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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อ และความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ครูภาษาญี่ปุ่น และบทบาทของผู้สอน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 95 คน 
ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะของ “ชัน้เรยีนภาษาญีปุ่น่ทีด่”ี ทีผู้่เรียนส่วนใหญ่ระบุคือ “ชัน้เรียนทีไ่ด้เพ่ิมพูนความรู้ภาษา
ญี่ปุ่น” “ชั้นเรียนที่ครูสอนเข้าใจง่าย” และ “ชั้นเรียนที่เรียนสบาย ไม่เครียด” สอดคล้องกับเงื่อนไขของ “ครูสอน
ภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ที่ผู้เรียนระบุ ได้แก่ “ครูที่สอนเก่ง อธิบายเข้าใจง่าย” “ครูที่เข้าใจ รับฟังความเห็นของผู้เรียน” และ 
“ครูที่สอนสนุก ไม่เครียด” จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวไทยชื่นชอบครูที่ใจดี สอนสนุก อธิบายเข้าใจง่าย และให้ความ
ส�าคัญกับบรรยากาศในชั้นเรียน 
ด้านความเชื่อเก่ียวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนชาวไทยให้ความส�าคัญกับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง การเรียนรู้ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และการใช้ภาษา
ญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง รวมถึงต้องการให้ผู้สอนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ให้ก�าลังใจผู้เรียน และคาดหวังให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนให้มคีวามสนุกสนาน นอกจากนีย้งัเช่ือว่าการเรยีนกับเจ้าของภาษาดทีีส่ดุ ทัง้นีส้�าหรบัการใช้ภาษาของผูส้อน 
ผูเ้รยีนส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าอาจารย์ชาวญีปุ่น่ควรใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกั แต่ไม่แน่ใจ หรอืไม่เหน็ด้วยทีอ่าจารย์ชาวไทย
จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน 
ส�าหรับความคาดหวังต่อการก�าหนดผู้สอน และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า (1) หัวข้อที่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่คาดหวงัให้ผูส้อนเป็นชาวญีปุ่น่หรอืใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลักในการสอนได้แก่ “การออกเสียงภาษาญีปุ่่น” และ “การ
สนทนาภาษาญี่ปุ่น” (2) หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนเป็นชาวไทย หรือใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน 
ได้แก่ “ไวยากรณ์” “วรรณคดีญี่ปุ่น” “คันจิ” “การแปล/ล่าม” อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เรียนประมาณร้อยละ 40-50 ที่
ต้องการให้ผูส้อนใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาญีปุ่น่อย่างละครึง่ในรายวชิาเหล่านี ้(3) หวัข้อทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่คาดหวงัให้
ชาวไทยและชาวญีปุ่น่สอนร่วมกนัได้แก่ “ญีปุ่น่ศกึษา” “การท่องเทีย่ว/การโรงแรม” “ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ” “การเปรียบ
เทียบภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย” และ“ค�าศัพท์” (4) หัวข้อที่ไม่ปรากฏแนวโน้มการเลือกผู้สอนชาวไทย หรือผู้สอนชาว
ญี่ปุ่น ได้แก่ “การเขียน” และ “การอ่าน”

ความเชื่อ และความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ครูภาษาญี่ปุ่น และ
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Abstract
The objective of this research was to study Thai learners’ beliefs and expectations concerning their Japanese 
classes, Japanese teachers, and the teachers’ role. The target of this research was first- to fourth- year students 
enrolled in the Bachelor of Arts Program in Japanese at Kasetsart University. Ninety-five students participated 
in the study and the results were as follows. 
The terms of “a good Japanese class” that most of the learners identified were “a class that enhanced the 
student’s Japanese language knowledge,” “a class in which the lecture was easy to understand,” “a class in 
which one felt comfortable and not stressed” in accordance with the idea of “a good Japanese teacher,” which 
was “a teacher that was good at teaching and where the explanations were easy to understand,” “a teacher 
that understood and accepted the students’ way of thinking,” and “a teacher that made the class fun and not 
stressful.” Therefore, it can be said that Thai learners are fond of teachers that are kind, fun, easy to understand, 
and that prioritize the classroom atmosphere.
Regarding the learners’ beliefs about learning Japanese and the roles of the teacher, the study found that 
Thai learners give priority to learning about the Japanese culture, correct pronunciation skills, the learning of 
vocabulary and grammar, and using Japanese correctly. Furthermore, most of the learners expected the teacher 
to motivate and encourage the students. Additionally, it was felt that the teachers should manage the class so 
that it is fun. Further, the learners believed that learning with a native speaker is the best way to learn Japanese. 
Regarding the teachers’ language use, most of the learners agreed that Japanese teachers should primarily use 
the Japanese language, but they were not sure or disagreed that Thai teachers should use only the Thai language.
In terms of the expectations of the instructor and the language being used in the class, the study found that, 
one, the items that most of the learners expected to learn from a native Japanese teacher using the Japanese 
language as a medium of instruction were “Japanese pronunciation” and “Japanese conversation.” Second, 
the items that most of the learners expected to learn from Thai teachers, using the Thai language as a medium 
of instruction, were “grammar,” “Japanese literature,” “kanji,” and “translation/interpretation.” Meanwhile, 
approximately 40 to 50 percent of the students wanted the teachers to use half Japanese language and half 
Thai language in these courses. Three, the items that most of the learners expected from the team teaching of 
the Thai and Japanese teachers were “Japanese studies,” “Japanese for tourism/hotels,” “business Japanese,” 
“the comparative analysis of Japanese and Thai,” and “vocabulary.” Finally, fourth, the items regarding which 
the learners did not exactly express a preference for either a native Japanese teacher or Thai teacher were 
“writing” and “reading.”
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1. บทนำ�
ผลส�ารวจสภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นใน

ต่างประเทศโดยแจแปนฟาวด์เดชัน่ในปีล่าสดุ (2015) 

พบว่ามีผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกจ�านวน 64,108 คน 

ในจ�านวนน้ีมีผู ้สอนชาวญี่ปุ ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 

14,301 คน คดิเป็นร้อยละ 22.31 ซึง่หมายความว่าการ

จัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก ผู้ที่ท�าหน้าที่หลักในการสอนภาษาญี่ปุ่นคือ

