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ทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น
ของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชา
การอ่ านภาษาญี่ปุ่น ขั้น สูง กลุ่ม ประชากรได้แ ก่นิสิ ต วิ ช าเอกภาษาญี่ ปุ่ น ชั้ น ปี ที่ 4-5 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
“การอ่ านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในภาคต้น ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ�ำนวน 113 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความคาดหวังต่อการใช้ภาษา
ของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ในการ
บรรยายในชัน้ เรียน ด้านทัศนคติตอ่ การใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในการด�ำเนินการเรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการบรรยายโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก (x=4.27) ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์
ชาวไทยใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” “ตนเองได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน”
“การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิ่มปริมาณอินพุตภาษาญี่ปุ่น และเป็นการกระตุ้นให้ตัว
เองใช้ภาษาญีป่ นุ่ มากขึน้ ” นอกจากนี้ ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ไม่รสู้ กึ แปลกหรือเป็นภาระทีต่ อ้ งฟังภาษาญีป่ นุ่ โดยผูส้ อนชาวไทย
ทัง้ นี้ สิง่ ทีผ่ เู้ รียนคิดว่าได้เรียนรูม้ ากทีส่ ดุ ล�ำดับแรกจากภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนได้แก่ “ค�ำศัพท์”
(ร้อยละ 88) ล�ำดับที่สองได้แก่ “การออกเสียง” (ร้อยละ 71) และล�ำดับที่สามได้แก่ “ภาษาพูดที่อาจไม่ตรงตาม
ไวยากรณ์” (ร้อยละ 59) นอกจากนีย้ งั พบว่าการบรรยายด้วยภาษาญีป่ นุ่ ของผูส้ อนชาวไทย ช่วยสร้างความมัน่ ใจใน
การพูด และกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
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Attitudes of Thai Learners toward Being
Taught in Japanese by a Thai Teacher
in an Advanced Japanese Reading Class*
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. บทน�ำ

“สมมติ ฐ านอิ น พุ ต (Input hypothesis)” ทั้ ง นี้
จากการส�ำรวจของสมพร (2548) พบว่าลักษณะ Turnbull, M., and K. Arnett (2002) กล่าวว่า ผู้สอน
เด่นของการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยของไทยคือ มักจะเป็นแหล่งแรกของการได้มาซึง่ ปริมาณอินพุตในภาษา
สอนแบบยึดผูส้ อนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนไวยากรณ์ เป้าหมาย ดังนัน้ ในชัน้ เรียนภาษาต่างประเทศ ผูส้ อนควร
และโครงสร้างภาษา ใช้รปู แบบการสอนแบบบรรยาย ซัก จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป้าหมายให้มากที่สุด
ถาม และทบทวน สอนโดยใช้ภาษาไทยอธิบายให้ผเู้ รียน ความเข้าใจดังกล่าวท�ำให้หลายประเทศมีการก�ำหนดนโยบาย
รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษา ไม่ค่อยมีกิจกรรมการ ให้มกี ารสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้ภาษาเป้าหมาย เช่น
สอนที่หลากหลาย และแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าสิบปี การสอนภาษาอังกฤษในประเทศเกาหลีซงึ่ ก�ำหนดให้สอน
パッチャラポーン ก็ยงั กล่าวถึงปัญหาการศึกษาภาษา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 19991 (李,
ญี่ปุ่นในประเทศไทยว่า “ส่วนใหญ่เป็นจัดการเรียนการ 2016) หรือการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน
สอนในลักษณะบรรยายโดยครูผู้สอน ในชั้นเรียนใหญ่ที่ ประเทศญี่ปุ่นที่ก�ำหนดให้ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
มี ผู ้ เ รี ย นจ�ำนวนมาก ใช้ ต�ำราที่ เ น้ น ไวยากรณ์ ” ซึ่ ง สอนควบคูไ่ ปกับใช้ภาษาแม่ (ภาษาญีป่ นุ่ ) (石野, 2016)
หมายความว่าการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษา
แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นที่ความเข้าใจ ต่างประเทศของประเทศอังกฤษซึง่ ระบุในคูม่ อื ส�ำนักงาน
มากกว่าทักษะการสือ่ สาร บัณฑิตจึงมีปญ
ั หาการใช้ภาษา มาตรฐานการศึกษา (OFSTED: Office for Standards
ญีป่ นุ่ ในการท�ำงานด้านการฟัง และการพูดเป็นส่วนใหญ่ in Education) ว่า “Teachers should insist on the
( パッチャラポーン , 2017) เช่ น เดี ย วกั บ ธิ ติ ส รณ์ use of the target language for all aspects of
(2012) ที่ระบุว่าในสถานการณ์ที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ lesson”(OFSTED, 1993a: section 37, อ้างอิงใน
ยากและซับซ้อน เช่น การฟังสิ่งที่มีเนื้อหาซับซ้อน การ Macoro, 2001)
พูดอธิบาย บัณฑิตประเมินตนเองว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นใน
หากหั น กลั บ มามองหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ในระดั บ
สถานการณ์เหล่านั้นไม่ค่อยได้
อุดมศึกษา ทีจ่ ดั การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ เป็นวิชาเอก
การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในประเทศไทย จัดว่า จะพบแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันคือ ก�ำหนดให้ผู้สอนชาว
เป็นการเรียนภาษาญีป่ นุ่ ในฐานะภาษาต่างประเทศ (JFL: ไทยรั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจ เช่ น
Japanese as Foreign Language) หมายถึงเรียนภาษา ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น การอ่าน การแปล การ
ญี่ปุ่นในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นผู้เรียนส่วน สอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ และก�ำหนดให้ผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับ
ใหญ่จงึ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้สมั ผัสภาษาญีป่ นุ่ ในชีวติ ประจ�ำ ผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะ เช่น การ
วัน อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ สนทนาภาษาญี่ปุ่น การเขียนภาษาญี่ปุ่น สุนทรพจน์
นัน้ ปริมาณของอินพุต (input) ทางภาษามีความจ�ำเป็น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้มี
อย่างมาก ตามทฤษฎีของการเรียนรู้ภาษาที่สองของ บางรายวิชาที่อาจสลับกันสอนได้ระหว่างชาวไทยและ
Stephen Krashen ที่ระบุว่าการรับรู้ (Acquisition) ชาวญี่ปุ่นเช่น ญี่ปุ่นศึกษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น ในกรณีที่ผู้
ภาษานั้น ๆ เกิดจากการได้รับอินพุตที่สามารถเข้าใจได้ สอนชาวไทยรับผิดชอบวิชาดังกล่าว มักจะจัดการเรียน
(Comprehensible Input) สมมุ ติ ฐ านนี้ เ รี ย กว่ า การสอนโดยบรรยายเป็นภาษาไทย ซึง่ สอดคล้องกับการ
1

ถึงแม้หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการกำ�หนดให้ผู้สอนใช้แต่เพียงภาษาเป้าหมายซึ่งไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และส่งผลต่อแรงจูงใจของทั้งผู้สอน
และผู้เรียน (李, 2016)
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ระบุของ吉田・柴崎 (2007) และอัษฎายุทธ (2012)
แตกต่างจากบางประเทศเช่นประเทศมองโกเลีย หรือ
ประเทศจีนทีห่ ลักสูตรวิชาเอกภาษาญีป่ นุ่ อาจารย์ทไี่ ม่ใช่
เจ้าของภาษา (Non-native teacher: NNT) ก็ใช้ภาษา
ญี่ปุ่นในการสอนเป็นหลักส�ำหรับวิชาขั้นกลางขึ้นไป (吉
田・芝崎, 2007)
ผลส�ำรวจความเชื่อของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
ชาวต่างชาติโดย 久保田 (2005) พบว่าผู้สอนชาวไทย
ส่วนใหญ่เชื่อว่า “ในชั่วโมงเรียนอาจารย์ควรอธิบาย
ไวยากรณ์อย่างละเอียด” เนื่องจากการสอนไวยากรณ์
เน้นที่การท�ำความเข้าใจความหมาย และวิธีการใช้ วิชา
ที่ต้องอธิบายไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จึงรับผิด
ชอบโดยผู้สอนชาวไทยเพื่อจะได้บรรยายเป็นภาษาไทย
ให้ผเู้ รียนเข้าใจได้อย่างลึกซึง้ ในขณะเดียวกันผูส้ อนชาว
ไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่า “ในคาบเรียน ควรให้ผู้เรียนพูด
เฉพาะภาษาเป้าหมาย (ภาษาญีป่ นุ่ ) เท่านัน้ ” ขัดแย้งกับ
ผลส�ำรวจของสมพร (2548) ที่พบว่า ผู้สอนชาวไทยเชื่อ
ว่าการใช้ภาษาญีป่ นุ่ สอนเป็นหลักโดยเน้นวิธสี อนแบบตรง
(The Direct Method) และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ทักษะการฟังและการพูด เป็นวิธสี อนทีจ่ ะท�ำให้การเรียน
การสอนภาษาญีป่ นุ่ มีประสิทธิภาพมากขึน้ จึงกล่าวได้วา่
ในเชิงอุดมคติ ผู้สอนชาวไทยคิดว่าการจัดการเรียนการ
สอนด้วยภาษาญีป่ นุ่ เป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำ แต่ขาดความคุน้ ชิน
และแนวปฏิบตั ิ จึงมอบหมายให้เป็นหน้าทีข่ องผูส้ อนชาว
ญีป่ นุ่ ดังสะท้อนให้เห็นจากบทสัมภาษณ์ครูชาวญีป่ นุ่ คน
หนึ่งในงานวิจัยของ 中山他 (2015) ที่กล่าวว่า “คุณค่า
ของการมีครูชาวญี่ปุ่นอยู่ในห้องเรียนคือ การท�ำให้
นักเรียนได้สมั ผัสกับภาษาญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นเรือ่ งดีส�ำหรับการ
สร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้น เพราะถ้าเป็นครูชาวไทยก็
จะไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น”
อย่างไรก็ตาม คุณชั ญ์ และคณะ (2560) ระบุวา่ การ
ขาดแคลนครูชาวญีป่ นุ่ เนือ่ งจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ เป็นหนึ่งในปัญหาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ในสถานการณ์เช่นนี้
28

นอกจากการจัดกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมจ�ำลองทีเ่ อือ้
ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี ก าร
พิจารณาความเป็นไปได้ของครูชาวไทยในการจัดการ
เรียนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง
3 ปี (ปีการศึกษา 2558-2560) ของนิสติ วิชาเอกหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่าโดยเฉลีย่ ร้อยละ 60 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอน รับผิด
ชอบโดยอาจารย์ชาวไทย และร้อยละ 40 รับผิดชอบโดย
อาจารย์ชาวญีป่ นุ่ จึงกล่าวได้วา่ โอกาสการฟัง-พูดภาษา
ญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาถูกจ�ำกัดทั้งในและนอกห้องเรียน
อย่ า งไรก็ ต าม จากความส�ำคั ญ ของปริ ม าณอิ น พุ ต
(input) ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่ามีหลายรายวิชาที่ผู้สอนชาว
ไทยสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ
เพิ่มปริมาณการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น เช่นการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม หากจัดรู ป แบบการเรี ย น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูลดการบรรยาย
ลงและปรับเปลีย่ นบทบาทไปเปน ผูอ อกแบบการเรียนรู และ
อํ า นวยความสะดวก (facilitate) ในการเรี ย นรู 
ใหนักเรียน เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา (แนวทาง
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น. 10)
รายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” เป็น
รายวิชาส�ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของรายวิชา
คือ “อ่านบทความเพื่อจับประเด็นส�ำคัญและอภิปราย
เป็นภาษาญี่ปุ่น” กล่าวคือ นิสิตจ�ำเป็นต้องพูดแสดง
ความคิ ด เห็ น เป็ น ภาษาญี่ ปุ ่ น ผู ้ ส อนซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ขี ย น
บทความนี้เอง เคยประสบปัญหาจากการสอนการอ่าน
กล่าวคือผู้เรียนขาดความกระตือรือล้น และแรงจูงใจใน
การเรียน ผู้สอนจึงคิดว่าหากปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้สอน
เป็นภาษาญี่ปุ่น น่าจะท�ำให้ผู้เรียนตื่นตัวมากขึ้น เพราะ
การฟังภาษาญีป่ นุ่ ย่อมแตกต่างจากการฟังภาษาไทย ผูเ้ รียน
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จ�ำเป็นต้องมีสมาธิและตั้งใจฟังมากกว่า เพื่อให้สามารถ
รับสารได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ ยังเป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
พูดภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน และในกิจกรรมการอภิปราย
กลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาข้างต้น จึงทดลองส�ำรวจความ
คาดหวังต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในปีการศึกษา 2556
และพบว่าในจ�ำนวนผู้เรียน 21 คน ผู้ที่ต้องการให้ใช้
ภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน มีจ�ำนวน 2 คน ผู้ที่ต้องการ
ให้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ ควบคูภ่ าษาไทยในอัตราส่วนเฉลีย่ ร้อยละ
73 ต่อ 27 มีจ�ำนวน 18 คน และผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษา
ไทยตลอดคาบเรียนมีจ�ำนวนเพียง 1 คน ผลการส�ำรวจ
ดังกล่าวท�ำให้ผสู้ อนปรับเปลีย่ นภาษาทีใ่ ช้สอนในชัน้ เรียน
เป็นภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการส�ำรวจสภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ในต่างประเทศล่าสุด (ปี 2015) ของแจแปนฟาวด์เดชั่น
พบว่า มีผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกจ�ำนวน 64,108 คน ใน
จ�ำนวนนี้เป็นผู้สอนชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 14,301 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.32 จึงกล่าวได้วา่ การจัดการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ที่ท�ำหน้าที่
หลักในการสอนภาษาญีป่ นุ่ คือผูส้ อนชาวต่างชาติทไี่ ม่ได้
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่
ส�ำหรับภาษาทีผ่ สู้ อนชาวต่างชาติใช้เป็นหลักในชัน้
เรียนภาษาญีป่ นุ่ นัน้ ยังไม่มกี ารส�ำรวจหรือศึกษามากนัก
พบเพียงงานของ 冷 (2005) ซึง่ ส�ำรวจความคิดเห็นเกีย่ ว
กับรายวิชาทักษะรวมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนและผู้สอน
ชาวจีน และพบว่าผู้เรียนและผู้สอนประมาณร้อยละ 55
มีความเห็นตรงกันว่า ครูผู้สอนบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น
เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความคาดหวัง
ผู้เรียนร้อยละ 69.4 และผู้สอนร้อยละ 75.9 คาดหวังให้
ครูบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนความ
2
3

