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บทคัดย่อ

	 บทความวจิยันีน้�าเสนอ	วิธีการพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุน่

แบบโครงงานส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่ในระดบัอดุมศกึษาโดยใช้กรอบแนวความคดิ	ด้าน

การเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคม	 (Social	 Constructivism)	 การเรียนรู ้

ภาษาที่สอง	 (Second	 Language	 Acquisition)	 และการสอนแบบสองภาษา	

(Dual	Language	Instruction)		งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจยัเอกสาร	ผูวิ้จยัเก็บข้อมลูด้วยการ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 	 ได้แก่	 บทความวิชาการและบทความวิจัย	 วารสาร

วิชาการ	หนังสือ	 เว็บไซต์	วิทยานิพนธ์	และต�าราภาษาญี่ปุ่น	การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่บน

พื้นฐานของกรอบแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น	 ผลการศึกษาพบว่า	 แนวทางการจัดการ

เรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	ส�าหรับผู้เรียนภาษาญ่ีปุน่ระดบัอุดมศกึษา	ม	ี4	ด้าน	

ได้แก่	 	 1)	 การวางแผน	 	 2)	 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านทักษะการค้นคว้า	 การ

วเิคราะห์	การเกบ็ข้อมูล	และทกัษะภาษา		3)	การน�าเสนอโครงงาน	และ		4)	การประเมนิผล
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Abstract
This	research	article	presents	directions	for	learning	and	teaching	

Japanese	 employing	 project-based	 learning	 for	 Japanese	 learners	 in	
higher	 education.	 The	 theoretical	 frameworks	 for	 this	 study	 include	
social	constructivism,	second	 language	acquisition,	and	dual	 language	
instruction.	The	study	is	a	documentary	research,	which	collected	data	
from	various	sources	including	academic	and	research	articles,	textbooks,	
websites,	dissertations,	and	Japanese	books.	The	data	analysis	was	based	
on	the	frameworks.	The	findings	suggest	that	directions	for	learning	and	
teaching	Japanese	using	project-based	learning	for	Japanese	learners	in	
higher	education	consist	of	1)	planning;	2)	learners’	skill	preparation	for	
investigation;	data	collecting,	analysis,	and	language	proficiency;	3)	project	
presentation;	and	4)	evaluation.			

Development of Directions for Learning and

Teaching Japanese with Project-based Learning

for Japanese Learners in Higher Education
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1. บทน�า 

	 การเรียนแบบโครงงานหรือการเรียนโดยโครงงาน
เป็นฐาน	(Project-Based	Learning	หรือ	PBL)		เป็นที่
ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในทุกระดับการศึกษา	
เนื่องจากมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาทักษะส�าหรับ
ศตวรรษที	่21	(Ravitz,	Hixson,	English,	&	Meagandoller,	
2012,	2)	การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวนี้	 มีคุณลักษณะที่ต่างจากการ
การเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียนที่เน้นการท่องจ�า	
คือผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 ผู้เรียน
เป็นศนูย์กลางและผูส้อนเป็นผูใ้ห้ความร่วมมอื	 เน้นผูเ้รยีน
เป็น	“ผูท้�า”	และ	“ผูส้ร้าง”		ใช้ภาษาเป็นสือ่ในการสอน
เนื้อหาวิชา	และใช้วิธีการสอนที่ตอบสนองต่อความแตก
ต่างของผูเ้รียนแต่ละคน	(Partnership	for	21st	Century	
Learning,	 2002)	 การเรียนภาษาต่างประเทศแบบ
โครงงาน	ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานเป็นทีม	และใช้ภาษา
ต่างประเทศในการสือ่สาร	 เพือ่ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้ส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย	 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอน	
ที่สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนภาษาที่	 2	 (Second	
Language	Acquisition	หรือ	SLA)	ในด้านการใช้ภาษา
เพ่ือการสือ่สารในบรบิททีมี่ความหมาย	(Ellis,	1999)
	 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน	
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลักการการเรียนภาษาที่	2	
ดงักล่าว	มผีลให้เกดิการประยกุต์ใช้การเรยีนรู้แบบโครงงาน
กับชั้นเรียนภาษาต ่างประเทศในประเทศต ่างๆ	
เนือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	 ถกูน�าไป
ใช้กับวิชาสาระในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทั่วโลก	
วชิาภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	(English	as	
a	foreign	language)	หรือ	EFL	ส�าหรับผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จึงได้รับการส่งเสริมมาก	 (Jakar,	
2006,	182)	
	 Jakar	 (2006)	 กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศอิสราเอล	ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานในหลักสตูรภาษาองักฤษในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	
และการเป็นพลเมืองโลก	 Nassir	 (2014)	 ศึกษาวิจัย
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน

กับวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 (Ninth	
Grade)	 ในประเทศอิสราเอล	 พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
ทดลอง	มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูด	และทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิตเิมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคมุทีไ่ม่ได้เรยีนภาษาอังกฤษ
ด้วยรูปแบบโครงงาน
	 ส�าหรบัประเทศไทย	การเรยีนการสอนแบบโครงงาน
กบัวชิาภาษาต่างประเทศ	 ยงัคงเน้นวชิาภาษาอังกฤษใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	Kerdpol	(2016)	ศกึษาวจิยั
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน
กบัวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ด้วยการใช้
โครงงานเพื่อพัฒนายุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
ไทยพวนและสถานทีท่่องเทีย่วในอ�าเภอศรสัีชนาลยั	จังหวัด
สุโขทัย	 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษจากการเรยีนด้วยโครงงาน	 และมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน	
	 อาจกล่าวได้ว่า	 การจัดการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศด้วยโครงงาน	ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน	 ซึง่ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มรีะดับทกัษะภาษาขัน้ต้น
ถึงขั้นกลาง	 ในประเทศไทยการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานยังพบน้อยมาก	 และส่วนใหญ่
พบในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อาจเนื่องมาจากกระทรวง
ศึกษาธกิารส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน	
กบัทกุกลุ่มสาระวชิา	ซึง่สอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศอื่นๆ	 การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงานมีความส�าคัญมากขึ้น	 เน่ืองจากปัจจุบัน	
ผู้เรยีนภาษาญีปุ่่นเพือ่การสือ่สารและการประกอบอาชีพ
มีจ�านวนมากขึ้น	 อีกทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาภาษา
ญี่ปุ่น	และองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น	 ได้แก่	
Japan	 Foundation	 และKamenori	 Foundation	
เห็นสอดคล้องกันว่า	 การพัฒนาทักษะที่ส�าคัญส�าหรับ
ศตวรรษที่	21	และการพัฒนาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นให้เป็น
พลเมอืงโลก	สามารถเกดิขึน้ได้ด้วยการเรยีนรูภ้าษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	(ดวงใจ		จงธนากร,	2014,	13)	
	 ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาสมควรได้รับการพัฒนา
ทักษะส�าหรับศตวรรษที่	 21	 เนื่องจากเป็นทักษะที่
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้างงานบัณฑิตที่จะ
จบการศกึษาในอนาคต	 การบูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนแบบโครงงานกบัรายวชิาภาษาญ่ีปุน่ส�าหรับผูเ้รียน
ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	
ปัจจบุนัผูเ้รียนระดบัอดุมศกึษาทีน่ยิมเลอืกเรยีนภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาต่างประเทศที	่ 2	 มจี�านวนเพิม่มากขึน้	 เนือ่งจาก
บรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทย	 เพิม่จ�านวนมากข้ึนทกุปีอย่าง
ต่อเนือ่ง	 ท�าให้ภาษาญ่ีปุน่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการท�างาน		
(盤谷日本人商工会議所,	 2013	 อ้างถึงใน	 ธิติสรณ์	
แสงอุไร,	2556,	1)				
	 ผูเ้รียนกลุม่นีส่้วนใหญ่ไม่ได้เรียนภาษาญ่ีปุน่เป็นวิชาเอก
แต่เรยีนเป็นวชิาเลอืกเสร	ีเพยีง	2-4	รายวชิา	หรอืวชิาเลือก
ในสาขาวิชาของตนเอง	 (เช่นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
ภาษาที	่2	ของหลกัสตูรการท่องเทีย่วและโรงแรม)	ประมาณ	
5-6	รายวชิา	ขึน้อยูก่บัหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาแต่ละ
แห่ง	 จ�านวนชั่วโมงที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนดังกล่าว
โดยรวมน้อยกว่า	 300	 ชั่วโมง	 เมื่อเทียบจ�านวนชั่วโมง
เรียนกับความรู้ส�าหรับการสอบวัดระดับทักษะความรู้
ภาษาญี่ปุ่น	 (Japanese	Language	Proficiency	Test	
หรือ	日本語能力試験	 )	 จดัอยูใ่นระดบั	N5	หรอืช้ันต้น	
(Japanese	Language	 Education	Center,	 2017)	 ซึ่ง
สอดคล้องกบักรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	
(The	Common	European	Framework	of	Reference	
for	Languages	หรือ	CEFR)	ระดบั		A1-A2	(Basic	Level)		
และระดับการเรียนภาษาตามมาตรฐานการเรยีนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น	JF	(JF	Standard	for	Japanese	Language	
Education)	ในระดบั	A1-A2	(Basic	Level)	(Intercultural	
Institute	of	Japan,	2017)
	 การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน
ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	 เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง	
งานวิจัยนี้จงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่พัฒนาแนวทางการจดัการ
เรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 ส�าหรับผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นระดับอุดมศึกษา

 2.1 ก�รเรียนรู้แบบโครงง�นและทักษะสำ�หรับ 
  ศตวรรษที่ 21
	 Buck	 Institute	 for	 Education	 (BEI)	 ซึ่งเป็น
องค์กรด้านการวจิยัและพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริกา	

2. กรอบแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้ให้ค�านยิาม	PBL	ไว้ว่า	เป็นวิธกีารสอนอย่างเป็นระบบ	
ซึ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาความรู ้และทักษะด้วย
กระบวนการค้นคว้า	 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน
ตามสภาพจริง	 และท�ากจิกรรมทีถ่กูออกแบบมาอย่างดี
เพือ่ท�าโครงงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 (Markham,	
Mergendollar,	Larmer,	&	Ravits,	2003,	4)	Solomon	
(2003,	10)	อธิบายชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียน
และผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า	 ผู้เรียน
เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการเรียนของตนเอง	 ผู้เรียนต้องร่วม
มือกันแก้โจทย์ปัญหาซ่ึงมีลักษณะสมจริง	 ผู้เรียนเป็น
ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง	 ตั้งแต่การ
ตั้งค�าถามของโครงงาน	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	
สร้างชิ้นงาน	 น�าเสนอความรู้ที่ค้นพบและวิธีการที่จะ
น�าไปใช้		ตลอดกระบวนการเรียนรู้นี้ครูท�าหน้าที่คล้าย
ผู ้จัดการหรือที่ปรึกษาโครงงาน	
	 นกัการศกึษาทีเ่ชีย่วชาญด้านการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน	 ได้ระบคุุณลักษณะส�าคญัของ	 PBL	 ไว้	 6	 ด้าน
ประกอบด้วย	 1)	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 ผู้เรียนจะ
เปลี่ยนวิธีการเรยีนจากการฟังเป็นการท�า	 	 2)	 ค�าถามของ
โครงงานมาจากปัญหาที่เกิดจริงในสังคมซึ่งต้องการการ
แก้ปัญหา	3)	ผูส้อนมบีทบาทเป็นผูแ้นะน�าและยดึหลกัการผู้
เรยีนเป็นศูนย์กลาง	4)	ส่งเสรมิการเรยีนรูข้้ามศาสตร์	หรอื	
สหวทิยา	5)	เน้นการร่วมมือกันเรียนและการท�างานเป็น
ทีม	และ	6)	ผลิตผลทีเ่กดิข้ึนจากการท�าโครงงานหรอืชิน้
งาน	 ต้องถูกน�าเสนอต่อเพือ่นในชัน้เรยีน	 บคุคลากรใน
สถานศกึษา	และบุคคลภายนอก	(Nation,	2006,	109;	
Stauffacher,	et	al.,	2006,	255;	Bell,	2010,	40)	
	 คุณลักษณะส�าคัญของ	 PBL	 ดังกล่าว	 สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้
เรียนต้องใช้ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย	 ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจ�าเป็น
ต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะส�าหรับ
ศตวรรษที่	 21	 เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน	
การส่งเสริมการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา
จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้างของ
บัณฑิตในอนาคต	 การเรียนแบบโครงงานซึ่งเน้น
ประสบการณ์จากการปฏิบตัจิรงิ	 การแก้ปัญหาตามสภาพ
ความเป็นจริง	 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 การใช้
เทคโนโลยีสื่อสาร	 การท�างานเป็นทีม	 และการบริหาร
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จดัการโครงงาน	 สามารถช่วยให้ผู้เรยีนสามารถประยกุต์
ใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อการท�างานในอนาคตได้	 (Mills	 &	
Treagust,	2003,	8-9)
 2.2 ทฤษฏีคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคม (Social  
  Constructivism) กบัก�รเรยีนรูแ้บบโครงง�น 
	 หลักการพื้นฐานของ	 Social	 constructivism	
คือ	 การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และพื้นที่
รอยต่อของพัฒนาการ	(Zone	of	proximal	development	
หรือ	ZPD)	เกิดจากการพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่สงูกว่าระดบัความสามารถของผูเ้รยีน	จากการช้ีแนะของ
เพื่อนหรือผู้ที่มีความรู้มากกว่า	 การเรียนรู้จึงพฒันาให้
สูงขึ้นได ้ในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู ้ที่ท ้าทาย	
(Mitchell	&	Myles,	1998,	145)	กระบวนการต่างๆ
ที่ผู้สอน	 เพื่อน	 และผู้ที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
มากกว่า	 ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้และ
พัฒนาการของผู้เรียน	 เรียกว่าการเสริมต่อการเรียนรู้	
(Scaffolding)	 (Verenikina,	 2003)	 ในการเรียนแบบ
โครงงาน	 ผู้เรียนสามารถใช้	 Scaffolding	 ด้วยการ
สนทนาปรึกษาหารือ	 และร่วมมือกันท�าโครงงาน	 สิ่งนี้
เป็นหัวใจส�าคัญของ	Social	constructivism	นอกจากนี	้
ผู ้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน	 มีบทบาทส�าคัญมาก
ในการใช้	 Scaffolding	 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระวิชาอย่างลึกซ้ึง	 พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 2.3 ก�รเรียนภ�ษ�ที่ 2 (Second Language  
  Acquisition) กับ PBL
	 ทฤษฎีทีส่�าคญัเกีย่วกบัการเรยีนภาษาทีส่อง	 ได้แก่	
Input	 	Output	 และ	 Interaction	 สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ภาษาที่สองแบบโครงงาน	 เนื่องจากการ
ท�าโครงงานเพ่ิมโอกาสแก่ผูเ้รยีนภาษาในด้านการรบัข้อมูล
ภาษาจากสื่อต่างๆ	 การปฏิสัมพันธ์ในและนอกชั้นเรียน	
การใช้ภาษาอย่างบรูณาการทัง้	การฟัง	การพูด	การอา่น	
และการเขียน	 ในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 รวมถึงการให้
ความส�าคญัต่อการเรยีนภาษาด้านต่างๆ	อาท	ิไวยากรณ์	
ค�าศัพท์	 และกลยุทธ์ในการสื่อสารเป็นต้น	 งานวิจัยการ
เรยีนการสอนภาษาทีใ่ช้กรอบแนวความคดิจากการเรียน
แบบโครงงาน	ยืนยันว่าการสอนภาษาและทักษะการใช้
ภาษาแก่ผู ้เรียนเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการท�าโครงงาน	

(Thomas,	2000;		Alan	&	Stoller,	2005;		Becket	&	
Stoller,	2005)
	 นักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษา	ส่วนใหญ่
เห็นพ้องตรงกันว่า	 การเรียนแบบโครงงานช่วยเพิ่มแรง
จูงใจในการเรียนภาษาที่	2	(Dornyei,	2001	อ้างถึงใน	
Beckett	&	Miller,	2006,	28)	แรงจูงใจ	(Motivation)	
ในการเรยีนปกตจิะเกิดเมือ่ผู้เรยีนท�ากจิกรรมทีไ่ม่ยากหรือ
ไม่ง่ายจนเกินไป	 แต่มีระดับของความท้าทายที่เหมาะ
สม	ซึ่งแรงจูงใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อผู้เรียนท�ากิจกรรมที่
ซับซ้อนไปทีละขั้น	 เริ่มต้นจากการวางแผนโครงงาน	
การวางเป้าหมาย	 การลงมือท�า	 จนถึงการประเมินผล
โครงงาน	 ผู้เรียนจะรู้สึกจูงใจเม่ือโครงงานน้ันมีความ
ท้าทายและกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็	 (Egbert,	2003	
อ้างถึงใน	Beckett	&	Miller,	2006,	29)
 2.4 ก�รสอนแบบสองภ�ษ� (Dual Language  
  Instruction)
	 ขัน้ตอนการสอนเนือ้หาและกิจกรรมการเรยีนแบบ
สองภาษา	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	1)	ระยะเตรียม
ความพร้อม	2)	ระยะเน้นเนื้อหา	และ	3)	ระยะต่อยอด
จากสิ่งที่เรียน	ในระยะเตรียมความพร้อมมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินว่าผู้เรียน	 มีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาที่จะ
เรียนมากน้อยเพียงใด	 และเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเรียนเนื้อหาใหม่	 วิธีที่มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่
การท�ากิจกรรมที่หลากหลายปูพื้นฐานภาษาส�าหรับ
การเรยีนและการท�ากจิกรรม	เช่น	ถ้าผู้เรยีนอ่านค�าไม่ออก	
ไม่เข้าใจความหมาย	หรือประโยค	ครูควรถามผู้เรียนว่า
ถ้าเป็นภาษาแม่ผูเ้รยีนจะแก้ปัญหาอย่างไร	 วธิน้ีีเป็นการ
ถ่ายโอนทักษะการอ่านการเขียนจากภาษาแม่	 มาช่วย
ในการอ่านเขียนภาษาที่สอง	(Gordon,	2000	อ้างถึงใน		
Hamayan,	Genesee	&	Cloud	2013,	130)		
	 ในระยะเน้นเนื้อหาควรส่งเสริมการเรียนแบบร่วม
มือ	ที่เน้นการสื่อสารโดยใช้	ค�าศัพท์	วลี	ประโยคที่เรียน
ในขั้นที่ผ่านมา	กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับขั้นนี้เพื่อ
ให้ผูเ้รยีนเข้าใจเนือ้หาอย่างลกึซึง้	ได้แก่	การใช้มัลติมีเดีย	
กิจกรรมการอ่านในกลุ่มย่อย	 และการอภิปราย	 ซึ่งการ
เรยีนแบบโครงงานจะเน้นกลยทุธ์การเน้นเนือ้หาได้ด	ีระยะ
สุดท้ายคือการต่อยอดจากสิ่งที่เรียน	 หรือการขยายผล
จากสิ่งที่เรียน	 ด้วยการใช้ความรู้และทักษะไปค้นคว้า
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วจิยัหัวข้อทีส่นใจ	ด้วยวิธต่ีางๆ	เช่นการสมัภาษณ์	ค้นคว้า
จากอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ	และศึกษาจากชุมชน
	 Alan	 &	 Stoller	 (2005)	 เสนอให้สอนภาษาและ
ทักษะเพื่อการท�าโครงงาน	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ
ได้แก่	 1)	 ระยะก่อนเริ่มเก็บข้อมูล	 ผู้สอนควรสอนภาษา	
ทักษะและกลยุทธ์ส�าหรับการเก็บข้อมูล	 หากผู้เรียนต้อง
สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล	 ผู้สอนอาจสอนโดยใช้บทบาท
สมมติ	 (role	 play)	 	 ฝึกการตั้งค�าถาม	 การถามยืนยัน	
และการจดบันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์	 และ		
2)	 ระยะก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนรายงานโครง
งาน	 และการน�าเสนอ	 ควรสอนไวยากรณ์	 ส�านวนภาษา	
ค�าศพัท์	 และทกัษะทีเ่หมาะสม	 เพือ่เตรยีมความพร้อมผู้เรยีน
ด้านความรู้และทกัษะเพือ่การท�ากิจกรรมดงักล่าว	 สรุปได้ว่า	
การสอนแบบสองภาษาเป็นการสอนทีบ่รูณาการการสอน
ภาษาทีส่องกบัการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานได้เป็นอย่างดี
 2.5 ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นกับก�รจัดก�ร 
  เรียนรู้แบบโครงง�น
	 	 	 	 	 การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 อาจกล่าวได้ว ่ายังอยู ่ในระยะเริ่มต้น	
Phonlabutra	(2010)	ได้ศึกษาประสบการณ์การท�าโครง
งานในรายวชิาภาษาญีปุ่น่เพือ่การท่องเทีย่ว	 ของนกัศกึษา
สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ของ
ประเทศไทย	 ผูวิ้จยัพบว่านกัศกึษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้	
จากการลงพ้ืนทีส่อบถามชุมชนทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว	และเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุน่	ทีแ่ตกต่างจากความรูใ้นต�าราภาษาญ่ีปุน่	ผูเ้รยีนรู้สึก
มีแรงจูงใจในการท�าโครงงานเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วิชาชีพ	แต่ข้อจ�ากัดของงานวิจัยดังกล่าวคือ	ผู้เรียนไม่ได้
ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�าโครงงาน	 เนื่องจากขาดแนวทาง
ในการจดัการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่แบบโครงงานท่ีบรูณาการ
ภาษาญี่ปุ่นในทุกขั้นตอน
					นักวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น	當作 และ
中野	(2013)	และ	鈴木	(2012)	(อ้างถงึใน	中尾,	2016,		
42)	 ได้เสนอขั้นตอนส�าหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 แบ่งเป็น	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 	 1)	 ก�าหนด
หวัข้อของโครงงาน（テーマ、課題の設定)			2)		วางแผน	
เตรยีมงาน（計画、準備） 3)		เก็บข้อมูล	วจิยั	(調査・

