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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชา

การอ่านภาษาญี่ปุ ่นขั้นสูง กลุ ่มประชากรได้แก่นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ ่นช้ันปีที่ 4-5 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 

“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในภาคต้น ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) จำานวน 113 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความคาดหวังต่อการใช้ภาษา

ของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ในการ

บรรยายในช้ันเรยีน ด้านทศันคตต่ิอการใช้ภาษาญีปุ่น่ในการดำาเนนิการเรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความ

พึงพอใจต่อการบรรยายโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับมาก (x=4.27) ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์

ชาวไทยใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” “ตนเองได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” 

“การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิ่มปริมาณอินพุตภาษาญี่ปุ่น และเป็นการกระตุ้นให้ตัว

เองใช้ภาษาญีปุ่น่มากขึน้” นอกจากนี ้ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ไม่รูส้กึแปลกหรอืเป็นภาระทีต้่องฟังภาษาญีปุ่น่โดยผูส้อนชาวไทย 

ทัง้นี ้สิง่ทีผู่เ้รยีนคดิว่าได้เรยีนรู้มากทีส่ดุลำาดบัแรกจากภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรยีนได้แก่ “คำาศพัท์” 

(ร้อยละ 88) ลำาดับที่สองได้แก่ “การออกเสียง” (ร้อยละ 71) และลำาดับที่สามได้แก่ “ภาษาพูดที่อาจไม่ตรงตาม

ไวยากรณ์” (ร้อยละ 59) นอกจากนีย้งัพบว่าการบรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนชาวไทย ช่วยสร้างความมัน่ใจใน

การพูด และกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
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Abstract

The objective of this research was to study the attitudes of Thai learners toward being taught in 

Japanese by a Thai teacher in an advanced Japanese reading class. The population of the study 

was 4th- and 5th- year students majoring in Japanese that were enrolled in the subject “Japanese 

Reading and Discussion,” which is a required subject in the first semester of the 4th year of the 

Bachelor of Arts Program in Japanese at Kasetsart University (Revised Edition 2012). One hundred 

and thirteen students participated in the study and the results were as follows. Most of the 

learners (85%) expected the teacher to use the Japanese language more than 70 percent of the 

time to conduct the class. It was also found that the learners were satisfied with the lecturer 

using Japanese at a high level (x=4.27). Further, most of the learners expressed the following: the 

Japanese language that the Thai teacher used in the classroom was easy to understand; they had 

learned Japanese from the Japanese language that the Thai teacher used in the classroom; and the 

instruction in Japanese by the Thai teacher increased their Japanese input and encouraged them 

to use more Japanese. Moreover, most of the learners did not feel that it was strange or a burden 

to listen to Japanese by a Thai teacher. In addition, what the learners thought that they most 

learned from the Japanese language that Thai teacher used in the classroom was “vocabulary” 

(88%). The second thing was  “pronunciation” (71%), and the third was “spoken language that 

may not be syntactic” (59%). The study also found that the teaching of the Japanese language 

by a Thai teacher helped the learners build confidence in their speaking ability and stimulated 

their motivation to learn Japanese.
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1 ถึงแม้หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการกำาหนดให้ผู้สอนใช้แต่เพียงภาษาเป้าหมายซึ่งไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และส่งผลต่อแรงจูงใจของทั้งผู้สอน 
 และผู้เรียน (李, 2016)

1. บทนำ�
 จากการสำารวจของสมพร (2548) พบว่าลักษณะ

เด่นของการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยของไทยคือ

สอนแบบยดึผูส้อนเป็นศนูย์กลาง เน้นการสอนไวยากรณ์

และโครงสร้างภาษา ใช้รปูแบบการสอนแบบบรรยาย ซกั

ถาม และทบทวน สอนโดยใช้ภาษาไทยอธบิายให้ผูเ้รยีน

รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษา ไม่ค่อยมีกิจกรรมการ

สอนที่หลากหลาย และแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าสิบปี 

パッチャラポーン ก็ยงักล่าวถงึปัญหาการศกึษาภาษา

ญี่ปุ่นในประเทศไทยว่า  “ส่วนใหญ่เป็นจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะบรรยายโดยครูผู้สอน ในชั้นเรียนใหญ่ที่

มีผู ้เรียนจำานวนมาก ใช้ตำาราท่ีเน้นไวยากรณ์” ซึ่ง

หมายความว่าการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทย

แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นท่ีความเข้าใจ

มากกว่าทกัษะการสือ่สาร บณัฑติจงึมปัีญหาการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ในการทำางานด้านการฟัง และการพดูเป็นส่วนใหญ่ 

(パッチャラポーン , 2017) เช่นเดียวกับธิติสรณ์ 

(2012) ที่ระบุว่าในสถานการณ์ที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่

ยากและซับซ้อน เช่น การฟังสิ่งที่มีเนื้อหาซับซ้อน การ

พูดอธิบาย บัณฑิตประเมินตนเองว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นใน

สถานการณ์เหล่านั้นไม่ค่อยได้

 การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทย จดัว่า

เป็นการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในฐานะภาษาต่างประเทศ (JFL: 

Japanese as Foreign Language) หมายถึงเรยีนภาษา

ญี่ปุ่นในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่น ดังน้ันผู้เรียนส่วน

ใหญ่จึงไม่มโีอกาสทีจ่ะได้สมัผสัภาษาญีปุ่น่ในชีวติประจำา

วนั อย่างไรกต็าม การจะพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ

นัน้  ปรมิาณของอนิพตุ (input) ทางภาษามคีวามจำาเป็น

อย่างมาก ตามทฤษฎีของการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของ 

Stephen Krashen ท่ีระบุว่าการรับรู้ (Acquisition) 

ภาษานั้น ๆ เกิดจากการได้รับอินพุตที่สามารถเข้าใจได้ 

(Comprehensible Input) สมมุติฐานน้ีเรียกว่า 

“สมมติฐานอินพุต (Input hypothesis)” ทั้ง น้ี 

Turnbull, M., and K. Arnett (2002) กล่าวว่า ผู้สอน

มกัจะเป็นแหล่งแรกของการได้มาซึง่ปรมิาณอนิพุตในภาษา

เป้าหมาย ดงันัน้ในช้ันเรียนภาษาต่างประเทศ ผูส้อนควร

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป้าหมายให้มากที่สุด 

ความเข้าใจดงักล่าวทำาให้หลายประเทศมกีารกำาหนดนโยบาย 

ให้มกีารสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้ภาษาเป้าหมาย เช่น

การสอนภาษาองักฤษในประเทศเกาหลซีึง่กำาหนดให้สอน

ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 19991 (李, 

2016) หรือการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน

ประเทศญี่ปุ่นที่กำาหนดให้ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ

สอนควบคูไ่ปกบัใช้ภาษาแม่ (ภาษาญีปุ่น่) (石野,  2016) 

ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษา

ต่างประเทศของประเทศองักฤษซึง่ระบใุนคู่มอืสำานกังาน

มาตรฐานการศึกษา (OFSTED: Office for Standards 

in Education) ว่า “Teachers should insist on the 

use of the target language for all aspects of 

lesson”(OFSTED, 1993a: section 37, อ้างอิงใน 

Macoro, 2001)

 หากหันกลับมามองหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับ

อดุมศกึษา ทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเอก 

จะพบแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันคือ กำาหนดให้ผู้สอนชาว

ไทยรับผิดชอบรายวิชาท่ีเกี่ยวกับความเข้าใจ เช่น 

ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น การอ่าน การแปล การ

สอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ และกำาหนดให้ผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับ

ผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะ เช่น การ

สนทนาภาษาญี่ปุ่น การเขียนภาษาญี่ปุ่น สุนทรพจน์

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้มี

บางรายวิชาที่อาจสลับกันสอนได้ระหว่างชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ่นเช่น ญี่ปุ่นศึกษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น  ในกรณีที่ผู้

สอนชาวไทยรับผิดชอบวิชาดังกล่าว มักจะจัดการเรียน

การสอนโดยบรรยายเป็นภาษาไทย ซึง่สอดคล้องกบัการ



28 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  |  jsn Journal Vol. 9 No. 1 June 2019

ระบุของ吉田・柴崎 (2007) และอัษฎายุทธ (2012) 

แตกต่างจากบางประเทศเช่นประเทศมองโกเลีย หรือ

ประเทศจนีทีห่ลกัสตูรวชิาเอกภาษาญีปุ่น่ อาจารย์ทีไ่ม่ใช่

เจ้าของภาษา (Non-native teacher: NNT) ก็ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในการสอนเป็นหลักสำาหรับวิชาขั้นกลางขึ้นไป (吉

田・芝崎, 2007)

 ผลสำารวจความเชื่อของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติโดย 久保田 (2005) พบว่าผู้สอนชาวไทย

ส่วนใหญ่เชื่อว่า “ในชั่วโมงเรียนอาจารย์ควรอธิบาย

ไวยากรณ์อย่างละเอียด” เน่ืองจากการสอนไวยากรณ์

เน้นที่การทำาความเข้าใจความหมาย และวิธีการใช้ วิชา

ที่ต้องอธิบายไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่จึงรับผิด

ชอบโดยผู้สอนชาวไทยเพื่อจะได้บรรยายเป็นภาษาไทย

ให้ผูเ้รยีนเข้าใจได้อย่างลกึซึง้ ในขณะเดยีวกนัผูส้อนชาว

ไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่า “ในคาบเรียน ควรให้ผู้เรียนพูด

เฉพาะภาษาเป้าหมาย (ภาษาญีปุ่น่) เท่านัน้” ขัดแย้งกบั

ผลสำารวจของสมพร (2548) ที่พบว่า ผู้สอนชาวไทยเชื่อ

ว่าการใช้ภาษาญีปุ่น่สอนเป็นหลกัโดยเน้นวธิสีอนแบบตรง 

(The Direct Method) และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ทกัษะการฟังและการพดู เป็นวธิสีอนทีจ่ะทำาให้การเรยีน

การสอนภาษาญีปุ่น่มปีระสทิธิภาพมากข้ึน จงึกล่าวได้ว่า

ในเชิงอุดมคติ ผู้สอนชาวไทยคิดว่าการจัดการเรียนการ

สอนด้วยภาษาญีปุ่่นเป็นสิง่ทีค่วรทำา แต่ขาดความคุน้ชนิ

และแนวปฏบิตั ิจงึมอบหมายให้เป็นหน้าทีข่องผูส้อนชาว

ญีปุ่น่ ดงัสะท้อนให้เหน็จากบทสมัภาษณ์ครชูาวญีปุ่น่คน

หนึ่งในงานวิจัยของ 中山他 (2015) ที่กล่าวว่า “คุณค่า

ของการมีครูชาวญี่ปุ ่นอยู ่ในห้องเรียนคือ การทำาให้

นกัเรยีนได้สมัผสักบัภาษาญีปุ่น่ ซึง่เป็นเรือ่งดสีำาหรบัการ

สร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้น เพราะถ้าเป็นครูชาวไทยก็

จะไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น” 

 อย่างไรกต็าม คณุชัญ์ และคณะ (2560) ระบวุ่าการ

ขาดแคลนครูชาวญีปุ่น่เนือ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในพื้นที่ เป็นหนึ่งในปัญหาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ระดับอดุมศกึษาในจังหวัดชายแดนใต้ ในสถานการณ์เช่นนี้ 

นอกจากการจดักจิกรรมหรอืสภาพแวดล้อมจำาลองทีเ่อือ้

ให้ผู ้เรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ ่น ผู ้วิจัยเห็นว่าควรมีการ

พิจารณาความเป็นไปได้ของครูชาวไทยในการจัดการ 

เรียนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น

 จากการวเิคราะห์ข้อมลูการลงทะเบยีนเรยีนย้อนหลงั 

3 ปี (ปีการศึกษา 2558-2560) ของนสิิตวชิาเอกหลักสูตร

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ ภาควชิาภาษา

ตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พบว่าโดยเฉลีย่ร้อยละ 60 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน รบัผดิ

ชอบโดยอาจารย์ชาวไทย และร้อยละ 40 รบัผิดชอบโดย

อาจารย์ชาวญีปุ่น่ จงึกล่าวได้ว่าโอกาสการฟัง-พูดภาษา

ญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาถูกจำากัดทั้งในและนอกห้องเรยีน 

อย่างไรก็ตาม จากความสำาคัญของปริมาณอินพุต 

(input) ผู้วจิยัมีความเหน็ว่ามีหลายรายวิชาที่ผู้สอนชาว

ไทยสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ

เพิ่มปริมาณการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น เช่นการอ่าน

ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม หากจัดรูปแบบการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครลูดการบรรยาย

ลงและปรบัเปล่ียนบทบาทไปเป็นผูอ้อกแบบการเรยีนรู ้และ

อำานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู ้ 

ให้นักเรียน เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำา (แนวทาง

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น. 10)

 รายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” เป็น

รายวิชาสำาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของรายวิชา

คือ “อ่านบทความเพื่อจับประเด็นสำาคัญและอภิปราย

เป็นภาษาญี่ปุ่น” กล่าวคือ นิสิตจำาเป็นต้องพูดแสดง

ความคิดเห็นเป็นภาษาญี่ปุ ่น ผู ้สอนซึ่งเป็นผู ้เขียน

บทความนี้เอง เคยประสบปัญหาจากการสอนการอ่าน 

กล่าวคือผู้เรียนขาดความกระตือรือล้น และแรงจูงใจใน

การเรียน ผู้สอนจึงคิดว่าหากปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้สอน

เป็นภาษาญี่ปุ่น น่าจะทำาให้ผู้เรียนตื่นตัวมากขึ้น เพราะ

การฟังภาษาญีปุ่น่ย่อมแตกต่างจากการฟังภาษาไทย ผูเ้รยีน
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จำาเป็นต้องมีสมาธิและตั้งใจฟังมากกว่า เพื่อให้สามารถ

รับสารได้อย่างถกูต้อง อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รยีน

พูดภาษาญี่ปุ่นในช้ันเรียน และในกิจกรรมการอภิปราย

กลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชาข้างต้น จึงทดลองสำารวจความ