ผู้สอนชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม ่

ซึ่งในกรณีของประเทศไทยหมายถึงอาจารย์ชาวไทย

 การจัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ ่นระดับ

อุดมศึกษาในประเทศไทย โดยทั่วไปมีทั้งอาจารย์ชาว

ไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ซ่ึงแบ่งหน้าที่ความรับผิด

ชอบชัดเจน กล่าวคืออาจารย์ชาวไทยรับผิดชอบวิชา

ที่เน้นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี การท�าความเข้าใจ 

เช่นวิชาไวยากรณ์ และวิชาการอ่าน ส่วนอาจารย์ชาว

ญี่ปุ่นรับผิดชอบวิชาที่เน้นการปฏิบัติ หรือจ�าเป็นต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา เช่นวิชา

สนทนา และการเขยีนเป็นต้น ซึง่ตรงกับข้อสงัเกตของ 

カイザー(1995) ธรรมเนยีมปฏบิตัดิงักล่าวสอดคล้อง

กับความเชื่อของผู้สอนชาวไทยที่ว่า “ในชั้นเรียน ครู

ควรอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอียด” ท้ังนีค้วามเชือ่ดัง

กล่าวเกิดจากความคิดที่ว่าความถูกต้องของภาษา 

(ไวยากรณ์ การออกเสยีง ฯลฯ) เป็นเรือ่งส�าคญั (久保

田, 2005) และสัมพันธ์กับประสบการณ์การเรียน

ภาษาญี่ปุ ่นของครูผู ้สอนในอดีตที่ เน ้นการเรียน

ไวยากรณ์ การท่องจ�า และการแปล ซึ่งยังคงเป็นรูป

แบบหลกัของการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในปัจจบุนั (久保田, 

2017)

 ส�าหรบัภาษาทีใ่ช้ในชัน้เรยีนนัน้ อาจารย์ชาวไทย

ใช้ภาษาไทย และอาจารย์ชาวญ่ีปุน่ใช้ภาษาญ่ีปุน่เป็น

หลักในการบรรยาย ซึ่ งแตกต ่างจากประเทศ

มองโกเลีย หรือประเทศจีนท่ีหลักสูตรวิชาเอกภาษา

ญี่ปุ่น อาจารย์ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native 

Teacher: NNT) ก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการสอน 

ส�าหรบัวชิาขัน้กลางขึน้ไป (吉田・芝崎, 2007) สภาพ

การณ์การเรียนการสอนดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ลักษณะเด่นของการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย

ของไทยโดยผู้สอนชาวไทยตามผลการส�ารวจของสม

พร2 (2548) คอืสอนแบบยึดผู้สอนเป็นศนูย์กลาง เน้น

การสอนไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา ใช้รปูแบบการ

สอนแบบบรรยาย ซักถาม และทบทวน สอนโดยใช้

ภาษาไทยอธิบายให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของ

ภาษา ไม่ค่อยมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

 อย่างไรกต็ามประเดน็ข้อสงสยัของผูว้จิยัคอื การ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างอาจารย์

ชาวไทย และอาจารย์ชาวญีปุ่น่ มคีวามเหมาะสมเพยีง

ใด? สอดคล้องกับความเชื่อ หรือความคาดหวังของผู้

เรยีนหรอืไม่? ยกตัวอย่างเช่นรายวชิาท่ีเน้นการปฏบิติั

บางวิชาเช่น “ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ” ถูกก�าหนดให้สอน

โดยชาวญี่ปุ่นด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเป็นเจ้าของภาษา 

วชิาอะไรกส็อนได้ โดยไม่ได้พจิารณาถงึประสบการณ์

และคณุสมบตัขิองครผููส้อน ความเชือ่ดงักล่าวเกดิจาก

ความศรทัธาในความเป็นเจ้าของภาษาน่ันเอง (鹿目・

大橋, 2017)

 ค�าว่า “เจ้าของภาษา (Native Speaker)” เป็น

ค�าตรงข้ามกับ “ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native 

Speaker)” จากการทบทวนวรรณกรรมของ田中 

(2013) พบว่า นักภาษาศาสตร์ให้ค�าจ�ากัดความของ

ค�าว่า “เจ้าของภาษา” ดงันี ้1. “ผูท้ีเ่รยีนรูแ้ละมทีกัษะ

การใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในฐานะภาษาแม่ (mother 

tongue) หรอืภาษาแรก (first learned language)” 

2 ขอบเขตการส�ารวจได้แก่การศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น

1 ระดับอุดมศึกษา ในจ�านวนครูผู้สอนทั้งหมด 20,920 มีครูเจ้าของภาษาจ�านวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
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หรอื 2. “ผูท้ีส่ามารถใช้ภาษาใดภาษาหนึง่ได้เป็นอย่าง

ด ี(competent speaker) ตรงตามธรรมเนยีมปฏบิตัิ

ของภาษานั้น ๆ” กล่าวคือเป็นผู้ที่สามารถพูดสิ่งที่

ต้องการได้โดยไม่ต้องพิจารณาความถูกต้องด้านการ

ออกเสียงหรือไวยากรณ์ การเรียนการสอนภาษาต่าง

ประเทศจึงมักเชื่อว่า “เจ้าของภาษา” เป็นต้นแบบที่

สามารถอ้างองิความรู ้และความสามารถทางภาษานัน้ 

ๆ (Cook, 1999 อ้างองิใน 田中, 2013) อย่างไรกต็าม 

Paikeday กล่าวว่า “แม้แต่คนทีเ่รยีกได้ว่าเป็นเจ้าของ

ภาษา ก็ยังมีความแตกต่างด้านความสามารถในการ

ใช้ภาษา หรอืวฒันธรรม ดงันัน้จงึไม่ได้เป็นผูท้ีส่มบรูณ์

แบบอย่างสิน้เชงิเสมอไป”(Paikeday,1985 อ้างองิใน

田中, 2013) ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ 岡本 

(2010) ที่กล่าวว่ารู้สึกกังวล และกดดันที่อาจารย์ซึ่ง

ไม่ใช่เจ้าของภาษา3 มองว่าตวัเองซึง่เป็นเจ้าของภาษา 

จะต้องสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง และไม่มีทาง

ที่จะผิดพลาด เพราะมีหลายครั้งที่ตัวเองอธิบายผิด 

หรือตอบค�าถามได้ไม ่ดี นอกจากนี้ความรู ้ด ้าน

วฒันธรรม กไ็ม่ใช่ว่าตวัเองจะรูด้ทีกุอย่างตามทีถ่กูคาด

หวงั กล่าวคอื ตวัตนของ “เจ้าของภาษา” นัน้ แท้จรงิ

แล้วแตกต่างจากภาพที่ผู้คนวาดไว้ ดังนั้นความคิดที่

ว่า “เจ้าของภาษา” จะพดูภาษาญีปุ่น่ไดถ้กูต้องเสมอ 

และไม่มีทางที่จะผิดพลาดนั้น เป็นภาพลวงตาที่เกิด

ขึ้นจากศรัทธาอันแรงกล้าต่อเจ้าของภาษา (岡本, 

2010 : 230)