研究）4)	 สร้างชิน้งาน（製作）5)	 	 น�าเสนอโครงงาน

（発表）และ	 6)	 ส่งแฟ้มงานหรือรายงาน	 (ポー

トフォリオ、レポート）中尾 (2016)	 ได้เสนอ
ขั้นตอนที่เพิม่จาก	當作 และ	中野 (2013) และ		鈴木 

(2012)	 ในด้านการเตรยีมความพร้อมผู้เรียนด้านความรู้
เกีย่วกบัหวัข้อของโครงงาน	 ทกัษะภาษาญีปุ่น่ทีเ่กี่ยวข้อง	
ทักษะส�าหรับศตวรรษที่	21	และการประเมินโครงงาน	
	 งานวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยการเรียนแบบ
โครงงาน	 ที่เช่ือมโยงกับทักษะการท�างานและอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นชาวญี่ปุ่น	
(นักธุรกิจชาวญี่ปุ ่นวัยเกษียณ)		ได้แก่	งานวิจัยของ	
堀井 และ	種村 (2013)		งานวิจัยดังกล่าว	ใช้การเรียน
แบบโครงงาน（プロジェクト型学習）เป็นส่วนหน่ึง
ในการจัดการการเรียนการสอน	 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจระดบับณัฑติศึกษา	 ส�าหรบันกัศกึษาต่างชาตทีิก่�าลัง
ศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยแห่งหนึง่ทีป่ระเทศญีปุ่น่	 (ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและระดับความสามารถภาษาญีปุ่น่	
อยู่ที่ระดับ	N1)		
	 ผลการวิจัยของ	堀井 และ	種村 (2013,	 5-6)	
พบว่า	 ผู้เรียนต่างเห็นพ้องกันว่า	 ผู้เช่ียวชาญภายนอก
เป็นแหล่งข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ด้านวชิาชพี	การใช้
ภาษา	 และวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจของญี่ปุ่น	 ส่วน
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกซึง่มปีระสบการณ์ด้านธุรกจิมายาวนาน	
สะท้อนความคดิจากการมีส่วนร่วมในการท�าโครงงานกับ
ผูเ้รียนว่า	 การส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนแสดงความคิดสร้างสรรค์
และสร้างผลงานด้วยตนเองนั้นต้องไม่ช่วยผู้เรียนมาก
จนเกินไป	 แสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ทัง้ด้านความรูแ้ละทกัษะเพือ่การท�าโครงงานเป็นสิง่จ�าเป็น
อย่างยิ่ง	เพื่อลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญมากจนเกินไป
	 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงานในระดับการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ได้รับการส่งเสรมิโดย	Japan	Foundation	
และ	 Kamenori	 Foundation	 	 (ดวงใจ	 จงธนากร,	
2014,	 13)	 องค์กรดังกล่าว	 ได้ทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ	 PBL	 ในการจัดงาน	 Japanese	
Speaker	Forum	(JS-Forum)	เนื่องจากปัจจุบัน
ผู ้เรียนภาษาญี่ปุ่น	 และผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร	
และการท�างานมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ		JS-Forum	มี
เป้าหมายเพือ่พฒันาทกัษะทีส่�าคญัส�าหรบัศตวรรษที	่ 21	
สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ
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มัธยมศึกษา	 และพัฒนาคนรุน่ใหม่ให้มีความเข้าใจกันและ
เป็นพลเมืองโลก	 ดังนั้นการเรียนการสอนแบบโครงงาน
จึงสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว	
	 JS-Forum	 (2012)	 (อ้างถึงใน	ดวงใจ	จงธนากร,	
2014,		14)	เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ทีป่ระเทศญีปุ่น่	 โดยผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นครูจาก	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 ไทย	
มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 เวียตนาม	 และญี่ปุ่น	
หัวข้อของโครงงานได้แก่	 ข้าวกล่อง	 และเป้าหมายของ
โครงงานคือ	การจัดแสดงงานข้าวกล่อง	ในขั้นตอนของ
การส�ารวจค้นหาข้อมูล	และลงมือปฏิบัติกิจกรรม	ผู้เข้า
อบรมลงพื้นที่ส�ารวจตลาด	 และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ซื้อและผู้ขายข้าวกล่อง	 เพื่อการสังเกตและสัมภาษณ์	
ในการประเมินโครงงาน	ประกอบด้วย	แบบประเมิน	2	
ประเภท	ได้แก่	1)	 	แบบประเมินการน�าเสนอโครงงาน	
ซึ่งก�าหนดเกณฑ์โดยผู้จัดการอบรม	 2)	 แบบประเมิน
ตามอัตลักษณ์ของชิ้นงาน	 ก�าหนดเกณฑ์โดยสมาชิก
ของแต่ละกลุ่ม	
	 JS-Forum	 (2013)	 (อ้างถึงใน	ดวงใจ	จงธนากร,	
2014,	 15)	 เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ทีป่ระเทศญ่ีปุน่	 ต่อเนื่องจาก	
JS-Forum	 (2012)	 ประกอบด้วยครูและนักเรียนจาก
ประเทศกลุม่เป้าหมาย	หวัข้อโครงงานคอื	“ความสะดวก”	
ผู้เรียนได้ฝึกส�ารวจเก็บข้อมูลนอกห้องเรียน	 เมื่อได้
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	 ครูจะฝึกผู้เรียนด้านการจัดการ
ข้อมลูซ�า้ๆ	 หลายคร้ัง	 จนกว่าจะถึงข้ันการน�าเสนอโครงงาน	
ในขั้นน�าเสนอก็มีการฝึกพูดน�าเสนอ	 โดยผู้เรียนช่วยกัน
คิดบทพูดเพื่อการน�าเสนอ	ในขั้นสุดท้ายผู้เรียนน�าเสนอ
โครงงานแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาชมผลงาน
		 ดวงใจ	 จงธนากร	 (2014)	 ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 ในโรงเรียนมัธยมแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร	ผู้เรียนได้ฝึกตามขั้นตอนต่างๆ	
ประกอบด้วย	 การวางแผน	 การเตรียมการ	 การส�ารวจ
ค้นหาและการน�าเสนอโครงงาน	 โดยครผููส้อนเป็นผูป้ระเมิน	
ผูวิ้จัยพบว่า	ในขัน้ตอนการท�าโครงงานผูเ้รยีนมีการเตรยีมการ	
ความร่วมมอื	 และการน�าเสนอโครงงานในระดบัด	ี แต่ควร
รับการฝึกเพ่ิมเตมิด้านการค้นหาข้อมลู	การจัดการข้อมูล	
และการประเมิน	ในด้านการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่	21	
ผูเ้รยีนมทีกัษะในระดบัดี	ในด้านผูส้อน	การให้ค�าปรึกษา	