เข้าใจในความส�ำคัญของปริมาณอินพุตในภาษาเป้าหมาย
ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ด้านการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในประเทศญี่ปุ่น
นั้น เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าผู้สอนส่วนใหญ่เป็นชาว
ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้พบว่าสถาบันการ
ศึกษาทั้งโรงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัยมีการจ้าง
ครูชาวต่างชาติ3 เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (横田 ,
2013 ; 高橋, 2015) ซึง่ กรณีนี้ ผูส้ อนชาวต่างชาติจ�ำเป็น
ต้องสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากผู้เรียนชาวต่างชาติมี
หลายสัญชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีนี้ นอกเหนือจาก
วิชาการฟัง และการอ่าน ผู้สอนชาวต่างชาติต้องรับผิด
ชอบวิชาการเขียน และวิชาสนทนา (横田, 2017) ซึง่ การ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศมักก�ำหนดให้
วิชาเหล่านี้รับผิดชอบโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน
ก่อนอื่นผู้วิจัยขอทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติ หรือความเชื่อของผู้สอนที่แตกต่างกันระหว่าง
ครูเจ้าของภาษาและครูชาวต่างชาติดังนี้
岡崎 (2003) ส�ำรวจความเชือ
่ ของผูส้ อนชาวญีป่ นุ่
เปรียบเทียบกับผูส้ อนชาวไทย พบหัวข้อทีแ่ ตกต่างอย่าง
มี นั ย ส�ำคั ญ เช่ น “ครู ค วรให้ ก ารบ้ า นแก่ นั ก เรี ย น”
“ครูควรเป็นผูก้ �ำหนดและควบคุมกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชัน้ เรียน” “สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเรียนภาษาญีป่ นุ่
คือการเรียนรู้วิธีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น” ซึ่ง
ผู้สอนชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย ตรงข้ามกับผู้สอนชาว
ญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สะท้อนสภาพการณ์การ
เรียนการสอนในประเทศไทยที่สมพร (2548) พบว่ามี
ลักษณะยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะความเชื่อ
เกีย่ วกับการแปล สอดคล้องประสบการณ์การเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ของผูส้ อนชาวไทยทีเ่ น้นการเรียนไวยากรณ์ ท่องจ�ำ
และแปล ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบหลักของการเรียนภาษา
ญี่ปุ่นในปัจจุบัน (久保田, 2017) ดังนั้นผู้สอนชาวไทย
จึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าความถูกต้องของภาษาเป็นสิ่ง

ในระดับอุดมศึกษาในจำ�นวนครูผู้สอนทั้งหมด 20,920 มีครูเจ้าของภาษาจำ�นวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเกาหลี (横田, 2013 ; 横田, 2017 ; 高橋, 2015)
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ส�ำคัญ4 และเชื่อว่า “ควรแก้ไขในทันทีหากผู้เรียนใช้
ภาษาญี่ปุ่นผิด” (久保田, 2005 ; 久保田, 2017) ผล
การศึกษาข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์การ
เรียนภาษาญี่ปุ่นในอดีต ส่งผลต่อความเชื่อ และน�ำไปสู่
การเลือกวิธีสอนของครู
ส�ำหรับความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ครูผู้สอน
นัน้ 加納 (2010) ได้ส�ำรวจความเชือ่ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่เรียนหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นครูภาษาญี่ปุ่น
พบว่าหัวข้อที่แสดงถึงความคิดแบบดั้งเดิม5 ที่นักศึกษา
ชาวต่างชาติมแี นวโน้มทีจ่ ะให้ความส�ำคัญมากกว่านักศึกษา
ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ “ความจ�ำเป็นของต�ำราและสื่อการ
สอน” “การฝึกอ่านและฝึกเขียนให้มาก” “การอธิบาย
ไวยากรณ์” “ความถูกต้องของการใช้ภาษา” “การแก้ไข
ข้อผิดพลาดของผู้เรียน” และ “การออกเสียงที่ถูกต้อง”
เป็นต้น นอกจากนี้ ความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อดีของครูชาว
ญี่ปุ่น ล�ำดับแรกคือทักษะการออกเสียง กล่าวคือครูชาว
ญีป่ นุ่ สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
2. ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ กล่าวคือครูชาวญี่ปุ่น
สามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ได้อย่างถูกต้องและเชือ่ ถือได้ สามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของผูเ้ รียนได้ในทันที สามารถ
ยกตัวอย่างประโยคได้มากในทันที ส�ำหรับวิธกี ารสอนนัน้
ข้อดีของครูชาวญีป่ นุ่ คือ สามารถสอนด้วยวิธตี รง (Direct
Method) สามารถสอนผู้เรียนชั้นกลางและสูงโดยใช้แต่
ภาษาญี่ปุ่น สามารถสอนการเขียน และวิชาสนทนา
สามารถสอนและฝึกฝนการออกเสียง เป็นต้น ในทาง
กลับกัน ข้อดีของครูชาวต่างชาติคือ รู้ว่าเสียงไหนออก
เสียงยาก ถ้าตัวเองออกเสียงได้ก็สามารถอธิบายผู้เรียน
ได้ ด้านไวยากรณ์ ครูชาวต่างชาติเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาญีป่ นุ่ กับภาษาแม่ สามารถอธิบายไวยากรณ์ได้
อย่างละเอียดโดยใช้ภาษาแม่ รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องยาก
4

5
6

ส�ำหรับผู้เรียน ด้านวิธีการสอนนั้น ข้อดีของครูชาวต่าง
ชาติคอื สามารถใช้ภาษาแม่ในการสอน เข้าใจความรูส้ กึ
ของผู้เรียน สามารถประยุกต์วิธีสอนจากประสบการณ์
การเรียนภาษานั้น ๆ ของตนเองได้ เป็นต้น สอดคล้อง
กับที่ Medgyes (1992) ระบุขอ้ ดีของครูชาวต่างไว้ 6 ข้อ
ได้แก่ 1. สามารถเป็นต้นแบบในฐานะผู้ประสบความ
ส�ำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 2. สามารถชี้แนะ
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาได้มากกว่า 4. สามารถคาดคะเน
ว่าอะไรเป็นเรื่องยากส�ำหรับผู้เรียน 5. เข้าใจและตอบ
สนองต่อผู้เรียนได้ดีกว่า และ 6. สามารถพูดภาษาแม่ซึ่ง
เป็นภาษาของผู้เรียนได้
อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งเขตระหว่างความเป็นครู
เจ้าของภาษา และครูชาวต่างชาติเริม่ ไม่ชดั เจน ดังจะพบ
ว่ า ครู ช าวต่ า งชาติ ที่ ส อนในประเทศญี่ ปุ ่ น ต้ อ งสอน
วิชาการเขียน และวิชาสนทนา เช่นเดียวกับครูชาวญีป่ นุ่
จากการศึกษาของ 横田 (2017) ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์ครู
ชาวจีน 3 คนพบว่าทุกคนไม่เคยสอน วิชาการเขียนและ
การสนทนามาก่ อ น ก่ อ นสอนมี ค วามกั ง วลในการ
บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อสอน
จบภาคต้นทุกคนมีความมัน่ ใจในการสอนการเขียนภาษา
ญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนภาษา
ญี่ปุ่นของตนเองในวิชาการเขียน และวิชาสนทนา ฯลฯ
และเมือ่ สอนจบภาคปลายก็สามารถเปลีย่ นความคิด โดย
มองว่าครูชาวต่างชาติก็สามารถสอนวิชาการเขียน หรือ
วิ ช าสนทนาได้ นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาของ 高橋
(2015) โดยการสัมภาษณ์ครูชาวต่างชาติ6 3 คนในหัวข้อ
หลัก ๆ ได้แก่ “ประสบการณ์การเป็นครู” “อะไรท�ำให้
รูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นครูชาวต่างชาติ (non-native teacher:
NNT)” “รู้สึกว่าครูชาวญี่ปุ่น (native teacher: NT)”

หมายถึง “มุ่งเน้นการใช้ไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้อง ดังนั้นในชั่วโมงเรียนผู้สอนเน้นการอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด ฝึกฝนเพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ให้ความสำ�คัญ
กับเนื้อหาที่เรียน และตัวผู้สอนเองก็ควรใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา (久保田, 2007 อ้างถึงใน 久保田, 2017)”
ความคิดที่ว่าการศึกษาหมายถึงการให้ความรู้
เป็นชาวจีน 2 คน และชาวเกาหลี 1 คน ที่มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น 10 ปี 5 ปี และ 3 ปีครึ่งตามลำ�ดับ สอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น วิชาที่รับผิดชอบ
ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่สอนเป็นทีม วิชาไวยากรณ์ การเขียน และการอ่านภาษาญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่าทั้ง 3 คนเป็นครูที่มีประสบการณ์สูง
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เหนือกว่าหรือไม่” “ความแตกต่างของบทบาทหน้าที่
ระหว่างครูชาวญีป่ นุ่ กับครูชาวต่างชาติ” พบว่าทัง้ 3 คน
มองว่าครูชาวต่างชาติไม่แตกต่างจากครูชาวญี่ปุ่น ไม่
จ�ำเป็นต้องแบ่งหน้าที่ และไม่รสู้ กึ ว่าครูชาวญีป่ นุ่ เหนือกว่า
กล่าวคือการเป็นครูไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั สัญชาติ หรือภาษาแม่
แต่ผู้เรียนจะประเมินผู้สอนจากวิธีสอน และการเป็นครู
เจ้าของภาษาก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไป
ส�ำหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ
ของผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ต่อครูชาวต่างชาติยงั มีอยูน่ อ้ ย โดย
幸 (2006) ซึ่งส�ำรวจทัศนคติของผู้เรียนต่อครูชาวต่าง
ชาติทที่ ดลองสอนในวิชาภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ ต้น พบว่าหลังจบ
คอร์ส ผู้เรียนชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.4) มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อครูชาวต่างชาติด้วยเหตุผล เช่น “มี
ครูหลายแบบท�ำให้เรียนสนุก” “ถ้าตัวเองพยายามก็จะ
เป็นอย่างครูได้” “ครูเตรียมการสอนดี” “ครูมีวิธีพลิก
แพลงให้การเรียนน่าสนใจ” “ครูชว่ ยสอนเรือ่ งยาก ๆ ให้
เข้าใจได้” “ครูเก่งภาษาญี่ปุ่น จะมีสัญชาติอะไรก็ไม่
ส�ำคัญ” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงข้อเสียของ
ครูผสู้ อนชาวต่างชาติคอื การออกเสียง ซึง่ ผูเ้ รียนคิดว่ายัง
ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นมาตรฐาน และไม่คิดจะลอกเลียนแบบ
สอดคล้องกับความคาดหวังที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
ที่ถูกต้อง ไพเราะด้วยเหตุผลที่ว่าการออกเสียงที่ถูกต้อง
เป็นเรื่องส�ำคัญโดยเฉพาะช่วงแรกของการเรียน
7
横田 (2013) ได้ส�ำรวจทัศนคติของนักศึกษาชาวจีน
ที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อครูชาวต่างชาติ พบว่าใน
ภาพรวม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เรียนไม่ต้องการเรียน
กับครูชาวจีน และผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ต้องการเรียนถ้า
เป็นครูชาวต่างชาติสัญชาติอื่น โดยเหตุผลที่ไม่ต้องการ
เรียนกับครูชาวจีนหรือครูชาวต่างชาติอนื่ ๆ ได้แก่ “ออก
เสียงไม่ถูกต้อง ไม่ดี” “ภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมชาติ”
ส�ำหรับข้อดีของครูชาวต่างชาติดา้ นวิธกี ารสอนทีน่ กั ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง ได้แก่ “สามารถสอนโดยอธิบาย
ด้วยภาษาแม่ของผู้เรียน” “สามารถสอนโดยเข้าใจ
7
8