คาดหวังต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในปีการศึกษา 2556 

และพบว่าในจำานวนผู้เรียน 21 คน ผู้ที่ต้องการให้ใช้

ภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน มีจำานวน 2 คน ผู้ที่ต้องการ

ให้ใช้ภาษาญีปุ่น่ควบคูภ่าษาไทยในอตัราส่วนเฉลีย่ร้อยละ 

73 ต่อ 27 มีจำานวน 18 คน และผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษา

ไทยตลอดคาบเรียนมีจำานวนเพียง 1 คน ผลการสำารวจ

ดงักล่าวทำาให้ผูส้อนปรบัเปลีย่นภาษาทีใ่ช้สอนในชัน้เรยีน

เป็นภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 จากการสำารวจสภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ในต่างประเทศล่าสุด (ปี 2015) ของแจแปนฟาวด์เดชั่น 

พบว่า มีผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกจำานวน 64,108 คน ใน

จำานวนนี้เป็นผู้สอนชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 14,301 คน 

คดิเป็นร้อยละ 22.32  จงึกล่าวได้ว่าการจดัการเรยีนการ

สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ที่ทำาหน้าที่

หลกัในการสอนภาษาญีปุ่น่คอืผูส้อนชาวต่างชาตทิีไ่ม่ได้

ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

 สำาหรบัภาษาทีผู่ส้อนชาวต่างชาติใช้เป็นหลกัในชัน้

เรยีนภาษาญีปุ่น่นัน้ ยงัไม่มกีารสำารวจหรอืศกึษามากนกั 

พบเพยีงงานของ 冷 (2005) ซึง่สำารวจความคดิเหน็เกีย่ว

กับรายวิชาทักษะรวมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนและผู้สอน

ชาวจีน และพบว่าผู้เรียนและผู้สอนประมาณร้อยละ 55 

มีความเห็นตรงกันว่า ครูผู้สอนบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความคาดหวัง 

ผู้เรียนร้อยละ 69.4 และผู้สอนร้อยละ 75.9 คาดหวังให้

ครูบรรยายด้วยภาษาญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนความ

2 ในระดับอุดมศึกษาในจำานวนครูผู้สอนทั้งหมด 20,920 มีครูเจ้าของภาษาจำานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
3 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเกาหลี (横田, 2013 ; 横田, 2017 ; 高橋, 2015)

เข้าใจในความสำาคญัของปรมิาณอินพตุในภาษาเป้าหมาย

ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน 

 ด้านการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ในประเทศญี่ปุ่น

นั้น เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าผู้สอนส่วนใหญ่เป็นชาว

ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้พบว่าสถาบันการ

ศึกษาทั้งโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ มหาวทิยาลยัมกีารจ้าง

ครูชาวต่างชาติ3 เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (横田, 

2013 ; 高橋, 2015) ซ่ึงกรณนีี ้ผูส้อนชาวต่างชาตจิำาเป็น

ต้องสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากผู้เรียนชาวต่างชาติมี

หลายสัญชาติ ยิ่งไปกว่าน้ัน ในกรณีน้ี นอกเหนือจาก

วิชาการฟัง และการอ่าน ผู้สอนชาวต่างชาติต้องรับผิด

ชอบวชิาการเขยีน และวชิาสนทนา (横田, 2017) ซ่ึงการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศมักกำาหนดให้

วิชาเหล่านี้รับผิดชอบโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 

 ก่อนอื่นผู้วิจัยขอทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

ทัศนคติ หรือความเชื่อของผู้สอนที่แตกต่างกันระหว่าง

ครูเจ้าของภาษาและครูชาวต่างชาติดังนี้

	 岡崎 (2003) สำารวจความเชือ่ของผู้สอนชาวญีปุ่น่

เปรยีบเทยีบกบัผูส้อนชาวไทย พบหัวข้อทีแ่ตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญ เช่น “ครูควรให้การบ้านแก่นักเรียน” 

“ครูควรเป็นผู้กำาหนดและควบคุมกจิกรรมการเรยีนการ

สอนในช้ันเรยีน” “สิง่สำาคญัทีส่ดุในการเรยีนภาษาญีปุ่น่

คือการเรียนรู้วิธีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น” ซึ่ง

ผู้สอนชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย ตรงข้ามกับผู้สอนชาว

ญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สะท้อนสภาพการณ์การ

เรียนการสอนในประเทศไทยที่สมพร (2548) พบว่ามี

ลักษณะยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะความเชื่อ

เกีย่วกบัการแปล สอดคล้องประสบการณ์การเรยีนภาษา

ญีปุ่น่ของผู้สอนชาวไทยทีเ่น้นการเรยีนไวยากรณ์ ท่องจำา 

และแปล ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบหลักของการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นในปัจจุบัน (久保田, 2017) ดังนั้นผู้สอนชาวไทย

จึงมีแนวโน้มที่จะเช่ือว่าความถูกต้องของภาษาเป็นส่ิง
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สำาคัญ4  และเชื่อว่า “ควรแก้ไขในทันทีหากผู้เรียนใช้

ภาษาญี่ปุ่นผิด” (久保田, 2005 ; 久保田, 2017) ผล

การศึกษาข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์การ

เรียนภาษาญี่ปุ่นในอดีต ส่งผลต่อความเชื่อ และนำาไปสู่

การเลือกวิธีสอนของครู

 สำาหรับความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ครูผู้สอน

นัน้ 加納 (2010) ได้สำารวจความเชือ่ของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาโทที่เรียนหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นครูภาษาญี่ปุ่น 

พบว่าหัวข้อที่แสดงถึงความคิดแบบดั้งเดิม5 ท่ีนักศึกษา

ชาวต่างชาตมิแีนวโน้มทีจ่ะให้ความสำาคัญมากกว่านกัศึกษา

ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ “ความจำาเป็นของตำาราและสื่อการ

สอน” “การฝึกอ่านและฝึกเขียนให้มาก” “การอธิบาย

ไวยากรณ์” “ความถกูต้องของการใช้ภาษา” “การแก้ไข

ข้อผิดพลาดของผู้เรียน” และ “การออกเสียงที่ถูกต้อง” 

เป็นต้น นอกจากนี ้ความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อดขีองครชูาว

ญี่ปุ่น ลำาดับแรกคือทักษะการออกเสียง กล่าวคือครูชาว

ญีปุ่น่สามารถออกเสยีงได้อย่างถกูต้องและเป็นธรรมชาติ 

2. ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ กล่าวคือครูชาวญี่ปุ่น

สามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ได้อย่างถูกต้องและเชือ่ถือได้ สามารถ

แก้ไขข้อผดิพลาดทางไวยากรณ์ของผูเ้รียนได้ในทนัท ีสามารถ

ยกตวัอย่างประโยคได้มากในทนัท ีสำาหรบัวธิกีารสอนนัน้ 

ข้อดขีองครูชาวญีปุ่น่คอื สามารถสอนด้วยวธิตีรง (Direct 

Method) สามารถสอนผู้เรียนชั้นกลางและสูงโดยใช้แต่

ภาษาญี่ปุ ่น สามารถสอนการเขียน และวิชาสนทนา 

สามารถสอนและฝึกฝนการออกเสียง เป็นต้น ในทาง

กลับกัน ข้อดีของครูชาวต่างชาติคือ รู้ว่าเสียงไหนออก

เสียงยาก ถ้าตัวเองออกเสียงได้ก็สามารถอธิบายผู้เรียน

ได้ ด้านไวยากรณ์ ครูชาวต่างชาติเข้าใจความแตกต่าง

ของภาษาญีปุ่น่กับภาษาแม่ สามารถอธบิายไวยากรณ์ได้

อย่างละเอียดโดยใช้ภาษาแม่ รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องยาก

สำาหรับผู้เรียน ด้านวิธีการสอนนั้น ข้อดีของครูชาวต่าง

ชาตคิอื สามารถใช้ภาษาแม่ในการสอน เข้าใจความรูส้กึ

ของผู้เรียน สามารถประยุกต์วิธีสอนจากประสบการณ์

การเรียนภาษานั้น ๆ ของตนเองได้ เป็นต้น สอดคล้อง

กบัที ่Medgyes (1992) ระบขุ้อดขีองครชูาวต่างไว้ 6 ข้อ 

ได้แก่ 1. สามารถเป็นต้นแบบในฐานะผู้ประสบความ

สำาเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 2. สามารถช้ีแนะ

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาได้มากกว่า 4. สามารถคาดคะเน

ว่าอะไรเป็นเรื่องยากสำาหรับผู้เรียน 5. เข้าใจและตอบ

สนองต่อผู้เรียนได้ดีกว่า และ 6. สามารถพูดภาษาแม่ซึ่ง

เป็นภาษาของผู้เรียนได้

 อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งเขตระหว่างความเป็นครู

เจ้าของภาษา และครชูาวต่างชาตเิริม่ไม่ชดัเจน ดงัจะพบ

ว่าครูชาวต่างชาติที่สอนในประเทศญี่ปุ ่น ต้องสอน

วชิาการเขยีน และวชิาสนทนา เช่นเดยีวกับครชูาวญีปุ่น่ 

จากการศึกษาของ 横田 (2017) ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์ครู

ชาวจีน 3 คนพบว่าทุกคนไม่เคยสอน วิชาการเขียนและ

การสนทนามาก่อน ก่อนสอนมีความกังวลในการ

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อสอน

จบภาคต้นทกุคนมคีวามมัน่ใจในการสอนการเขยีนภาษา

ญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนภาษา

ญี่ปุ่นของตนเองในวิชาการเขียน และวิชาสนทนา ฯลฯ 

และเมือ่สอนจบภาคปลายกส็ามารถเปลีย่นความคดิ โดย

มองว่าครูชาวต่างชาติก็สามารถสอนวิชาการเขียน หรือ

วิชาสนทนาได้ นอกจากนี้จากการศึกษาของ 高橋 

(2015) โดยการสมัภาษณ์ครชูาวต่างชาติ6  3 คนในหวัข้อ

หลัก ๆ ได้แก่ “ประสบการณ์การเป็นครู” “อะไรทำาให้

รูสึ้กว่าตวัเองเป็นครูชาวต่างชาต ิ(non-native teacher: 

NNT)” “รู้สึกว่าครูชาวญี่ปุ่น (native teacher: NT)” 

4 หมายถึง “มุ่งเน้นการใช้ไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้อง ดังนั้นในชั่วโมงเรียนผู้สอนเน้นการอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด ฝึกฝนเพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ให้ความสำาคัญ 
 กับเนื้อหาที่เรียน และตัวผู้สอนเองก็ควรใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา (久保田, 2007 อ้างถึงใน 久保田, 2017)”
5 ความคิดที่ว่าการศึกษาหมายถึงการให้ความรู้
6 เป็นชาวจีน 2 คน และชาวเกาหลี 1 คน ที่มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น 10 ปี 5 ปี และ 3 ปีครึ่งตามลำาดับ สอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น วิชาที่รับผิดชอบ  
 ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่สอนเป็นทีม วิชาไวยากรณ์ การเขียน และการอ่านภาษาญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่าทั้ง 3 คนเป็นครูที่มีประสบการณ์สูง
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เหนือกว่าหรือไม่” “ความแตกต่างของบทบาทหน้าที่

ระหว่างครชูาวญีปุ่น่กบัครชูาวต่างชาต”ิ พบว่าทัง้ 3 คน

มองว่าครูชาวต่างชาติไม่แตกต่างจากครูชาวญ่ีปุ่น ไม่

จำาเป็นต้องแบ่งหน้าที ่และไม่รูส้กึว่าครชูาวญีปุ่น่เหนอืกว่า 

กล่าวคอืการเป็นครไูม่ได้ขึน้อยูก่บัสญัชาต ิหรอืภาษาแม่ 

แต่ผู้เรียนจะประเมินผู้สอนจากวิธีสอน และการเป็นครู

เจ้าของภาษาก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไป

 สำาหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ

ของผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ต่อครชูาวต่างชาตยิงัมอียูน้่อย โดย

幸 (2006) ซึ่งสำารวจทัศนคติของผู้เรียนต่อครูชาวต่าง

ชาตทิีท่ดลองสอนในวชิาภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น พบว่าหลงัจบ

คอร์ส ผู้เรียนชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.4) มี

ทัศนคติเชิงบวกต่อครูชาวต่างชาติด้วยเหตุผล เช่น “มี

ครูหลายแบบทำาให้เรียนสนุก” “ถ้าตัวเองพยายามก็จะ

เป็นอย่างครูได้” “ครูเตรียมการสอนดี” “ครูมีวิธีพลิก

แพลงให้การเรยีนน่าสนใจ” “ครชู่วยสอนเรือ่งยาก ๆ  ให้

เข้าใจได้” “ครูเก่งภาษาญี่ปุ่น จะมีสัญชาติอะไรก็ไม่

สำาคัญ” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงข้อเสียของ

ครูผูส้อนชาวต่างชาตคิอืการออกเสยีง ซึง่ผูเ้รียนคดิว่ายงั

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นมาตรฐาน และไม่คิดจะลอกเลียนแบบ 

สอดคล้องกับความคาดหวังที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

ที่ถูกต้อง ไพเราะด้วยเหตุผลที่ว่าการออกเสียงที่ถูกต้อง

เป็นเรื่องสำาคัญโดยเฉพาะช่วงแรกของการเรียน

	 横田 (2013) ได้สำารวจทศันคตขิองนกัศกึษาชาวจีน7 

ที่ศึกษาอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นต่อครูชาวต่างชาติ พบว่าใน

ภาพรวม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เรียนไม่ต้องการเรียน

กับครูชาวจีน และผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ต้องการเรียนถ้า

เป็นครูชาวต่างชาติสัญชาติอื่น โดยเหตุผลท่ีไม่ต้องการ

เรยีนกบัครชูาวจนีหรอืครชูาวต่างชาติอืน่ ๆ  ได้แก่ “ออก

เสียงไม่ถูกต้อง ไม่ดี” “ภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมชาติ” 

สำาหรับข้อดขีองครชูาวต่างชาตด้ิานวิธกีารสอนทีน่กัศกึษา

กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง ได้แก่ “สามารถสอนโดยอธิบาย