ข้อมูลเบื้องต้น	และผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	 เช่น	
ตวัอย่างบทพดูขัน้การน�าเสนอโครงงาน	ในด้านการประเมิน	
ผูว้จิยัเสนอว่า	 ผูเ้รยีนควรมส่ีวนร่วมในการก�าหนดเกณฑ์
การประเมินด้วย
	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	 การจัดการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงาน	 ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	
โดยเฉพาะในประเทศไทย	 การฝึกอบรมครูประจ�าการ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีได้จึงเป็น
ส่ิงจ�าเป็น	 中尾	 (2016)	 รายงานผลการฝึกอบรม	
ครปูระจ�าการระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทย	 เกีย่วกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	เพือ่พฒันาทักษะ
ส�าหรับศตวรรษที่	21	โดยครูที่เข้ารับการฝึกอบรม	ได้มี
ประสบการณ์ตรงในฐานะผู้เรียนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	
และตระหนักถึงความส�าคัญของทักษะส�าหรับศตวรรษ
ที่	 21	 และบทบาทของผู้สอนในช้ันเรียนภาษาญี่ปุ่น	
การฝึกอบรมดงักล่าวใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	
เพือ่ให้ครฝึูกการเรยีนรูแ้บบโครงงานในฐานะผูเ้รยีน	และ
สะท้อนความคิดของครู	 ในด้านความส�าคัญของทักษะ
ส�าหรับศตวรรษที่	 21	 และบทบาทของผู้สอนในการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ครทูีผ่่าน
การฝึกอบรมดังกล่าวได้น�าวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงานไปใช้กบัผู้เรยีนระดบัมัธยมศึกษา	
พบว่าผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีความม่ันใจในการเรียนภาษา
ญี่ปุ่น	 สามารถพัฒนาทักษะการเรียนแบบร่วมมือและ
ความคิดสร้างสรรค์จากการท�าโครงงานเป็นทีม	
(ナオサラン, 2016,	3)
	 สรุปได้ว่า	 การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษา
ญีปุ่น่แบบโครงงาน	เพิง่เร่ิมต้นในช่วงทศวรรษนี	้การจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบนี้	 ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนี้
ในประเทศญีปุ่น่	 มเีป้าหมายเพือ่พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้
และทกัษะในภาษาญีปุ่น่เชงิธรุกิจ	 ทกัษะในการแก้ปัญหา	
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการ
ท�างานที่แตกต่าง	 ชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ	
ซึง่เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือในการท�าโครงงานกับผูเ้รยีนจงึมี
บทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง	 ส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
จะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น
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พร้อมกบัทกัษะส�าหรับศตวรรษที	่21	ซ่ึงทกัษะความรูเ้หล่านี้
เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัอุดมศึกษา
เช่นกัน	จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงานส�าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มน้ีด้วย

	 ผู้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	
	 3.1	 วิธีการเก็บข้อมูล	ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ	ได้แก่	บทความจากวารสารวชิาการ	หนังสือ	
และเว็บไซต์	งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	และต�าราภาษาญี่ปุ่น	
	 3.2	 วิธกีารวิเคราะห์ข้อมลู	 อยูบ่นพืน้ฐานของกรอบ
แนวคิดหลัก	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 แนวคิดด้านการเรียนรู้จาก
ทฤษฏคีอนสตรักตวิสิต์เชงิสงัคม	2)	แนวคดิด้านการเรียนรู้
ภาษาที่สอง	และ	3)	แนวคิดด้านการสอนแบบสองภาษา						

			 จากการวิเคราะห์	 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ญี่ปุ ่นแบบโครงงานจากเอกสารงานวิจัยข้างต้น	 และ
ประสบการณ์ของผู้วิจัยในการใช้การเรียนแบบโครงงาน	
เป็นส่วนหนึง่ของการสอนวชิาภาษาญ่ีปุน่เพ่ือการท่องเที่ยว
ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม	 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง	 ซึ่งมีพื้นฐานการเรียนวิชา
ภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว	 4	 วิชา	 (จ�านวนชั่วโมงเรียนโดยรวม
น้อยกว่า	 200	 ชั่วโมง)	 หรือในระดับชั้นต้น	 (ตามเกณฑ์
มาตรฐานการเทยีบเคยีงระดบัความรูภ้าษาญ่ีปุน่กับจ�านวน
ชั่วโมงเรียน	 ของ	日本語能力試験　CEFR	 และ	 JF	
Standard	 for	 Japanese	 Language	 Education	 ดัง
กล่าวข้างต้น)		(	中尾、2016;		ดวงใจ	จงธนากร,	2014;	
Phonlabutra,	2010)	
	 ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้
ส่วนใหญ่มักจะคล้ายกัน	 แตกต่างกันตรงที่บางขั้นตอน	
ได้แก่	ขั้นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านต่างๆ	อาจ
อยู่ในขั้นตอนการวางแผน	 หรือแยกเป็นขั้นตอนต่างหาก
ก่อนและหลังการสร้างชิ้นงาน	 ส่วนขั้นการประเมินผู้
เรียนอาจอยู่หลังการสร้างชิ้นงาน	 แต่เมื่อพิจารณาจาก
ความพร้อมของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชั้นต้นในด้านทักษะ

3. วิธีด�าเนินการวิจัย

4. วิเคราะห์และอภิปรายผล

ความรู้และภาษา	 ในแต่ละระยะของการท�าโครงงาน	
ควรเตรยีมความพร้อมดงักล่าวก่อนท�าโครงงานจนสร้างช้ินงาน
เสรจ็เพือ่การน�าเสนอ	โดยมกีารประเมินทกุระยะ	รวมทัง้
ประเมินหลงัการสร้างชิน้งานด้วย	 จะท�าให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานมี
มากยิ่งขึ้น	
	 ผูว้จิยัได้ประยกุต์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูภ้าษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 บนพื้นฐานของกรอบแนวความคิดด้าน
การเรยีนรูจ้ากทฤษฏคีอนสตรกัตวิิสต์เชงิสงัคม		ด้านการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง	 และด้านการสอนแบบสองภาษา	
เพือ่ให้สอดคล้องกบับริบทของการจดัการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ ่นชั้นต้น	 ส�าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา	
1	ภาคการศึกษา	ประกอบด้วยขั้นตอน	6	ขั้น	ได้แก	่
1)	 ขั้นวางแผน	 2)	 เตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยว
กับหัวข้อโครงงาน	 ด้านการเก็บข้อมูล	 การวิเคราะห์	
และ	ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง	3)	ผู้เรียนเก็บข้อมูล	
วเิคราะห์	และสร้างชิน้งาน	4)	 เตรยีมความพร้อมผูเ้รียน
ด้านการน�าเสนอโครงงาน	(ทกัษะความรูแ้ละภาษาญ่ีปุ่น)		
5)	 	 น�าเสนอโครงงาน	 และ	 6)	 ประเมินโครงงานการ
อภิปรายต่อไปน้ี	 เป็นแนวทางส�าหรับผู้สอนใช้จัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 และขับเคลื่อน	 6	 ขั้น
ตอนที่ผู้วิจัยเสนอไว้ข้างต้น
 4.1 ก�รว�งแผนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  
  ภ�ษ�ญี่ปุ่นแบบโครงง�น
								การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในชั้นเรียน
ภาษาภาษาญีปุ่่น	 ผูส้อนต้องออกแบบและพฒันาเทคนิค
วิธีการที่ส่งเสริมการเรียนรู้หัวข้อของโครงงาน	 ทักษะ
ในการท�าโครงงานและภาษาญี่ปุ่น	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง
ใช้เวลาส�าหรับการวางแผนการสอนค่อนข้างมาก	ทว่า
งานวิจัยที่ผ่านมา	 ไม่ได้น�าเสนอข้อมูลส่วนของการ
วางแผนที่จะน�าไปสู่หัวข้อโครงงาน	 เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นการจดัการเรยีนการสอนระยะสัน้ประมาณ	5	วนั	ผูส้อน
จึงเป็นผู้ก�าหนดหัวข้อโครงงานเอง	 (ดวงใจ	 จงธนากร,	
2014;	中尾,	2016)			ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของ
การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานทีผู้่เรยีนและสมาชกิกลุม่
ต้องฝึกตั้งค�าถามส�าคัญที่จะน�าไปสู่การท�าโครงงาน	
(NYC	 Department	 of	 Education,	 2009,	 12)	
งานวจิยันีจ้งึเสนอการวางแผนและขัน้ตอนย่อย	ดงัต่อไปนี้
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  4.1.1 ขัน้ว�งแผนขัน้ที ่ 1: กำ�หนดเน้ือห� 
(หัวข้อ) และทักษะก�รเรียนรู้เพื่อก�รทำ�โครงง�น
										 	 1)	การตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสู่หัวข้อของ
โครงงานเนือ้หาหรอืหวัข้อโครงงานเกดิจากการตัง้ค�าถาม	
ซึ่งคล้ายกับค�าถามวิจัย	 ค�าถามที่ส�าคัญควรเป็นค�าถาม
ที่ท้าทาย	 เป็นค�าถามปลายเปิดที่สามารถค้นหาค�าตอบ
ได้จากหลายมุมมอง	 เป็นค�าถามที่เป็นแก่นของหัวข้อ
โครงงาน	 มคีวามเชือ่มโยงกับพ้ืนฐานความรูแ้ละประสบการณ์
ของผู้เรยีน	 สอดคล้องกบัหลักสตูรของรายวิชา	 ตัวอย่าง
หวัข้อโครงงานของงานวจัิยนี	้ ได้แก่	“การแนะน�าจังหวัด
เพชรบรุ”ี	｢ペブリー案内｣	ตวัอย่างของค�าถามส�าคญั
ส�าหรับหวัข้อน้ี	 เช่น	 ควรประชาสัมพันธ์อย่างไรให้นกั
ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่มาเทีย่วจงัหวดัเพชรบรุ	ี 	สถานท่ีท่องเทีย่ว
ใดในจังหวัดเพชรบุรีที่มีลักษณะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ ่น	 	 ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวประเภทใด
ในจงัหวัดเพชรบรีุ	 ทีส่นองความต้องการของนกัท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุ่น		และ	การบริการให้นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุน่
ประทับใจควรท�าอย่างไร	เป็นต้น
																 2)	ทกัษะการเรยีนรูเ้พือ่การท�าโครงงาน
ทักษะที่ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนในการท�ากิจกรรมต่างๆ
ของโครงงาน	 อาทิ	 ทักษะการถาม	 ทักษะการค้นคว้า	
ทกัษะการเรยีนแบบร่วมมือ	ทกัษะการแก้ปัญหา	การคิด
วิเคราะห์และการเชื่อมโยง	 ทักษะการบริหารจัดการ
งานที่รับผิดชอบ	 และทักษะการใช้สื่อเพื่อการน�าเสนอ
โครงงาน	เป็นต้น	ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ	กล่าวคือ	หลังจากที่ผู้สอนแนะน�า
หัวข้อโครงการแล้ว	 ก็ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มระดมสมอง	
เพื่อตั้งค�าถามส�าคัญที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงงาน	
“การแนะน�าจงัหวดัเพชรบุร”ี	｢ペブリー案内｣		ผูส้อน
แนะน�าแหล่งค้นคว้าข้อมูล	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนัก
ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่	เช่นวารสารด้านการท่องเท่ียว		เว็บไซต์
ขององค์กรทีเ่ชือ่ถอืได้	 หรอืบคุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในจงัหวัดเพชรบรีุ	 เพือ่ผูเ้รยีนจะได้ข้อมูลเบือ้งต้นเพือ่การ
คิดวิเคราะห์	 และเชื่อมโยงสู ่การตั้งค�าถามส�าคัญ	
หลังจากนั้น	 ผู้เรียนน�าเสนอค�าถามส�าคัญในชั้นเรียน
และฝึกตอบค�าถาม	 เพือ่น�าไปสูกิ่จกรรมการท�าโครงงาน
ล�าดับต่อไป	