ทัศนคติ ความเชื่อของผู้เรียน” “สามารถใช้ประโยชน์
จากประสบการณ์ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น” เป็นต้น
อัษฎายุทธ (2012) ศึกษาทัศนคติของผูเ้ รียนชาวไทย8
11 คน ต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอน
ชาวไทย ในรายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาญี่ปุ่น
พบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่รสู้ กึ ว่าภาษาญีป่ นุ่ ทีผ่ สู้ อนชาวไทย
พูดฟังง่ายกว่าของอาจารย์ชาวญีป่ นุ่ และสิง่ ทีผ่ เู้ รียนกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์
ไทยคือไวยากรณ์ ซึ่งตรงกับความเชื่อของผู้เรียนทีว่ า่ ผู้
สอนชาวไทยเป็นแม่แบบทีด่ ใี นการใช้ไวยากรณ์ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้เรียนคนใดเชื่อว่าผู้สอนชาวไทยจะเป็นแม่แบบที่ดี
ในการออกเสียง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ 幸 (2006)
และ 横田 (2013)
จะเห็นว่างานวิจัยที่ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อผู้
สอนชาวต่างชาติ ยังมีจ�ำนวนน้อยมาก ผลการศึกษาพบ
ทัง้ ทัศนคติทางบวกและทางลบ โดยกรณีในประเทศญีป่ นุ่
ผูเ้ รียนคาดหวังทีจ่ ะได้เรียนกับครูชาวญีป่ นุ่ เจ้าของภาษา
เป็นส่วนใหญ่ และข้อด้อยของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มี
การกล่าวถึงมากทีส่ ดุ คือทักษะการออกเสียงทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ไม่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยของ 高橋
(2015) ชี้ให้เห็นว่าครูชาวต่างชาติไม่ได้แตกต่างจากครู
ชาวญี่ปุ่น หากประกอบด้วยความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น
และมีวิธีการสอนที่ดี ผู้เรียนก็จะประเมินครูจากสิ่งนั้น
ไม่ใช่สัญชาติหรือภาษาแม่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเพิม่ เติมต่อจากอัษฎายุทธ (2012) ว่ากรณีของผูส้ อน
ชาวไทยซึ่งทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียนจะมีปฏิกริยา หรือทัศนคติอย่างไร เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของแนวทาง และรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทีผ่ สู้ อนชาวไทยสามารถบรรยายด้วยภาษาญีป่ นุ่
ในรายวิชาอื่น ๆ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียน
ชาวไทยในการฝึกฝนทักษะการฟัง-พูด และการสื่อสาร
ด้วยภาษาญี่ปุ่นต่อไป

เป็นนักศึกษาในโครงการหลักสูตร 2+2 กล่าวคือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศจีน 2 ปี และเรียนวิชาเฉพาะด้านที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ปี
จำ�นวน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 21 ชั่วโมง
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย

		 4.2.2 กิจกรรมในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาทัศนคติ 		 วิชาการอ่านและอภิปรายภาษาญีป่ นุ่ ค่อย ๆ
ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญีป่ นุ่ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
ของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง ครูลดการบรรยายลงและปรับเปลีย่ นบทบาทไปเปน ผูอ อกแบบ
การเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ใน
4. วิธีการวิจัย
การเรียนรู ในปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอน
4.1 กลุ่มประชากร
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง แต่ละบทใช้เวลา
		 ประชากรของงานวิจัยได้แก่นิสิตวิชาเอก ประมาณ 3-4.5 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดัง
ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ ปีที่ 4-5 ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา “การอ่าน ขั้นตอนต่อไปนี้
และอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในภาค
1) การสอบย่อยต้นชั่วโมง
ต้น ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยผู้วิจัยเก็บ ผ่านการอ่านมาก (多読) โดยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสอบ
ข้อมูลต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 113 คน
เกีย่ วกับค�ำศัพท์ และประเด็นส�ำคัญของเรือ่ งอ่านทีผ่ สู้ อน
4.2 เนื้อหารายวิชา “การอ่านและอภิปราย ก�ำหนด ทั้งนี้จัดสอบต้นชั่วโมงเพื่อฝึกความตรงต่อเวลา
		 ภาษาญี่ปุ่น”
โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
		 4.2.1 เนื้อหาต�ำราที่ใช้ประกอบการเรียน
2) อุ่นเครื่องก่อนเริ่มชั้นเรียน
				 การสอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะเข้า
เอกสารค�ำสอนรายวิ ช า “การอ่ า นและ สู่บทเรียน คุ้นเคยกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน โดย
อภิปรายภาษาญีป่ นุ่ ” (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2561) มีเนือ้ หา เป็นกิจกรรมฝึกฝนภาษาญีป่ นุ่ ผ่านการเล่มเกม หรือการ
เรือ่ งอ่านหลากหลายซึง่ ก�ำหนดหัวข้อตามความสนใจของ แบ่งปันประสบการณ์ โดยช่วงแรก ๆ ผูส้ อนน�ำเสนอเป็น
ผูเ้ รียน ได้แก่ เนือ้ หาด้านวัฒนธรรม และประเด็นปัจจุบนั ตัวอย่าง เช่น なぞなぞ (ปริศนาค�ำทาย) しりとり (เกม
เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ใน ต่อค�ำ) จากนัน้ จึงให้ผเู้ รียนแบ่งเป็นกลุม่ คิดกิจกรรมต่าง
ช่วงแรก (บทที่ 1 และ บทที่ 2) เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับความ ๆ มาท�ำร่วมกันในชัน้ เรียน กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนออกแบบมา
ส�ำคัญ การพัฒนาทักษะการอ่าน และกลวิธกี ารอ่าน เพือ่ ได้แก่ เกมใบ้ค�ำ เกมถูก/ผิด เกมปริศนาค�ำไขว้ เกมทาย
ให้ผเู้ รียนได้เข้าใจความส�ำคัญของการอ่าน และสามารถ ค�ำศัพท์ เกมบอกต่อ เป็นต้น กิจกรรมนีใ้ ช้เวลาประมาณ
ประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านในการอ่านบทความต่าง ๆ ใน 20 นาที
บททีเ่ หลือ โครงสร้างแต่ละบท ประกอบด้วย 1. Warm-up
3) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทอ่าน
(การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูบ่ ทอ่าน) 2. Keywords
เป็นกิจกรรมก่อนอ่านทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียน
(ค�ำส�ำคัญ) 3. บทอ่าน 4. 内容の問題 (ค�ำถามเกี่ยวกับ มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่าน และค�ำศัพท์ โดยผู้เรียนคิด
เรื่องอ่าน) 5. 言葉の問題 (ฝึกใช้ค�ำศัพท์) 6. 話し合っ หรือหาค�ำตอบเกี่ยวกับประเด็นค�ำถามที่ผู้สอนก�ำหนด
てみよう (อภิปรายกลุ่ม) โดยปกติด�ำเนินการเรียนการ
มาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบความหมายของค�ำส�ำคัญ และ
สอนได้ถึงบทที่ 9-10 บทที่เหลือให้ผู้เรียนอ่านเองตาม น�ำเสนอในชั้ น เรี ย น นอกจากนี้ ผู ้ ส อนให้ ดู วี ดิ ทั ศ น์ ที่
ความสนใจ
เกี่ยวข้องและตอบค�ำถาม เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษา
ญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
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ตาราง 1 เนื้อหาต�ำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
บทที่

เนื้อหา

ที่มาของบทความ
YAHOO! JAPAN 知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_
detail/q1113880531

บทที่ 1

読解力ってどうやってつくんですか？

บทที่ 2

スキャニングとスキミングの技術に       三浦明・岡まゆみ『中・上級者のため速読の
ついて
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

บทที่ 4

言葉とそれ以外の要素

บทที่ 5

おめでた婚はいけないこと？

บทที่ 6

ネットで英会話、授業導入進む「必死の
会話」が刺激に

บทที่ 7

「将来」あきらめる若者が急増…際限な 日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/
きアベノミクスの弊害
articles/view/news/160793/2

บทที่ 8

相談件数急増中…一見“優しそう”な「 日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/
隠れDV男」の見分け方
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？

บทที่ 10

一度海外で働きたい！タイに来る日本人 ファイナンシャルフィールドhttps://
financial-field. com/world/2018/01/04/
若者が急増中。その仕事と生活とは？

朝日新聞DIGITAL

http://digital.asahi.com/articles/
ASGBB7RQQGBBUTPB01K.html
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
YOMIURI ONLINE 発言小町 http://komachi.yomiuri.
co.jp/t/2010/0417/308945.htm
朝日新聞DIGITAL http://digital.asahi.com/articles/
photo/AS20150615002790.html

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/
entry-10078

บทที่ 11

人生に関する７２章

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 いつでも元気 2015.02
iren.gr.jp/?p=21019
中里チヨさん

บทที่ 13

禁煙週間

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

東京五輪を無煙の国で

藤原正彦『人生に関する72章』新潮文庫

No.280 https://www.min-

朝日新聞DIGITAL社説バックナンバー http://

www asahi.com/articles/DA3S11783225.
html?ref=editorial _backnumber

ยุพกา ฟูกุชิม่า | Yupaka Fukushima
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4) การอ่านแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น (Peer Reading)
การอ่านแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น เป็นรูปแบบหนึง่ ของ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) 舘岡
(2005, p.89) ให้นิยามการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่า
หมายถึง “กิจกรรมการอ่านทีผ่ เู้ รียนช่วยกันแก้ไขปัญหา
ผ่านการพูดคุยเพือ่ ท�ำความเข้าใจเรือ่ งอ่าน” ในชัน้ เรียน
ผูเ้ รียนจะถูกแบ่งเป็นกลุม่ ละ 2-3 คน คละความสามารถ
กล่าวคือมีทงั้ รุน่ พีแ่ ละรุน่ น้องอยูด่ ว้ ยกัน ช่วยกันอ่าน พูด
คุย และถามตอบเกี่ยวกับเรื่องอ่าน ซึ่งถึงเป็น Peer
Reading แบบเน้นกระบวนการ9 และ ตรวจสอบค�ำตอบ
ในแบบฝึกหัดร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม จากนั้นท�ำใบงาน
peer reading (ピア・リーディング提出シート) ซึ่ง
มีประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าน และการประเมิน
ตนเองต่อการอ่านร่วมกันกับเพื่อน กิจกรรมนี้จะช่วยให้
ผู้เรียนตระหนักว่าตัวเองเข้าใจเนื้อหาผิด หรือคลาด
เคลื่อนหรือไม่ อย่างไร ระหว่างผู้เรียนท�ำกิจกรรมกลุ่ม
ผูส้ อนท�ำหน้าทีเ่ ดินสังเกตการณ์แต่ละกลุม่ และให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ผู้สอนก�ำหนดให้ผู้เรียน
แต่ละคนต้องอ่านเนื้อเรื่องและสรุปประเด็นส�ำคัญลงใน
ใบงาน (タスクシート) ทีผ่ สู้ อนแจกให้เป็นการบ้านก่อน
ทุกครัง้ ใบงานการบ้าน และใบงาน peer reading แต่ละ
ใบมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กิจกรรมการอ่านแบบเพือ่ น
ช่วยเพื่อนใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาไทยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และ
แสดงความคิดเห็น
5) ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่าน
เป็นกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเกีย่ วกับบทอ่าน
โดยเฉลยค�ำตอบในแบบฝึกหัด 3 ข้อ ได้แก่ 1.ค�ำถามที่
ให้เลือกตอบถูก/ผิด 2.ค�ำถามทีใ่ ห้เลือกตอบจากตัวเลือก
ที่ก�ำหนด และ 3.ค�ำถามที่ให้เขียนตอบ ผู้สอนสุม่ ผูเ้ รียน
ให้ตอบทีละคนพร้อมทัง้ ให้กลับไปดูบทอ่านว่าตรงไหนที่
บ่งบอกว่าค�ำตอบเป็นเช่นนั้น ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
9
10

6) การฝึกใช้ค�ำศัพท์
เป็นกิจกรรมที่ให้ฝึกใช้ค�ำศัพท์ เพื่อเพิ่มวงค�ำศัพท์
ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน ประกอบด้วย
แบบฝึกหัด 3 ข้อ ได้แก่ 1.โยงค�ำศัพท์กับความหมายที่
อธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น 2. เลือกค�ำศัพท์จากข้อ 1. เติม
ลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ และ 3. ฝึกเดาค�ำ
ศัพท์โดยให้ตอบเป็นภาษาไทย ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
7) การอภิปรายกลุม่ และน�ำเสนอผลการอภิปราย
		 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันพูดคุย อภิปรายตาม
หัวข้อทีก่ �ำหนด โดยแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ละ 3-4
คน คละเพศ และระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ให้
สมาชิกท�ำหน้าทีต่ า่ ง ๆ ตาม 岩下 (2013) ได้แก่ 1.ผูส้ รุป
เนือ้ หาบทอ่าน (要約係：テキストの内容を短くまと
めて伝える) 2.ผูด
้ �ำเนินการอภิปราย (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)

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) ซึง่ จะช่วยให้สมาชิกในกลุม
่

ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเอง ทัง้ นี้ ผูเ้ รียน
ต้องสรุปผลการอภิปรายลงใบในงาน (ディスカッショ
ン提出シート) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กิจกรรมนี้
ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ระหว่างผู้เรียนอภิปราย ผู้
สอนท�ำหน้าทีเ่ ดินสังเกตการณ์แต่ละกลุม่ เพือ่ ตอบค�ำถาม
ของผู้เรียน10
		 4.2.3 การใช้ภาษาญีป่ นุ่ ของผูส้ อนในชัน้ เรียน
		 ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เขียนบทความนี้เอง ด�ำเนิน
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดคาบ
เรียน ยกเว้นกิจกรรมการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ให้
นิสิตใช้ภาษาไทยพูดคุย ถามตอบเพื่อท�ำความเข้าใจ
เนือ้ หาเรือ่ งทีอ่ า่ น และการเฉลยความหมายของค�ำศัพท์
ทีต่ อ้ งสลับเป็นพูดภาษาไทย การใช้ภาษาญีป่ นุ่ และภาษา

หมายถึงสมาชิกในกลุ่มอ่านเรื่องที่มีเนื้อหาเดียวกัน แล้วมาพูดคุย อภิปรายร่วมกันว่าเข้าใจแตกต่างกันอย่างไร (池田・舘岡, 2007)
เช่นการเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น คำ�ศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงความคิดเห็นของผู้สอนต่อหัวข้อการอภิปราย
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ไทยของผู้สอนมีอัตราส่วนประมาณ 90:10 ในระดับ
ความเร็วปกติของการพูดภาษาญีป่ นุ่ ของตัวเอง ผูส้ อนไม่
ได้พิจารณาระดับความยากของค�ำศัพท์ แต่หากเป็นค�ำ
ศัพท์เฉพาะ หรือผู้เรียนมีปฏิกิริยาไม่เข้าใจความหมาย
ผู้สอนจะอธิบายใหม่ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายขึ้น หรือให้ค�ำ
แปลภาษาไทยในบางครั้ง
4.3 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล
		 ผู้วิจัยส�ำรวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษา
ของผู้สอนในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน และ
ส�ำรวจทัศนคติต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนหลังเสร็จ
สิน้ การบรรยายครัง้ สุดท้าย รวมทัง้ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
เรียนทีล่ งทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 23
คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ที่มีหัวข้อค�ำถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่น
ของผูส้ อนโดยอ้างอิงเนือ้ หาจากอัษฎายุทธ (2012) ผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลในภาพรวม

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

5.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร
		 กลุ ่ ม ประชากรซึ่ ง เป็ น นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4-5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 113
คน เป็นเพศชาย 22 คน (ร้อยละ 19.5) และเพศหญิง
91 คน (ร้อยละ 81.5) ด้านประสบการณ์การอาศัยอยูใ่ น
ประเทศญี่ ปุ ่ น นานกว่ า 6 เดื อ นขึ้ น ไป 11 ผู ้ ที่ เ คยมี
ประสบการณ์ มีจ�ำนวน 81 คน (ร้อยละ 72) และผู้ที่ไม่
เคยมีประสบการณ์ มีจ�ำนวน 32 คน (ร้อยละ 28) ส�ำหรับ
ระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ประมาณครึง่ หนึง่ ของ
ผูเ้ รียนผ่านการสอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ่ ระดับ N2 ขึน้ ไป
11
12

5.2 ผลส�ำรวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษา
		 ของผู้สอนในชั้นเรียน
		 จากการส�ำรวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษา
ของผู้สอนแยกตามปีการศึกษา (แผนภาพ 2) พบว่า ใน
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 93 คน12 ผู้ที่ต้องการให้
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ปี
2558 มีร้อยละ 26 ปี 2560 มีร้อยละ 36 และปี 2561
มีร้อยละ 39 ส�ำหรับปี 2559 มีผู้เรียนถึงร้อยละ 71
ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการบรรยาย
ทั้งนี้คาดว่าเป็นเพราะในปีการศึกษา 2559 มีผู้เรียนที่
มีประสบการณ์อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานาน
ทั้ ง ผู ้ ที่ เ ป็ น ลู ก ครึ่ ง ไทย-ญี่ ปุ ่ น ผู ้ ที่ เ กิ ด และเติ บ โตใน
ประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่เคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น
จ�ำนวนมาก จึงมีความคาดหวังว่าการเรียนการสอนใน
วิชาการอ่านและอภิปรายภาษาญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นชัน้ ปีสงู ควร
เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด
เมื่อพิจารณาในภาพรวม (แผนภาพ 3) พบว่า ผู้ที่
ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดทั้งคาบเรียนมี
37 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
ควบคู่กับภาษาไทย มี 56 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยใน
จ�ำนวนนี้ ผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 80-90 มี
29 คน (ร้อยละ 31) ผูท้ ตี่ อ้ งการให้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ ร้อยละ
70 มี 13 คน (ร้อยละ 14) และผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษา
ญี่ปุ่นร้อยละ 40-60 มี 14 คน (ร้อยละ 15) จึงกล่าวได้
ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการให้ผู้สอนใช้
ภาษาญี่ ปุ ่ น เป็ น สั ด ส่ ว นมากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ในการ
บรรยายในชัน้ เรียน ทัง้ นีค้ าดว่าเนือ่ งจากผูเ้ รียนเป็นนิสติ
วิชาเอกชัน้ ปีสงู และส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์อาศัยอยูใ่ น
ประเทศญีป่ นุ่ จึงไม่มคี วามกังวลในการทีจ่ ะต้องฟังภาษา
ญี่ ปุ ่ น ตลอดคาบเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ การส�ำรวจของ

หมายถึงประสบการณ์การเรียน หรือการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ประมาณ 1 ปีขึ้นไป กรณีไปศึกษาต่อ 6 เดือน มีเพียง 2 คน
ผู้วิจัยไม่ได้สำ�รวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากยึดผลการสำ�รวจความคิดเห็นผู้เรียนในปีการศึกษา 2556 มาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูป
แบบการเรียนการสอน และภาษาที่ใช้ในการบรรยายเป็นปีแรก และกลับมาสำ�รวจอีกครั้งในปี 2558 สำ�หรับผู้เรียนในปีการศึกษา 2558-2561 มีบางคนไม่ได้ตอบแบบสอบถาม
เนื่องจากยังไม่กลับจากการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะสำ�รวจในคาบแรกของรายวิชา
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Macoro (1997 อ้างอิงใน Turnbull and Arnett,
2002) ทีพ่ บว่าผูเ้ รียนคาดหวังให้ผสู้ อนใช้ภาษาเป้าหมาย
(TL) เป็นหลักในการบรรยาย และต้องการให้พดู ภาษาแม่
(L1) ในบางครั้งเพื่อช่วยกระตุ้นความเข้าใจ อย่างไร
ก็ตาม หากเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนอาจ
มีความกังวลและคาดหวังให้ผสู้ อนใช้ภาษาแม่ของผูเ้ รียน
ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ดังการส�ำรวจของ 李 (2016) ที่พบว่า
ประมาณครึง่ หนึง่ ของผูเ้ รียนภาษาเกาหลีชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ พิง่
เริ่ ม เรี ย น ต้ อ งการให้ ผู ้ ส อนใช้ ภ าษาแม่ ข องผู ้ เ รี ย น
(L1=ภาษาญีป่ น่ ุ ) ควบคูก่ บั ภาษาเป้าหมาย (TL=ภาษาเกาหลี)
ในอัตราส่วน 50:50 นอกจากนี้ มีผเู้ รียนประมาณร้อยละ
13 ทีต่ อ้ งการให้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ กับภาษาเกาหลีควบคูก่ นั
ในอัตราส่วน 70:30 และ ผู้เรียนอีกประมาณร้อยละ 13
ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก จึงกล่าวได้
ว่าการทีผ่ สู้ อนจะใช้ภาษาใดในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศจ�ำเป็นต้องพิจารณาทั้งความต้องการ

และระดั บ ความสามารถทางภาษาเป้ า หมายของ
ผู ้ เ รี ย นด้ ว ย
ผลส�ำรวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษาของผูส้ อน
ในชั้นเรียนข้างต้น ท�ำให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษา
ญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ปรับรูปแบบ
กลวิธีการสอนจากที่ครูบรรยายเป็นหลัก (กิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน เช่นครูให้ผู้
เรียนอ่านและแปล สรุปความเข้าใจต่อเรือ่ งทีอ่ า่ น ครูถาม
ค�ำถามและให้นกั เรียนตอบทีละคน) ไปเป็นการให้ผเู้ รียน
ท�ำกิจกรรมกลุม่ โดยกิจกรรมหลักในห้องเรียนได้แก่ การ
อ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Reading) และการ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ได้จากบทอ่าน
(Group Discussion) และผู้สอนเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้การ
ช่วยเหลือ โดยเดินสังเกตการณ์รายกลุม่ เพือ่ อธิบาย ตอบ
ค�ำถามเมื่อจ�ำเป็น รวมทั้งเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเป็น
บางครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

แผนภาพ 1 ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นของผู้เรียนกลุ่มประชากร (หน่วย: คน)
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แผนภาพ 2 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนแยกตามปีการศึกษา

แผนภาพ 3 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอน ภาพรวมปี 2558-2561
ภาษาญี่ปุ่นร้อยละ
ภาษาญี่ปุ่นร้อยละ
ภาษาญี่ปุ่นร้อยละ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักทั้งคาบเรียน

5.3 ผลส�ำรวจทัศนคติต่อการจัดการเรียนการ
		 สอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทย
		 เพือ่ ให้ทราบว่าผูเ้ รียนมีทศั นคติตอ่ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาญีป่ นุ่ ของผูส้ อนอย่างไร ผูว้ จิ ยั
ได้ก�ำหนดค�ำถามหลัก 2 ข้อ ได้แก่ 1. ความคิดเห็นต่อ
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอนชาวไทย ซึง่
ประกอบด้วยค�ำถามย่อย 7 ข้อ โดยให้ผู้เรียนเลือกตอบ
1-5 ตามมาตราวัดของลิเกิร์ต และ 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน ผลการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อมู ล ผู้ต อบแบบสอบถาม 110 คน จาก
ประชากร 113 คนเป็นดังนี้

		 5.3.1 ทัศนคติตอ่ การจัดการเรียนการสอน
				 โดยใช้ภาษาญีป่ นุ่ ของผูส้ อนชาวไทย
		 จากผลส�ำรวจความคิดเห็นของผูเ้ รียน (ตาราง 2)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 พบว่าความพึงพอใจโดย
รวมต่อการบรรยายโดยใช้ภาษาญีป่ นุ่ ของผูส้ อนในรายวิชา
“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” มีค่าเฉลี่ย13 เท่ากับ
4.27 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งนี้หัวข้อที่ค่าประเมิน
สูงสุด ได้แก่ “ท่านได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่น
ทีอ่ าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.49
จัดอยู่ในระดับ “มาก” ล�ำดับที่สอง ได้แก่ “ภาษาญี่ปุ่น
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ที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ล�ำดับที่สาม ได้แก่
“การบรรยายด้วยภาษาญีป่ นุ่ ของอาจารย์ชาวไทยเป็นการ
เพิ่มข้อมูลป้อนเข้า (input) ด้านภาษาญี่ปุ่น” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ล�ำดับที่สี่ ได้แก่
“การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดกระตุ้น
ให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
จัดอยู่ในระดับ “มาก” ในทางกลับกัน หัวข้อค�ำถามเชิง
นิเสธ ได้แก่ “ท่านรู้สึกแปลกที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษา
ญี่ปุ่นในการบรรยาย” และ “ท่านรู้สึกเป็นภาระที่ต้อง
ฟังอาจารย์ชาวไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น” มีค่าการ
ประเมินซึ่งจัดอยู่ในระดับ “น้อย” โดยมีค่าเท่ากับ 2.07
และ 1.74 ตามล�ำดับ
หากพิจารณาค่าประเมินความพึงพอใจแต่ละปีการ
ศึกษาจะพบว่า หัวข้อที่ 1 “ภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ าจารย์ชาวไทย
ใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” หัวข้อที่ 2 “ท่านได้เรียนรู้
ภาษาญีป่ น่ ุ จากภาษาญีป่ น่ ุ ทีอ่ าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน”
หัวข้อที่ 4 “การบรรยายด้วยภาษาญีป่ นุ่ ของอาจารย์ชาว
ไทยเป็นการเพิม่ ข้อมูลป้อนเข้า (input) ด้านภาษาญีป่ นุ่ ”
และ หัวข้อที่ 5 “การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น
ทั้งหมดกระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” ค่าเฉลี่ย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ในทางกลับกับ หัวข้อ
ค�ำถามเชิงนิเสธ ได้แก่ หัวข้อที่ 3 “ท่านรู้สึกแปลกที่
อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย” และ
หัวข้อที่ 6 “ท่านรูส้ กึ เป็นภาระทีต่ อ้ งฟังอาจารย์ชาวไทย
บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น” ค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง โดย
เฉพาะในปี 2559 ทัง้ นีห้ ากกลับไปดูผลส�ำรวจความคาด
หวังต่อการใช้ภาษาของผูส้ อนแยกตามปีการศึกษา (แผนภาพ 2)
จะพบว่า ในปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ
71) คาดหวังให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการ
บรรยาย คาดว่าด้วยเหตุนี้ผู้เรียนในปีการศึกษา 2559
13

