   
คุณค่าของการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. ความเป็นประโยชน์ 

5   1   

2. ความเหมาะสม 5   1   
3. ความน่าสนใจ 5   1   
4. ความทนัสมยั 5   1   
5. ความหลากหลาย 5   1   
6. ความเพียงพอ 5   1   
7. ความสะดวกในการใช ้ 5   1   
8. การบริการท่ีดี 5   1   
9. ความแขง็แรง ทนทาน ใชง่้าย 4 1  0.8   
10.ความปลอดภยัในการใช ้ 5   5   
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ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงเคร่ืองมือวจิัย 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามเร่ือง สภาพคุณลักษณะของบณัฑิต
ภาษาญ่ีปุ่นในปัจจุบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องสถาน
ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
              Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B1_1         138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_2         138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_3         138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_4         138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_5         138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_6         138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_7         138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_8         138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_9         138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_10        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_11_1      139.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_11_2      139.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_11_3      138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_11_4      139.0000        57.9310       1.0000           .7783 
B1_12_1      139.0000        57.9310       1.0000           .7783 
B1_12_2      138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_12_3      139.0000        57.9310       1.0000           .7783 
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B1_12_4      139.0000        57.9310       1.0000           .7783 
B1_13_1      138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_13_2      138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_13_3      138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_13_4      139.0000        57.9310       1.0000           .7783 
B1_13_5      139.0000        57.9310       1.0000           .7783 
B1_14        140.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_15        140.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_16        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_17        139.1333        92.9471      -1.0000           .8687 
B1_18        139.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_19        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_20        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_21        139.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_22        138.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_23        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_24        139.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_25        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_26        139.1333        92.9471      -1.0000           .8687 
B1_27        138.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_28        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_29        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_30        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_31        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B1_32        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_33        137.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_34        139.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_35        139.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_36        138.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_37        138.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_38        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_39        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_40        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_41        138.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_42        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_43        139.0667        74.4092        .0000           .8174 
B1_44        139.6000        83.4207      -1.0000           .8422 
B1_45        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_46        138.5333        65.9126       1.0000           .7955 
B1_47        136.5333        65.9126       1.0000           .7955 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 57 
 
Alpha =    .8171 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามเร่ือง  สาระการจัดการโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 75 
 
Alpha =    .9494 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
B3_51_1       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
B3_51_2       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
B3_51_3       47.5143        11.7277        .8032           .8696 
B3_51_4       48.0000        12.5294        .2990           .9346 
B3_51_5       47.6000        13.2471        .5736           .8850 
B3_52_1       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
B3_52_2       47.2857        15.0336        .2439           .8982 
B3_52_3       47.3714        14.2992        .3230           .8973 
B3_52_4       47.4286        12.8992        .8475           .8724 
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B3_52_5       47.4857        11.6689        .8369           .8671 
B3_52_6       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 11 
Alpha =    .8921 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
B3_51_1       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
B3_51_2       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
B3_51_3       47.5143        11.7277        .8032           .8696 
B3_51_4       48.0000        12.5294        .2990           .9346 
B3_51_5       47.6000        13.2471        .5736           .8850 
B3_52_1       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
B3_52_2       47.2857        15.0336        .2439           .8982 
B3_52_3       47.3714        14.2992        .3230           .8973 
B3_52_4       47.4286        12.8992        .8475           .8724 
B3_52_5       47.4857        11.6689        .8369           .8671 
B3_52_6       47.4000        12.8353        .9318           .8696 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 11 
Alpha =    .8921 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B56_1         40.7143        11.4454        .4005           .8191 
B56_2         41.2286        10.5345        .2920           .8475 
B56_3         41.0571         9.0555        .7334           .7811 
B56_4         40.7714        10.4756        .7039           .7934 
B56_5         41.0286        11.3815        .3572           .8228 
B56_6         40.8286        10.4992        .6623           .7962 
B56_7         40.7429        11.3143        .4279           .8168 
B56_8         40.8571        10.4790        .6581           .7963 
B56_9         40.9714        10.2050        .5241           .8080 
B56_10        40.9143        10.6689        .5813           .8030 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 10 
Alpha =    .8248 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
B6_1          53.7714        20.5345        .4100           .8432 
B6_2          53.5429        21.7261        .4002           .8397 
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B6_3          53.5143        20.7277        .8687           .8176 
B6_4          53.6286        19.0639        .8124           .8097 
B6_5          54.1429        20.0084        .5675           .8284 
B6_6          53.3714        22.8286        .4860           .8383 
B6_7          53.6000        21.0706        .7078           .8239 
B6_8          53.3714        22.8286        .4860           .8383 
B6_9          53.6857        20.2807        .6905           .8209 
B6_10_1       53.8286        21.8521        .3888           .8403 
B6_10_2       54.4000        23.2471        .1223           .8577 
B6_10_3       54.1143        19.9866        .4937           .8357 
B6_10_4       54.1143        19.9866        .4937           .8357 
 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 13 
Alpha =    .8443 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B71_1         71.7714        18.2403        .2152           .8816 
B71_2         71.7143        17.6807        .6068           .8726 
B71_3         71.9429        15.5261        .7691           .8598 
B71_4         71.9143        16.6689        .5723           .8696 
B71_5         71.9429        15.5261        .7691           .8598 
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B71_6         71.9429        15.5261        .7691           .8598 
B72_1         71.6857        17.7513        .8130           .8718 
B72_2         71.8286        16.7933        .6376           .8679 
B72_3         71.7143        17.6807        .6068           .8726 
B72_4         71.8000        18.2235        .1941           .8827 
B72_5         71.6857        17.7513        .8130           .8718 
B72_6         72.1714        16.9697        .2316           .8956 
B72_7         71.8571        16.2437        .6483           .8661 
B72_8         71.8000        16.9294        .5154           .8720 
B72_9         72.2286        15.2992        .4985           .8802 
B72_10        71.8571        15.6555        .8176           .8584 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 16 
Alpha =    .8788 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นเพือ่ธุรกจิน าเที่ยว 