  4.1.2 ขัน้ว�งแผนขัน้ท่ี 2:  ก�รพฒัน�รปู
แบบผลติผลของโครงง�นเพือ่ก�รนำ�เสนอ
  หลงัจากผูเ้รียนท�ากจิกรรมกลุม่ในการตัง้ค�าถาม
ของโครงงานแล้ว	 ขั้นตอนต่อไปคือการก�าหนดผลิตผล
ของโครงงานหรือชิ้นงาน	คุณลักษณะส�าคัญของชิ้นงาน
คือ	ต้องเป็นของจริงที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง	เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างผู้เรียน	 ผู้สอน	 และผู้เช่ียวชาญ
ในชุมชน	ชิ้นงานอาจเป็นรูปแบบใดก็ได้	เช่น	การแสดง
นทิรรศการ	การน�าเสนอโครงงาน	แผ่นพบัประชาสัมพันธ์	
หรอืแฟ้มงาน	 (Portfolio)	 ซึง่ผู้เรยีนสามารถเลือกรปูแบบ
ได้ตามความสนใจ	 	 ความถนัด	 และความเหมาะสม	
การน�าเสนอผลงานนีต้้องเชญิบคุคลภายนอกท่ีสนใจเข้าร่วม	
เพือ่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนอกเหนอืจากการน�า
เสนอต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน	

  4.1.3 ขั้นว�งแผนขั้นที่ 3:  ก�รกำ�หนด
ระยะเวล�และขอบเขตของก�รทำ�โครงง�น
	 	 การวางแผนขัน้ที	่3	เปรยีบเหมอืนการออกแบบ
ตารางกิจกรรม	 รายละเอียด	 และก�าหนดเวลาทั้งหมด	
ประกอบด้วย	 ตารางเวลากิจกรรมของโครงงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์	ล�าดับของกิจกรรม	ก�าหนดการ
ส่งงานและการประเมนิกระบวนการแต่ละระยะ	 การเตรียม
ความพร้อมทักษะความรู้	ทักษะภาษา	และการฝึกซ้อม
การน�าเสนอ	 การให้ค�าปรึกษาและการให้ผลย้อนกลับ	
(Feedback)	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 สัดส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน
ในชั้นเรียนไม่มีสูตรตายตัว	 แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	

 4.2 ก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียนด้�นทักษะ 
  ก�รค้นคว้� ก�รวิเคร�ะห์ ก�รเก็บข้อมูล  
  และทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่น   
	 การเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนด้านทกัษะการค้นคว้า	
การวิเคราะห์	และการเก็บข้อมูล	เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าคัญ
ส�าหรบัการท�าโครงงานเป็นส่ิงทีจ่�าเป็นอย่างยิง่	การค้นคว้า
ข้อมลูเบือ้งต้นอาจมาจากส่ือส่ิงพมิพ์	เช่น	หนงัสือ	วารสาร	
หรือเว็บไซต์	 โดยผู้สอนต้องก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การเลือกแหล่งข้อมูล	 และสอนวิธีการการอ้างอิงข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ	ซึ่งไม่พบในการศึกษาการจัดการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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เช่น	 งานวิจัยของ	ดวงใจ	จงธนากร	 (2014)	 ในส่วนของ
中尾	 (2016)		ซึ่งรายงานผลการจัดการฝึกอบรมครูไทย
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่	 21	 เป็นการจัดกิจกรรม
แค้มป์ระยะเวลา	 5	 วัน	 	 การค้นคว้าข้อมูลประกอบด้วย	
ส�ารวจข้อมูลรอบตัว	 การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
กรอกลงใบงาน	 และผู้เข้าอบรมสัมภาษณ์กันเอง	 แต่ไม่มี
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	การศึกษาดังกล่าว	ต่าง
จากบริบทของการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบ
โครงงาน	ส�าหรับผู้เรียนชั้นต้นระดับอุดมศึกษาที่เน้นการ
เรยีนแบบร่วมมอืกบัชมุชนวชิาชพี	 ผูว้จิยัจงึเสนอการเตรยีม
ความพร้อมดังนี้

  4.2.1 ก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียนด้�น
ทักษะก�รค้นคว้�และก�รวิเคร�ะห์
																ความท้าทายส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่ช้ันต้น	ใน
การค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่น	คือภาษาญี่ปุ่นจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์	 ส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ ่น
ระดับที่สูงกว่าระดับความรู้และทักษะของผู้เรียน	 ผู้สอน
สามารถฝึกให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและสัมผัสกับรูปประโยค
ส�านวนภาษาทีป่รากฏในส่ือตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ	(Authentic	
material)	 แต่เพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการอ่านข้อมูลจาก
สือ่ทีเ่ป็นภาษาญีปุ่น่ยากจนเกินไปจนขาดแรงจงูใจในการค้นคว้า	
การสอนจึงควรใช้วิธีการแบบสองภาษา	 กล่าวคือ	 ในขั้น
ตอนแรกเป็นการสอนทักษะการค้นคว้าและการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน	 (ภาษาไทย)	
และขั้นตอนต่อไปจึงฝึกวิเคราะห์จากบทความที่เป็น
ภาษาญี่ปุ่น	โดยให้ผู้เรียนท�ากิจกรรม	ดังนี้
	 	 1)	 สอนทักษะการค้นคว้าและการอ่านเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาแม่	(ภาษาไทย)
	 	 การอ่านข้อมูลจากบทความทั้งในรูปแบบสือ่
สิ่งพิมพ์ทั่วไปและสื่อออนไลน์	 ในเบื้องต้นผู้สอนจ�าเป็น
ต้องเตรียมตัวอย่างบทความสัก	 2-3	 ตัวอย่างส�าหรับ
แต่ละกลุม่โครงงานหลงัจากทีป่ระชุมก�าหนดหวัข้อแล้ว	เพื่อ
สาธติการอ่านและการท�าความเข้าใจกับเนือ้หาของบทความ
หลังจากนั้นจึงฝึกให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบวิเคราะห์	 และ
สรปุใจความส�าคญัของบทความทีก่ลุม่ของตนเองรบัผดิชอบ	
ประกอบด้วยการแนะน�าบทความว่าเก่ียวกบัอะไร	 เนื้อหา
โดยรวมเกีย่วกับอะไร	แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบับทความ	
และระบุแหล่งที่มาของบทความ

	 	 	 2)	ฝึกวิเคราะห์บทความท่ีเป็นภาษา
ญีปุ่น่หลงัจากผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์	 และมคีวามรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัหวัข้อโครงงาน	 จากข้อมลูในภาษาแม่แล้ว	
ผู้สอนสามารถฝึกให้ผู้เรียนถ่ายโอนทักษะและต่อยอด
ความรู ้ด้วยการวิเคราะห์บทความที่เป็นภาษาญี่ปุ ่น		
โดยเริ่มจากเกริ่นน�าภาพรวมว่าบทความภาษาญี่ปุ่นนั้น
เกี่ยวกับอะไร	 หลังจากน้ันก็อธิบายภาษาญี่ปุ่นส่วนที่
เป็นค�าศพัท์และไวยากรณ์ทัว่ไป	 (Content-compatible	
language)	และอธบิายค�าศพัท์	รปูประโยค	และรปูแบบ
ภาษาเฉพาะของเนือ้หาบทความนัน้	 (Contentobligatory	
language)	 หลังจากนั้นให้ผู้เรียนอ่านจับใจความ	 และ
แสดงความคิดเห็น	

  4.2.2 ก�รเก็บข้อมูลด้วยก�รสัมภ�ษณ์ 
แบบสอบถ�มและก�รเตรียมคว�มพร้อมทักษะภ�ษ�   
															หลงัจากค้นคว้าข้อมลูจากเอกสาร	 บทความ
ต่างๆ	เพือ่น�าไปสู่การตัง้ค�าถามของโครงงานแล้ว	ขัน้ต่อไป
คือค้นหาข้อมูลส�าคัญที่อาจไม่ปรากฏในรูปแบบของ
เอกสาร	 เช่นข้อมูลเพื่อตอบค�าถามโครงงานในบริบทที่
มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงส�าหรบัผู้เรยีน	 	ดงันัน้จ�าเป็น
ต้องลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	
จากตวัอย่างของงานวจิยันี	้แหล่งข้อมลูอาจเป็นผู้ให้บริการ
ชาวไทยและผู้ใช้บริการชาวญี่ปุ่น	 จึงเกี่ยวข้องกับการ
สัมภาษณ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่	แต่งานวจิยันีเ้น้นที่
ทักษะภาษาญี่ปุ่น