จึงรูส้ กึ พึงพอใจค่อนข้างมากต่อการทีผ่ สู้ อนจัดการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
ผลการวิเคราะห์ข้างต้นท�ำให้สรุปได้ว่า ผู้เรียนมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา
ญีป่ นุ่ ของผูส้ อนชาวไทย โดยรูส้ กึ ว่าภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ าจารย์
ชาวไทยพูดเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัษฎายุทธ
(2012) ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นที่
อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน การใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้
สอนเป็นการเพิ่มอินพุตด้านภาษาญี่ปุ่น และเป็นการ
กระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ถึงแม้ช่วงแรก ๆ
จะรูส้ กึ แปลกทีอ่ าจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในการบรรยาย
แต่ความรูส้ กึ ดังกล่าวก็ลดน้อยลงในปีหลัง ๆ ทัง้ นีค้ าดว่า
ส่วนหนึง่ เป็นเพราะผูเ้ รียนได้รับรูข้ ้อมูลจากรุน่ พีม่ าก่อน
แล้ ว ว่ า วิ ช านี้ อ าจารย์ ใ ช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น สอน นอกจากนี้
ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่รสู้ กึ ว่าเป็นภาระทีต่ อ้ งฟังอาจารย์ชาว
ไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น
ส�ำหรับประเด็นที่ว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาว
ไทยใช้เข้าใจง่าย” นั้น ผู้วิจัยคิดว่ามีสาเหตุ 3 ประการที่
ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกเช่นนั้น ประการที่หนึ่ง เนื่องจากผู้สอน
ไม่ใช่เจ้าของภาษา กรณีที่นึกค�ำศัพท์เฉพาะบางค�ำไม่
ออกก็จะใช้กลยุทธ์การทดแทนโดยการอธิบายแทนการ
ใช้ค�ำศัพท์ ประการที่สอง เนื่องจากผู้สอนพูดภาษาไทย
เป็นภาษาแม่เช่นเดียวกับผู้เรียน จึงมีระบบความคิดพื้น
ฐานใกล้เคียงกัน แม้จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อาจมีบาง
ส่วนที่แปลมาจากภาษาแม่ ท�ำให้เดาความหมายสิ่งที่
ต้องการจะสือ่ ได้งา่ ย ประการทีส่ ามคือวิชาการอ่านและ
อภิปรายภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนก�ำหนดให้ผู้เรียนต้องอ่าน
ท�ำความเข้าใจเนื้อหามาก่อน เมื่อต้องมาฟังบรรยาย
เนือ้ หาเดิมซำ�้ เป็นภาษาญีป่ นุ่ ก็สามารถเข้าใจได้งา่ ยและ
ไม่เป็นภาระมากเกินไป

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” 1.001.50 หมายถึง “น้อยที่สุด” (บุญชม ศรีสะอาด, 2539)

38

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

ตาราง 2 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอนชาวไทย
หัวข้อค�ำถาม

ปี 2559

ค่าเฉลี่ย
ปี 57-61

4.48
“มาก”

4.40
“มาก”

ปี 2558

1. ภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ าจารย์ชาวไทยใช้ใน
ห้องเรียนเข้าใจง่าย

4.23
“มาก”

4.18
“มาก”

4.58
4.62
“มากที่สุด” “มากที่สุด”

2. ท่านได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษา
ญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

4.15
“มาก”

4.24
“มาก”

4.74
4.71
4.65
“มากที่สุด” “มากที่สุด” “มากที่สุด”

3. ท่านรู้สึกแปลกที่อาจารย์ชาวไทยใช้
2.62
2.71
1.32
ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย
“ปานกลาง” “ปานกลาง” “น้อยที่สุด”
4. การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของ
4.15
4.18
4.68
อาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิ่มข้อมูลป้อน
“มาก”
“มาก”
“มากที่สุด”
เข้า (input) ด้านภาษาญี่ปุ่น

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2557

4.49
“มาก”

1.86
“น้อย”

1.65
“น้อย”

2.07
“น้อย”

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
บรรยายโดยใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในรายวิชา
“การอ่านและอภิปรายภาษาญีป่ นุ่ ”

4.08
“มาก”

4.00
“มาก”

4.47
“มาก”

4.38
“มาก”

4.52
“มากที่สุด”

4.27
“มาก”

ทัง้ นีจ้ ากการสัมภาษณ์ ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นต่อ
ค�ำถามทีว่ า่ “รูส้ กึ อย่างไรกับการทีอ่ าจารย์คนไทยสอนโดย
ใช้ภาษาญีป่ นุ่ ทัง้ หมด รูส้ กึ แปลกไหม” ดังต่อไปนี้
ผูเ้ รียนทีไ่ ม่รสู้ กึ แปลกทีอ่ าจารย์ชาวไทยบรรยายเป็น
ภาษาญีป่ นุ่
(1) ไม่แปลกค่ะ คิดว่า เอ่อ...คิดว่าดีคะ่ เพราะภาษาที่
อาจารย์ใช้ก็ไม่ได้เข้าใจยากมาก   แล้วก็แบบสื่อสารได้เข้าใจดี
(#6101)
(2) ถ้าผมไม่เคยไปเรียนญีป่ นุ่ ผมอาจจะรูส้ กึ แปลก แต่ไป
เรียนญีป่ นุ่ มาก็เลยรูส้ กึ ชินแล้ว (#6102)
(3) ส�ำหรับหนู หนูไม่ (รูส้ กึ แปลก) น่าจะเพราะไปแลก
เปลีย่ นมาด้วย ก็คนุ้ กับการทีเ่ ขาสอนเป็นภาษาญีป่ นุ่ พอมาฟังก็เลย

ไม่คอ่ ยรูส้ กึ ว่ามันแปลก หรือมีแปลกตอนทีอ่ าจารย์พดู ภาษาไทย
มากกว่า  เหมือนฟังในกูเกิล้ บางทีตอนพูดภาษาไทย ตอนทีอ่ าจารย์
ให้แปลค�ำศัพท์ตรงแบบฝึกหัดเป็นภาษาไทย เสียงจะกึง่ โมโนโทนนิด
หนึง่ มันไม่ได้แย่ แต่รสู้ กึ แปลก ๆ (#6103)
(4) ไม่คะ่ หนูไม่รสู้ กึ แปลกเลยสักนิด  → T: แล้วรูส้ กึ
ว่าแตกต่างจากฟังอาจารย์ญปี่ นุ่ บรรยายไหมคะ → S: speed ช้า
กว่า เพราะอาจารย์ชาวญีป่ นุ่ เป็น native ทีจ่ ะคิดแล้วก็พดู ออกมา
ได้เลย ส่วนเรือ่ งของค�ำศัพท์ หนูคดิ ว่าด้วยความทีเ่ ราเป็นคนไทย
เหมือนกัน ฉะนัน้ กระบวนการการคิดก็นา่ จะมีความคล้ายกันอยูแ่ ล้ว
ก็จะฟังง่ายกว่า แต่อนั นัน้ ภาษาแม่เขาคือภาษาญีป่ นุ่ เวลาเราจะ
แปลกลับมาเป็นภาษาไทยก็จะแปลยากกว่านิดนึง (#6105)
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(5) ส�ำหรับหนู หนูชอบการสอนทีใ่ ช้ภาษาญีป่ นุ่ มากกว่า
อาจจะเป็นเพราะวิชานีไ้ ด้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ ปกติจะไม่ใด้ใช้ภาษาญีป่ นุ่
ในห้องเรียนอยูแ่ ล้ว นอกจากเรียนกับอาจารย์ญปี่ นุ่ หนูรสู้ กึ ว่าพอ
ไม่ได้ใช้จะไม่คอ่ ยได้พฒ
ั นามากขนาดนัน้ อย่างหนูไปเรียนทีญ
่ ปี่ นุ่
พอกลับมาก็รสู้ กึ ว่า skill ในการพูดของตัวเองดีขนึ้ บ้าง แต่รสู้ กึ ว่า
skill ฟังจะดีกว่า พอหนูมาฟังอาจารย์พดู บรรยายเป็นภาษาญีป่ นุ่ ก็
รูส้ กึ ว่าเข้าใจได้งา่ ย ทีไ่ ม่เข้าใจเลยมีสว่ นน้อยมากเป็นบางครัง้ แต่วา่
อาจารย์กจ็ ะอธิบายค�ำศัพท์ยาก ๆ ให้ฟงั อีกที หนูกเ็ ลยคิดว่าเข้าใจ
ได้ทงั้ หมด → T: แล้วรูส้ กึ แปลกไหมคะ → S: ไม่แปลกค่ะ เหมือน
เรียนในคาบญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นปกติ ไม่รู้สึกแปลกเลยค่ะ
(#6106)
(6) หนูวา่ ก็ไม่แปลกนะคะ ก็ดดี ว้ ยซ�ำ 
้ → T: ดียงั ไงคะ
→ S: ก็เหมือนเราได้ฝกึ ฟังไปด้วยค่ะ ฝึกฟัง แล้วก็เรียนรูก้ ารใช้
ภาษาของอาจารย์เค้าน่ะค่ะ ว่าอาจารย์เค้าใช้ภาษายังไง เรียนรูต้ รง
นั้น แล้วเราลองเอามาปรับใช้ ก็แบบพยายามฟัง บางส่วนก็ โอ้
อาจารย์พดู เก่งจัง เหมือนคนญีป่ นุ่ เลย อะไรอย่างนี้ (#6107)
(7) หนูคดิ ว่าดี เพราะว่าเราได้ฟงั ภาษาญีป่ นุ่ อาจารย์ก็
ไม่ได้พดู เร็วมาก ก็เลยแบบว่าฟังเข้าใจได้ทงั้ หมด → T: ไม่รสู้ กึ
แปลกหรือคะ  → S: ไม่คะ่ หนูชอบ → T: ท�ำไมหนูชอบ → S:
หนูชอบอะไรทีม่ นั ยาก ๆ มันท้าทายดี (#6108)
(8) (ผูส้ อนเข้าใจผิดว่าผูเ้ รียนก�ำลังพูดถึงการเรียนในวิชา
ของตนเอง) → T: แสดงว่าภาษาญีป่ นุ่ ทีค่ รูใช้สำ� หรับหนูเข้าใจยาก
เหมือนกัน เข้าใจยากตรงไหน เช่นอะไรบ้างคะ → S: บางครัง้ เข้าใจ
ยาก เช่นอะไรหนูกจ็ ำ� รายละเอียดไม่ได้แล้ว ตอนนัน้ หนูเรียนกับอ....
→ T:  ไม่คะ่ วิชาครูคะ่   → S: อ๋อ วิชาครูเหรอคะ วิชาของครู
ไม่มเี ลย หนูฟงั ออกหมดทุกอย่าง อาจารย์พดู เข้าใจง่าย → T: วิชา
ครูหนูเข้าใจนะคะ  → S: เข้าใจค่ะ อาจารย์จะปรับเปลีย่ นให้เข้าใจ
ง่าย ไม่ใช้คำ� ยาก ๆ เท่าไหร่ ท�ำให้รสู้ กึ ลืน่ ไหล → T: แล้วก็ไม่รสู้ กึ
แปลกว่าท�ำไมอาจารย์ไทยต้องพูดภาษาญีป่ นุ่ ด้วยเหรอ → S: ไม่รู้
สึกแปลกเลยค่ะส�ำหรับอาจารย์พดู (#6109)
(9) ไม่แปลกนะคะ อาจจะคุน้ เคยกับการเรียนทีญ
่ ปี่ นุ่ มา
ก็เลยแบบพอท�ำความเข้าใจในหัวได้ (#6110)
(10) คิดว่าไม่แปลก เพราะว่า เหมือนเราเรียนญีป่ นุ่ ก็ดที ี่