นอกจากน้ีส�าหรับประเด็นภาษาที่ผู้สอนใช้ใน

ชั้นเรียนนั้น การที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาไทย และ

อาจารย์ชาวญีปุ่น่ใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกัในการด�าเนนิ

การเรียนการสอน สอดคล้องกับความต้องการ หรือ

ความคาดหวังของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด

จากที่มาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้เรียนชาวไทยมี

ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาญ่ีปุ่น และมีความ

คาดหวังต่อบทบาทหน้าท่ีของผู้สอนอย่างไร โดย

ก�าหนดมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน

เป็นกรณีศึกษา

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ง�นวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัทศันคต ิคว�มเชือ่

ต่อคุณสมบัติ และบทบ�ทหน้�ที่ของผู้สอนภ�ษ�

ญี่ปุ่น

 縫部他 (2006) และ 縫部 (2010) ได้ส�ารวจ

ทศันคตขิองผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวต่างชาต ิ(นวิซแีลนด์ 

ไทย เวียดนาม เกาหลี จีน ใต้หวัน) จ�านวน 1,441 คน 

เพือ่วเิคราะห์คณุสมบัตทิีจ่�าเป็นส�าหรบัครภูาษาญ่ีปุน่ 

โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยค�าถาม 41 ข้อที่

พัฒนาเพิ่มขึ้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

และคุณลักษณะของครูสอนภาษาต่างประเทศของ 

Moskowitz (1976) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า 

คุณสมบัติท่ีจ�าเป็น 5 ประการ ได้แก่ 1. ความ

เชีย่วชาญในฐานะครภูาษาญีปุ่น่ 2. ประสบการณ์และ

คุณวุฒิในการเป็นครูภาษาญี่ปุ่น 3. ลักษณะนิสัยที่

เหมาะสม 4. ทักษะการสอน 5. ทักษะการจัดการชั้น

เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งน้ี ส�าหรับผู้

เรยีนชาวไทย พบว่ามแีนวโน้มให้ความส�าคญักบัความ

ความเชี่ยวชาญของผู้สอนเป็นอันดับแรก ถัดมาคือ

ลักษณะนิสัย ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะการ

สอน และให้ความส�าคัญกับประสบการณ์และคุณวุฒิ

ของผู้สอนเป็นล�าดับสุดท้าย

งานวจิยัทีศ่กึษาความเชือ่ของนกัศกึษาวชิาเอก

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อคุณสมบัติ และบทบาทของครู

ผู้สอน ได้แก่ Atchara (2008) และยุพกา (2554) ซึ่ง

พบว่าหัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้แก่ “ครูควร

ให้ก�าลังใจผู้เรียนอยู่เสมอ” “นอกจากสอน ครูควร

3 ในที่นี้คืออาจารย์ชาวจีน
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สร้างความสนิทสนมกับผู้เรียนโดยถามไถ่สารทุกข์

สุกดิบ และควรมีอารมณ์ขันบ้าง” “ครูควรแก้ไข

ทันที เมื่อผู ้เรียนใช้ภาษาญ่ีปุ่นผิด” “ครูควรสอน

ทุกอย่างที่นักเรียนจ�าเป็นต้องเรียน (ทุกเรื่องที่อยู่ใน

ต�ารา)” “ครูควรพยายามตอบค�าถามของนักเรียนให้

ได้ทุกค�าถาม” “อยากให้ครูบอกปัญหา อุปสรรคใน

การเรียนภาษาญี่ปุ่น” “เรียนกับครูที่มีประสบการณ์

สอนนานดีที่สุด” “เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาดี

ที่สุด” เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาวิชาเอกภาษา

ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่คิดว่านอกจากเนื้อหาด้านวิชาการ ครู

ควรใส่ใจผู้เรียนด้านจิตใจ มีภาวะพ่ึงพาครูในระดับ

สงู และให้ความส�าคญักบัความถกูต้องของภาษาญีปุ่น่ 

ซึ่งในประเด็นสุดท้ายนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กมลทิพย์ (2551) ที่พบว่าผู้เรียนชาวไทยให้ความ

ส�าคัญกับความถูกต้องของการใช้ภาษาและการออก

เสียง โดยเชื่อว่าการเรียนภาษาญ่ีปุ่นคือการเรียนค�า

ศัพท์ ไวยากรณ์ และการแปล 

 ส�าหรับงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น幸 (2006) ได้

ส�ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อครูชาวต่างชาติที่

ทดลองสอนในวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น พบว่าเมื่อเรียน

จบคอร์ส ผู้เรียนชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิง

บวกต่อครูชาวต่างชาติโดยให้เหตุผลว่า “มีครูหลาย

แบบท�าให้เรียนสนุก” “ถ้าตัวเองพยายามก็จะเป็น

อย่างครูได้” “ครูเตรียมการสอนดี” “ครูมีวิธีพลิก

แพลงให้การเรียนน่าสนใจ” “ครูช่วยสอนเรื่องยาก ๆ  

ให้เข้าใจได้” “ครูเก่งภาษาญี่ปุ่น จะมีสัญชาติอะไรก็

ไม่ส�าคัญ”อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของครูผู้สอนชาวต่าง

ชาติที่ผู้เรียนระบุคือการออกเสียงที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่