	 	 1)	 การสอนรปูประโยคและค�าศัพท์ภาษา
ญี่ปุ่นส�าหรับค�าถามสัมภาษณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย
การเรยีนแบบโครงงาน	ผูเ้รียนจะต้องเรยีนเนือ้หาความรู้	
ทักษะ	และภาษาไปพร้อมๆ	กัน	จากตัวอย่างโครงงาน
หวัข้อ	｢ペブリー案内｣		ผูเ้รยีนต้องตัง้ค�าถามปลายเปิด
เพือ่น�าไปสูก่ารค้นคว้า	หาข้อมูล	และสร้างช้ินงาน	เนื่องจาก
ผูเ้รียนมคีวามรู้ภาษาญีปุ่่นในระดบัช้ันต้น	จงึควรทบทวน
รปูประโยคค�าถามชัน้ต้น	เพือ่เชือ่มโยงและเปรยีบเทยีบกับ
รูปประโยคค�าถามปลายเปิด	
	 	 ประโยคค�าถามที่ขึ้นต้นด้วยค�าแสดงค�าถาม	
いつ どこ　なに　だれ　どう  ใช้สือ่ทีเ่ป็นของจรงิ	
เช่น	โฆษณาบริการท่องเที่ยวในเว็บไซต์ของญีปุ่น่	เพือ่ให้
ผู้เรียนได้สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่นด้านการท่องเที่ยว	 แต่สื่อ
ดังกล่าว	 มักมีค�าศัพท์	 ตัวอักษรคันจิ	 และรูปประโยค	
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ที่สูงเกินระดับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น	ดังนั้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ด้านการท่องเทีย่วของญ่ีปุน่ทีมี่ข้อมลูสองภาษา	 เช่น
ภาษาญี่ปุ ่นและภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาญี่ปุ ่นและ
ภาษาไทย	 จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 เช่น	 เว็บไซต์ของ	
はとバス外国語ツアー	(https://www.hatobus.
com/int/jp/	และ	https://www.hatobus.com/int/en/)	
	 	 หลงัจากผูเ้รยีนสามารถถามและตอบค�าถามขัน้ต้น
ได้แล้ว	 กต่็อยอดสูก่ารเรยีนการสอนรปูประโยคค�าถามปลายเปิด	
ค�าถามปลายเปิดเป็นค�าถามทีต้่องการค�าอธบิาย	ซ่ึงน�าไปสู่
การได้ข้อมลูทีเ่พ่ิมข้ึน	 	 จงึไม่ควรเป็นค�าถามส�าหรบัค�าตอบ
รบัหรือปฏเิสธ「はい」「いいえ」ดงันัน้	รปูประโยค
ค�าถามภาษาญีปุ่น่	 ทีค่วรสอนในขัน้ตอนเตรียมความพร้อม
ทักษะภาษาญีปุ่่นเพือ่การตัง้ค�าถาม	 ได้แก่	 รปูประโยค
ค�าถามที่มีค�าแสดงค�าถามอยู ่ด ้วย	เช่น	「どこ」

「どう」「なん」  เช่นตัวอย่างค�าถามต่อไปนี้
どこに行けばその本を見つけることができ

るでしょうか。ไปที่ไหนถึงจะเจอหนังสือเล่มน้ัน
ได้ครับ	 (Group	 Jammassy,	 2554,	 601)																																																																																																																	
日本人の観光客へのペブリー観光案内はど

うすればいよいですか。จะประชาสัมพันธ์ให้นัก
ท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างไร
	 	 2)	 กลยทุธ์การสัมภาษณ์และภาษาญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้องการสอบถามความคิดเห็น	 อาจใช้วิธีการ
สมัภาษณ์สดหรอืแจกแบบสอบถาม	 ซึง่วิธกีารทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อกลยทุธ์และรปูแบบของภาษาทีเ่ลือกใช้	ในกรณี
ของการสัมภาษณ์สด	 ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านกลยุทธ์และล�าดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์	 และ
รปูประโยคส�านวนภาษาทีจ่�าเป็น	 งานวจิยันีพ้บว่ากลยุทธ์
ในการสื่อสารและภาษาญี่ปุ่น	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สัมภาษณ์ส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น	 ตั้งแต่ก่อน
ท�าการสมัภาษณ์จนกระทัง่สมัภาษณ์เสรจ็	 ประกอบด้วย
ตัวอย่างต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 1 กลยุทธ์ก�รสัมภ�ษณ์และภ�ษ�ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง (เรียบเรียงโดยผู้เขียนจ�กตำ�ร�ภ�ษ�ญี่ปุ่น)

กลยุทธ์ก�รสื่อส�รเพื่อก�รสัมภ�ษณ์ สำ�นวนภ�ษ�ญี่ปุ่น และรูปประโยคที่เกี่ยวข้อง

เกริ่นเรียกนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพื่อขออนุญาต
สัมภาษณ์	

ちょっとよろしいですか。

お時間いただけますか。

録音させていただいてよろしいですか。

แนะน�าตัวผู้สัมภาษณ์ ペブリーラチャパット大学の～ですが、

เกริ่นน�าสู่ประเด็นการสัมภาษณ์ ～について、ご意見を伺わせていただけませんか。

ขอให้พูดซ�้าในกรณีที่ฟังไม่ทัน すみません、もういちどお願いします。

การทบทวนข้อมูลที่ได้ยินจากคู่สนทนา ～ですか。

ขอค�าอธิบายเพิ่มเติม たとえば、どんな例がありますか。

การจบบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาไม่สามารถ																							
ตอบค�าถามที่ถูกถามได้

あ、 そうですか。どうもすみませんでした。

การจบการสัมภาษณ์หลังจากได้ข้อมูล																							
ตามที่ต้องการ

どうもありがとうございました。

ขอบคุณหลังสัมภาษณ์เสร็จ おいそがしいところありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。
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	 	 3)	 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 (ขั้นตอน
การสร้างแบบสอบถามและทักษะภาษา)
																	การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	เป็นวิธีการ
เก็บข้อมูลที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาน้อย	 แต่การ
ใช้เทคโนโลยีออนไลน์รูปแบบต่างๆ	 ช่วยในการค้นหา
ข้อมูล	เช่นการสอบถามความคิดเห็น	ก็จัดว่าเป็นทักษะที่
จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่	21	การส�ารวจความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม	อาจเป็นวธิเีก็บข้อมลูทีไ่ม่ยากเกินไปส�าหรับ
ผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นระดับชั้นต้น	 ผู ้เรียนสามารถสร้าง
แบบสอบถามขัน้พ้ืนฐานเพือ่ส�ารวจความคดิเหน็	 และฝากไว้
ตามแหล่งบริการทางการท่องเที่ยว	 เช่น	โรงแรมที่พัก	
ร้านอาหาร	ร้านสปา/นวด	และอืน่ๆ	ตามความสนใจของกลุ่ม
ท่ีท�าโครงงาน		ความรู้เก่ียวกับข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม	
และรูปประโยคส�านวนภาษาญ่ีปุ่นทีเ่ก่ียวข้อง	มีดังนี้
	 	 	 ขั้นที่	 1:	 ก�าหนดสิ่งที่ต้องการส�ารวจให้
ชัดเจน	ประกอบด้วย
	 	 	 1)	ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม	
เช่น	ต้องการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น	หรือต้องการทราบ
เหตุผลที่มาใช้บริการ	 เป็นต้น	（サービスの改善点

を知りたい。来店の理由を知りたい。）
	 	 	 2)	ก�าหนดหัวข้อค�าถาม	 บนพื้นฐานของ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน	 จ�านวนค�าถามไม่ควรมากเกิน
ไปและใช้เวลาไม่เกนิ	5	นาท	ีส�าหรับการตอบแบบสอบถาม
	 	 	 3)	ก�าหนดล�าดับของค�าถาม	 ค�าถามที่มี
เนื้อหาคล้ายกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน	 เช่น	ค�าถาม
ทั่วไปเกี่ยวกับอายุและเพศ	 ให้แยกจากค�าถามอื่นๆ	
(ค�าศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 เช่น	
年齢 性 月給 学歴 เป็นต้น)
	 	 	 ขั้นที่	 2:	 ก�าหนดประเภทของค�าถาม		
การถามเกีย่วกบัสิง่เดยีวกนัสามารถใช้วธิกีารถามได้หลายอย่าง   
นอกจากนี้	ประเภทของค�าถามยังมีผลต่อรูปประโยค	
และส�านวนภาษาที่ใช้ในการสร้างค�าถาม																																																																																					
	 											 1)	 ค�าถามประเภทให้เลือกเพียงหนึ่งค�า
ตอบ	ใช้รูปประโยคค�าถาม	どのような	ตวัอย่างประโยค
ค�าถาม	 :	 主にどのような交通手段で当店にい

らっしゃいましたか。(ส่วนใหญ่ท่านเดินทางมาใช้
บรกิารของทางร้านด้วยวธิใีด)	 ค�าศพัท์เก่ียวกับยานพาหนะ
ส�าหรับการเดนิทาง	เช่น	徒歩,自転車, バイク, 自動

車,タクシー, バス, 電車  เป็นต้น

	 	 	 2)		ค�าถามประเภทท�าเครือ่งหมายถูก	
โดยให้	เลือกค�าตอบได้มากกว่า	1	ค�าตอบใช้รปูประโยคค�าถาม	
～理由をすべてお知らせください。 ตัวอย่าง
ประโยคค�าถาม	 :	当店にいらっしゃった理由を