ไม่คะ่ หนูรอู้ ยูแ่ ล้ว เหมือนรุน่ พีเ่ คยบอกมาว่าวิชานีอ้ าจารย์จะพูด
ภาษาญีป่ นุ่ (#6111)
(11) (ผู้เรียนบอกว่าตกใจที่พบว่าอาจารย์ไทยสอนเป็น
ภาษาญีป่ นุ่ ) T:  กลับมาครัง้ ทีส่ องของการเรียน ก็เลยตกใจ แล้วรูส้ กึ
แปลกไหมคะ → S: ไม่แปลก โอเค ๆ  → T: ฟังภาษาญีป่ นุ่ ทีค่ รู
พูดยากเกินไปไหม  → S:  ไม่ ไม่คะ่ ฟังเข้าใจง่าย → T: speed
เป็นยังไงคะ  → S: โอเคค่ะ ขนาดนีก้ ำ� ลังดี แต่ถา้ เร็วกว่านีห้ นูก็
แบบ...หนูกไ็ ม่ได้เองง่ะ ถ้า speed เร็วกว่านีห้ นูกจ็ ะแบบเริม่ หลุด
(#6112)
(12) ถ้าโดยส่วนตัวแล้วรูส้ กึ ค่อนข้างชอบ เพราะเหมือนว่า
แบบ พออาจารย์พดู เราก็รสู้ กึ ว่า เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน ซึง่
บางทีกไ็ ม่จำ� เป็นต้องเป๊ะ เคร่ง ส�ำนวน hatsuon อะไรขนาดนัน้ ขอ
แค่กล้าพูดก็ทำ� ให้สนทนาต่อได้ ก็เลยแบบท�ำให้มคี วามมัน่ ใจในการ
พูดเพิม่ มากขึน้ (#6113)
(13) ไม่แปลก (หัวเราะ) ชอบ... หนูชอบ หรือว่าเพราะว่า
หนูไปญีป่ นุ่ มา ก็เลยรูส้ กึ ว่ามันโอเค มันได้ฝกึ การฟังด้วย รูว้ า่ คนไทย
ถ้าพูดญีป่ นุ่ จะเป็นแบบนี้ คนญีป่ นุ่ พูดญีป่ นุ่ เป็นอีกแบบนึง → T:
แล้วแตกต่างกันยังไงคะ → S: น่าจะเป็นเรือ่ งการใช้คำ� ศัพท์ (อ.
ไทย) ใช้คำ� ศัพท์ให้นกั เรียนเข้าใจง่าย ส�ำหรับหนูนะ ซึง่ มันก็ดสี ำ� หรับ
นักเรียน เลือกค�ำศัพท์ทงี่ า่ ยกว่า แต่ถา้ เป็นญีป่ นุ่ เขาก็จะพูดเร็วกว่า
ด้วย แล้วค�ำศัพท์กจ็ ะยากขึน้ นิดนึง (#6115)
(14) ก็โอเคครับ ไม่แปลก ถือว่าเป็นการฝึกให้ใช้ภาษา แล้ว
ก็คนุ้ ชินกับการใช้ภาษา การฟังด้วย (#6116)
(15) ไม่แปลกค่ะ  → T: ก็คอื รับได้  → S: ค่ะ  → T:
แล้วภาษาญีป่ นุ่ ทีค่ รูไทยใช้ตา่ งจากอาจารย์ญปี่ นุ่ ใช้ไหมคะ เช่นพูด
ช้ากว่า ค�ำศัพท์ทใี่ ช้งา่ ยกว่า → S: ค่ะ อาจารย์ไทยจะพูดช้ากว่า
แล้วก็ชดั เจนกว่า เข้าใจง่าย ศัพท์ทอี่ ธิบายความหมายให้ฟงั ก็เข้าใจ
ง่าย เป็นศัพท์งา่ ย ๆ หนูรสู้ กึ ว่าตอนอาจารย์ญปี่ นุ่ พูดแล้วแบบ...
สมมุตอิ ธิบายถึงค�ำศัพท์ บางค�ำก็เป็นศัพท์ทเี่ ข้าใจยากอยูด่ ี (#6117)
(16) ก็ไม่ (แปลก) นะครับ เพราะเหมือนพอเราได้ฟงั ภาษา
ญีป่ นุ่ บ่อย ๆ ในคาบ ก็เหมือนเราได้ฝกึ ฟังด้วย อาจารย์จะพูดด้วย
ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ยากมาก ถ้าเป็นค�ำศัพท์ยากที่นักเรียนไม่เข้าใจ
อาจารย์ชาวไทยก็อธิบายให้ฟงั ได้ (#6120)

อาจารย์พดู ภาษาญีป่ นุ่ จะได้ฝกึ ฟัง → T: ไม่ตกใจนะคะ → S:
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(17) ไม่คะ่ ไม่แปลก → T: ฟังอาจารย์ไทยสอนเป็นภาษา
ญีป่ นุ่ ต่างจากคนญีป่ นุ่ ไหม เรือ่ งของความเร็ว ความยาก  → S:
ความเร็วต่างค่ะ → T: หมายถึงอาจารย์ชาวไทยพูดช้ากว่าใช่ไหม
→ S: ประมาณนัน้ ค่ะ เท่าทีเ่ คยเจอมา แต่อาจารย์นา่ จะพูดเร็วกว่า
อ.J (อาจารย์ชาวญีป่ นุ่ ) → T: แสดงว่าครูกไ็ ม่ได้พดู ช้าหรือคะ →
S: ก็ไม่ชา้ ค่ะ ก็ดคี ะ่ ฝึกไปสอบ N1 → T: แล้วภาษาทีใ่ ช้งา่ ยกว่า
ไหมคะ → S: เหมือนคนญีป่ นุ่ จะพยายามท�ำให้งา่ ยกว่า → T: ครู
ไม่ได้ทำ� ให้งา่ ยเหรอ → S: ไม่ ๆ เหมือนอาจารย์จะให้ศพั ท์ใหม่เพิม่
อย่างเมือ่ เช้า ค�ำว่าอะไร “อุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม”  → T: 「貢献
度」？→ S:  ค่ะ วิชา อ.J เหมือนเขาจะให้ไป yoshuu มา มีศพ
ั ท์
ใหม่เขาก็ไม่ใช้ เขาก็ใช้ศพั ท์แค่ตรงนัน้ แต่วา่ มีศพั ท์เพิม่ มาก็ไม่ใช่วา่
ไม่ดี เพราะหนูจะได้เอาไปสอบได้ → T: แสดงว่าความเร็วก็ไม่ชา้
กว่าคนญีป่ นุ่ ความยากก็ไม่ได้พดู ง่ายกว่าคนญีป่ นุ่ → S: ก็ไม่คะ่
(แต่) ไม่ใช่เรือ่ งไม่ดี (#6121)
(18) ไม่แปลกค่ะ ไม่แปลก → T: รูส้ กึ ไหมว่าเอ๊ะอาจารย์
เป็นคนไทยท�ำไมต้องใช้ภาษาญีป่ นุ่ ด้วย → S: ไม่แปลกค่ะ ไม่แปลก
→ T: แล้วรูห้ รือยังว่าท�ำไมครูถงึ พูดภาษาญีป่ นุ่ ในห้อง จ�ำได้ไหม
→ S: จะได้ใช้ใช่ไหมคะ → T: คือ ครูอยากให้พวกหนูพดู ไง →
S: ค่ะ → T: ครูกไ็ ม่ได้ขเี้ กียจใช่ไหม ต้องบังคับให้พวกหนูพดู โดย
เห็นว่าครูพดู เหมือนเราสัญญากันว่าครูพดู พวกเราก็พดู ไม่มใี ครขี้
เกียจ → S: ใช่คะ่ เหมือนพออาจารย์พดู เราก็จะพูดเป็นญีป่ นุ่ ไป
เองด้วย → T: ถ้าอย่างนัน้ ถ้าอาจารย์คนไทยจะสือ่ สารกับเราเป็น
ภาษาญีป่ นุ่ เราก็ไม่นา่ จะรูส้ กึ แปลกไหม  → S:ใช่คะ่ เอ๊ะ ก็ไม่นะ
คะ ก็อาจจะแล้วแต่รายวิชาด้วยหรือเปล่า   ..... ตอนแรกหนูแอบ
กังวลด้วย ได้ยนิ รุน่ พีเ่ ล่าให้ฟงั มาบ้างว่า เนีย่ เรียนวิชา อ… อาจารย์
เขาจะพูดญีป่ นุ่ หมดเลยนะ หนูกแ็ อบกังวลว่า เอ๊ะ เรียนกับรุน่ พีด่ ว้ ย
จะรูเ้ รือ่ งไหมนะ อะไรอย่างนี้ แต่พอมาฟังก็ไม่ได้ยากขนาดนัน้ ก็พอ
ฟังได้ แต่มนั ติดทีห่ นูพดู ไม่คอ่ ยออก (#6122)
(19) ไม่คะ่ หนูวา่ สอนแบบนีด้ กี ว่า เป็นภาษาญีป่ นุ่ เลย หนู
ชอบแบบนี้ → T: เห็นหนูไม่คอ่ ยพูด ครูกเ็ ป็นกังวลนิดหน่อยว่าจะ
เข้าใจ speed ทีค่ รูพดู ไหม ยากเกินไปหรือเปล่า ภาษาทีค่ รูใช้ใน
ห้อง → S: เข้าใจค่ะ  เข้าใจได้คะ่ (#6123)

ผูเ้ รียนทีร่ สู้ กึ แปลก หรือเป็นภาระทีอ่ าจารย์ชาวไทย
บรรยายเป็นภาษาญีป่ นุ่
(1) แปลกค่ะ   ส�ำหรับทีน่ เี่ พราะว่าตัง้ แต่เรียนมาไม่เคย
เจอ → T:  แล้วรูส้ กึ ยังไง → S:  ดีคะ่ ดีใจมากเลยค่ะ รูส้ กึ ว่าพอก
ลับมาจากญีป่ นุ่ ไม่คอ่ ยได้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ เลย ทัง้ ฟัง ทัง้ พูด พูดก็ไม่ได้
พูด พูดกับอาจารย์ เอาจริง ๆ ยังเยอะกว่าทีเ่ รียนกับอาจารย์คนญีป่ นุ่
เลย → T:  จริงเหรอ → S: จริงค่ะ เพราะเหมือนของปี 5 ทีเ่ รียน
จะไม่ได้เน้น speaking ก็เลยเหมือนได้รบั อย่างเดียว พูดอีกทีกพ็ รี
เซ้นต์หน้าห้อง แต่พรีเซนต์กเ็ หมือนจ�ำมาพูด มันไม่ได้คดิ ตรงนัน้ เลย
ของอาจารย์ตอน discuss เป็นภาษาญีป่ นุ่ ก็ได้คดิ ตรงนัน้ เลย ได้พดู
ออกมาเลย (#6114)
(2) ก็ดว้ ยความทีไ่ ม่เคยเรียน ครัง้ แรกก็จะรูส้ กึ ...หนักมาก
→ T: ครัง้ แรกทีเ่ จอกันน่ะเหรอ → S: ใช่คะ่ ก็แบบ...มันต้อง
แล้วยิ่งอาจารย์เป็นอาจารย์คนไทย อย่างเช่นอาจารย์ใช่ไหมคะ
อาจารย์จะมี interaction กับนักเรียนมาก → T: เหรอ → S: ใช่
ค่ะ แล้วปกติหนูฟงั ขนาดอาจารย์ทเี่ ป็นญีป่ นุ่ พูดญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่เขา
จะพูดบรรยาย ไม่ได้มา (ถาม) ใช่ไหม? นูน่ นีน่ น่ั อะไรอย่างนี้ ไม่ได้
มาถามเราตรง ๆ หนูกต็ อ้ งตัง้ ใจฟังเป็นพิเศษ ก็รสู้ กึ ว่าหนักพอสมควร
แต่หลัง ๆ ก็รสู้ กึ โอเค ปรับได้แล้ว ประมาณครัง้ ที่ 3 เป็นต้นไป .....
→ T: หนักคืออะไรคะ หมายถึงรูส้ กึ เครียด? → S: นิดนึง → T:
หรือว่าไม่เข้าใจ → S:  เครียด → T: เครียดทีต่ อ้ งฟังภาษาญีป่ นุ่
ตลอดเวลาใช่ไหม → S: ใช่คะ่ เพราะมันเป็นภาษาทีเ่ ราต้องแปล
ประมวลผลในหัว ส�ำหรับหนู ไม่ใช่วา่ ฟังมาปุบ๊ แล้วเข้าใจเลย หนูตอ้ ง
ใช้เวลาในการคิด ประมวลผล (#6118)
(3) รูส้ กึ ว่าเป็นอะไรทีแ่ ปลก แล้วก็ดดี ว้ ยค่ะ คือเมือ่ ก่อน
ถ้าเป็นอาจารย์ไทยก็จะเป็นภาษาไทยไปเลย แต่อนั นีเ้ ป็นวิชาการ
อ่านทีไ่ ม่ใช่วชิ าทีเ่ น้นการฟัง-พูด แล้วอาจารย์มาสอนเป็นญีป่ นุ่ แบบ
นี้ หนูวา่ ก็โอเคค่ะ เหมือนช่วยกระตุน้ ให้เรา discussion เป็นภาษา
ญีป่ นุ่ ด้วย → T: ครูไทยพูดภาษาญีป่ นุ่ ในห้องไม่แปลก? → S:
รูส้ กึ ...ดีคะ่ → T: ภาษาญีป่ นุ่ ทีค่ รูพดู มีอะไรทีไ่ ม่เข้าใจบ้างไหม  →
S: speed ก็ดแี ล้วค่ะ แต่ตอนแรก ๆ หนูยงั ปรับตัวไม่คอ่ ยได้ ทีเ่ ป็น
บทเกีย่ วกับหลักการอ่าน พวก skimming อันนัน้ หนูจะค่อนข้างตาม

ยุพกา ฟูกุชิม่า | Yupaka Fukushima

41

ไม่ทนั   (ข้อดีกค็ อื )ท�ำให้ชนิ ภาษาญีป่ นุ่ มากยิง่ ขึน้ ได้พดู ตอน discuss
ด้วย ได้ฟงั อาจารย์ดว้ ย ตอนอาจารย์อธิบาย เฉลยบท(#6119)