เป็นมาตรฐาน และผูเ้รยีนไม่คดิจะเลยีนแบบ นอกจาก

นี้ 横田 (2013) ได้ส�ารวจทัศนคติต่อครูชาวต่างชาติ 

ของนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น4 พบ

ว่าผูเ้รยีนประมาณครึง่หนึง่ไม่ต้องการเรยีนกบัครชูาว

จนี และผูเ้รยีนร้อยละ 80 ไม่ต้องการเรียนหากเป็นครู

ชาวต่างชาติสัญชาติอื่น โดยเหตุผลที่ระบุคือ “ออก

เสียงไม่ถูกต้อง ไม่ดี” “ภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมชาติ” 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงข้อดี

ของครูชาวต่างชาติด้านวิธีการสอน ได้แก่ “สามารถ

สอนโดยอธิบายด้วยภาษาแม่ของผู้เรียน” “สามารถ

สอนโดยเข้าใจทัศนคติ และความเชื่อของผู้เรียน” 

“สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่เคยเรียน

ภาษาญี่ปุ่น” เป็นต้น

 นอกจากความเชื่อ และทัศนคติของผู้เรียน ยังมี

งานวิจัยที่ศึกษาความเชื่อของผู้สอนด้วย ยกตัวอย่าง

เช่น 岡崎 (2003) ได้ส�ารวจความเช่ือของผู้สอนชาว

ญีปุ่่นเปรียบเทียบกบัผูส้อนชาวไทย พบหัวข้อท่ีแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญ เช่น “ครูควรเป็นผู้ให้การบ้านแก่

นักเรียน” “ครูควรเป็นผู้ก�าหนดและควบคุมกิจกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียน” “สิ่งส�าคัญท่ีสุดในการ

เรียนภาษาญีปุ่่นคอืการเรียนรู้วิธีแปลจากภาษาไทยเป็น

ภาษาญีปุ่น่” ซึง่ผูส้อนชาวไทยส่วนใหญ่เหน็ด้วย ในขณะ 

ท่ีผูส้อนชาวญีปุ่่นท่ีส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ท้ังนี ้เม่ือเปรียบ

เทียบกับผลส�ารวจของกมลทิพย์ (2551) และ ยุพกา 

(2554) ท�าให้ทราบว่าผูส้อนชาวไทยท่ีเห็นด้วยกับหัวข้อ

เหล่านี้มีจ�านวนมากกว่าผู้เรียนชาวไทย นอกจากนี้  

久保田 (2005) ได้ส�ารวจความเชื่อของผู้สอนภาษา

ญี่ปุ่นชาวต่างชาติจากทั่วโลกจ�านวน 224 คน โดยใช้

แบบสอบถามที่มีหัวข้อค�าถาม 72 ข้อ ซึ่งพัฒนาจาก 

BALLI (Horwitz, 1987) และแบบสอบถามในงาน

วิจัยของ Cotterall (1994) พบแนวโน้มความเชื่อที่

น่าสนใจเก่ียวกบัผูส้อนชาวไทยดงันี ้1. ผูส้อนชาวไทย

เห็นด้วยกับ “ภาษาญี่ปุ่น สอนโดยเจ้าของภาษาดี

ที่สุด” แต่ไม่เห็นด้วยกับ “ในชั้นเรียนควรใช้แต่เพียง

ภาษาเป้าหมาย (=ภาษาญี่ปุ่น) เท่านั้น” 2. ไม่เห็น

ด้วยกบั “ในการเรยีนภาษาต่างประเทศ สิง่ส�าคญัทีส่ดุ

4 เป็นนักศึกษาในโครงการหลักสูตร 2+2 กล่าวคือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศจีน 2 ปี และเรียนวิชาเฉพาะด้านที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ปี
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คือการเรียนไวยากรณ์” แต่เห็นด้วยกับ “ในชั้นเรียน 

ครคูวรอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอียด” นอกจากนี ้ยงั

มแีนวโน้มทีจ่ะเห็นด้วยว่า “การทีผู่เ้รยีนใช้ภาษาญีปุ่น่

ผดิ เป็นความรบัผดิชอบของผูส้อน” และ “ผูส้อนควร

แก้ไขทันทีเมื่อผู้เรียนใช้ภาษาญี่ปุ่นผิด” กล่าวคือ ผู้

สอนชาวไทยมักให้ความส�าคัญกับความถูกต้องของ

ภาษา และแม้จะคิดว่าไวยากรณ์อาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญ

ที่สุดในการเรียนภาษา แต่อาจารย์ก็ยังมีหน้าที่ต้อง

สอน และอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอยีด ท�าให้ไม่เห็น

ด้วยกับการใช้แต่เพียงภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน ทั้ง ๆ ที่

เชื่อว่าการสอนโดยเจ้าของภาษาดีที่สุด

2.2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รแบ่งหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบ และภ�ษ�ที่ใช้บรรย�ยของผู้สอน

ช�วญี่ปุ่นและผู้สอนช�วต่�งช�ติ

 รูปแบบการสอนของอาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษานั้น ส่วนใหญ่

เป็นการสอนเด่ียว โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ชัดเจน สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มักก�าหนดให้

อาจารย์ชาวไทยรบัผดิชอบวชิาภาษาญีปุ่น่เชิงวชิาการ

ที่จะต้องมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือแปลไป

มาระหว่างภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาไทย เช่น ไวยากรณ์ 

การอ่าน การแปล การล่าม และก�าหนดให้อาจารย์

ชาวญี่ปุ ่นรับผิดชอบรายวิชาเชิงปฏิบัติ เช่น การ

สนทนา การพูดสุนทรพจน์ การเขียน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

การท่องเที่ยว สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นต้น (鹿

目・大橋, 2017) นอกจากนี ้ยงัมีการจดัการเรยีนการ

สอนแบบอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอน

คู่กันในลักษณะสอนเป็นทีม (Team teaching) โดย

ในกรณีนี้มี 2 รูปแบบคือ (1) การแบ่งเนื้อหาที่รับผิด

ชอบชัดเจน และ (2) การสลับกันสอน  

 ส�าหรบัภาษาทีผู่ส้อนชาวต่างชาตใิช้เป็นหลกัใน

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น冷 (2005) ได้ส�ารวจความคิด

เหน็เกีย่วกับรายวชิาทักษะรวมภาษาญีปุ่น่ของผูเ้รยีน

และผู ้สอนชาวจีน และพบว่าผู ้เรียนและผู ้สอน

ประมาณร้อยละ 55 มีความเห็นตรงกันว่าผู ้สอน

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่5 อย่างไรก็ตาม 

ผู้เรียนร้อยละ 69.4 และผู้สอนร้อยละ 75.9 คาดหวัง

ให้ครูใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในชั้นเรียน

 吉田・芝崎 (2007) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อ

ครูผู้สอน และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ ่นชาวไทย6 เปรียบ