KEP to S&C Model 
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คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 

KEP to S&C Model 
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ค าน า 
วิทยานิพนธ์ เ ร่ื อง  “ รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญ่ี ป่นระดับ อุดมศึกษาเ พ่ือ ธุ ร กิ จน า เ ท่ี ยว ”  

เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตสาขาการจดัการการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปี
การศึกษา 2554 

ความเป็นมาของการวิจยัวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขอ้มูล เอกสารเก่ียวกบัการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นใน
ประเทศไทยตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบนั กล่าวคือ การจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นในประเทศไทยเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเร่ิมมีการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาอย่างจริงจงัในปี พ.ศ. 2508 ท่ีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จนถึงปัจจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัปริญญาตรี โท และเอกรวมทัว่ประเทศ 38 แห่ง ทั้ง38แห่งในระดบัปริญญาตรีเปิดสอนหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่ น 
ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ และการสอนภาษาญ่ีปุ่ น จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า ยงัไม่มี
หลักสูตรหรือโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือวิชาชีพทางธุรกิจน าเท่ียวเปิดสอนเลย จะมีเพียงสอนเป็นรายวิชา 2-3 วิชา ได้แก่ 
ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการโรงแรม ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการท่องเท่ียวและภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับมคัคุเทศก์เท่านั้น ในขณะท่ีธุรกิจน าเท่ียวเป็น
องคป์ระกอบหลกัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นตวักลางประสานงานระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัธุรกิจต่างๆ ประกอบกบั
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากเป็นอนัดบัตน้ๆคือนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นและมกัเดินทางท่องเท่ียวโดยผ่าน
ธุรกิจน าเท่ียว เน่ืองจากชาวญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัเร่ืองการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และเม่ือมองการจดัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ น
ระดับอุดมศึกษาของไทย พบว่า ไม่มีโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวประกอบกับผลการวิจยัของสมพร โกมารทตั 

ท าการศึกษาความตอ้งการบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว พบว่า สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียวประเภท inbound ม 
คว ม  อ   รบ        ส   ร    ร               น เพ่ือ  ร   น       วในระ  บม     ส   ผูวิ้จยัจึงสนใจท าวิจยัเร่ือง 
“รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีป่นระดบัอุดมศึกษาเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว” ข้ึน 

จากการศึกษาวิจยั เร่ือง “รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีป่นระดบัอุดมศึกษาเพ่ือธุรกิจน าเท่ียว” ท าให้ได้

รูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือธุรกิจน าเท่ียวท่ีช่ือว่า “ KEP to S&C  Model: The Japanese Language 
Program Management for Tourism Business” รูปแบบโปรแกรมน้ีเป็นนวตักรรม และแนวปฏิบติัแนวใหม่ของการจดั
การศึกษาต่างประเทศในประเทศไทย ผูวิ้จยัเห็นว่านวตักรรมน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษา อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจน
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงจดัท าคู่มือการใช้น้ีข้ึนเพ่ือความให้เกิดความเขา้ใจและความสะดวกต่อการน ารูปแบบน้ีไปใช้ต่อยอดเพ่ือเปิด
โปรแกรมใหม่หรือหลกัสูตรใหม่ และสามารถประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อไปได ้
 

สมพร   โกมารทตั                                                                                                        
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สารบญั 

          หนา้ 
แนวทางการผลิตบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาตามรูปแบบการจดัการ  311 

โปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
แนวคิดและหลกัการจดั        311 
ขั้นตอนและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชรู้ปแบบการจดัการโปรแกรม   312 

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว 
ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตรใหม่และเปิดหลกัสูตร    312 
ขั้นตอนท่ี 2 การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตาม 
 KEP to S&C  Model       313 
ขั้นตอนท่ี 3 การก ากบัติดตาม/ประเมินผลโปรแกรม    317 
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แนวทางการผลติบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาตามรูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่
ธุรกจิน าเที่ยว 

 
แนวคิดและหลกัการจัด 

การจัดการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตามรูปแบบ KEP to S&C 
   น  ร     ร  รแ รม    น นการพฒันาความรู้ คุณธรรม และศกัยภาพเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงค์ของผูใ้ช้บัณฑิต 
ประกอบดว้ย  กรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ 
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว ความรู้เร่ืองความแตกต่างทางวฒันธรรม ความรู้
คุณธรรมจริยธรรมทางวชิาชีพธุรกิจน าเท่ียว และความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว พฒันาสู่ทกัษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย ปรัชญาการจดัการโปรแกรม จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรม การจดั
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดักิจการนกัศึกษา การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และ
การก ากบัติดตามประเมินผลโปรแกรม ในแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดของการจดัการเพื่อได้
บณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ช้บณัฑิต กล่าวคือ เป็น
บณัฑิตท่ี 

1.  มีความรู้และทกัษะวชิาชีพเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
2.  มีทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
3.  มีทกัษะทางปัญญาและบุคลิกภาพดี 
4.  มีความสามารถในการวางแผน การจดัการและการพฒันา 
5.  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
6.  มีทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้ันตอนและแนวปฎบิัติเกีย่วกบัการใช้รูปแบบการจัดการโปรแกรมภาษาญีปุ่่นเพือ่ธุรกจิน าเทีย่ว 
ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตรใหม่และเปิดหลกัสูตร มีแนวปฏิบติั และขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ม   อม    รว     ว ม  อ   ร อ  ร     ส   ม   อ ถ  น สน บสน น  ร    ร   

        ส  รใ ม  
2. มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3. ปฏิบติัตามมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
4. แนวปฏิบติั ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรใหม่ ด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 

4.1 คณะวชิาแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
4.2 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรด าเนินการยกร่างหลกัสูตรใหม่ 
4.3 ท าการวพิากษห์ลกัสูตรโดยคณะกรรมการภายใน 
4.4 น าหลกัสูตรท่ีผา่นการวพิากษข์อความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารคณะ 
4.5 ท าการวพิากษห์ลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
4.6 ปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเล่มเพื่อน าเขา้ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยั และสกอ.รับทราบตามล าดบั 
4.7 เม่ือทุกฝ่ายเห็นชอบ ด าเนินการขอเปิดหลกัสูตร 

5. แนวปฏิบติัและขั้นตอนการขอเปิดหลกัสูตร 
5.1 ประธานหลักสูตรเสนอขอเปิดหลักสูตรผ่านคณะกรรมการบริหารคณะวิชา 

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั เม่ือไดรั้บการ
เห็นชอบตามขั้นตอนขา้งตน้ เปิดด าเนินการสอน 

5.2 รายงาน สกอ. ทุกภาคการศึกษา 
6. มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิตอุดมศึกษา 