すべてお知らせください。(กรุณาบอกเหตุผลที่
ท่านมาใช้บริการที่ร้านของเรา)	 ค�าศัพท์เกี่ยวกับปัจจัย
ทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร	ได้แก่		有名だから、店頭

のメニューを見て、広告を見て、価額が

手頃、交通・アクセスが便利、お店の雰囲気

がよい、店員の対応がよい、周囲の評判

がよい เป็นต้น
	 	 	 3)	ค�าถามประเภทส�ารวจความพงึพอใจ
ประเมินด้วยล�าดับข้ัน	 (5	 ล�าดับขั้น)	 ใช้รูปประโยค
ค�าถาม	 ～について、総合的にどのくらい満

足していますか。ค�าศัพท์เกี่ยวกับระดับความพึ
งพอใจได้แก満่足、やや満足、どちらとも言え

ない、やや不満、不満  ตัวอย่างประโยคค�าถาม:	
当店について、総合的にどのくらい満足し

ていますか。「５段階」  จากการมาใช้บริการ
ทีร้่านของเรา	 โดยรวมแล้วท่านมคีวามพงึพอใจในระดบัใด	
(5	ระดับ)
	 	 	 ขัน้ที	่3:	การเตรยีมประโยคค�าถาม	ด้วยการ
ฝึกเขียนประโยคค�าถามให้เข้ากับประเภทของค�าถาม	
โดยปกติค�าถามไม่ควรเกิน	 2	 บรรทัด	 ใช้ภาษาที่อ่าน
เข้าใจง่าย	 ค�าถามที่ดีต้องชัดเจนและไม่ชี้น�าเพื่อให้ตอบ
แบบเฉพาะเจาะจง
	 	 	 ขัน้ที	่4:	ตรวจทานแบบสอบถามก่อนใช้จริง	
เม่ือผู้เรียนสร้างแบบสอบถามเสร็จ	 ให้ผู้เรียนทดลอง
ตอบแบบสอบถาม	 ตรวจสอบค�าที่พิมพ์ผิด	 ตรวจสอบ
จากมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ว่าประโยคอ่าน
แล้วเข้าใจยากง่ายเพียงใด	 นอกจากนี้	 จุดส�าคัญที่ต้อง
ตรวจสอบ	 อาทิ	 ความชัดเจนของค�าถาม	 (ค�าถามที่ดี
ต้องชัดเจน	 และไม่ชี้น�าเพื่อให้ตอบแบบเฉพาะเจาะจง)	
ล�าดับของค�าถามและจ�านวนตัวเลอืกของค�าตอบมีความ
เหมาะสม	เป็นต้น	
 4.3 ก�รนำ�เสนอผลิตผลของโครงง�น 
						 การน�าเสนอชิน้งานแก่ชมุชนท่ีเกีย่วข้องหรือสงัคมโลก	
ไม่ใช่แค่ฝึกทกัษะการน�าเสนอและฝึกทักษะภาษา	 แต่เพื่อ
น�าเสนอช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาตามสภาพความเป็นจริง	
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และสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน	ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ส�าคัญของการท�าโครงงาน	 เช่น	 การวิจัยของ	 Takeda	
(2016)	ซึง่ศึกษาวจัิยการพฒันาหลกัสตูร	และการจดัการ
เรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน่เชงิวชิาชีพแบบโครงงาน	 เพื่อ
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	โดยผู้เรียนเป็นผู้เสนอ
หวัข้อโครงงานเกีย่วกับปัญหาสงัคมญ่ีปุน่	และเสนอวธิกีาร
แก้ปัญหาผ่านการสร้างชิ้นงาน	และน�าเสนอเพื่อการน�า	
ไปใช้ประโยชน์และบริการชุมชน	
	 การน�าเสนอผลผลติของโครงงานของชัน้เรียนภาษา
ญีปุ่น่	 มวีตัถปุระสงค์ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทักษะศตวรรษที	่ 21	
และทักษะภาษาญี่ปุ่น	 กล่าวคือ	 ผู้เรียนจะได้ฝึกการสื่อ
ความหมายของสิง่ทีศ่กึษาค้นคว้าวเิคราะห์	 และสร้างสรรค์
ออกมาเป็นชิ้นงาน	 การสื่อความหมายนี้สามารถท�าใน
รูปแบบ	ตาราง	กราฟ	ผังกราฟิก	การบรรยายสองภาษา	
(ญีปุ่น่-ไทย)	 ซึง่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัพลเมือง
ในยุคศตวรรษที่	21	(Partnership	for	21st	Century	
Learning,	2009)		ดงันัน้ในขัน้การน�าเสนอจงึแบ่งออกเป็น	
1)	 การน�าเสนอผลการสัมภาษณ์และผลการวิเคราะห์
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เกร่ินน�าสูก่ารน�าเสนอผลสัมภาษณ์/ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถาม

これから～について発表いたします。今から～につい

てインタビューした結果を発表いたします。

การน�าเสนอประเด็นต่อไป では次に～に関して説明いたします。

การอธิบายผลสัมภาษณ์		 ～について聞いたところ、質問したところ～さんは～

とて言っていました。～とおっしゃっていました。  

～というご意見でした。

การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
(แบบสอบถาม)

～という質問に対して、～と答えた人は～人で、全体の

～％でした。

～について聞いたところ、～という答えが一番多かっ

たです。～と答えた人が半分以上でした。 

～という結果が出ました。～から～ということがわか

ります。

การแสดงความคิดเห็นของตัวเอง （～です。～と思います。／～ではないでしょうか。／

～かもしれません。／～（の）のように思われます。

การยืนยันมุมมองของผู้สัมภาษณ์ ～べきだと思います。／～べきではないでしょうか。／

～たほうがいいと思います。

แบบสอบถาม	และ	2)	การน�าเสนอชิน้งานด้วยสือ่โซเชียลมีเดีย	
	 	 1)	 การน�าเสนอผลการสมัภาษณ์	 และผลการ
วเิคราะห์แบบสอบถาม	(กลยทุธ์การน�าเสนอด้วยภาษาญี่ปุ่น)			
	 	 ความรู้และทักษะส�าหรับการน�าเสนอผล
การสมัภาษณ์/ผลการวเิคราะห์แบบสอบถาม	ได้แก่	ประเด็น
ต่างๆ	 อาทิ	 การอธิบายวัตถุประสงค์ของโครงงานและ
การสัมภาษณ์/การส�ารวจด้วยแบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐาน
เกี่ยวกับการสัมภาษณ์/การส�ารวจ	 (วันเวลา	 สถานที่
สัมภาษณ์)	 จ�านวนผู ้ที่ถูกสัมภาษณ์/จ�านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์/ผู้ตอบ
แบบสอบถาม	เช่น	เพศ	อายุ		อาชีพ	ผลการสัมภาษณ์/
ผลการวเิคราะห์แบบสอบถาม	 ประเดน็ส�าคญัท่ีได้เรยีนรู้	
และ	ความคิดเห็นของผู้ท�าโครงงานต่อประเด็นส�าคัญที่
ได้จากการสมัภาษณ์/การส�ารวจ	เป็นต้น	นอกจากนี	้ผูเ้รียน
ควรฝึกใช้สื่อส�าหรับการน�าเสนอด้วย	เช่น	กราฟ	ตาราง	
ภาพ	รูปถ่าย	เอกสาร	ไฟล์เสียง	เป็นต้น	กลยุทธ์การน�า
เสนอและภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วยตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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การแสดงความคิดเห็นค้านต่อข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์

～は～と言っていました。しかし、～、～かもしれません。  

しかし、～

การจบการน�าเสนอ これで～についての発表を終わります。／以上で私の

発表を終わります。

การพูดเชิญให้ผู้ฟังถามค�าถาม 何かご質問はありませんか。／何かご意見やご質問が

ありましたら、どうぞ。

หม�ยเหตุ: เรียบเรียงโดยผู้เขียนจ�กตำ�ร�ภ�ษ�ญี่ปุ่น

	 	 2)		 การน�าเสนอชิ้นงานด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย		
							 	 ขัน้นีเ้ป็นการน�าเสนอผลผลิตของโครงงาน	 ผูเ้รียน
จะได้ฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้าง
ชิน้งาน	ประกอบกบัใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	
และการสือ่สารในการเผยแพร่ชิน้งานให้เป็นรปูธรรมการ
เผยแพร่อาจประกอบด้วยช้ินงาน	เช่น	แผ่นพบัประชาสัมพันธ์
ร่วมกับสไลด์น�าเสนอ	 เนื่องจากโครงงานที่ท�าในรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นนี้	 เป็นโครงงานประเภทส�ารวจและโครงงาน
เชิงคุณภาพ	 (การสัมภาษณ์)	 จึงสามารถน�าเสนอด้วย
แผนภาพหรือสไลด์วีดีโอ	 เป็นต้น	 เนื่องจากผู้เรียนใน
ศตวรรษที่	21	นิยมใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ�าวันมาก
ที่สุด	 (จินตวีร์	 คล้ายสังข์,	 2560,	 16)	 ทักษะการใช้
โซเชียลมีเดียในศตวรรษที่	 21	 ที่ผู ้สอนสามารถฝึกให้
ผู้เรียนใช้	 มีหลายวิธี	 เช่น	 แนะน�าการใช้	 Prezi.com	
หรือ	Slideshare.net	ที่สามารถแปลงไฟล์งานน�าเสนอ
ที่สร้างไว้แล้วด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยท์
ให้น�าเสนอออนไลน์ได้	