จากค�ำตอบของผูเ้ รียน 22 คน (มี 1 คนทีไ่ ม่แสดง
ความคิดเห็น) พบว่า ผูท้ คี่ ดิ ว่าการทีอ่ าจารย์ไทยใช้ภาษา
ญีป่ นุ่ สอนเป็นเรือ่ งแปลกหรือเป็นภาระ มีเพียงแค่ 3 คน
โดยในจ�ำนวนนี้ 2 คนยังคงมีทศั นคติเชิงบวกต่อประเด็น
ดังกล่าวโดยระบุวา่ “รูส้ กึ แปลก แต่ด”ี นอกจากนีใ้ นเรือ่ ง
ของระดับความยาก ผูเ้ รียนกว่าครึง่ ระบุวา่ ภาษาทีผ่ สู้ อน
ใช้ไม่ได้ยากเกินไป ส่วนใหญ่เข้าใจได้
ส�ำหรับประเด็น “การทีอ่ าจารย์บรรยายด้วยภาษา
ญีป่ นุ่ ทัง้ หมดกระตุน้ ให้ตวั เองใช้ภาษาญีป่ นุ่ มากขึน้ ” มีผู้
เรียนแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
(1) ท�ำให้นอกจากจะฟังได้กย็ งั ต้องพูดโต้ตอบกับอาจารย์
ได้ดว้ ย ท�ำให้มคี วามพยายาม (ทีจ่ ะพูด) มากขึน้ (#6102)
(2) คิดว่าท�ำให้เราอยากพูด (ภาษาญีป่ นุ่ ) ตอน discuss
ก็พยายามพูด แต่อาจจะไม่ได้เท่าอาจารย์ (#6108)
(3) ส่วนตัวคิดว่าที่อาจารย์สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะค่อน
ข้างดีแบบมาก ๆ ครับ เพราะว่าบางทีเรานัง่ อยูก่ บั กลุม่ เพือ่ น บางที
ถ้ามีรนุ่ น้อง เขาก็จะไม่กล้าพูด กลัวผิดอะไรอย่างนี้ ถ้าอาจารย์พดู ก็
แบบจะท�ำให้น้องกล้าพูดกับอาจารย์มากขึ้น หรือได้พูดเป็น
ธรรมชาติมากขึน้ (#6113)
(4) T: เห็นครูทไี่ ม่ได้เป็น native พูดภาษาญีป่ นุ่ กระตุน้
ให้เราพยายามพูดภาษาญีป่ นุ่ บ้างไหม → S: กระตุน้ ค่ะ  → T:
แต่ไม่เครียดใช่ไหม → S: ไม่เครียดค่ะ ตัง้ แต่ตอนหนูมาแรก ๆ หนู
ว่าคาบอาจารย์ดที สี่ ดุ …ไม่เหมือนวิชาอืน่ ก็เลยอยากเรียน → T:
หรือว่าใกล้เคียงกับทีเ่ รียนทีญ
่ ปี่ นุ่ หรือเปล่า  → S: ใช่ๆๆ คล้าย ๆ
อย่างนี้ หนูรสู้ กึ ว่าตอนอยูท่ ญ
ี่ ปี่ นุ่ ได้ญปี่ นุ่ ทุกวันเหมือนโดนบังคับ
พอกลับมา อะไร ท�ำไมอาจารย์พดู ไทยได้งา่ ยดายอย่างงี้ ไม่ได้ยนิ
ญีป่ นุ่ เลย มีแต่คาบอาจารย์คนญีป่ นุ่ แค่ 2 คาบเอง ก็เลยรูส้ กึ แบบ
อยากเรียนเป็นญีป่ นุ่ เหมือนเดิม มันรูส้ กึ ซึมซับเข้าไป (#6114)
(5) หนูรสู้ กึ ว่า พอเป็นคาบทีพ่ ดู ภาษาญีป่ น่ ุ กันทัง้ หมด เราก็
ควรจะพูดเป็นภาษาญีป่ นุ่ ทัง้ หมดด้วย T: แล้วในวิชานีป้ ระเมินตัวเองว่า
พูดภาษาญีป่ นุ่ มากน้อยแค่ไหน → S: พูดเยอะขึน้ มากเลยค่ะ ตอนจับ
กลุม่ (discussion) คือปกติ ถ้าพูดเป็นญีป่ น่ ุ คุยเรือ่ งทัว่ ๆ ไปก็ไม่คอ่ ยพูด
อยูแ่ ล้วด้วย เหมือนพอเราต้องมาพูดความคิดเห็นของเรากับเพือ่ น ก็แบบ
จ�ำเป็นต้องพูดมากขึน้ ก็พยายามพูดให้ได้เยอะทีส่ ดุ (#6117)
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(6) ถ้าสมมุติอาจารย์ถามเป็นภาษาญี่ปุ่น แล้วหนูตอบ
เป็นภาษาไทยซึง่ ก็นา่ จะเคยนะคะ แต่หนูกจ็ ะรูส้ กึ เกรงใจว่าแบบ ถ้า
อาจารย์ยงั พูดภาษาญีป่ นุ่ มาอีก หนูกต็ อ้ งพูดภาษาญีป่ นุ่ ด้วยแล้ว หนู
ก็รสู้ กึ ว่าพูดได้เยอะมากขึน้ นะคะ...... ส่วนหนึง่ พูดเพราะต้องเขียน
task เป็นภาษาญีป่ นุ่ ต่อด้วย ก็เลยต้องพูดออกมาเพือ่ ให้เรียบเรียง
ได้ดว้ ย(#6118)
(7) ก็เห็นอาจารย์พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็แบบ... อยาก
พยายามพูดเป็นภาษาญีป่ นุ่ ด้วยเหมือนกัน  T: เพราะอะไรคะ →
S: ก็เราเรียนภาษาญีป่ นุ่ มาแล้ว อาจารย์เขาใช้ภาษาญีป่ นุ่ ก็อยาก
ใช้ภาษาญีป่ นุ่ บ้าง บางทีในห้องเวลาเรียนวิชาอืน่ เราก็ไม่คอ่ ยได้ใช้
ภาษาญีป่ นุ่ เท่าไหร่ (#6120)
(8) ถ้าอาจารย์พดู (ภาษาญีป่ นุ่ ) มา หนูกต็ อ้ งพยายามพูด
ด้วย  T: ถ้าครูพดู ญีป่ นุ่ แล้วหนูตอบไทยมันจะแปลกไหม  → S:
หนูวา่ มันแปลก เหมือนมันเป็นการสัง่ ตัวเองไปโดยอัตโนมัตวิ า่ ถ้าเขา
พูดญีป่ นุ่ มา เราก็ตอ้ งตอบกลับเป็นญีป่ นุ่ ไปด้วย (#6122)
(9) ถือว่าได้พดู ในคาบอาจารย์เยอะทีส่ ดุ แล้ว ถ้าเทียบกับ
คาบอืน่ หนูเรียนกับอ.ญีป่ นุ่ แค่คาบเดียว แต่จะได้พดู มากสุดก็ตอน
ออกไป speech แต่วา่ เวลาถาม-ตอบก็ไม่คอ่ ย น้อยค่ะ (#6123)

5.3.2 สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากภาษาญีป่ น่ ุ ทีอ่ าจารย์
				 ชาวไทยใช้ในห้องเรียน
		 จากแผนภาพ 4 ผลส�ำรวจพบว่าผู้เรียนร้อย
ละ 88 คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาว
ไทยใช้ในห้องเรียนคือ ค�ำศัพท์ ล�ำดับที่สองคือ การออก
เสียง (ร้อยละ 71) ล�ำดับทีส่ ามคือ ภาษาพูดทีอ่ าจไม่ตรง
ตามไวยากรณ์ (ร้อยละ 59) และล�ำดับสุดท้ายได้แก่
ไวยากรณ์ (ร้อยละ 33) ส�ำหรับความคิดเห็นอืน่ ๆ ทีร่ ะบุ
ในแบบสอบถามได้แก่ “การพูดไม่จ�ำเป็นต้องใช้ศัพท์
ยากๆ แต่สามารถใช้ค�ำที่สามารถเข้าใจได้ง่าย” “การ
เรียบเรียงเป็นประโยคที่สามารถเข้าใจได้ง่าย (อาจารย์
พูดแล้วเข้าใจได้ง่าย)” เป็นต้น
ผลวิจยั ข้างต้นแตกต่างอัษฎายุทธ (2012) ทีพ่ บว่า
สิง่ ทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการบรรยายเป็นภาษาญีป่ นุ่ ของ
ผู้สอนชาวไทย 3 ล�ำดับแรกได้แก่ 1. ไวยากรณ์ (ร้อยละ
73) 2. วิธพี ดู ทีอ่ าจไม่ตรงตามไวยากรณ์ และกลยุทธ์การ
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แผนภาพ 4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน
ไวยากรณ์
ภาษาพูดที่อาจไม่ตรงตามไวยากรณ์
การออกเสียง
ค�ำศัพท์

ใช้ Filler (ร้อยละ 64 เท่ากัน) 3. กลยุทธ์การพูดอ้อม
และ การออกเสียง (ร้อยละ 55 เท่ากัน) ทั้งนี้คาดว่าเป็น
เพราะวิชานี้เป็นวิชาการอ่าน และมีเนื้อหาบทอ่านที่
หลากหลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงรู้สึกว่าได้เรียนรู้ค�ำศัพท์
มากกว่าไวยากรณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนต่อประเด็น
ค�ำถามทีว่ า่ “ได้เรียนรูอ้ ะไรจากภาษาญีป่ นุ่ ทีค่ รูใช้หรือไม่”
สามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
(1) ทีไ่ ด้เรียนรูส้ ว่ นใหญ่กจ็ ะเป็นค�ำศัพท์ใหม่ ๆ มากกว่า
เพราะว่า grammar ก็เป็นที่ทราบ ๆ กันอยู่แล้ว ก็จะเป็นพวกค�ำ
ศัพท์ที่อาจารย์เสริมมาให้ อย่างตอนทีเ่ ราพยายามจะตอบค�ำถาม
แต่เราไม่รู้ค�ำศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ก็จะตอบให้ (#6105)
(2) ส่วนมากก็จะเป็นค�ำศัพท์น่ะค่ะ เพราะว่าอย่างที่
บอกว่าเป็นเรือ่ งเฉพาะ ถ้าเราออกไปท�ำงานข้างนอกจริง ๆ ก็อาจ
จะเจอค�ำบางค�ำที่เป็นค�ำเฉพาะ ก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ อย่าง
ตอนเล่นเกมก็เจอหลายค�ำเหมือนกันที่ไม่เคยรู้จัก อย่างค�ำว่า
“กล้องวงจรปิด” 「防犯カメラ」ก็เพิ่งเคยรู้ครั้งแรก  อย่างเรื่อง
พระจักรพรรดิ ก็ศัพท์ยากแต่ก็ถือว่าเป็นค�ำใหม่ ๆ ที่ท�ำให้รู้ว่าเขา
เรียกกันอย่างนี้นี่เอง (#6110)
(3) ส่วนใหญ่หนูวา่ จะได้คำ� ศัพท์เยอะ บางทีอาจารย์พดู
ค�ำศัพท์มา ก็จะได้ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แล้วก็เกมที่เล่นในห้อง
ตอนก่อนต้นคาบเรียน บางทีศพั ท์บางตัวไม่เคยรูม้ าก่อน ก็ได้รู้ มัน

มีหลายค�ำแต่นึกไม่ออก (#6111)
(4) อ๋อ อย่างแรกก็คือเราได้เรียนวิธีการที่แบบกล้าพูด
ไว้ก่อน ไม่ต้องกลัวผิด แล้วบางทีก็ได้ดูตัวอย่างจากอาจารย์ เช่น
การเกริ่นพูดขึ้นมาก่อน เช่น “dewa...” หรือแบบบางทีที่นึกไม่
ออกก็จะมีค�ำศัพท์ “ee..to”  “...(toka) nantoka” เหมือนกับ
ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาพูดได้ (#6113)
(5) น่าจะเป็นส�ำนวน แต่หนูจำ� ไม่ได้วา่ อะไรบ้าง ตอนที่
เรียนถ้าอาจารย์พูดส�ำนวนอะไรที่เราไม่เคยได้ยิน ตอนนั้นก็จะ
พยายามคิดว่า อันนีม้ นั คืออันนีน้ ะ พยายามจับส�ำนวนทีเ่ ราไม่เคย
ได้ยิน → T: หมายความว่ามีบางส�ำนวนที่ไม่เคยได้ยิน แต่ว่า
อาจารย์ใช้อย่างนี้ แล้วสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะ → S: ใช่ค่ะ
แบบ อ๋อ...มันใช้ได้เหมือนกันนะ ส�ำนวนแบบนี้ในสถานการณ์นี้
(#6115)
(6) หนูจำ� ศัพท์ไม่ได้ แต่แบบ... บางค�ำทีอ่ าจารย์พดู หนู
ไม่รู้ความหมาย แต่หนูสามารถเดาจากบริบทได้ เดาว่าน่าจะเป็น
ประมาณนี้หรือเปล่า แล้วหนูจะหันไปเช็คกับเพื่อนข้าง ๆ ว่าแปล
ว่าแบบนี้เหรอ (#6118)
(7) ค�ำศัพท์อะไรอย่างนีม้ คี ะ่ อย่างตอนแรกหนูแยก  常
に/すでに ไม่ออก ค�ำทีข
่ นึ้ หน้าประโยคทัง้ หลาย 一応 อะไรอย่าง
นี้ หนูก็แยกไม่ค่อยออก แต่ในคลาส อาจารย์ใช้เยอะ แต่ว่าคลาส
อื่น ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ → T: แสดงว่าหนูเป็นคนสังเกตภาษา
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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�ำอย่างนี้อยู่ด้วย
สินะ すでに แปลว่าอย่างนี้สินะ ใช้ในบริบทนี้ โอเค → T: ไม่ต้อง
เช็ค (ความหมาย) ในมือถือใช่ไหมเพราะว่ารู้เลย→ S:  ไม่ต้องค่ะ
เดาเอาจากบริบทเอา → T:  ถึงแม้จะไม่เคยได้ยินค�ำนี้มาก่อน?
→ S:   เคยได้ยินหลายครั้ง แต่ว่าไม่แน่ใจความหมาย เจอบ่อยแต่
ก็ไม่เข้าใจ เหมือนกับเป็นเรือ่ งตัวเองพอดี “ก็มอี ยูแ่ ล้ว” すでに ก็
เลยน่าจะแปลว่า “อยู่แล้ว” (#6121)