ด้วยภาษาแม่ของผู ้เรียน” “สามารถสอนโดยเข้าใจ

ทัศนคติ ความเช่ือของผู้เรียน” “สามารถใช้ประโยชน์

จากประสบการณ์ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น” เป็นต้น

 อษัฎายทุธ (2012) ศึกษาทัศนคตขิองผู้เรียนชาวไทย8 

11 คน ต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอน

ชาวไทย  ในรายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาญี่ปุ่น 

พบว่าผู้เรยีนส่วนใหญ่รูส้กึว่าภาษาญ่ีปุน่ทีผู้่สอนชาวไทย

พดูฟังง่ายกว่าของอาจารย์ชาวญีปุ่น่ และสิง่ทีผู้่เรยีนกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์

ไทยคือไวยากรณ์ ซ่ึงตรงกับความเช่ือของผู้เรียนทีว่่าผู้

สอนชาวไทยเป็นแม่แบบทีด่ใีนการใช้ไวยากรณ์ อย่างไรกต็าม 

ไม่มีผู้เรียนคนใดเชื่อว่าผู้สอนชาวไทยจะเป็นแม่แบบที่ดี

ในการออกเสยีง สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ 幸 (2006) 

และ 横田 (2013)

 จะเห็นว่างานวิจัยที่ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อผู้

สอนชาวต่างชาติ ยังมีจำานวนน้อยมาก ผลการศึกษาพบ

ทัง้ทศันคตทิางบวกและทางลบ โดยกรณใีนประเทศญีปุ่น่

ผูเ้รยีนคาดหวงัทีจ่ะได้เรยีนกบัครชูาวญ่ีปุน่เจ้าของภาษา

เป็นส่วนใหญ่ และข้อด้อยของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มี

การกล่าวถงึมากทีส่ดุคอืทกัษะการออกเสยีงทีไ่ม่ถกูต้อง 

ไม่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยของ 高橋	

(2015) ชี้ให้เห็นว่าครูชาวต่างชาติไม่ได้แตกต่างจากครู

ชาวญี่ปุ่น หากประกอบด้วยความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น 

และมีวิธีการสอนที่ดี ผู้เรียนก็จะประเมินครูจากสิ่งนั้น 

ไม่ใช่สัญชาติหรือภาษาแม่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศกึษาเพิม่เตมิต่อจากอษัฎายทุธ (2012) ว่ากรณขีองผูส้อน

ชาวไทยซึ่งทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น 

ผู้เรียนจะมีปฏิกริยา หรือทัศนคติอย่างไร เพื่อศึกษา

ความเป็นไปได้ของแนวทาง และรปูแบบการจดัการเรยีน

การสอนท่ีผู้สอนชาวไทยสามารถบรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่

ในรายวิชาอื่น ๆ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียน

ชาวไทยในการฝึกฝนทักษะการฟัง-พูด และการส่ือสาร

ด้วยภาษาญี่ปุ่นต่อไป

7 เป็นนักศึกษาในโครงการหลักสูตร 2+2 กล่าวคือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศจีน 2 ปี และเรียนวิชาเฉพาะด้านที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ปี
8 จำานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 21 ชั่วโมง
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3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาทัศนคติ

ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญีปุ่น่

ของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

4. วิธีก�รวิจัย
      4.1 กลุ่มประช�กร

  ประชากรของงานวิจัยได้แก่นิสิตวิชาเอก

ภาษาญีปุ่น่ชัน้ปีที ่4-5 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา “การอ่าน

และอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” ซ่ึงเป็นรายวิชาบังคับในภาค

ต้น ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จำานวน 113 คน

 4.2  เนื้อห�ร�ยวิช� “ก�รอ่�นและอภิปร�ย 

  ภ�ษ�ญี่ปุ่น”

  4.2.1 เนื้อหาตำาราที่ใช้ประกอบการเรียน 

    การสอน

        เอกสารคำาสอนรายวิชา “การอ่านและ

อภปิรายภาษาญีปุ่่น” (ฉบบัปรบัปรงุปี พ.ศ. 2561) มเีนือ้หา

เรือ่งอ่านหลากหลายซึง่กำาหนดหวัข้อตามความสนใจของ

ผูเ้รยีน ได้แก่ เนือ้หาด้านวฒันธรรม และประเดน็ปัจจบุนั

เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ใน

ช่วงแรก (บทที ่1 และ บทที ่2) เป็นเนือ้หาเกีย่วกบัความ

สำาคญั การพัฒนาทกัษะการอ่าน และกลวธิกีารอ่าน เพือ่

ให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจความสำาคญัของการอ่าน และสามารถ

ประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านในการอ่านบทความต่าง ๆ ใน

บททีเ่หลอื โครงสร้างแต่ละบท ประกอบด้วย 1. Warm-up 

(การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสูบ่ทอ่าน) 2. Keywords 

(คำาสำาคัญ) 3. บทอ่าน 4. 内容の問題	(คำาถามเกี่ยวกับ

เรื่องอ่าน) 5. 言葉の問題 (ฝึกใช้คำาศัพท์) 6. 話し合っ

てみよう (อภิปรายกลุ่ม) โดยปกติดำาเนินการเรียนการ

สอนได้ถึงบทที่ 9-10 บทที่เหลือให้ผู้เรียนอ่านเองตาม

ความสนใจ

  4.2.2 กิจกรรมในชั้นเรียน

  วชิาการอ่านและอภิปรายภาษาญีปุ่่นค่อย ๆ  

ปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 

ครลูดการบรรยายลงและปรบัเปลีย่นบทบาทไปเป็นผูอ้อกแบบ

การเรียนรู้ และอำานวยความสะดวก (facilitate) ใน

การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง แต่ละบทใช้เวลา

ประมาณ 3-4.5 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดัง

ขั้นตอนต่อไปน้ี

 1) การสอบย่อยต้นชั่วโมง

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน 

ผ่านการอ่านมาก (多読) โดยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสอบ

เกีย่วกบัคำาศพัท์ และประเดน็สำาคญัของเรือ่งอ่านทีผู่ส้อน

กำาหนด ทั้งนี้จัดสอบต้นชั่วโมงเพื่อฝึกความตรงต่อเวลา 

โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

 2) อุ่นเครื่องก่อนเริ่มชั้นเรียน

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะเข้า

สู่บทเรียน คุ้นเคยกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน โดย

เป็นกจิกรรมฝึกฝนภาษาญีปุ่น่ ผ่านการเล่มเกม หรอืการ

แบ่งปันประสบการณ์ โดยช่วงแรก ๆ  ผูส้อนนำาเสนอเป็น

ตวัอย่าง เช่น なぞなぞ (ปรศินาคำาทาย) しりとり (เกม

ต่อคำา) จากนัน้จงึให้ผู้เรยีนแบ่งเป็นกลุ่ม คิดกจิกรรมต่าง 

ๆ มาทำาร่วมกนัในชัน้เรยีน กจิกรรมทีผู่เ้รยีนออกแบบมา 

ได้แก่ เกมใบ้คำา เกมถูก/ผิด เกมปริศนาคำาไขว้ เกมทาย

คำาศพัท์ เกมบอกต่อ เป็นต้น กิจกรรมนีใ้ช้เวลาประมาณ 

20 นาที

 3) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทอ่าน

 เป็นกจิกรรมก่อนอ่านทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีน

มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่าน และคำาศัพท์ โดยผู้เรียนคิด 

หรือหาคำาตอบเกี่ยวกับประเด็นคำาถามที่ผู้สอนกำาหนด

มาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบความหมายของคำาสำาคญั และ

นำาเสนอในชั้นเรียน นอกจากนี้ผู ้สอนให้ดูวีดิทัศน์ที่

เก่ียวข้องและตอบคำาถาม เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษา

ญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
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บทที่ เนื้อห� ที่ม�ของบทคว�ม

บทที่ 1 読解力ってどうやってつくんですか？
YAHOO! JAPAN 知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_
detail/q1113880531

บทที่ 2
スキャニングとスキミングの技術に						

ついて

三浦明・岡まゆみ『中・上級者のため速読の

日本語』The Japan Times

บทที่ 3
妻失い、彼は彼女になった	性同一性障

害の原告語る
朝日新聞DIGITAL http://digital.asahi.com/articles/ 
ASGBB7RQQGBBUTPB01K.html

บทที่ 4 言葉とそれ以外の要素
リーディング	チュウ太「日本を読む」http:// 
language.tiu.ac.jp/materials/jpn/yomu/yomu14.
html

บทที่ 5 おめでた婚はいけないこと？ YOMIURI ONLINE 発言小町	http://komachi.yomiuri. 
co.jp/t/2010/0417/308945.htm

บทที่ 6
ネットで英会話、授業導入進む「必死の

会話」が刺激に
朝日新聞DIGITAL http://digital.asahi.com/articles/
photo/AS20150615002790.html

บทที่ 7
「将来」あきらめる若者が急増…際限な

きアベノミクスの弊害
日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/
articles/view/news/160793/2

บทที่ 8
相談件数急増中…一見“優しそう”な「

隠れDV男」の見分け方
日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/
articles/view/life/160786/1

บทที่ 9
「草食男子」	～男らしさからの脱皮は

生き方のヒントになるか？

日経BIZアカデミーBIZCOLLEGE	時代を読む新

語辞典http://www.nikkeibp.co.jp/article/
column/20090113/124603/

บทที่ 10
一度海外で働きたい！タイに来る日本人

若者が急増中。その仕事と生活とは？

ファイナンシャルフィールドhttps://
financial-field. com/world/2018/01/04/
entry-10078

บทที่ 11 人生に関する７２章 藤原正彦『人生に関する72章』新潮文庫

บทที่ 12
戦後７０年「泣き声が耳から離れない」

戦地で出会った「慰安婦」元従軍看護婦

中里チヨさん

いつでも元気  2015.02 No.280  https://www.min-
iren.gr.jp/?p=21019

บทที่ 13 禁煙週間　東京五輪を無煙の国で
朝日新聞DIGITAL社説バックナンバー http://
www asahi.com/articles/DA3S11783225.
html?ref=editorial _backnumber

บทที่ 14 さかさまのカレンダー
赤川次郎『散歩道』赤川次郎ショートショー

ト王国　光文社

บทที่ 15 ボッコちゃん 星新一『ボッコちゃん』新潮文庫

ต�ร�ง 1 เนื้อหาตำาราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
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 4) การอ่านแบบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer Reading)

 การอ่านแบบเพ่ือนช่วยเพือ่น เป็นรปูแบบหนึง่ของ

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) 舘岡	

(2005, p.89) ให้นิยามการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่า

หมายถงึ “กจิกรรมการอ่านทีผู่เ้รยีนช่วยกนัแก้ไขปัญหา

ผ่านการพดูคยุเพือ่ทำาความเข้าใจเรือ่งอ่าน” ในชัน้เรยีน

ผูเ้รียนจะถกูแบ่งเป็นกลุม่ละ 2-3 คน คละความสามารถ 

กล่าวคอืมทีัง้รุน่พีแ่ละรุน่น้องอยูด้่วยกนั ช่วยกนัอ่าน พดู

คุย และถามตอบเกี่ยวกับเรื่องอ่าน ซ่ึงถึงเป็น Peer 

Reading แบบเน้นกระบวนการ9  และ ตรวจสอบคำาตอบ

ในแบบฝึกหัดร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม จากนั้นทำาใบงาน 

peer reading (ピア・リーディング提出シート) ซึ่ง

มีประเด็นคำาถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าน และการประเมิน

ตนเองต่อการอ่านร่วมกันกับเพื่อน กิจกรรมนี้จะช่วยให้

ผู ้เรียนตระหนักว่าตัวเองเข้าใจเนื้อหาผิด หรือคลาด

เคลื่อนหรือไม่ อย่างไร ระหว่างผู้เรียนทำากิจกรรมกลุ่ม 

ผูส้อนทำาหน้าทีเ่ดนิสงัเกตการณ์แต่ละกลุม่ และให้ความ

ช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ ท้ังน้ีผู้สอนกำาหนดให้ผู้เรียน

แต่ละคนต้องอ่านเนื้อเรื่องและสรุปประเด็นสำาคัญลงใน

ใบงาน (タスクシート) ทีผู่ส้อนแจกให้เป็นการบ้านก่อน

ทกุคร้ัง ใบงานการบ้าน และใบงาน peer reading แต่ละ

ใบมคีะแนนเตม็ 10 คะแนน กจิกรรมการอ่านแบบเพือ่น

ช่วยเพื่อนใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยผู้เรียนสามารถ

ใช้ภาษาไทยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และ

แสดงความคิดเห็น

 5) ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่าน

 เป็นกจิกรรมตรวจสอบความเข้าใจเกีย่วกบับทอ่าน 

โดยเฉลยคำาตอบในแบบฝึกหัด 3 ข้อ ได้แก่ 1.คำาถามที่

ให้เลือกตอบถกู/ผดิ 2.คำาถามทีใ่ห้เลอืกตอบจากตัวเลอืก

ที่กำาหนด และ 3.คำาถามที่ให้เขียนตอบ ผู้สอนสุม่ผูเ้รยีน

ให้ตอบทลีะคนพร้อมทัง้ให้กลบัไปดบูทอ่านวา่ตรงไหนที่

บ่งบอกว่าคำาตอบเป็นเช่นนั้น ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

9 หมายถึงสมาชิกในกลุ่มอ่านเรื่องที่มีเนื้อหาเดียวกัน แล้วมาพูดคุย อภิปรายร่วมกันว่าเข้าใจแตกต่างกันอย่างไร (池田・舘岡, 2007)

 6) การฝึกใช้คำาศัพท์

 เป็นกิจกรรมที่ให้ฝึกใช้คำาศัพท์ เพื่อเพิ่มวงคำาศัพท์

ซึง่จำาเป็นสำาหรบัการพฒันาทกัษะการอ่าน ประกอบด้วย

แบบฝึกหัด 3 ข้อ ได้แก่ 1.โยงคำาศัพท์กับความหมายที่

อธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น 2. เลือกคำาศัพท์จากข้อ 1. เติม

ลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ และ 3. ฝึกเดาคำา

ศพัท์โดยให้ตอบเป็นภาษาไทย ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

 7) การอภปิรายกลุ่มและนำาเสนอผลการอภปิราย

  ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันพูดคุย อภิปรายตาม

หวัข้อทีก่ำาหนด โดยแบ่งกลุ่มผู้เรยีนออกเป็นกลุ่มละ 3-4 

คน คละเพศ และระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ ให้

สมาชกิทำาหน้าทีต่่าง ๆ  ตาม 岩下 (2013) ได้แก่ 1.ผู้สรปุ

เนือ้หาบทอ่าน (要約係：テキストの内容を短くまと

めて伝える) 2.ผูด้ำาเนนิการอภปิราย (話し合い係：デ

ィスカッションのテーマについてメンバーに質問

しながら話し合いの司会者を務める) 3. ผู้นำาเสนอ

ผลการอภิปราย (発表係：話し合いでまとめた内容

を、他のグループメンバーに分かりやすい言葉に

して大きな声で発表する) ซึง่จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม

ตระหนกัถงึหน้าที ่ความรบัผิดชอบของตวัเอง ทัง้นี ้ผู้เรยีน

ต้องสรปุผลการอภปิรายลงใบในงาน (ディスカッショ

ン提出シート) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กิจกรรมนี้

ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ระหว่างผู้เรียนอภิปราย ผู้

สอนทำาหน้าทีเ่ดินสงัเกตการณ์แต่ละกลุม่เพ่ือตอบคำาถาม

ของผู้เรียน10

  4.2.3 การใช้ภาษาญีปุ่น่ของผู้สอนในชัน้เรยีน

  ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เขียนบทความนี้เอง ดำาเนิน

การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดคาบ

เรียน ยกเว้นกิจกรรมการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ให้

นิสิตใช้ภาษาไทยพูดคุย ถามตอบเพ่ือทำาความเข้าใจ

เนือ้หาเรือ่งทีอ่่าน และการเฉลยความหมายของคำาศัพท์

ทีต้่องสลับเป็นพดูภาษาไทย การใช้ภาษาญีปุ่่นและภาษา

10 เช่นการเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น คำาศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงความคิดเห็นของผู้สอนต่อหัวข้อการอภิปราย
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ไทยของผู้สอนมีอัตราส่วนประมาณ 90:10 ในระดับ

ความเร็วปกตขิองการพดูภาษาญีปุ่น่ของตวัเอง ผูส้อนไม่

ได้พิจารณาระดับความยากของคำาศัพท์ แต่หากเป็นคำา

ศัพท์เฉพาะ หรือผู้เรียนมีปฏิกิริยาไม่เข้าใจความหมาย 

ผู้สอนจะอธิบายใหม่ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายขึ้น หรือให้คำา

แปลภาษาไทยในบางครั้ง

      4.3 ก�รเก็บข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ผล

  ผู้วิจัยสำารวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษา

ของผู ้สอนในช่ัวโมงแรกของการเรียนการสอน และ

สำารวจทัศนคติต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนหลังเสร็จ

สิน้การบรรยายคร้ังสดุท้าย รวมทัง้สมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้

เรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2561 จำานวน 23 

คน เครือ่งมอืท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์

ที่มีหัวข้อคำาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่น

ของผูส้อนโดยอ้างองิเนือ้หาจากอษัฎายทุธ (2012) ผูว้จิยั

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลในภาพรวม

5. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
 5.1 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มประช�กร

  กลุ ่มประชากรซ่ึงเป ็นนิสิตชั้นป ี ท่ี 4-5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 113 

คน เป็นเพศชาย 22 คน (ร้อยละ 19.5) และเพศหญิง 

91 คน (ร้อยละ 81.5) ด้านประสบการณ์การอาศยัอยูใ่น

ประเทศญี่ปุ ่นนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป11 ผู ้ ท่ีเคยมี

ประสบการณ์ มีจำานวน 81 คน (ร้อยละ 72) และผู้ที่ไม่

เคยมปีระสบการณ์ มีจำานวน 32 คน (ร้อยละ 28) สำาหรบั

ระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ ประมาณครึง่หนึง่ของ

ผูเ้รยีนผ่านการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ระดบั N2 ข้ึนไป

11 หมายถึงประสบการณ์การเรียน หรือการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ประมาณ 1 ปีขึ้นไป กรณีไปศึกษาต่อ 6 เดือน มีเพียง 2 คน

 5.2 ผลสำ�รวจคว�มค�ดหวังต่อก�รใช้ภ�ษ� 

  ของผู้สอนในชั้นเรียน

  จากการสำารวจความคาดหวงัต่อการใช้ภาษา

ของผู้สอนแยกตามปีการศึกษา (แผนภาพ 2) พบว่า ใน

จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 93 คน12  ผู้ท่ีต้องการให้

ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ปี 

2558 มีร้อยละ 26 ปี 2560 มีร้อยละ 36 และปี 2561 

มีร้อยละ 39 สำาหรับปี 2559 มีผู้เรียนถึงร้อยละ 71 

ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการบรรยาย 

ทั้งน้ีคาดว่าเป็นเพราะในปีการศึกษา 2559 มีผู้เรียนที่

มีประสบการณ์อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานาน 

ทั้งผู ้ที่ เป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ ่น ผู ้ที่ เกิดและเติบโตใน

ประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่เคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น

จำานวนมาก จึงมีความคาดหวังว่าการเรียนการสอนใน

วชิาการอ่านและอภปิรายภาษาญีปุ่่นซึง่เป็นชัน้ปีสงูควร

เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 

12 ผู้วิจัยไม่ได้สำารวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากยึดผลการสำารวจความคิดเห็นผู้เรียนในปีการศึกษา 2556 มาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูป 
 แบบการเรียนการสอน และภาษาที่ใช้ในการบรรยายเป็นปีแรก และกลับมาสำารวจอีกครั้งในปี 2558 สำาหรับผู้เรียนในปีการศึกษา 2558-2561 มีบางคนไม่ได้ตอบแบบสอบถาม  
 เนื่องจากยังไม่กลับจากการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะสำารวจในคาบแรกของรายวิชา

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม (แผนภาพ 3) พบว่า ผู้ที่

ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดทั้งคาบเรียนมี 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ควบคู่กับภาษาไทย มี 56 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยใน

จำานวนนี้ ผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 80-90 มี 

29 คน (ร้อยละ 31)  ผูท้ีต้่องการให้ใช้ภาษาญีปุ่่นร้อยละ 

70 มี 13 คน (ร้อยละ 14) และผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นร้อยละ 40-60 มี 14 คน (ร้อยละ 15) จึงกล่าวได้

ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการให้ผู้สอนใช้

ภาษาญี่ปุ ่นเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ในการ

บรรยายในชัน้เรยีน ท้ังนีค้าดว่าเนือ่งจากผูเ้รยีนเป็นนสิติ

วชิาเอกชัน้ปีสงู และส่วนใหญ่มปีระสบการณ์อาศยัอยูใ่น

ประเทศญีปุ่น่ จงึไม่มคีวามกงัวลในการทีจ่ะต้องฟังภาษา

ญี่ปุ ่นตลอดคาบเรียน สอดคล้องกับการสำารวจของ 
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แผนภ�พ 1 ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นของผู้เรียนกลุ่มประชากร (หน่วย: คน)

และระดับความสามารถทางภาษาเป้าหมายของ

ผู ้เรียนด้วย

 ผลสำารวจความคาดหวงัต่อการใช้ภาษาของผูส้อน

ในชั้นเรียนข้างต้น ทำาให้ผู้สอนปรับเปล่ียนมาใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ปรับรูปแบบ 

กลวิธีการสอนจากที่ครูบรรยายเป็นหลัก (กิจกรรมส่วน

ใหญ่เป็นการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน เช่นครูให้ผู้

เรยีนอ่านและแปล สรปุความเข้าใจต่อเรือ่งทีอ่่าน ครถูาม

คำาถามและให้นกัเรียนตอบทลีะคน) ไปเป็นการให้ผู้เรยีน

ทำากจิกรรมกลุม่ โดยกจิกรรมหลกัในห้องเรยีนได้แก่ การ

อ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Reading) และการ

อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ได้จากบทอ่าน 

(Group Discussion) และผู้สอนเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้การ

ช่วยเหลอื โดยเดนิสงัเกตการณ์รายกลุม่เพือ่อธบิาย ตอบ

คำาถามเมื่อจำาเป็น รวมทั้งเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเป็น

บางครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 

Macoro (1997 อ้างอิงใน Turnbull and Arnett, 

2002) ทีพ่บว่าผูเ้รยีนคาดหวงัให้ผูส้อนใช้ภาษาเป้าหมาย 

(TL) เป็นหลกัในการบรรยาย และต้องการให้พดูภาษาแม่ 

(L1) ในบางครั้งเพ่ือช่วยกระตุ้นความเข้าใจ อย่างไร

ก็ตาม หากเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนอาจ

มคีวามกงัวลและคาดหวงัให้ผูส้อนใช้ภาษาแม่ของผูเ้รยีน

ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ดังการสำารวจของ 李 (2016) ที่พบว่า

ประมาณครึง่หนึง่ของผูเ้รยีนภาษาเกาหลชีาวญีปุ่น่ทีเ่พิง่

เร่ิมเรียน ต้องการให้ผู ้สอนใช้ภาษาแม่ของผู ้เรียน 

(L1=ภาษาญีปุ่น่) ควบคูก่บัภาษาเป้าหมาย (TL=ภาษาเกาหล)ี 

ในอัตราส่วน 50:50 นอกจากนี ้มผีูเ้รียนประมาณร้อยละ 

13 ทีต้่องการให้ใช้ภาษาญีปุ่น่ กบัภาษาเกาหลคีวบคูก่นั

ในอัตราส่วน 70:30 และ ผู้เรียนอีกประมาณร้อยละ 13 

ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก จึงกล่าวได้

ว่าการทีผู่ส้อนจะใช้ภาษาใดในการจดัการเรยีนการสอน

ภาษาต่างประเทศจำาเป็นต้องพิจารณาทั้งความต้องการ 
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แผนภ�พ 2 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนแยกตามปีการศึกษา

แผนภ�พ 3 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอน ภาพรวมปี 2558-2561

ภ�ษ�ญี่ปุ่นร้อยละ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นร้อยละ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นร้อยละ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นหลักทั้งค�บเรียน

 5.3  ผลสำ�รวจทัศนคติต่อก�รจัดก�รเรียนก�ร 

  สอนโดยใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่นของผู้สอนช�วไทย

  เพ่ือให้ทราบว่าผูเ้รยีนมทีศันคตต่ิอการจดัการ

เรยีนการสอนโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนอย่างไร ผูว้จิยั

ได้กำาหนดคำาถามหลัก 2 ข้อ ได้แก่ 1. ความคิดเห็นต่อ

การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอนชาวไทย ซึง่

ประกอบด้วยคำาถามย่อย 7 ข้อ โดยให้ผู้เรียนเลือกตอบ 

1-5 ตามมาตราวัดของลิเกิร์ต และ 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถาม 110 คน จาก

ประชากร 113 คนเป็นดังนี้

  5.3.1 ทศันคติต่อการจดัการเรยีนการสอน 

    โดยใช้ภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนชาวไทย

  จากผลสำารวจความคิดเหน็ของผู้เรยีน (ตาราง 2) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 พบว่าความพึงพอใจโดย

รวมต่อการบรรยายโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนในรายวชิา 

“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” มีค่าเฉลี่ย13 เท่ากับ 

4.27 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งน้ีหัวข้อที่ค่าประเมิน

สูงสุด ได้แก่ “ท่านได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่น

ทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรยีน” มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.49 

จัดอยู่ในระดับ “มาก” ลำาดับที่สอง ได้แก่ “ภาษาญี่ปุ่น
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ที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ลำาดับที่สาม ได้แก่ 

“การบรรยายด้วยภาษาญ่ีปุน่ของอาจารย์ชาวไทยเป็นการ

เพิ่มข้อมูลป้อนเข้า (input) ด้านภาษาญี่ปุ่น” มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.38 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ลำาดับท่ีสี่ ได้แก่ 

“การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดกระตุ้น

ให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

จัดอยู่ในระดับ “มาก” ในทางกลับกัน หัวข้อคำาถามเชิง

นิเสธ ได้แก่ “ท่านรู้สึกแปลกที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในการบรรยาย”  และ “ท่านรู้สึกเป็นภาระที่ต้อง

ฟังอาจารย์ชาวไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น” มีค่าการ

ประเมินซึ่งจัดอยู่ในระดับ “น้อย” โดยมีค่าเท่ากับ 2.07 

และ 1.74 ตามลำาดับ 

 หากพจิารณาค่าประเมนิความพงึพอใจแต่ละปีการ

ศกึษาจะพบว่า หวัข้อที ่1 “ภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ชาวไทย

ใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” หัวข้อที่ 2 “ท่านได้เรียนรู้

ภาษาญีปุ่น่จากภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” 

หวัข้อที ่4 “การบรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่ของอาจารย์ชาว

ไทยเป็นการเพิม่ข้อมลูป้อนเข้า (input) ด้านภาษาญีปุ่น่”  

และ หัวข้อที่ 5 “การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

ทั้งหมดกระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” ค่าเฉลี่ย

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ในทางกลับกับ หัวข้อ

คำาถามเชิงนิเสธ ได้แก่ หัวข้อที่ 3 “ท่านรู้สึกแปลกที่

อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย” และ 

หวัข้อท่ี 6 “ท่านรูส้กึเป็นภาระทีต้่องฟังอาจารย์ชาวไทย

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น” ค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง โดย

เฉพาะในปี 2559 ทัง้นีห้ากกลบัไปดผูลสำารวจความคาด

หวงัต่อการใช้ภาษาของผูส้อนแยกตามปีการศกึษา (แผนภาพ 2) 

จะพบว่า ในปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

71) คาดหวังให้ผู ้สอนใช้ภาษาญี่ปุ ่นเป็นหลักในการ

บรรยาย คาดว่าด้วยเหตุน้ีผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 

13 ผู้วิจัยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง “มากที่สุด” 3.51-4.50 หมายถึง “มาก” 2.51-3.50 หมายถึง “ปานกลาง” 1.51-2.50 หมายถึง “น้อย” 1.00- 
 1.50 หมายถึง “น้อยที่สุด” (บุญชม ศรีสะอาด, 2539)