เทียบกับชาวมองโกเลีย ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียน

ชาวไทยร้อยละ 80 ต้องการให้อาจารย์ชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ ่นอธิบายไวยากรณ์ ส�าหรับภาษาท่ีใช้ใน

ห้องเรียนนั้น ผู้เรียนประมาณร้อยละ 64 คาดหวังให้

อาจารย์ชาวญี่ปุ ่นใช้ภาษาญี่ปุ ่นสอน และผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 69 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยใช้

ภาษาไทยสอน อย่างไรก็ตาม มีผู ้เรียนประมาณ 

ร้อยละ 33 คาดหวังให้ท้ังชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นใช้

ภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียน และ ผู้เรียนบางส่วน (16%) 

ต้องการให้ทั้งอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ใช้ภาษาไทยในห้องเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่

ให้การยอมรบักบัการท่ีผูส้อนใช้ภาษาแม่ของตัวเองใน

การจดัการเรยีนการสอน อย่างไรกต็ามยงัมผีูเ้รยีนบาง

ส่วนที่ต้องการให้ชาวไทยเพิ่มปริมาณการใช้ภาษา

ญี่ปุ่น และต้องการให้ชาวญี่ปุ่นเสริมการใช้ภาษาไทย

 Saranya・吉田 (2012)　ได้ศึกษาความคาด

หวงัของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้นชาวไทย7 ต่อบทบาท

หน้าทีข่องอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญีปุ่่น พบ

ว่าหวัข้อทีผู่เ้รยีนชาวไทยประมาณครึง่หนึง่คาดหวงัให้

สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และคาดหวงัให้ใช้ภาษาไทย

6 ชั้นปีที่ 2 และ 3 จ�านวนรวม 45 คน
7 นักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี

5 ผู้เรียนและผู้สอนที่คิดว่า อาจารย์ชาวจีนใช้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่งมีใกล้เคียงกันคือประมาณ 38.3% และ 44.8% ตามล�าดับ
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ในการบรรยายได้แก่ “การสอนไวยากรณ์” และ “การ

อธิบายเปรียบต่างทางไวยากรณ์” ในทางกลับกัน 

หัวข้อที่ผู้เรียนชาวไทยประมาณครึ่งหนึ่งคาดหวังให้

สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และคาดหวังให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ในการบรรยายได้แก่ “การออกเสียงค�าศัพท์” และ 

“การสอนสนทนา” อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า

ผู้เรียนอีกประมาณครึ่งหนึ่ง (เฉลี่ย 30-50%) ตอบว่า

หัวข้อเหล่าน้ีจะสอนด้วยอาจารย์ชาวไทยหรือชาว

ญ่ีปุ่น และจะอธิบายด้วยภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่น

ก็ได้ ทั้งน้ีคาดว่าเป็นเพราะเนื้อหาที่เรียนคือภาษา

ญีปุ่น่ชัน้ต้น ดังนัน้การสอนโดยชาวไทยหรอืชาวญีปุ่่น 

และการอธิบายด้วยภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ ่นก็

สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็น

ว่าผู ้เรียนสามารถเข้าใจการอธิบายไวยากรณ์ด้วย

ภาษาญีปุ่น่ และไม่รูส้กึแปลกทีจ่ะเรยีนการสนทนากบั

อาจารย์ชาวไทย กล่าวคือผู้เรียนตระหนักในข้อดีของ

อาจารย์เจ้าของภาษา (Native Teacher) และ

อาจารย์ทีไ่ม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Teacher) 

แต่ไม่ได้แบ่งแยกหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 ส�าหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นภายใน

ประเทศญ่ีปุ ่นนั้น ผู ้สอนส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ ่น 

อย่างไรกต็ามระยะหลงันี ้สถาบนัการศกึษาหลายแห่ง

ทั้งโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น และมหาวิทยาลัยมีการ

จ้างครูชาวต่างชาติ8 เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (横

田, 2013 ; 高橋, 2015) และเนื่องจากผู้เรียนภาษา

ญีปุ่น่ชาวต่างชาตใินประเทศญีปุ่น่มหีลายสญัชาต ิแม้

ไม่ใช่เจ้าของภาษา ผู้สอนชาวต่างชาติก็จ�าเป็นต้อง

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด นอกจากนี้ยังต้อง

สอนวิชาที่ใม่คุ้นเคย เช่น การเขียน หรือวิชาสนทนา 

(横田, 2017) ซึง่การเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุน่ในต่าง

ประเทศมักก�าหนดให้รายวิชาเหล่านี้รับผิดชอบโดย

ชาวญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ในประเทศญีปุ่น่ไม่ได้มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

ชดัเจนระหว่างผูส้อนชาวต่างชาต ิและผูส้อนชาวญีปุ่น่ 

ภาษาที่ผู้สอนใช้ก็ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในการบรรยาย

 จากการทบทวนวรรณกรรมท�าให้ทราบว่า ผูส้อน

ชาวญี่ปุ่น และผู้สอนชาวต่างชาติต่างมีข้อดี และจุด

แข็งที่แตกต่างกัน ท�าให้มีการก�าหนดหน้าที่ความรับ

ผดิชอบรายวชิาท่ีสอนตามความถนัด และในกรณขีอง

ประเทศไทยมีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีว่าหากเป็นอาจารย์