							นอกจากนี้แฟ้มงานของโครงงานสามารถน�ามาสร้าง
เรื่องราว	 (Creative	 Story)	 น�าเสนอกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าจนมาเป็นชิน้งานโดยน�าเสนอด้วยวดิโีอด้วยโซเชียลมีเดีย	
ที่ให้บริการ	 อัพโหลด	 แบ่งปัน	 และตัดต่อวิดีโอ	 เช่น	
YouTube.com	 	 Vimeo.com	 และ	 Blip.tv	 เป็นต้น	
หรืออาจจะสร้างไทม์ไลน์	 (Time	 Line)	 น�าเสนอการท�า
โครงงานตามล�าดับเวลาด้วย	Dipity.com	และโปสเตอร์
มลัตมิเีดยีด้วย	Glogster.com	การน�าเสนอช้ินงานด้วยสื่อ
โซเชียลมีเดียเหล่านี้	 เป็นสื่อที่เข้าใจง่าย	 และดึงดูดผู้ชม
ได้ทั่วโลก	 ภาษาที่ใช้น�าเสนอควรเป็นภาษาญี่ปุ่น	 แต่มี

อักษรบรรยายเป็นภาษาไทยเพื่อเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่อาจไม่
เข้าใจภาษาญี่ปุ่น

 4.4 ก�รประเมิน 
						 การเรียนภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน	 ผู้เรียน
ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้	 ผ่านกระบวนการท�ากิจกรรม
ทั้งแบบคนเดียวและแบบเป็นทีม	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ภาษา	ทักษะ	และสาระไปพร้อมๆกัน	การประเมินด้วย
ข้อสอบปรนัยแบบการเรียนภาษาต่างประเทศทั่วๆ	 ไป	
จงึไม่เหมาะสมส�าหรบัการประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรียน
ภาษาต่างประเทศแบบโครงงาน	 (Grant,	 2002,	 12)	
ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติ	 (performance)	
จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นเพราะสามารถประเมินกระบวนการ
เรยีนรู	้และการสร้างชิน้งานของผูเ้รยีน	(Slater,	Becker	
&	Aufderhaar,	2006,	242)
			 	 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
แบบโครงงาน	 เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
รปูแบบการประเมนิจงึต้องมคีวามหลากหลาย	ประกอบด้วย	
การประเมนิผลระหว่างการเรยีนการสอน	 (Formative)	
และ	การประเมนิผลหลังการเรียนการสอน	(Summative)	
สิ่งที่ใช้ประเมินควรมีความหลากหลาย	 เพื่อชี้ให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่พัฒนาขึ้น	เช่น	การน�าเสนอ
กจิกรรมกลุม่	อาท	ิการต้ังค�าถามโครงงาน	การออกแบบ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล	 การสร้างค�าถามสัมภาษณ์	 และ
การสร้างแบบสอบถาม	ตลอดจนผลงานรายบุคคล	เช่น
การจดบนัทกึไดอารแีละแฟ้มงาน	เป็นต้น		สิง่เหล่านีค้วร
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ประเมินโดยผูส้อนประกอบกับผลย้อนกลบัเพือ่ให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน	(Markham,	Mergendollar,	
Larmer	&	Ravits,	2003	อ้างถึงใน	Simpson,	2011,	58)		
	 	 	 	 	 ผู้ประเมินการเรียนรู้แบบโครงงานไม่ควรจ�ากัด
เฉพาะผู้สอน	 เพราะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาในสภาพความเป็นจริง	จงึมผีูป้ระเมินทีมี่บทบาท
ส�าคัญนอกเหนือจากผู้สอน	 ได้แก่	 เพื่อนร่วมชั้นเรียน	
และบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับโครงงาน	การประเมนิ
โดยเพ่ือนร่วมชัน้เรยีน	(Peer	Assessment)	ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเสนอแนะ	 และการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัเพ่ือการปรบัปรงุโครงงานให้ดีข้ึน	 การฝึกให้ผูเ้รียน
ประเมินงานของเพื่อนระหว่างกระบวนการท�าโครงงาน	
ท�าให้ผู้ประเมินต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เสนอแนะ	 และมี
ส่วนร่วมต่อการประเมินและรับการประเมิน	 ซึ่งน�าไปสู่
ความมัน่ใจในการประเมินโครงงานของตนเอง	 ในส่วนของ
ผู้ประเมินภายนอก	เช่น	คนในชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี	สามารถ
มีส่วนร่วมในการประเมินในด้านประโยชน์ของโครงงาน	
วิธีการน�าเสนอ	และผลงานของกลุ่มโดยรวม		
	 การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงาน	 เป็นการเรียน
ภาษาและทักษะความรู้ส�าหรับศตวรรษที่	21	เน้นความ
เข้าใจภาษาและการใช้ภาษาอย่างมีความหมายในบริบท
การใช้งานจริง	ประกอบกับการเรียนรู้จากกระบวนการ
แก้ปัญหา	 และฝึกปฏิบัติจริง	 ดังนั้นกรอบการประเมิน
ในการเรียนลักษณะนี้	 จึงแตกต่างจากการประเมิน
ความรูด้้านไวยากรณ์และค�าศพัท์ในช้ันเรยีนภาษาทั่วไป	
แต่ต้องใช้วิธีการประเมนิทีห่ลากหลาย	ร่วมกับแบบประเมิน	
เช่น	แบบประเมิน	Rubric		ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมิน
ทีเ่ป็นรูปธรรมและมคีวามน่าเช่ือถือ	 (Grant,	 2002,	 12)		
Rubric	 ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน	
และเข้าใจมาตรฐานในการประเมนิความก้าวหน้าระหว่าง
การเรียนรู้	 นอกจากนี้	 Rubric	 ยังสามารถใช้ประเมิน
ทักษะได้หลายด้าน	ทั้งการใช้ภาษา	ทักษะการวิจัย	และ
การน�าเสนอ	 โดยมผีูส้อน	 เพือ่นร่วมช้ันเรียน	 และผูท่ี้
เกีย่วข้องกบัโครงงานร่วมประเมนิ	 มีเวบไซต์ทีใ่ห้บรกิารฟรี	
ส�าหรับการสร้าง	 การแก้ไข	 และการดาวน์โหลดเกณฑ์
การประเมนิ	เช่น	Rubistar.4teachers.org,	Rcampus.com,	
Rubrics4teachers.com	 ซึ่งช่วยให้การประเมินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 จากการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานแก่ครูภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ของ	 中尾	 (2016)	 	 พบว่าการประเมินทักษะภาษา
ญี่ปุ ่นจะถูกระบุ เป ็นวัตถุประสงค ์ เชิงพฤติกรรม
(日本語の目標	 Can-do）ในแต่ละกิจกรรมของ
การท�าโครงงาน	 เช่น	การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสดง
ความคิดเหน็ในกลุ่ม	 หรอืการน�าเสนอชิน้โครงงานเปน็ต้น	
ซ่ึงผู้เรียนได้สะท้อนความคิดจากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานว่า	 ตนเองเกิด
พัฒนาการในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นและ
น�าเสนอชิ้นงาน	 สอดคล้องกับ	 วิธีการประเมินของ	
Takeda	 (2016,	 4)	 คือประเมินพัฒนาการรายบุคคล	
(Individual	 improvement)	 แทนที่จะประเมิน
ด้วยข้อสอบไวยากรณ์	
	 งานวิจัยนี้	 เสนอแนวทางการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยโครงงานในส่วนของ	การน�าเสนอ
ผลการสัมภาษณ์และผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
คลอบคลมุประเด็นการประเมนิต่อไปน้ี	ได้แก่	1)	เนื้อหา
ของการสัมภาษณ์และการส�ารวจความคิดเห็นโดยรวม	
2)	 องค์ประกอบของการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	
3)	 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล	 4)	 วิธีการน�า
เสนอ	 (การใช้ส่ือ)	 5)	 การใช้ภาษา	 (การออกเสียง	
ความคล่องแคล่วในการพูด	การใช้ค�า	ระดับเสียง)	และ	
6)	การตอบค�าถามผูช้มการน�าเสนอโครงงาน		นอกจากนี้	
การประเมินการน�าเสนอชิ้นงานด้วยสื่อโซเชียลมีเดีย	
ควรใช้ผลการตอบกลบัจากผูร้บัชมสือ่ประกอบการประเมิน
โดยผู้สอน	

				งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	 ส�าหรบัผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น
ระดับอุดมศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 การวางแผนการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน	2)	การเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านทักษะการค้นคว้า	 การวิเคราะห์	
การเกบ็ข้อมลู	และทกัษะ	ภาษา		3)	การน�าเสนอผลิตผล
ของโครงงาน	และ	4)	การประเมิน	อย่างไรก็ตาม	งาน
วิจัยนี้มีข้อจ�ากัด	 และข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย
ในอนาคต	ดังต่อไปนี้

5. สรุปและข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต



80 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

	 1)	 งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชั้นต้น	
เนื่องจากมีจ�านวนมากกว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง-สูง	
การเตรยีมความพร้อมด้านทกัษะภาษาญีปุ่่นส�าหรบัผูเ้รียน
ชั้นต้น	จึงมีความจ�าเป็นมากกว่าและมีความแตกต่างจาก
ผู้เรียนชั้นกลาง-สูง	
	 2)	 บริบทของงานวจิยันีจ้�ากัดทีธ่รุกิจการท่องเที่ยว
ในจงัหวัดเพชรบรีุ	งานวจิยัในอนาคตควรขยายให้		ครอบคลุม
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในวงกว้าง	 เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์
จากการมส่ีวนร่วมของชาวญ่ีปุน่ในภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากเจ้าของภาษาที่มี

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 มีบทบาทส�าคัญ
อย่างยิง่ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบ
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	
	 3)	 งานวจิยันีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ	การพัฒนา
งานวจิยัการจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่แบบโครงงาน
ในอนาคตควรใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ	 โดยเปรียบเทียบ	 linguistic	 output	
ทางภาษาญี่ปุ่นและทักษะศตวรรษที่	 21	 ของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นแบบโครงงานกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นรูปแบบ
ดั้งเดิม	
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