จงึรูส้กึพงึพอใจค่อนข้างมากต่อการทีผู้่สอนจดัการจดัการ

เรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

 ผลการวิเคราะห์ข้างต้นทำาให้สรุปได้ว่า ผู้เรียนมี

ทศันคตเิชงิบวกต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษา

ญีปุ่่นของผู้สอนชาวไทย โดยรูส้กึว่าภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์

ชาวไทยพดูเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวจัิยของอษัฎายทุธ 

(2012) ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นที่

อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน การใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้

สอนเป็นการเพ่ิมอินพุตด้านภาษาญี่ปุ่น และเป็นการ

กระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ถึงแม้ช่วงแรก ๆ 

จะรูส้กึแปลกทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญีปุ่น่ในการบรรยาย 

แต่ความรูสึ้กดงักล่าวกล็ดน้อยลงในปีหลัง ๆ  ทัง้นีค้าดว่า

ส่วนหนึง่เป็นเพราะผูเ้รยีนได้รับรูข้้อมลูจากรุน่พีม่าก่อน

แล้วว่าวิชาน้ีอาจารย์ใช้ภาษาญี่ปุ ่นสอน นอกจากน้ี 

ผู ้เรยีนส่วนใหญ่ไม่รูส้กึว่าเป็นภาระทีต้่องฟังอาจารย์ชาว

ไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น 

 สำาหรับประเด็นที่ว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาว

ไทยใช้เข้าใจง่าย” นั้น ผู้วิจัยคิดว่ามีสาเหตุ 3 ประการที่

ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกเช่นนั้น ประการที่หนึ่ง เนื่องจากผู้สอน

ไม่ใช่เจ้าของภาษา กรณีที่นึกคำาศัพท์เฉพาะบางคำาไม่

ออกก็จะใช้กลยุทธ์การทดแทนโดยการอธิบายแทนการ

ใช้คำาศัพท์ ประการที่สอง เนื่องจากผู้สอนพูดภาษาไทย

เป็นภาษาแม่เช่นเดียวกับผู้เรียน จึงมีระบบความคิดพื้น

ฐานใกล้เคียงกัน แม้จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อาจมีบาง

ส่วนที่แปลมาจากภาษาแม่ ทำาให้เดาความหมายส่ิงที่

ต้องการจะสือ่ได้ง่าย ประการทีส่ามคอืวชิาการอ่านและ

อภิปรายภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนกำาหนดให้ผู้เรียนต้องอ่าน

ทำาความเข้าใจเน้ือหามาก่อน เม่ือต้องมาฟังบรรยาย

เนือ้หาเดมิซำา้เป็นภาษาญีปุ่น่กส็ามารถเข้าใจได้ง่ายและ

ไม่เป็นภาระมากเกินไป 
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ต�ร�ง 2 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอนชาวไทย

หัวข้อคำ�ถ�ม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ค่�เฉลี่ย
ปี 57-61

1. ภาษาญีปุ่น่ท่ีอาจารย์ชาวไทยใช้ใน
ห้องเรยีนเข้าใจง่าย

4.23
“มาก”

4.18
“มาก”

4.58
“มากที่สุด”

4.62
“มากที่สุด”

4.48
“มาก”

4.40
“มาก”

2. ท่านได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษา
ญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

4.15
“มาก”

4.24
“มาก”

4.74
“มากที่สุด”

4.71
“มากที่สุด”

4.65
“มากที่สุด”

4.49
“มาก”

3. ท่านรู้สึกแปลกที่อาจารย์ชาวไทยใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย

2.62
“ปานกลาง”

2.71
“ปานกลาง”

1.32
“น้อยที่สุด”

1.86
“น้อย”

1.65
“น้อย”

2.07
“น้อย”

4. การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของ
อาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิ่มข้อมูลป้อน
เข้า (input) ด้านภาษาญี่ปุ่น

4.15
“มาก”

4.18
“มาก”

4.68
“มากที่สุด”

4.48
“มาก”

4.48
“มาก”

4.38
“มาก”

5. การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษา
ญี่ปุ่นทั้งหมดกระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษา
ญี่ปุ่นมากขึ้น

4.15
“มาก”

4.00
“มาก”

4.63
“มากที่สุด”

4.24
“มาก”

4.61
“มากที่สุด”

4.30
“มาก”

6. ท่านรู้สึกเป็นภาระที่ต้องฟังอาจารย์
ชาวไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

1.69
“น้อย”

2.21
“น้อย”

1.47
“น้อยที่สุด”

1.67
“น้อย”

1.35
“น้อยที่สุด”

1.74
“น้อย”

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
บรรยายโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ในรายวชิา 
“การอ่านและอภิปรายภาษาญ่ีปุน่”

4.08
“มาก”

4.00
“มาก”

4.47
“มาก”

4.38
“มาก”

4.52
“มากที่สุด”

4.27
“มาก”

 ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อ

คำาถามทีว่่า “รู้สกึอย่างไรกบัการทีอ่าจารย์คนไทยสอนโดย

ใช้ภาษาญีปุ่น่ท้ังหมด รู้สกึแปลกไหม” ดงัต่อไปนี้ 

 ผูเ้รียนทีไ่ม่รู้สกึแปลกทีอ่าจารย์ชาวไทยบรรยายเป็น

ภาษาญีปุ่น่

 (1)	 ไม่แปลกค่ะ	 คดิว่า	 เอ่อ...คิดว่าดค่ีะ	 เพราะภาษาที่

อาจารย์ใช้ก็ไม่ได้เข้าใจยากมาก	 	 แล้วก็แบบส่ือสารได้เข้าใจด	ี

(#6101)

	 (2)	 ถ้าผมไม่เคยไปเรยีนญีปุ่่น	ผมอาจจะรูสึ้กแปลก	แต่ไป

เรยีนญีปุ่น่มากเ็ลยรูสึ้กชินแล้ว	(#6102)

	 (3)	 ส�าหรบัหน	ูหนไูม่	 (รูสึ้กแปลก)	 น่าจะเพราะไปแลก

เปลีย่นมาด้วย	ก็คุ้นกับการทีเ่ขาสอนเป็นภาษาญีปุ่น่	พอมาฟังกเ็ลย

ไม่ค่อยรู้สกึว่ามนัแปลก	 หรือมแีปลกตอนทีอ่าจารย์พูดภาษาไทย

มากกว่า		เหมอืนฟังในกเูกิล้	บางทตีอนพดูภาษาไทย	ตอนทีอ่าจารย์

ให้แปลค�าศพัท์ตรงแบบฝึกหดัเป็นภาษาไทย	เสยีงจะกึง่โมโนโทนนดิ

หนึง่	มนัไม่ได้แย่	แต่รู้สึกแปลก	ๆ	(#6103)

	 (4)	 ไม่ค่ะ	หนไูม่รู้สกึแปลกเลยสกันดิ		→	T:	แล้วรู้สกึ

ว่าแตกต่างจากฟังอาจารย์ญีปุ่น่บรรยายไหมคะ	→	S:	speed	ช้า

กว่า	เพราะอาจารย์ชาวญีปุ่น่เป็น	native	ทีจ่ะคดิแล้วกพู็ดออกมา

ได้เลย	 ส่วนเรือ่งของค�าศพัท์	 หนคูดิว่าด้วยความทีเ่ราเป็นคนไทย

เหมอืนกนั	ฉะนัน้กระบวนการการคดิกน่็าจะมคีวามคล้ายกนัอยูแ่ล้ว	

กจ็ะฟังง่ายกว่า	 แต่อันน้ันภาษาแม่เขาคือภาษาญีปุ่น่	 เวลาเราจะ

แปลกลับมาเป็นภาษาไทยกจ็ะแปลยากกว่านดินงึ	(#6105)
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ไม่ค่ะ	 หนูรู้อยูแ่ล้ว	 เหมอืนรุ่นพ่ีเคยบอกมาว่าวิชาน้ีอาจารย์จะพูด

ภาษาญีปุ่น่	(#6111)

	 (11)	 (ผู้เรียนบอกว่าตกใจที่พบว่าอาจารย์ไทยสอนเป็น

ภาษาญีปุ่น่)	T:		กลบัมาครัง้ทีส่องของการเรียน	กเ็ลยตกใจ	แล้วรูส้กึ

แปลกไหมคะ	→	S:	ไม่แปลก	โอเค	ๆ		→	T:	ฟังภาษาญีปุ่น่ทีค่รู

พูดยากเกนิไปไหม		→	S:		ไม่	ไม่ค่ะ	ฟังเข้าใจง่าย	→ T: speed 

เป็นยังไงคะ		→	S:	โอเคค่ะ	ขนาดน้ีก�าลงัด	ีแต่ถ้าเร็วกว่านีห้นกู็

แบบ...หนกูไ็ม่ได้เองง่ะ	 ถ้า	 speed	 เรว็กว่านีห้นกูจ็ะแบบเร่ิมหลดุ	

(#6112)

	 (12)	 ถ้าโดยส่วนตวัแล้วรูส้กึค่อนข้างชอบ	เพราะเหมอืนว่า

แบบ	พออาจารย์พดู	 เรากรู้็สกึว่า	 เขากเ็ป็นคนไทยเหมอืนกัน	 ซึง่

บางทกีไ็ม่จ�าเป็นต้องเป๊ะ	เคร่ง	ส�านวน	hatsuon	อะไรขนาดนัน้	ขอ

แค่กล้าพูดกท็�าให้สนทนาต่อได้	กเ็ลยแบบท�าให้มคีวามมัน่ใจในการ

พูดเพ่ิมมากข้ึน	(#6113)

	 (13)	 ไม่แปลก	(หวัเราะ)	ชอบ...	หนชูอบ	หรือว่าเพราะว่า

หนไูปญีปุ่น่มา	กเ็ลยรูส้กึว่ามนัโอเค	มนัได้ฝึกการฟังด้วย	รูว่้าคนไทย

ถ้าพูดญีปุ่น่จะเป็นแบบนี	้คนญีปุ่น่พูดญีปุ่น่เป็นอีกแบบนงึ	→ T: 

แล้วแตกต่างกนัยงัไงคะ	→	S:	น่าจะเป็นเร่ืองการใช้ค�าศพัท์	(อ.

ไทย)	ใช้ค�าศัพท์ให้นักเรียนเข้าใจง่าย	ส�าหรับหนูนะ	ซ่ึงมนักด็สี�าหรับ

นกัเรียน	เลอืกค�าศัพท์ทีง่่ายกว่า	แต่ถ้าเป็นญีปุ่น่เขากจ็ะพูดเร็วกว่า

ด้วย	แล้วค�าศพัท์กจ็ะยากข้ึนนดินงึ	(#6115)

	 (14)	 กโ็อเคครับ	ไม่แปลก	ถือว่าเป็นการฝึกให้ใช้ภาษา	แล้ว

กค็ุน้ชนิกบัการใช้ภาษา	การฟังด้วย	(#6116)

	 (15)	 ไม่แปลกค่ะ		→	T:	กค็อืรับได้		→	S:	ค่ะ		→ T: 

แล้วภาษาญีปุ่่นทีค่รไูทยใช้ต่างจากอาจารย์ญีปุ่น่ใช้ไหมคะ	 เช่นพดู

ช้ากว่า	ค�าศพัท์ทีใ่ช้ง่ายกว่า	→	S:	 ค่ะ	อาจารย์ไทยจะพูดช้ากว่า	

แล้วก็ชดัเจนกว่า	เข้าใจง่าย	ศพัท์ท่ีอธบิายความหมายให้ฟังกเ็ข้าใจ

ง่าย	 เป็นศัพท์ง่าย	 ๆ	หนูรู้สกึว่าตอนอาจารย์ญ่ีปุน่พูดแล้วแบบ...	

สมมตุอิธบิายถึงค�าศพัท์	บางค�ากเ็ป็นศพัท์ทีเ่ข้าใจยากอยูด่	ี(#6117)

	 (16)	 กไ็ม่	(แปลก)	นะครบั	เพราะเหมอืนพอเราได้ฟังภาษา

ญีปุ่น่บ่อย	ๆ	ในคาบ	กเ็หมอืนเราได้ฝึกฟังด้วย	อาจารย์จะพูดด้วย

ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ยากมาก	 ถ้าเป็นค�าศัพท์ยากที่นักเรียนไม่เข้าใจ	

อาจารย์ชาวไทยก็อธบิายให้ฟังได้	(#6120)

	 (5)	 ส�าหรับหน	ูหนชูอบการสอนท่ีใช้ภาษาญีปุ่น่มากกว่า	

อาจจะเป็นเพราะวชิานีไ้ด้ใช้ภาษาญีปุ่น่	ปกตจิะไม่ใด้ใช้ภาษาญ่ีปุน่

ในห้องเรยีนอยูแ่ล้ว	 นอกจากเรียนกับอาจารย์ญ่ีปุ่น	หนรูู้สึกว่าพอ

ไม่ได้ใช้จะไม่ค่อยได้พฒันามากขนาดนัน้	 อย่างหนไูปเรยีนท่ีญีปุ่น่	

พอกลบัมากร็ูส้กึว่า	 skill	 ในการพดูของตวัเองดขีึน้บ้าง	 แต่รูส้กึว่า	

skill	ฟังจะดกีว่า	พอหนมูาฟังอาจารย์พดูบรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่ก็

รูสึ้กว่าเข้าใจได้ง่าย	ทีไ่ม่เข้าใจเลยมส่ีวนน้อยมากเป็นบางครัง้	แต่ว่า

อาจารย์กจ็ะอธิบายค�าศพัท์ยาก	ๆ	ให้ฟังอกีที	หนก็ูเลยคิดว่าเข้าใจ

ได้ทัง้หมด	→	T:	แล้วรูส้กึแปลกไหมคะ	→	S:	ไม่แปลกค่ะ	เหมอืน

เรียนในคาบญ่ีปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นปกติ	 ไม่รู้สึกแปลกเลยค่ะ	

(#6106) 

	 (6)	 หนวู่ากไ็ม่แปลกนะคะ	ก็ดด้ีวยซ�า้	→	T:	ดยีงัไงคะ	

→	 S:	 กเ็หมอืนเราได้ฝึกฟังไปด้วยค่ะ	 ฝึกฟัง	 แล้วก็เรยีนรูก้ารใช้

ภาษาของอาจารย์เค้าน่ะค่ะ	ว่าอาจารย์เค้าใช้ภาษายงัไง	เรยีนรูต้รง

นั้น	 แล้วเราลองเอามาปรับใช้	 ก็แบบพยายามฟัง	 บางส่วนก็	 โอ้

อาจารย์พดูเก่งจงั	เหมอืนคนญีปุ่น่เลย	อะไรอย่างนี	้(#6107)

	 (7)	 หนคูดิว่าด	ี เพราะว่าเราได้ฟังภาษาญีปุ่่น	 อาจารย์ก็

ไม่ได้พดูเรว็มาก	 ก็เลยแบบว่าฟังเข้าใจได้ทัง้หมด	→	 T:	 ไม่รูสึ้ก

แปลกหรอืคะ		→	S:	ไม่ค่ะ	หนชูอบ	→	T:	ท�าไมหนชูอบ	→ S: 

หนูชอบอะไรทีม่นัยาก	ๆ	มนัท้าทายดี	(#6108)

	 (8)	 (ผูส้อนเข้าใจผดิว่าผูเ้รยีนก�าลงัพดูถงึการเรยีนในวชิา

ของตนเอง)	→	T:	แสดงว่าภาษาญีปุ่น่ทีค่รใูช้ส�าหรบัหนเูข้าใจยาก

เหมอืนกนั	เข้าใจยากตรงไหน	เช่นอะไรบ้างคะ	→	S:	บางครัง้เข้าใจ

ยาก	เช่นอะไรหนกูจ็�ารายละเอยีดไม่ได้แล้ว	ตอนนัน้หนเูรยีนกบัอ....	