ทัง้ นีค้ วามน่าสนใจอีกประการหนึง่ คือ มีผเู้ รียนมาก
ถึงร้อยละ 71 ที่คิดว่าได้เรียนรู้การออกเสียงจากภาษา
ญีป่ นุ่ ทีค่ รูไทยบรรยาย จึงกล่าวได้วา่ ทักษะการออกเสียง
ทีผ่ เู้ รียนให้การยอมรับไม่จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะอาจารย์เจ้าของ
ภาษา อาจารย์ทไี่ ม่ใช่เจ้าของภาษาก็สามารถเป็นต้นแบบ
ให้ผู้เรียนได้ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ มีผู้ระบุถึงประเด็น
ดังกล่าวดังต่อไปนี้
(1) ผมว่า รู้สึกแบบเหมือนว่าเป็นธรรมชาติ ที่ได้เรียนรู้
ก็พวกค�ำศัพท์ใหม่ ๆ เยอะ บางทีก็จดไว้บ้าง (#6102)
(2) อาจจะเพราะว่าเป็นอ…ด้วย ส�ำเนียงอะไรแบบนี้ หนู
รู้สึกว่าเหมือนเรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ก็เลยไม่รู้สึกแปลก จริง
ๆ ชอบให้ได้สื่อสารภาษาญี่ปุ่น (#6106)
(3) T: แล้วภาษาญีป่ นุ่ ทีค่ รูใช้ หนูได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างไหม
คะ อย่างเช่นไวยากรณ์ ค�ำศัพท์ แล้วก็การออกเสียง ครูออกเสียง
แปลกหรือเปล่า → S: ไม่ค่ะ ฟังรื่นหูค่ะ จับได้ประมาณ 80%
ค่ะ ก็อาจารย์ใช้ภาษาไม่ยากด้วย แล้วในส่วนของ accent ก็ไม่ได้
ฟังยากอะไร (#6107)
(4) T: ได้เรียนรู้อะไรบ้างไหม ส�ำนวน ไวยากรณ์ ค�ำ
ศัพท์ ครูก็ออกเสียงไม่แปลกใช่ไหม → S:  โห อาจารย์ เป๊ะที่สุด
แล้ว จะมีใคร...จริง ๆ หนูจด hatsuon ของอาจารย์ไว้ด้วย ใน
หนังสือ ว่าค�ำนี้ขึ้นลงขึ้นลง ใช่ค่ะ แต่ค�ำศัพท์ก็เหมือนในหนังสือก็
เลยไม่คอ่ ยได้จดเพิม่ เท่าไหร่ แต่สว่ นใหญ่ชอบจ�ำ  hatsuon เพราะ
แบบตอนที่เพื่อนพูดผิด อาจารย์ก็จะเน้นเสียงใหม่ขึ้นมา หนูก็จด
→ T: หนูเป็นคนสังเกต เป็นผู้เรียนที่ดี เพราะเราเรียนการออก
เสียงมา หลักการพวกนี้ก็ยังอยู่ ? → S:  ใช่ค่ะ  → T: ผู้เรียนที่
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ดีคือต้องสังเกตเห็นได้ว่า (การออกเสียง) ถูกแก้ยังไง → S: หนู
ว่า คืออาจารย์เป็นคนไทย แล้วแบบ โห..อาจารย์จ�ำได้ไงเกือบทุก
ค�ำ จริง ๆ อยู่ญี่ปุ่นหนูมีปัญหานีม้ ากเลยอาจารย์ ขึน้ ลงขึน้ ลง แบบ
สือ่ สารไม่คอ่ ยได้ บางค�ำ (#6104)
(5) ออกเสียง แล้วก็คำ� ศัพท์ อาจารย์เป็นคนเสียงเพราะ
มาก ๆ เลย ชอบฟัง แล้วก็คำ� ศัพท์อะไรอย่างนี้ (#6123)

6. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้
เรียนต่อการจัดการการเรียนการสอนด้วยภาษาญีป่ นุ่ ของ
ผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
จากการศึกษาพบว่า ด้านความคาดหวังต่อการใช้
ภาษาของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการ
ให้ผสู้ อนใช้ภาษาญีป่ นุ่ เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ใน
การบรรยายในชัน้ เรียน ทัง้ นีค้ าดว่าเนือ่ งจากผูเ้ รียนเป็น
นิสิตวิชาเอกชั้นปีสูง และส่วนใหญ่มีประสบการณ์อาศัย
อยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ จึงไม่มคี วามกังวลในการทีจ่ ะต้องฟัง
ภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน
ด้านทัศนคติตอ่ การใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในการด�ำเนินการ
เรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การบรรยายโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก (x=4.27) ผู้
เรียนส่วนใหญ่คิดว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้
ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” “ตนเองได้เรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่ จาก
ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” “การ
บรรยายด้วยภาษาญีป่ นุ่ ของอาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิม่
ปริมาณอินพุตภาษาญี่ปุ่น และเป็นการกระตุ้นให้ตัวเอง
ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” ในทางกลับกันผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่รู้สึกแปลก หรือเป็นภาระที่ต้องฟังภาษาญี่ปุ่นโดยผู้
สอนชาวไทย
ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เรียนคิดว่าได้เรียนรู้มากที่สุดล�ำดับแรก
จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนได้แก่
“ค�ำศัพท์” (ร้อยละ 88) ล�ำดับทีส่ องได้แก่ “การออกเสียง”
(ร้อยละ 71) และล�ำดับที่สามได้แก่ “ภาษาพูดที่อาจไม่
ตรงตามไวยากรณ์” (ร้อยละ 59) ส่วน “ไวยากรณ์” นั้น
มีผตู้ อบเพียงร้อยละ 33 ทัง้ นีค้ าดว่าเป็นเพราะในวิชาการ
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อ่านไม่ได้เน้นการสอน หรืออธิบายไวยากรณ์
นอกจากผลส�ำรวจความคิดเห็นข้างต้น ยังพบ
ว่าการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทย ช่วย
สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาญี่ปุ่น ดังเช่นความคิด
เห็นต่อไปนี้
(1) มัน (วิชานี้) ไม่ได้สบาย แต่มันท�ำให้เรารู้สึกว่าไม่
ยาก แล้วเรากล้าท�ำ  จริง ๆ หนูค่อนข้างชอบวิชานี้นะ ถึงแม้ตอน
สอบหนูจะได้คะแนนน้อย หนูชอบที่บทความไม่ได้เป็นวิชาการที่
น่าเบื่อ มันเป็นสิ่งที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกสนุก (#6103)
(2) พออาจารย์พดู เราก็รสู้ กึ ว่า เขาก็เป็นคนไทยเหมือน
กัน ซึ่งบางทีก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป๊ะ เคร่ง ส�ำนวน hatsuon อะไร
ขนาดนั้น ขอแค่กล้าพูดก็ท�ำให้สนทนาต่อได้ ก็เลยแบบท�ำให้มี
ความมั่นใจในการพูดเพิ่มมากขึ้น (#6113)

จากผลการวิจัยข้างต้น ในทัศนะของผู้วิจัยคิด
ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น
ของผูส้ อนชาวไทยเป็นรูปแบบทีค่ วรท�ำ โดยเฉพาะในชัน้
ปีสูงที่ผู้เรียนจ�ำนวนมากมีประสบการณ์การศึกษาที่
ประเทศญี่ปุ่น และมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ และ
มีทัศนคติเชิงบวกต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้
สอนชาวไทย ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากภาษาญีป่ นุ่ ทีผ่ สู้ อนชาว
ไทยใช้ ผูส้ อนชาวไทยสามารถเป็นต้นแบบในการใช้ภาษา
ญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจในการพูด และกระตุน้
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน แรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้เรียนได้เห็น เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาควร
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผูเ้ รียนในงานวิจยั ของ 幸
พิจารณารายวิชาทีอ่ าจารย์ชาวไทยสามารถจัดการเรียน
(2006) ที่ระบุว่า “ถ้าตัวเองพยายามก็จะเป็นอย่างครู
การสอนโดยบรรยายภาษาญีป่ นุ่ ได้ เช่นวิชาการอ่าน หรือ
ได้” ซึ่งตรงกับการระบุข้อดีของ Medgyes (1992) ที่ว่า
วิชาทีเ่ น้นกิจกรรมการอ่าน และการฝึกทักษะฟัง-พูด เช่น
ครูชาวต่างชาติสามารถเป็นต้นแบบในฐานะผู้ประสบ
วิชาญีป่ นุ่ ศึกษา วัฒนธรรมญีป่ นุ่ ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การท่อง
ความส�ำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ ดังเช่นความ
เที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการฝึกทักษะการ
คิดเห็นต่อไปนี้
ฟัง-พูดทีไ่ ม่จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะการเรียนกับอาจารย์ชาวญีป่ นุ่
(1) T: เห็นครูใช้ภาษาญี่ปุ่น ท�ำให้หนูต้องพยายามพูด
เท่านั้น
ภาษาญี่ ปุ ่ น ไหม → S: ก็ รู ้ สึ ก อยากพยายามพู ด ให้ ไ ด้ แ บบ
2. ผู้สอนชาวไทยควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือ
อาจารย์ น่ะค่ะ (#6107)
ความเชื่อที่เป็นปัจจัยขัดขวางการจัดการเรียนการสอน
(2) เวลาเรียนในคาบ เวลาอาจารย์พูดภาษาญี่ปุ่น แล้ว โดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น เช่นความเชื่อที่ว่าความถูก
รู้สึกว่าอาจารย์พูดเหมือนคนญี่ปุ่น เป็นธรรมชาติ ก็เลยอยากพูด ต้องทางภาษาเป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามรูส้ กึ
แบบนี้บ้าง (#6111)
กังวล หรือความรูส้ กึ ว่าตนเองด้อยกว่า (カノックワン,
(3) T: การที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน   2010) ในทัศนะของผู้วิจัยคิดว่าไม่มีผู้ใดใช้ภาษาได้ถูก
อยากให้เราพูดภาษาญี่ปุ่น ท�ำให้รู้สึกยังไง รู้สึกกดดัน หรือเครียด ต้องสมบูรณ์แบบแม้กระทัง่ ผูท้ พ
ี่ ดู ภาษาแม่เอง สิง่ ส�ำคัญ
ไหม → S: ไม่กดดัน ไม่เครียด มันยิง่ ท�ำให้เราอยากพูดได้เหมือน คือการชี้แนะให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและตระหนักในข้อผิด
อาจารย์ อยากจะพูดได้บ้าง ได้เหมือนอาจารย์ แต่ว่าไม่ได้เครียด พลาดทัง้ ภาษาญีป่ นุ่ ทีผ่ อู้ นื่ ใช้ และภาษาญีป่ นุ่ ทีต่ นเองใช้
ไม่ได้กดดัน (#6115)
ซึ่งจะน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่จะได้มาซึ่งความรู้แบบฝังลึก
(Tacit Knowledge)14
14

หมายถึงความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำ�พูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เกิดจากประสบการณ์ การสังเกต การเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการบอก หรือสอนจาก
ผู้อื่น (https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3327-explicit-tacit-knowledge) ทั้งนี้การสังเกตเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การสังเกต
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจ และนำ�ไปสู่การเรียนรู้โดยความรู้นั้นถูกฝังอยู่ในความทรงจำ�ระยะยาว และถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติในที่สุด (小柳, 2004)
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3. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นโดย
อาจารย์ชาวไทย ยังเป็นรูปแบบที่ผู้เรียนชาวไทยไม่คุ้น
เคย ดังนัน้ ผูส้ อนควรพิจารณาความพร้อมของผูเ้ รียนโดย
ส�ำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนก่อน
นอกจากนี้ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนทีจ่ ะช่วยให้การบรรยายโดยใช้ภาษาญีป่ นุ่ ไม่เป็น
ภาระมากนัก ควรเป็นแบบทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยช่วย
เหลือ สนับสนุนเท่านั้น นอกจากนี้ควรก�ำหนดให้ผู้เรียน
เตรียมบทเรียนล่วงหน้ามาก่อน เพื่อให้การฟังบรรยาย
เป็นภาษาญีป่ นุ่ ไม่เป็นภาระหรือยากเกินไปส�ำหรับผูเ้ รียน
4. ผู้สอนชาวไทยที่จะจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาญีป่ นุ่ ควรทดลองปฏิบตั ซิ ำ�้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะช่วย
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ให้ตวั ผูส้ อนเองสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นบรรยาย ท�ำให้ผู้เรียน
เข้าใจ และยอมรับรูปแบบดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
การศึกษาทัศนคติต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น
ของผูส้ อนชาวไทยในงานวิจยั นี้ จัดกระท�ำในรายวิชาชัน้
ปีสงู จึงควรมีการทดลองจัดการเรียนการสอนในชัน้ ปีอนื่
เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ของการเริม่ จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบดังกล่าวในรายวิชาและชั้นปีอื่น ซึ่งผู้วิจัยเชื่อ
ว่าหากท�ำได้จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
หรือทักษะการสือ่ สารทีย่ งั คงเป็นปัญหาของบัณฑิตสาขา
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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