6.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  . . 2545 
6.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15    บ บ    2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.3 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
6.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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6.5 มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.6 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2551 
6.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education (TQF:HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.8 กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ 
6.9 แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.10 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
6.11 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
6.12 ตัวบ่งช้ี 8   วของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระบบการ
พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลกัษณะของบณัฑิต ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบั
นกัศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวตาม KEP to S&C  Model 
ด าเนินการจดัการโปรแกรมตามสาระและรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ปรัชญาของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

2. จุดมุ่งหมายของการจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว คือ ผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถหรือศกัยภาพในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า
เท่ียว เขา้ใจถึงมารยาทและความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมสามารถประกอบอาชีพอยา่งมีทกัษะ
และสมรรถนะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

DPU



312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจดัหลกัสูตรของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว รูปแบบหลักสูตร เน้น
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเรียนรู้การแกปั้ญหา 
การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนและการปฏิบติังานในสถานท่ีจริง สาระหลักสูตร เนน้การ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านด้วยการปฏิบติัจริงจนเกิดทกัษะและสมรรถนะเกิด
ประสบการณ์และสามารถเปล่ียนแปลพฤติกรรมดงัน้ี 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

ด้านความรู้ มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใน
ระดบัสามารถปฏิบติังานในธุรกิจน าเท่ียวได ้

ดา้นทกัษะทางปัญญามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบติั ไปใช้
ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ในสถานท่ีจริง และสามารถปฏิบติังานจริงตามสถานการณ์ได้
อยา่งเหมาะสม 

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์ ท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้นและท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการเรียนรู้งาน มีทักษะในการคิด มี
ความสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และการ
สรุปประเด็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการต่างๆดังน้ี มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดว้ยผูมี้คุณวฒิุตรงตามสาขาวชิาหรือมีประสบการณ์ดา้นภาษาญ่ีปุ่นและธุรกิจน าเท่ียว มี
การส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีจบในแต่ละปี
การศึกษา มีการวิพากษ์หลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีแผนการ
พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก 4-5ปี  การประเมินหลกัสูตร มีการประเมินผลการจดัหลกัสูตร
โดยผูส้อนและผูเ้รียนทุกปีการศึกษา มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาท่ี
ประกอบอาชีพในธุรกิจน าเท่ียว ผูใ้ช้บณัฑิต (ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว) มีการประเมินการ
จดัการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนส าเร็จการศึกษาหรือหลงัจาก
ท างานไปแลว้ 6 - 12 เดือน มีการติดตามการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพใน
ธุรกิจน าเท่ียว การประเมินหลกัสูตรควรท าทุก 4-5 ปี 
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4. การจัดบุคลากรสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวด าเนินการตาม
กระบวนการ ดงัน้ี 

1) การวางแผนบุคลากรสอน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ีส ารวจบุคลากรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน พยากรณ์ก าลังบุคลากรกับงานโดยวิเคราะห์ทั้ งปริมาณและคุณภาพ จัดท าแผน
อตัราก าลงัล่วงหนา้ 

2) การสรรหาบุคลากรสอน มีเกณฑ์ดังน้ีความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นทางการ
ส่ือสารและธุรกิจน าเท่ียว ความรู้ในการบริหารจดัการ ความรู้การสอน ความรู้ ดา้นมารยาท 
ความเขา้ใจทางวฒันธรรมเพื่องานบริการ ประสบการณ์ทางธุรกิจน าเท่ียว ประสบการณ์สอน 
ประสบการณ์ท างานในบริษทัน าเท่ียวประเภท Inboundนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ประสบการณ์เป็น
มคัคุเทศกภ์าษาญ่ีปุ่นท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง 

3) การคดัเลือกบุคลากรสอน ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิตรงสาขาภาษาญ่ีปุ่นทั้งชาว
ไทยและชาวญ่ีปุ่น เน้นสัดส่วนของบุคลากรสอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นควรเท่ากนั ตรวจสอบ
ประสบการณ์ บุคลากรสอนชาวไทยตรวจสอบระดับการสอบวดัความสามารถภาษาญ่ีปุ่น
(Japanese-Language Proficiency Test: JLPT) ทดสอบความรู้ภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไปและความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว สัมภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ตรวจสอบ
ประวติัเดิม (ถา้มีประสบการณ์การท างาน) 