→	T:		ไม่ค่ะ	วชิาครคู่ะ		→	S:	อ๋อ	วิชาครเูหรอคะ	วิชาของครู

ไม่มเีลย	หนฟัูงออกหมดทกุอย่าง	อาจารย์พดูเข้าใจง่าย	→	T:	วิชา

ครหูนเูข้าใจนะคะ		→	S:	เข้าใจค่ะ	อาจารย์จะปรบัเปลีย่นให้เข้าใจ

ง่าย	ไม่ใช้ค�ายาก	ๆ	เท่าไหร่	ท�าให้รูสึ้กล่ืนไหล	→	T:	แล้วก็ไม่รูสึ้ก

แปลกว่าท�าไมอาจารย์ไทยต้องพดูภาษาญีปุ่น่ด้วยเหรอ	→	S:	ไม่รู้

สกึแปลกเลยค่ะส�าหรบัอาจารย์พดู	(#6109)

	 (9)	 ไม่แปลกนะคะ	อาจจะคุ้นเคยกับการเรียนท่ีญีปุ่น่มา	

กเ็ลยแบบพอท�าความเข้าใจในหวัได้	(#6110)

	 (10)	 คดิว่าไม่แปลก	 เพราะว่า	 เหมือนเราเรยีนญีปุ่่นก็ดีท่ี

อาจารย์พดูภาษาญีปุ่น่	จะได้ฝึกฟัง	→	T:	ไม่ตกใจนะคะ	→ S: 
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	 (17)	 ไม่ค่ะ	ไม่แปลก	→	T:	ฟังอาจารย์ไทยสอนเป็นภาษา

ญีปุ่น่	ต่างจากคนญีปุ่น่ไหม	เรือ่งของความเรว็	ความยาก		→ S: 

ความเรว็ต่างค่ะ	→	T:	หมายถึงอาจารย์ชาวไทยพูดช้ากว่าใช่ไหม	

→	S:	ประมาณนัน้ค่ะ	เท่าทีเ่คยเจอมา	แต่อาจารย์น่าจะพูดเรว็กว่า	

อ.J	(อาจารย์ชาวญีปุ่น่)	→	T:	แสดงว่าครก็ูไม่ได้พดูช้าหรอืคะ	→ 

S:	กไ็ม่ช้าค่ะ	กด็ค่ีะ	ฝึกไปสอบ	N1	→	T:	แล้วภาษาท่ีใช้ง่ายกว่า

ไหมคะ	→	S:	เหมอืนคนญีปุ่น่จะพยายามท�าให้ง่ายกว่า	→	T:	ครู

ไม่ได้ท�าให้ง่ายเหรอ	→	S:	ไม่	ๆ 	เหมอืนอาจารย์จะให้ศพัท์ใหม่เพิม่	

อย่างเมือ่เช้า	ค�าว่าอะไร	“อทิุศตนเพือ่ส่วนรวม”		→	T: 「貢献

度」？→	S:		ค่ะ	วชิา	อ.J	เหมือนเขาจะให้ไป	yoshuu	มา	มีศัพท์

ใหม่เขากไ็ม่ใช้	เขาก็ใช้ศัพท์แค่ตรงนัน้	แต่ว่ามีศัพท์เพ่ิมมาก็ไม่ใช่ว่า

ไม่ดี	เพราะหนจูะได้เอาไปสอบได้	→	T:	แสดงว่าความเร็วก็ไม่ช้า

กว่าคนญีปุ่น่	 ความยากก็ไม่ได้พดูง่ายกว่าคนญีปุ่น่→	 S:	 กไ็ม่ค่ะ	

(แต่)	ไม่ใช่เรือ่งไม่ด	ี(#6121)

	 (18)	 ไม่แปลกค่ะ	ไม่แปลก	→	T:	รูส้กึไหมว่าเอ๊ะอาจารย์

เป็นคนไทยท�าไมต้องใช้ภาษาญีปุ่น่ด้วย	→	S:	ไม่แปลกค่ะ	ไม่แปลก	

→	T:	แล้วรูห้รอืยงัว่าท�าไมครูถงึพดูภาษาญีปุ่น่ในห้อง	จ�าได้ไหม	

→	S:	จะได้ใช้ใช่ไหมคะ	→	T:	คือ	ครอูยากให้พวกหนพูดูไง	→ 

S:	ค่ะ	→	T:	ครก็ูไม่ได้ขีเ้กียจใช่ไหม	ต้องบังคับให้พวกหนพูดูโดย

เหน็ว่าครพูดู	เหมอืนเราสัญญากันว่าครูพดู	พวกเราก็พดู	ไม่มีใครข้ี

เกยีจ	→	S:	ใช่ค่ะ	เหมือนพออาจารย์พดู	เราก็จะพดูเป็นญีปุ่น่ไป

เองด้วย	→	T:	ถ้าอย่างนัน้	ถ้าอาจารย์คนไทยจะสือ่สารกบัเราเป็น

ภาษาญีปุ่น่	เราก็ไม่น่าจะรู้สึกแปลกไหม		→	S:ใช่ค่ะ	เอ๊ะ	ก็ไม่นะ

คะ	กอ็าจจะแล้วแต่รายวิชาด้วยหรอืเปล่า	 	 .....	 ตอนแรกหนแูอบ

กงัวลด้วย	ได้ยนิรุน่พีเ่ล่าให้ฟังมาบ้างว่า	เนีย่เรยีนวิชา	อ…	อาจารย์

เขาจะพดูญีปุ่น่หมดเลยนะ	หนกูแ็อบกงัวลว่า	เอ๊ะ	เรยีนกบัรุน่พีด้่วย

จะรูเ้รือ่งไหมนะ	อะไรอย่างนี	้แต่พอมาฟังกไ็ม่ได้ยากขนาดนัน้	กพ็อ

ฟังได้	แต่มนัติดทีห่นพููดไม่ค่อยออก	(#6122)

	 (19)	 ไม่ค่ะ	หนวู่าสอนแบบนีด้กีว่า	เป็นภาษาญีปุ่น่เลย	หนู

ชอบแบบนี	้→	T:	เหน็หนไูม่ค่อยพดู	ครก็ูเป็นกังวลนดิหน่อยว่าจะ

เข้าใจ	 speed	ทีค่รพููดไหม	ยากเกินไปหรือเปล่า	ภาษาท่ีครูใช้ใน

ห้อง	→	S:	เข้าใจค่ะ		เข้าใจได้ค่ะ	(#6123)

 ผูเ้รยีนทีรู่ส้กึแปลก หรอืเป็นภาระทีอ่าจารย์ชาวไทย

บรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่

 (1)	 แปลกค่ะ	 	 ส�าหรับทีน่ี่เพราะว่าตัง้แต่เรียนมาไม่เคย

เจอ	→	T:		แล้วรู้สกึยงัไง	→	S:		ดค่ีะ	ดใีจมากเลยค่ะ	รู้สกึว่าพอก

ลบัมาจากญีปุ่น่	ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาญีปุ่น่เลย	ท้ังฟัง	ทัง้พูด	พูดกไ็ม่ได้

พดู	พดูกบัอาจารย์	เอาจรงิ	ๆ 	ยงัเยอะกว่าทีเ่รยีนกบัอาจารย์คนญีปุ่น่

เลย	→	T:		จริงเหรอ	→	S:	จริงค่ะ	เพราะเหมอืนของปี	5	ทีเ่รียน

จะไม่ได้เน้น	speaking	กเ็ลยเหมอืนได้รับอย่างเดยีว	พูดอีกทกีพ็รี

เซ้นต์หน้าห้อง	แต่พรเีซนต์กเ็หมือนจ�ามาพดู	มนัไม่ได้คดิตรงนัน้เลย	

ของอาจารย์ตอน	discuss	เป็นภาษาญีปุ่น่	กไ็ด้คดิตรงนัน้เลย	ได้พดู

ออกมาเลย	(#6114)

	 (2)	 กด้็วยความทีไ่ม่เคยเรยีน	ครัง้แรกกจ็ะรูส้กึ...หนกัมาก	

→	T:	คร้ังแรกทีเ่จอกนัน่ะเหรอ	→	 S:	ใช่ค่ะ	กแ็บบ...มนัต้อง	

แล้วยิ่งอาจารย์เป็นอาจารย์คนไทย	 อย่างเช่นอาจารย์ใช่ไหมคะ	

อาจารย์จะม	ีinteraction	กบันกัเรียนมาก	→	T:	เหรอ	→	S:	ใช่

ค่ะ	แล้วปกตหินฟัูง	ขนาดอาจารย์ทีเ่ป็นญีปุ่น่	พดูญีปุ่่น	ส่วนใหญ่เขา

จะพูดบรรยาย	ไม่ได้มา	(ถาม)	ใช่ไหม?	นูน่นีน่ัน่	อะไรอย่างนี	้ไม่ได้

มาถามเราตรง	ๆ 	หนกูต้็องตัง้ใจฟังเป็นพิเศษ	กรู้็สกึว่าหนกัพอสมควร	

แต่หลัง	ๆ	กรู้็สกึโอเค	ปรับได้แล้ว	ประมาณคร้ังที	่3	เป็นต้นไป	.....	

→	T:	หนกัคืออะไรคะ	หมายถึงรู้สกึเครียด?	→	S:	นดินงึ	→ T: 

หรือว่าไม่เข้าใจ	→	S:		เครียด	→	T:	เครียดทีต้่องฟังภาษาญีปุ่น่

ตลอดเวลาใช่ไหม	→	 S:	 ใช่ค่ะเพราะมนัเป็นภาษาทีเ่ราต้องแปล	

ประมวลผลในหวั	ส�าหรับหนู	ไม่ใช่ว่าฟังมาปุ๊บแล้วเข้าใจเลย	หนูต้อง

ใช้เวลาในการคดิ	ประมวลผล	(#6118)

	 (3)	 รู้สกึว่าเป็นอะไรทีแ่ปลก	แล้วก็ดด้ีวยค่ะ	คอืเม่ือก่อน

ถ้าเป็นอาจารย์ไทยกจ็ะเป็นภาษาไทยไปเลย	แต่อนันีเ้ป็นวิชาการ

อ่านทีไ่ม่ใช่วชิาทีเ่น้นการฟัง-พูด	แล้วอาจารย์มาสอนเป็นญีปุ่น่แบบ

นี	้หนวู่าก็โอเคค่ะ	เหมอืนช่วยกระตุน้ให้เรา	discussion	เป็นภาษา

ญีปุ่น่ด้วย	→	 T:	 ครูไทยพูดภาษาญีปุ่น่ในห้องไม่แปลก?	→ S: 

รู้สกึ...ดค่ีะ	→	T:	ภาษาญีปุ่น่ท่ีครูพูดมอีะไรท่ีไม่เข้าใจบ้างไหม		→ 

S:	speed	กด็แีล้วค่ะ	แต่ตอนแรก	ๆ	หนยูงัปรับตวัไม่ค่อยได้	ทีเ่ป็น

บทเกีย่วกบัหลกัการอ่าน	พวก	skimming	อนันัน้หนจูะค่อนข้างตาม
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	 (6)	 ถ้าสมมุติอาจารย์ถามเป็นภาษาญี่ปุ่น	 แล้วหนูตอบ

เป็นภาษาไทยซึง่กน่็าจะเคยนะคะ	แต่หนกูจ็ะรูส้กึเกรงใจว่าแบบ	ถ้า

อาจารย์ยงัพดูภาษาญีปุ่น่มาอกี	หนกูต้็องพดูภาษาญีปุ่น่ด้วยแล้ว	หนู

กร็ูส้กึว่าพดูได้เยอะมากขึน้นะคะ......	 ส่วนหนึง่พดูเพราะต้องเขยีน	

task	เป็นภาษาญีปุ่น่ต่อด้วย	กเ็ลยต้องพูดออกมาเพ่ือให้เรียบเรียง

ได้ด้วย(#6118)

	 (7)	 ก็เห็นอาจารย์พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น	 ก็แบบ...	 อยาก

พยายามพูดเป็นภาษาญีปุ่น่ด้วยเหมอืนกนั		T:	เพราะอะไรคะ	→ 

S:	กเ็ราเรียนภาษาญีปุ่น่มาแล้ว	อาจารย์เขาใช้ภาษาญีปุ่น่	กอ็ยาก

ใช้ภาษาญีปุ่น่บ้าง	บางทีในห้องเวลาเรียนวิชาอ่ืน	เราก็ไม่ค่อยได้ใช้

ภาษาญีปุ่น่เท่าไหร่	(#6120)