ชาวไทยจะบรรยายด้วยภาษาไทยเป็นหลัก อย่างไร

ก็ตาม จากงานวิจัยของ吉田・芝崎 (2007) จะเห็น

ได้ว่าผู้เรียนประมาณ 1 ใน 3 คาดหวังให้อาจารย์ชาว

ไทยใช้ภาษาญ่ีปุ่นในห้องเรียน และอีกบางส่วนคาด

หวังให้อาจารย์ชาวญีปุ่น่ใช้ภาษาไทยในห้องเรียน และ

ในงานของ Saranya・吉田 (2012) ชีใ้ห้เหน็ว่าผูเ้รยีน

ชาวไทยไม่ได้แบ่งแยกหน้าท่ีของอาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนสามารถ

เข้าใจการอธิบายไวยากรณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่น และไม ่

รูส้กึแปลกท่ีจะเรยีนการสนทนากับอาจารย์ชาวไทย ผู้

วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อยอดว่า กรณีของ

นกัศกึษาวชิาเอกในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (บางเขน) มีความคาดหวังอย่างไรต่อ

การก�าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ความคาดหวังน้ีเชื่อมโยงกับความเชื่อเก่ียวกับ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไร

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้เรียนภาษา

ญี่ปุ่นชาวไทยต่อการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบรายวิชาท่ี

สอนระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น (NNT/NT) และ

8 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเกาหลี (横田, 2013 ; 横田, 2017 ; 高橋, 2015)



8 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (TH/JP)

2. เพื่อวิเคราะห์ว่าความคาดหวังดังกล่าว

สอดคล้องกับความเชื่อของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร

4. นิย�มคำ�ศัพท์ 
1. “คว�มเชื่อ”

ความเชื่อของผู้เรียน (learner beliefs) หมาย

ถงึ ความคดิ ทศันคตขิองผูเ้รยีนทีมี่ต่อการเรยีนภาษา

ต่างประเทศนั้น ๆ ท้ังนี้ พจนานุกรมการสอนภาษา

และภาษาศาสตร์ประยกุต์ให้ความหมายไว้ว่า “ideas 

learners have concerning different aspects 

of language, language learning and language 

teaching, that may influence their attitudes 

and motivations in learning and have an 

effect on their learning strategies and learning 

outcomes”(p. 297 Dictionary of Language 

Teaching and Applied Linguistics (3rd edition), 

Longman, 2002)

2. “คว�มค�ดหวัง”

พจนานุกรมภาษาอังกฤษร่วมสมัยลองแมน ให้

ความหมายของ “ความคาดหวัง (expectation)” 

ว่าหมายถึง “ความรู้สึก หรือความเชื่อว่าบางสิ่งควร

จะเป็น หรือบางคนควรจะปฏิบัติอย่างไร9” ทั้งนี้ 

ความคาดหวังเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ กล่าวคือ เมื่อ

คิดว่าการกระท�าบางอย่างจะท�าให้เกิดผลลัพธ์ตามที่

คาดหวัง ผู้นั้นจะเกิดความรู้สึกอยาก และพยายาม

ที่จะท�ากิจกรรมบางอย่าง ซึ่งเป็นไปตามตามทฤษฎี

ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Victor 

Vroom10 จากค�าอธิบายดังกล่าว งานวิจัยนี้ขอนิยาม 

“ความคาดหวัง” ว่าหมายถึง “ความรู้สึกนึกคิดที่

แสดงถงึความต้องการ หรอืความปรารถนาต่อบทบาท

หน้าที่ของผู ้สอนภาษาญี่ปุ ่น ในประเด็นของการ

ก�าหนดผู้สอน และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่น” 

5. วิธีก�รวิจัย
5.1 กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยได้แก่ นิสิตวิชาเอก

ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 

95 คน 

5.2 เครื่องมือวิจัย

ผูวิ้จยัเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามซึง่แบ่งเป็น 

4 ตอน ดังต่อไปนี้

ตอนที ่1 ข้อมลูเบือ้งต้นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ ชั้นปี ระดับ JLPT และประสบการณ์การ

ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 

 ตอนท่ี 2 ความเชือ่เกีย่วกบัการเรียนภาษาญีปุ่น่ 

ผู้วิจัยก�าหนดหัวข้อค�าถามโดยอ้างอิงงานวิจัยก่อน

หน้า ได้แก่ 吉田・柴崎 (2007) ซึง่ได้ศกึษากบัผูเ้รยีน

ชาวไทย และ 縫部 (2010), 久保田 (2005) ซึ่งได้

ศึกษาเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างที่มีชาวไทยรวมอยู่

ด้วย ประกอบด้วยค�าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 

 1. “ช้ันเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีดี” ควรมีลักษณะ

อย่างไร โดยให้เลือกตอบ 3 ข้อจากท้ังหมด 6 ข้อ 

อ้างอิงเนื้อหาจาก吉田・柴崎 (2007) (ดูรายละเอียด

ในแผนภาพ 2)

 2. “ครูสอนภาษาญี่ปุ ่นที่ดี” ควรมีลักษณะ

อย่างไร โดยให้เลือกตอบ 3 ข้อจากทั้งหมด 12 ข้อ 

อ้างอิงเนื้อหาจาก縫部 (2010) และเพิ่มเติมอีก 2 

หวัข้อจาก吉田・柴崎 (2007) ได้แก่ “ครท่ีูน่าเคารพ” 

และ “ครูที่เข้มงวด” (ดูรายละเอียดในแผนภาพ 3)

9 https://www.ldoceonline.com/jp/dictionary/expectation

10 วิคเตอร์ วูม (Victor Vroom) เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีแรงจูงใจตามความคาดหวังในการอธิบายการที่บุคคลถูกจูงใจให้ท�างานหรือกิจกรรมบางอย่าง เมื่อบุคคลคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่
ต้องการจากการท�ากิจกรรมนั้น (อรพินทร์, 2555, น. 57)
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 3. ความเชื่อต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ประกอบ

ด้วยค�าถาม 3 ด้านหลัก ๆ  ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สอน 

เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน โดยอ้างอิงจาก久保

田 (2005) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเพิ่มเติมหัวข้อค�าถามเกี่ยวกับ

ความส�าคัญของการแปล และการใช้ภาษาของผู้สอน

เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการวิจัยอีก 5 ข้อ โดยให้

เลอืกตอบ 1-5 ตามมาตรวดัของลเิคร์ิท (ดรูายละเอียด

ในตาราง 1)