4) การพฒันาบุคลากรสอน จดัให้มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประชุม/อบรมทั้ง
วชิาการและวิชาชีพภายในสถาบนั ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนาทั้งวิชาการและวิชาชีพภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิต่อในระดับสูงข้ึนทั้งภายในและ
ต่างประเทศส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวชิาการ ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกประสบการณ์
เพิ่มพนูความรู้ทางสายวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

5) การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินคุณวุฒิ/คุณสมบติั ประเมินผลการ
ปฏิบติังานสอนทุกภาคการศึกษา ประเมินผลงานวชิาการ ประเมินการเพิ่มพนูความรู้วิชาการและ
วชิาชีพ 
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5. การจดัการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว หลกัการจดัการ
เรียนการสอน เนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ โดย
ผูเ้รียนมีบทบาทในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูส้อนและการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง รูปแบบการ
จดัการเรียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจจนสามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นในงานธุรกิจน า
เท่ียวอย่างช านาญ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รูปแบบ 
การสอน ตอ้งเน้นกิจกรรมและพฤติกรรมการคิดของผูเ้รียน  วิธีการสอน เนน้การใชส้ถานการณ์
จ าลอง การบรรยาย บทบาทสมมติ  ทศันศึกษา และการฝึกปฏิบติัในสถานท่ีจริง  กิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา กิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ การคิด การแกปั้ญหาให้เกิดกบัผูเ้รียน ผูส้อน 
ผู ้เรียน และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมมีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับเน้ือหา กิจกรรมน่าสนใจ สนุก ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน 
กิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน และกิจกรรมท่ีสามารถประเมินผลการปฏิบติัได ้

6. การจดักิจการนกัศึกษาของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว จดัให้มีปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปัจฉิมนิเทศโดยรุ่นพี่หรือผู ้มีประสบการณ์ทางภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน า เ ท่ียว  
จดัอาจารย์ท่ีปรึกษาจดัทุนการศึกษา จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดดูแลเร่ืองวินัยและ
บุคลิกภาพ จดัการฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร จดัให้ครบ 
ทุกดา้น ไดแ้ก่ กิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และ
กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมทั้งไทยและญ่ีปุ่น 

7. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกของโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว เนน้ส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ จัดโดยเน้นความเป็นประโยชน์  ความเหมาะสม ความน่าสนใจ ความทันสมัย  
ความหลากหลาย ความเพียงพอ ความสะดวกในการใช้ และความปลอดภยั  ประเภทส่ือท่ี
เหมาะสม คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภทอุปกรณ์ ส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ
ทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะทางภาษา แต่การจดัส่ือการสอนส าหรับ
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว ควรเน้นส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และส่ือบุคคลท่ีมี
ความรู้ มีประสบการณ์ และมีความรู้ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
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ขั้นตอนท่ี 3 การก ากบัติดตาม/ประเมินผลโปรแกรม   
เน้นการด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  

การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแกไ้ข  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
1. ตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว โดยมีเป้าหมาย

และพนัธกิจ คือ  การผลิตบณัฑิตภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2. ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงานการผลิตบณัฑิตโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อธุรกิจน าเท่ียว

ตามขั้นตอนในคู่มือน้ี 
3. ร่วมกันด าเนินงานตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจดัให้มีการประเมินย่อยการ

จดัการโปรแกรมทุกปีการศึกษาเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงในระหวา่งการด าเนินงานของ
ทุกปีการศึกษา 

4. การก ากับติดตามควรกระท าทุกปีการศึกษา การประเมินการจัดการโปรแกรมใน
ภาพรวมควรประเมินทุก 4 ปี หรือเม่ือมีผูส้ าเร็จการศึกษา การจดัการโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ
ธุรกิจน าเท่ียวท าการประเมินโดยผูเ้รียน ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีปฏิบติังานในธุรกิจน าเท่ียว ผูใ้ช้
บณัฑิต และบุคคล หน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล   สมพร  โกมารทตั 
ประวติัการศึกษา   ครุศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2527 
    ครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2530 
ต าแหน่ง สถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
    หวัหนา้กลุ่มวชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประสบการณ์   อาจารยพ์ิเศษคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

วทิยาเขตศรีราชา 
กรรมการพฒันาหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น สาขาภาษาญ่ีปุ่น
ธุรกิจ ระดบัอุดมศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ  ต าราภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรม ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั 
งานวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่นทุนวิจยั JSPS               
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