	 (8)	 ถ้าอาจารย์พูด	(ภาษาญีปุ่น่)	มา	หนูกต้็องพยายามพูด

ด้วย		T:	 ถ้าครูพูดญีปุ่น่แล้วหนตูอบไทยมนัจะแปลกไหม		→ S: 

หนูว่ามนัแปลก	เหมอืนมนัเป็นการสัง่ตวัเองไปโดยอัตโนมตัว่ิาถ้าเขา

พูดญีปุ่่นมา	เรากต้็องตอบกลบัเป็นญีปุ่น่ไปด้วย	(#6122)

	 (9)	 ถือว่าได้พูดในคาบอาจารย์เยอะท่ีสดุแล้ว	ถ้าเทียบกบั

คาบอ่ืน	หนเูรียนกับอ.ญีปุ่น่แค่คาบเดียว	แต่จะได้พูดมากสดุกต็อน

ออกไป	speech	แต่ว่าเวลาถาม-ตอบกไ็ม่ค่อย	น้อยค่ะ	(#6123)

          5.3.2 สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ 

    ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

  จากแผนภาพ 4 ผลสำารวจพบว่าผู้เรียนร้อย

ละ 88 คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาว

ไทยใช้ในห้องเรียนคือ คำาศัพท์ ลำาดับที่สองคือ การออก

เสยีง (ร้อยละ 71) ลำาดบัทีส่ามคอื ภาษาพดูทีอ่าจไม่ตรง

ตามไวยากรณ์ (ร้อยละ 59) และลำาดับสุดท้ายได้แก่ 

ไวยากรณ์ (ร้อยละ 33) สำาหรบัความคดิเหน็อืน่ ๆ  ทีร่ะบุ

ในแบบสอบถามได้แก่ “การพูดไม่จำาเป็นต้องใช้ศัพท์

ยากๆ แต่สามารถใช้คำาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย” “การ

เรียบเรียงเป็นประโยคที่สามารถเข้าใจได้ง่าย (อาจารย์

พูดแล้วเข้าใจได้ง่าย)” เป็นต้น 

 ผลวจิยัข้างต้นแตกต่างอษัฎายทุธ (2012) ทีพ่บว่า

สิง่ทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการบรรยายเป็นภาษาญีปุ่่นของ

ผู้สอนชาวไทย 3 ลำาดับแรกได้แก่ 1. ไวยากรณ์ (ร้อยละ 

73) 2. วธิพีดูทีอ่าจไม่ตรงตามไวยากรณ์ และกลยทุธ์การ

ไม่ทนั		(ข้อดกีค็อื)ท�าให้ชนิภาษาญีปุ่น่มากยิง่ขึน้	ได้พดูตอน	discuss	

ด้วย	ได้ฟังอาจารย์ด้วย	ตอนอาจารย์อธิบาย	เฉลยบท(#6119)

 จากคำาตอบของผูเ้รยีน 22 คน (ม ี1 คนทีไ่ม่แสดง

ความคดิเหน็) พบว่า ผูท่ี้คดิว่าการทีอ่าจารย์ไทยใช้ภาษา

ญีปุ่น่สอนเป็นเร่ืองแปลกหรอืเป็นภาระ มเีพยีงแค่ 3 คน 

โดยในจำานวนนี ้ 2 คนยงัคงมทัีศนคตเิชงิบวกต่อประเดน็

ดงักล่าวโดยระบุว่า “รูส้กึแปลก แต่ดี” นอกจากนีใ้นเร่ือง

ของระดบัความยาก ผูเ้รยีนกว่าครึง่ระบวุ่าภาษาท่ีผูส้อน

ใช้ไม่ได้ยากเกนิไป ส่วนใหญ่เข้าใจได้

 สำาหรับประเดน็ “การทีอ่าจารย์บรรยายด้วยภาษา

ญีปุ่น่ทัง้หมดกระตุน้ให้ตวัเองใช้ภาษาญีปุ่่นมากข้ึน”  มผีู้

เรยีนแสดงความคิดเหน็ดังต่อไปนี้ 

	 (1)	 ท�าให้นอกจากจะฟังได้ก็ยงัต้องพดูโต้ตอบกับอาจารย์

ได้ด้วย	ท�าให้มคีวามพยายาม	(ท่ีจะพดู)	มากขึน้	(#6102)

	 (2)	 คดิว่าท�าให้เราอยากพดู	(ภาษาญีปุ่น่)	ตอน	discuss	

กพ็ยายามพดู	แต่อาจจะไม่ได้เท่าอาจารย์	(#6108)

	 (3)	 ส่วนตัวคิดว่าที่อาจารย์สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะค่อน

ข้างดีแบบมาก	ๆ 	ครบั	เพราะว่าบางทีเรานัง่อยู่กับกลุ่มเพือ่น	บางที

ถ้ามรีุน่น้อง	เขาก็จะไม่กล้าพดู	กลัวผิดอะไรอย่างนี	้ถ้าอาจารย์พดูก็

แบบจะท�าให้น้องกล้าพูดกับอาจารย์มากขึ้น	 หรือได้พูดเป็น

ธรรมชาตมิากข้ึน	(#6113)

	 (4)	 T:	เหน็ครทูีไ่ม่ได้เป็น	native	พดูภาษาญีปุ่น่	กระตุน้

ให้เราพยายามพูดภาษาญีปุ่น่บ้างไหม	→	S:	กระตุ้นค่ะ		→ T: 

แต่ไม่เครยีดใช่ไหม	→	S:	ไม่เครยีดค่ะ	ตัง้แต่ตอนหนมูาแรก	ๆ 	หนู

ว่าคาบอาจารย์ดีทีส่ดุ…ไม่เหมือนวิชาอืน่	 ก็เลยอยากเรยีน	→ T: 

หรอืว่าใกล้เคียงกบัทีเ่รยีนท่ีญีปุ่่นหรอืเปล่า		→	S:	ใช่ๆๆ	คล้าย	ๆ	

อย่างนี	้ หนรููส้กึว่าตอนอยู่ทีญ่ีปุ่น่	 ได้ญีปุ่น่ทกุวนัเหมอืนโดนบงัคบั	

พอกลบัมา	 อะไร	ท�าไมอาจารย์พดูไทยได้ง่ายดายอย่างงี	้ ไม่ได้ยนิ

ญ่ีปุ่นเลย	มแีต่คาบอาจารย์คนญีปุ่น่แค่	2	คาบเอง	 ก็เลยรูสึ้กแบบ

อยากเรยีนเป็นญ่ีปุน่เหมอืนเดมิ	มันรูสึ้กซมึซบัเข้าไป	(#6114)

	 (5)	 หนรููส้กึว่า	พอเป็นคาบทีพ่ดูภาษาญีปุ่น่กนัทัง้หมด	เราก็

ควรจะพูดเป็นภาษาญีปุ่่นทัง้หมดด้วย	T:	แล้วในวชิานีป้ระเมนิตวัเองว่า

พดูภาษาญีปุ่น่มากน้อยแค่ไหน	→	S:	พดูเยอะขึน้มากเลยค่ะ	ตอนจบั

กลุม่	(discussion)	คอืปกต	ิถ้าพดูเป็นญีปุ่น่คยุเรือ่งทัว่	ๆ 	ไปกไ็ม่ค่อยพดู

อยูแ่ล้วด้วย	เหมือนพอเราต้องมาพดูความคิดเหน็ของเรากับเพือ่น	ก็แบบ

จ�าเป็นต้องพดูมากขึน้	กพ็ยายามพดูให้ได้เยอะทีส่ดุ	(#6117)
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แผนภ�พ 4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

ใช้ Filler (ร้อยละ 64 เท่ากัน) 3. กลยุทธ์การพูดอ้อม 

และ การออกเสียง (ร้อยละ 55 เท่ากัน) ทั้งนี้คาดว่าเป็น

เพราะวิชานี้เป็นวิชาการอ่าน และมีเน้ือหาบทอ่านที่

หลากหลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงรู้สึกว่าได้เรียนรู้คำาศัพท์

มากกว่าไวยากรณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนต่อประเด็น

คำาถามทีว่่า “ได้เรียนรูอ้ะไรจากภาษาญีปุ่่นทีค่รใูช้หรอืไม่” 

สามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

 (1)	 ทีไ่ด้เรยีนรูส่้วนใหญ่กจ็ะเป็นค�าศพัท์ใหม่	ๆ 	มากกว่า	

เพราะว่า	grammar	ก็เป็นที่ทราบ	ๆ 	กันอยู่แล้ว	ก็จะเป็นพวกค�า

ศพัทท์ี่อาจารย์เสริมมาให	้อย่างตอนทีเ่ราพยายามจะตอบค�าถาม	

แต่เราไม่รู้ค�าศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น	อาจารย์ก็จะตอบให้	(#6105)

	 (2)	 ส่วนมากก็จะเป็นค�าศัพท์น่ะค่ะ	 เพราะว่าอย่างที่

บอกว่าเป็นเรือ่งเฉพาะ	ถ้าเราออกไปท�างานข้างนอกจรงิ	ๆ 	ก็อาจ

จะเจอค�าบางค�าที่เป็นค�าเฉพาะ	 ก็จะสามารถเอาไปใช้ได้	 อย่าง

ตอนเล่นเกมก็เจอหลายค�าเหมือนกันท่ีไม่เคยรู้จัก	 อย่างค�าว่า	

“กล้องวงจรปิด”	「防犯カメラ」ก็เพิ่งเคยรู้ครั้งแรก		อย่างเรื่อง

พระจักรพรรดิ	ก็ศัพท์ยากแต่ก็ถือว่าเป็นค�าใหม่	ๆ 	ที่ท�าให้รู้ว่าเขา

เรียกกันอย่างนี้นี่เอง	(#6110)

	 (3)	 ส่วนใหญ่หนวู่าจะได้ค�าศพัท์เยอะ	บางทอีาจารย์พูด

ค�าศัพท์มา	ก็จะได้ค�าศัพท์ใหม่	ๆ	เพิ่มขึ้น	แล้วก็เกมที่เล่นในห้อง	

ตอนก่อนต้นคาบเรยีน	บางทศีพัท์บางตัวไม่เคยรูม้าก่อน	กไ็ด้รู	้มนั

มีหลายค�าแต่นึกไม่ออก	(#6111)

	 (4)	 อ๋อ	 อย่างแรกก็คือเราได้เรียนวิธีการที่แบบกล้าพูด

ไว้ก่อน	ไม่ต้องกลัวผิด	แล้วบางทีก็ได้ดูตัวอย่างจากอาจารย์	 เช่น

การเกริ่นพูดขึ้นมาก่อน	 เช่น	“dewa...”	หรือแบบบางทีที่นึกไม่

ออกก็จะมีค�าศัพท์	“ee..to”		“...(toka)	nantoka”	เหมือนกับ

ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาพูดได้	(#6113)

	 (5)	 น่าจะเป็นส�านวน	แต่หนูจ�าไม่ได้ว่าอะไรบ้าง	ตอนท่ี

เรียนถ้าอาจารย์พูดส�านวนอะไรที่เราไม่เคยได้ยิน	 ตอนนั้นก็จะ

พยายามคิดว่า	อนันีม้นัคอือนันีน้ะ	พยายามจับส�านวนทีเ่ราไม่เคย

ได้ยิน	→	 T:	 หมายความว่ามีบางส�านวนท่ีไม่เคยได้ยิน	 แต่ว่า

อาจารย์ใช้อย่างนี้	 แล้วสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะ	→	 S:	 ใช่ค่ะ	

แบบ	 อ๋อ...มันใช้ได้เหมือนกันนะ	 ส�านวนแบบนี้ในสถานการณ์นี้	

(#6115)

	 (6)	 หนจู�าศพัท์ไม่ได้	แต่แบบ...	บางค�าทีอ่าจารย์พดู	หนู

ไม่รู้ความหมาย	แต่หนูสามารถเดาจากบริบทได้	เดาว่าน่าจะเป็น

ประมาณนี้หรือเปล่า	แล้วหนูจะหันไปเช็คกับเพื่อนข้าง	ๆ 	ว่าแปล

ว่าแบบนี้เหรอ	(#6118)

	 (7)	 ค�าศพัท์อะไรอย่างนีม้ค่ีะ	อย่างตอนแรกหนแูยก		常

に/すでに	ไม่ออก	ค�าทีข่ึน้หน้าประโยคทัง้หลาย	一応		อะไรอย่าง

นี้	หนูก็แยกไม่ค่อยออก	แต่ในคลาส	อาจารย์ใช้เยอะ	แต่ว่าคลาส

อื่น	ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่	→	T:	แสดงว่าหนูเป็นคนสังเกตภาษา

ไวย�กรณ์

ภ�ษ�พูดที่อ�จไม่ตรงต�มไวย�กรณ์

ก�รออกเสียง

คำ�ศัพท์
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ที่ครูพูดพอสมควรนะ		A:	อย่างตอนที่อาจารย์มานั่งกลุ่มหนู	หนู

กับพี่	W	พูดว่าเรามี	「車を持っている」อาจารย์ก็บอกว่า 「す

でに持っているね」หนูก็อ้อ	すでに、すでに มีค�าอย่างนี้อยู่ด้วย

สินะ	すでに	แปลว่าอย่างนี้สินะ	ใช้ในบริบทนี้	โอเค	→	T:	ไม่ต้อง

เช็ค	(ความหมาย)	ในมือถือใช่ไหมเพราะว่ารู้เลย→ S:		ไม่ต้องค่ะ	

เดาเอาจากบริบทเอา	→ T:		ถึงแม้จะไม่เคยได้ยินค�านี้มาก่อน?	

→	S:			เคยได้ยินหลายครั้ง	แต่ว่าไม่แน่ใจความหมาย	เจอบ่อยแต่

กไ็ม่เข้าใจ	เหมอืนกบัเป็นเรือ่งตวัเองพอด	ี“กม็อียูแ่ล้ว”	すでに	ก็

เลยน่าจะแปลว่า	“อยู่แล้ว”	(#6121)

 ทัง้นีค้วามน่าสนใจอกีประการหนึง่คอื มผีูเ้รยีนมาก

ถึงร้อยละ 71 ที่คิดว่าได้เรียนรู้การออกเสียงจากภาษา

ญีปุ่น่ทีค่รไูทยบรรยาย จงึกล่าวได้ว่าทกัษะการออกเสยีง

ทีผู่เ้รียนให้การยอมรบัไม่จำากดัอยูเ่ฉพาะอาจารย์เจ้าของ

ภาษา อาจารย์ทีไ่ม่ใช่เจ้าของภาษากส็ามารถเป็นต้นแบบ

ให้ผู้เรียนได้ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ มีผู้ระบุถึงประเด็น

ดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

	 (1)	 ผมว่า	รู้สึกแบบเหมือนว่าเป็นธรรมชาติ	ที่ได้เรียนรู้

ก็พวกค�าศัพท์ใหม่	ๆ	เยอะ	บางทีก็จดไว้บ้าง	(#6102)

	 (2)	 อาจจะเพราะว่าเป็นอ…ด้วย	ส�าเนยีงอะไรแบบนี	้หนู

รู้สึกว่าเหมือนเรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น	ก็เลยไม่รู้สึกแปลก	จริง	

ๆ	ชอบให้ได้สื่อสารภาษาญี่ปุ่น	(#6106)

	 (3)	 T:	แล้วภาษาญีปุ่น่ทีค่รใูช้	หนไูด้เรยีนรูอ้ะไรบ้างไหม

คะ	อย่างเช่นไวยากรณ์	ค�าศัพท์	แล้วก็การออกเสียง	ครูออกเสียง

แปลกหรือเปล่า	→	S:	ไม่ค่ะ	ฟังรื่นหูค่ะ	จับได้ประมาณ	80%	

ค่ะ	กอ็าจารย์ใช้ภาษาไม่ยากด้วย	แล้วในส่วนของ	accent	ก็ไม่ได้

ฟังยากอะไร	(#6107)

	 (4)	 T:	 ได้เรียนรู้อะไรบ้างไหม	 ส�านวน	 ไวยากรณ์	 ค�า

ศัพท์	ครูก็ออกเสียงไม่แปลกใช่ไหม	→	S:		โห	อาจารย์	เป๊ะที่สุด

แล้ว	จะมีใคร...จริง	ๆ	หนูจด	hatsuon	ของอาจารย์ไว้ด้วย	 ใน

หนังสือ	ว่าค�านี้ขึ้นลงขึ้นลง	ใช่ค่ะ	แต่ค�าศัพท์ก็เหมือนในหนังสือก็

เลยไม่ค่อยได้จดเพิม่เท่าไหร่	แต่ส่วนใหญ่ชอบจ�า		hatsuon	เพราะ

แบบตอนที่เพื่อนพูดผิด	อาจารย์ก็จะเน้นเสียงใหม่ขึ้นมา	หนูก็จด	

→ T: หนูเป็นคนสังเกต	เป็นผู้เรียนที่ดี	เพราะเราเรียนการออก

เสียงมา	หลักการพวกนี้ก็ยังอยู่	?	→	S:		ใช่ค่ะ		→	T:	ผู้เรียนที่

ดีคือต้องสังเกตเห็นได้ว่า	(การออกเสียง)	ถูกแก้ยังไง	→	S:	หนู

ว่า	คืออาจารย์เป็นคนไทย	แล้วแบบ	โห..อาจารย์จ�าได้ไงเกือบทุก

ค�า	จริง	ๆ	อยู่ญี่ปุ่นหนูมีปัญหานีม้ากเลยอาจารย์	ขึน้ลงขึน้ลง	แบบ

สือ่สารไม่ค่อยได้	บางค�า	(#6104)

	 (5)	 ออกเสยีง	 แล้วกค็�าศพัท์	 อาจารย์เป็นคนเสียงเพราะ

มาก	ๆ	เลย	ชอบฟัง	แล้วกค็�าศพัท์อะไรอย่างน้ี	(#6123)

6. สรุปผลก�รวิจัย
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้

เรยีนต่อการจดัการการเรยีนการสอนด้วยภาษาญ่ีปุ่นของ

ผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

 จากการศึกษาพบว่า ด้านความคาดหวังต่อการใช้

ภาษาของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการ

ให้ผูส้อนใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ใน

การบรรยายในชัน้เรยีน ทัง้นีค้าดว่าเนือ่งจากผูเ้รยีนเป็น

นิสิตวิชาเอกชั้นปีสูง และส่วนใหญ่มีประสบการณ์อาศัย

อยูใ่นประเทศญีปุ่น่ จงึไม่มคีวามกงัวลในการทีจ่ะต้องฟัง

ภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน

 ด้านทศันคตต่ิอการใช้ภาษาญีปุ่น่ในการดำาเนนิการ

เรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

การบรรยายโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก (x=4.27) ผู้

เรียนส่วนใหญ่คิดว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้

ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” “ตนเองได้เรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่จาก

ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” “การ

บรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่ของอาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิม่

ปริมาณอินพุตภาษาญี่ปุ่น และเป็นการกระตุ้นให้ตัวเอง

ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากข้ึน” ในทางกลับกันผู้เรียนส่วนใหญ่

ไม่รู้สึกแปลก หรือเป็นภาระที่ต้องฟังภาษาญี่ปุ่นโดยผู้

สอนชาวไทย

 ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เรียนคิดว่าได้เรียนรู้มากที่สุดลำาดับแรก

จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนได้แก่ 

“คำาศพัท์” (ร้อยละ 88) ลำาดบัทีส่องได้แก่ “การออกเสยีง” 

(ร้อยละ 71) และลำาดับที่สามได้แก่ “ภาษาพูดที่อาจไม่

ตรงตามไวยากรณ์” (ร้อยละ 59) ส่วน “ไวยากรณ์” นั้น

มผีูต้อบเพยีงร้อยละ 33 ทัง้นีค้าดว่าเป็นเพราะในวชิาการ



45ยุพกา  ฟูกุชิม่า  |  Yupaka Fukushima 

อ่านไม่ได้เน้นการสอน หรืออธิบายไวยากรณ์

 นอกจากผลสำารวจความคิดเห็นข้างต้น ยังพบ

ว่าการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทย ช่วย

สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาญ่ีปุ่น ดังเช่นความคิด

เห็นต่อไปนี้

	 (1)	 มัน	 (วิชานี้)	 ไม่ได้สบาย	 แต่มันท�าให้เรารู้สึกว่าไม่

ยาก	แล้วเรากล้าท�า		จริง	ๆ 	หนูค่อนข้างชอบวิชานี้นะ	ถึงแม้ตอน

สอบหนูจะได้คะแนนน้อย	หนูชอบที่บทความไม่ได้เป็นวิชาการที่

น่าเบื่อ	มันเป็นสิ่งที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกสนุก	(#6103)

	 (2)	 พออาจารย์พดู	เรากร็ูส้กึว่า	เขาก็เป็นคนไทยเหมอืน

กัน	 ซ่ึงบางทีก็ไม่จ�าเป็นต้องเป๊ะ	 เคร่ง	 ส�านวน	 hatsuon	 อะไร

ขนาดนั้น	 ขอแค่กล้าพูดก็ท�าให้สนทนาต่อได้	 ก็เลยแบบท�าให้มี

ความมั่นใจในการพูดเพิ่มมากขึ้น	(#6113)

 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้เรียนได้เห็น 

สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในงานวจิยัของ 幸 

(2006) ที่ระบุว่า “ถ้าตัวเองพยายามก็จะเป็นอย่างครู

ได้” ซึ่งตรงกับการระบุข้อดีของ Medgyes (1992) ที่ว่า

ครูชาวต่างชาติสามารถเป็นต้นแบบในฐานะผู้ประสบ

ความสำาเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ ดังเช่นความ

คิดเห็นต่อไปนี้

	 (1)	 T:	 เห็นครูใช้ภาษาญี่ปุ่น	 ท�าให้หนูต้องพยายามพูด

ภาษาญี่ปุ ่นไหม	→	S:	ก็รู ้สึกอยากพยายามพูดให้ได้แบบ

อาจารย์น่ะค่ะ	(#6107)

	 (2)	 เวลาเรียนในคาบ	เวลาอาจารย์พูดภาษาญี่ปุ่น	แล้ว

รู้สึกว่าอาจารย์พูดเหมือนคนญี่ปุ่น	 เป็นธรรมชาติ	ก็เลยอยากพูด

แบบนี้บ้าง	(#6111)

	 (3)	 T:	 การที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน		

อยากให้เราพูดภาษาญี่ปุ่น	ท�าให้รู้สึกยังไง	รู้สึกกดดัน	หรือเครียด

ไหม	→	S:	ไม่กดดนั	ไม่เครยีด	มนัยิง่ท�าให้เราอยากพูดได้เหมอืน

อาจารย์	อยากจะพูดได้บ้าง	ได้เหมือนอาจารย์	แต่ว่าไม่ได้เครียด	

ไม่ได้กดดัน	(#6115)

 จากผลการวิจัยข้างต้น ในทัศนะของผู ้วิจัยคิด

ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น

ของผูส้อนชาวไทยเป็นรปูแบบทีค่วรทำา โดยเฉพาะในชัน้

ปีสูงที่ผู ้เรียนจำานวนมากมีประสบการณ์การศึกษาที่

ประเทศญี่ปุ่น และมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก 

7. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 จากผลการวจิยัทีพ่บว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ และ

มีทัศนคติเชิงบวกต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้

สอนชาวไทย ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากภาษาญีปุ่น่ทีผู้่สอนชาว

ไทยใช้ ผูส้อนชาวไทยสามารถเป็นต้นแบบในการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ ซึง่เป็นการสร้างความมัน่ใจในการพดู และกระตุน้

แรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาควร

พจิารณารายวชิาทีอ่าจารย์ชาวไทยสามารถจดัการเรยีน

การสอนโดยบรรยายภาษาญีปุ่น่ได้ เช่นวชิาการอ่าน หรอื

วชิาทีเ่น้นกิจกรรมการอ่าน และการฝึกทกัษะฟัง-พดู เช่น

วชิาญีปุ่น่ศกึษา วัฒนธรรมญีปุ่่น ภาษาญีปุ่น่เพือ่การท่อง

เที่ยว เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมปริมาณการฝึกทักษะการ

ฟัง-พดูทีไ่ม่จำากดัอยูเ่ฉพาะการเรยีนกบัอาจารย์ชาวญีปุ่น่

เท่านั้น

 2. ผู้สอนชาวไทยควรปรับเปล่ียนทัศนคติ หรือ

ความเชื่อที่เป็นปัจจัยขัดขวางการจัดการเรียนการสอน

โดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น เช่นความเชื่อที่ว่าความถูก

ต้องทางภาษาเป็นสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ ซ่ึงจะนำาไปสูค่วามรูส้กึ

กงัวล หรอืความรูส้กึว่าตนเองด้อยกว่า (カノックワン, 

2010) ในทัศนะของผู้วิจัยคิดว่าไม่มีผู้ใดใช้ภาษาได้ถูก

ต้องสมบรูณ์แบบแม้กระทัง่ผูท้ีพ่ดูภาษาแม่เอง ส่ิงสำาคัญ

คือการชี้แนะให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและตระหนักในข้อผิด

พลาดทัง้ภาษาญีปุ่น่ทีผู้่อืน่ใช้ และภาษาญีปุ่น่ทีต่นเองใช้

ซ่ึงจะนำาไปสู่การเรียนรู้ที่จะได้มาซ่ึงความรู้แบบฝังลึก 

(Tacit Knowledge)14

14 หมายถึงความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เกิดจากประสบการณ์ การสังเกต การเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการบอก หรือสอนจาก 
 ผู้อื่น (https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3327-explicit-tacit-knowledge) ทั้งนี้การสังเกตเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การสังเกต 
 ทำาให้เกิดความเข้าใจ และนำาไปสู่การเรียนรู้โดยความรู้นั้นถูกฝังอยู่ในความทรงจำาระยะยาว และถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติในที่สุด (小柳, 2004)
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  3. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นโดย

อาจารย์ชาวไทย ยังเป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนชาวไทยไม่คุ้น

เคย ดงันัน้ผูส้อนควรพจิารณาความพร้อมของผูเ้รยีนโดย

สำารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนก่อน 

นอกจากนี้ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมใน

ชัน้เรยีนทีจ่ะช่วยให้การบรรยายโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ไม่เป็น

ภาระมากนกั ควรเป็นแบบทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นศนูย์กลาง มี

กิจกรรมที่หลากหลาย ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยช่วย

เหลือ สนับสนุนเท่านั้น นอกจากนี้ควรกำาหนดให้ผู้เรียน

เตรียมบทเรียนล่วงหน้ามาก่อน เพื่อให้การฟังบรรยาย

เป็นภาษาญีปุ่น่ไม่เป็นภาระหรอืยากเกนิไปสำาหรบัผูเ้รยีน

 4. ผู้สอนชาวไทยที่จะจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาญีปุ่น่ ควรทดลองปฏบิตัซิำา้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วย

ให้ตวัผูส้อนเองสามารถพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน

ที่เหมาะสมกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นบรรยาย ทำาให้ผู้เรียน

เข้าใจ และยอมรับรูปแบบดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

 การศึกษาทัศนคติต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

ของผูส้อนชาวไทยในงานวจิยันี ้จดักระทำาในรายวชิาชัน้

ปีสงู จงึควรมกีารทดลองจดัการเรยีนการสอนในชัน้ปีอืน่ 

เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ของการเริม่จดัการเรยีนการสอน

ในรูปแบบดังกล่าวในรายวิชาและช้ันปีอ่ืน ซึ่งผู้วิจัยเช่ือ

ว่าหากทำาได้จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟัง-พูด 

หรอืทกัษะการส่ือสารทีย่งัคงเป็นปัญหาของบณัฑิตสาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุไว้ในงานวิจัยหลายงาน (タナ

サーンセーニー他, 2005 ; スィラダー, 2016 ;	パ

ッチャラポーン, 2017 ; กนกวรรณ, 2560) 
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