 ตอนที่ 3 ความคาดหวังต่อการก�าหนดผู้สอน

ระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น (NNT/NT) ในรายวิชา

ต่าง ๆ 11 โดยให้เลอืกว่าต้องการ “อาจารย์ชาวไทยสอน

เป็นหลัก” “อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนเป็นหลัก” หรือ 

“อาจารย์ชาวไทยสอนคูก่บัชาวญีปุ่น่” และความคาด

หวงัต่อภาษาทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการสอน (TH/JP) 

โดยให้เลอืกว่าต้องการ “ภาษาไทยเป็นหลกั” “ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลัก” หรือ “ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นอย่าง

ละครึ่ง ๆ ” ซึ่งอ้างอิงรูปแบบจาก Saranya・吉田 

(2012)

ตอนที่ 4 เป็นค�าถามปลายเปิดที่ให้ผู้เรียนเขียน

ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ชาว

ไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

5.3 ก�รเก็บข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ผล

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายท�าใน

ชั้นเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูในการหา

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสรุปผลในภาพรวม

6. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
6.1 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จ�านวน 95 คน แบ่งเป็นเพศชาย 22 คน 

(ร้อยละ 23.2) และเพศหญิง 73 คน (ร้อยละ 76.8) ผู้

ทีม่ปีระสบการณ์การศกึษาในประเทศญีปุ่น่ มจี�านวน 

42 คน (ร้อยละ 44.2) ในจ�านวนนี้ ผู้ที่เคยไปศึกษา

เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนม ี20 คน (ร้อยละ 47.6) 

และผู้ที่เคยไปศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี มี

จ�านวน 17 คน (ร้อยละ 40.5) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีจ�านวน 53 คน (ร้อยละ 

55.8) ส�าหรบัระดบั JLPT ผูท้ีม่ผีลสอบวัดระดบัภาษา

ญี่ปุ่น มีจ�านวน 86 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สอบผ่าน 

N3 ซึ่งมี 42 คน (ร้อยละ 48.8) 

11 ก�าหนดหัวข้อตามเนื้อหารายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนภ�พ 1 ระดับ JLPT ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย (หน่วย: คน)
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6.2 คว�มเชื่อเกี่ยวกับก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

6.2.1 “ชั้นเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ดี”

 ลักษณะของชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นที่ดีในความคิด

ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 อันดับแรกได้แก่ “ชั้น

เรียนที่ได้เพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น” (ร้อยละ 92) 

“ชัน้เรยีนทีค่รสูอนเข้าใจง่าย” (ร้อยละ 86) และ “ชัน้

เรยีนทีเ่รยีนสบาย ไม่เครยีด” (ร้อยละ 82) สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ 吉田・柴崎 (2007)

การสอนนาน” เป็นค�าตอบของเงื่อนไขของครูที่ดี จึง

กล่าวได้ว่าผูเ้รยีนคดิว่าทักษะการสอนส�าคญักว่าระดับ

ความสามารถ หรือประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

ของผู้สอน

ผลการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า นอกจากการ

ได้รับความรู้ หรือทักษะการสอนที่ดีของครู ผู้เรียน

ให้ความส�าคัญกับบรรยากาศในห้องเรียนท่ีควรผ่อน

คลาย มีความสนุกสนาน โดยกลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่ม

แผนภ�พ 2 ลักษณะของ “ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ในความคิดเห็นของผู้เรียน

6.2.2 “ครูสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ดี”

 คุณลักษณะของครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีในความ

คิดของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 อันดับแรกได้แก่ “ครู

ที่สอนเก่ง/อธิบายเข้าใจง่าย” (ร้อยละ 78) “ครูที่

เข้าใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน” (ร้อยละ 65) 

และ “ครูที่สอนสนุก ไม่เครียด” (ร้อยละ 43) ในทาง

กลบักนั ไม่มผีูเ้รยีนคนใดคดิว่าครทูีเ่ข้มงวดเป็นครทูีด่ี 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 吉田・柴崎 (2007) 

จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวไทยชอบครูที่ใจดี สอนสนุก 

และอธบิายเข้าใจง่าย ทัง้นีมี้ผูเ้รยีนจ�านวนน้อยมากที่

เลอืก “ครทูีเ่ก่งภาษาญ่ีปุน่” หรอื “ครทูีมี่ประสบการณ์

เติมเกี่ยวกับประเด็นน้ีในแบบสอบถามตอนที่ 4 ซึ่ง

เป็นค�าถามปลายเปิดดังต่อไปนี้

“การเรียนที่ไม่เครียดและไม่กดดันจนเกินไป จะ

ท�าให้สามารถกล้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้น” (1st_10F12)

“คลาสเรียนท่ีสนุกสนานท�าให้เข้าใจบทเรียนได้ดี

ขึ้น และไม่หมดก�าลังใจที่จะเรียนต่อไป” (1st_21M)

“ภาษาญ่ีปุ่นยากมากค่ะ ถ้าเรยีนแล้วเครยีด ไม่สนกุ 

ก็ไม่อยากมาเรียนแล้วค่ะ” (4th_18F)

“บรรยากาศในห้องเรยีนเป็นสิง่ส�าคญั ถ้าบรรยากาศ 

ในห้องเรียนตึงเครียดอาจท�าให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน และ

รับความรู้ได้น้อยลง” (4th_20F)

12 รหัสของกลุ่มประชากรแสดงถึง ชั้นปี ล�าดับของประชากรในชั้นปี และเพศ
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แผนภ�พ 3 คุณลักษณะของ “ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ในความคิดเห็นของผู้เรียน

6.2.3 คว�มเชื่อเกี่ยวกับก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น 

และบทบ�ทหน้�ที่ของครูสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น

จากตาราง 1 พบว่าหัวข้อที่ผู ้เรียนส่วนใหญ่

กว่าร้อยละ 90 เห็นด้วย ได้แก่ “ในการสอนภาษา

ญี่ปุ ่น อาจารย์ควรต้องสอดแทรกความรู ้เก่ียวกับ

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น” (95%) “อาจารย์

ควรมคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” (95%) “อาจารย์

ควรออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ถูกต้องตาม

มาตรฐาน” (92%) “อาจารย์ควรสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนให้กับนักเรียนอยู่เสมอ” (92%) “การเรียนภาษา

ญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนค�าศัพท์” (90%) จึง

กล่าวได้ว่าผู้เรียนให้ความส�าคัญมากที่สุดกับการเรียน

รู้ และการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทักษะ

การออกเสียงที่ถูกต้อง การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

และการเรียนรู้ค�าศัพท์

 หัวข้อทีผู่เ้รยีนประมาณร้อยละ 80 เหน็ด้วย ได้แก่ 

“อาจารย์ชาวญ่ีปุน่ควรจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่น

โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก” (89%) “อาจารย์ควรให้

ก�าลังใจนักเรียนอยู่เสมอ” (89%) “อาจารย์ควรจัดการ

เรยีนการสอนให้มคีวามสนกุสนาน” (83%) “ในชัน้เรยีน 

อาจารย์ควรอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอยีด” (82%) จงึ

กล่าวได้ว่าผู้เรียนคิดว่าครูควรเป็นผู้ให้ก�าลังใจผู้เรียน 

และควรจัดการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนานซึ่ง

สอดคล้องกับความเชื่อเกี่ยวกับ “ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่

ดี” และ “ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” และคาดหวังให้ครู

อธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด ถึงแม้จะบางคนจะไม่

แน่ใจว่าไวยากรณ์ส�าคัญท่ีสุดในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับความเช่ือของผู้สอนชาวไทย 

(久保田, 2005) ทั้งน้ีผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังให้

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 

หัวข้อที่ผู ้เรียนประมาณร้อยละ 70 เห็นด้วย 

ได้แก่ “ในชัน้เรยีน อาจารย์ควรแก้ไขทนัทเีมือ่นกัเรยีน

ใช้ภาษาญี่ปุ ่นผิด” (76%) “อาจารย์ควรเตือนให้

นักเรียนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องอยู่เสมอ” 

(75%) “การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือการ

เรียนไวยากรณ์” (75%) “การเรียนภาษาญี่ปุ่น ควร

เรียนกับครูเจ้าของภาษาดีที่สุด” (73%) จึงกล่าวได้
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ว่าผู้เรียนจ�านวนมากยังคงให้ความส�าคัญกับความถูก

ต้องทั้งวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่น และการออกเสียง และ

ยังคงศัทราความเป็นเจ้าของภาษา อย่างไรก็ตามผู้

ที่คิดว่า “เรียนที่ประเทศญี่ปุ่นดีที่สุด” มีอัตราส่วน

ร้อยละ 60 กล่าวคือยังมีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย 

หรอืไม่แน่ใจว่าการเรยีนในประเทศญีปุ่น่จะเป็นปัจจยั

ก�าหนดความส�าเร็จในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

17. ในการสอนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ควรต้องสอดแทรก
 ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น 0% 0% 5% 44% 51% 95%

16. อาจารย์ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง
 ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0% 1% 4% 44% 51% 95%

 6. อาจารย์ควรออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ 
 ถูกต้องตามมาตรฐาน 0% 2% 6% 37% 55% 92%

14. อาจารย์ควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
 อยู่เสมอ 0% 0% 8% 41% 51% 92%

 2. การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนค�าศัพท์ 2% 1% 7% 36% 54% 90%

18. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นควรจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
 โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก 0% 1% 10% 27% 62% 89%

12. อาจารย์ควรให้ก�าลังใจนักเรียนอยู่เสมอ 0% 2% 9% 31% 58% 89%

11. อาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนาน 0% 0% 17% 41% 42% 83%

 9. ในชั้นเรียน อาจารย์ควรอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด 0% 4% 14% 36% 46% 82%

 8. ในชั้นเรียน อาจารย์ควรแก้ไขทันทีเมื่อนักเรียนใช้
 ภาษาญี่ปุ่นผิด 1% 2% 21% 36% 40% 76%

 7. อาจารย์ควรเตือนให้นักเรียนออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
 อย่างถูกต้องอยู่เสมอ 2% 4% 19% 46% 29% 75%

 1. การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนไวยากรณ์ 2% 0% 23% 60% 15% 75%

 5. การเรียนภาษาญี่ปุ่น ควรเรียนกับครูเจ้าของภาษาดีที่สุด 1% 1% 25% 37% 36% 73%

 4. การเรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนในประเทศญี่ปุ่นดีที่สุด 1% 5% 34% 38% 22% 60%

13. อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นควรต้องมีอารมณ์ขัน 0% 5% 38% 39% 18% 57%

15. อาจารย์ควรก�าหนดเนื้อหาที่จะเรียนตามความสนใจ
 ของนักเรียน 1% 5% 44% 33% 17% 50%

 3. การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนวิธีแปล
 จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 2% 18% 39% 31% 10% 41%

10. เมื่ออ่านเนื้อเรื่องภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ควรแปลความหมาย
 เป็นภาษาไทยทีละประโยค  5% 20% 37% 23% 15% 38%

19. อาจารย์ชาวไทยควรจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
 โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 6% 26% 49% 14% 5% 19%

20. ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ไม่สามารถเป็นต้นแบบได้ 27% 39% 29% 4% 1% 5%

ต�ร�ง 1 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และบทบาทหน้าที่ของครูสอนภาษาญี่ปุ่น

หัวข้อคำ�ถ�ม

1
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

จ�านวนรวม
ของผู้ที่เห็น
ด้วย (4+5)

2
ไม่เห็น
ด้วย

3
ไม่

แน่ใจ

4
เห็นด้วย
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หัวข้อที่ผู ้เรียนประมาณร้อยละ 50 เห็นด้วย 

ได้แก่ “อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นควรต้องมีอารมณ์ขัน” 

(57%) “อาจารย์ควรก�าหนดเนื้อหาที่จะเรียนตาม

ความสนใจของนักเรียน” (50%) จึงกล่าวได้ว่า

ประมาณครึง่หน่ึงของผูเ้รยีนคดิว่าครคูวรสอนสบาย ๆ  

ไม่เคร่งเครียด และค�าถึงถึงความสนใจของผู้เรียน

หัวข้อที่ผู้เรียนประมาณร้อยละ 40 เห็นด้วย 

ได้แก่ “การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการ

เรียนวิธีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น” (41%) 

“เมือ่อ่านเนือ้เรือ่งภาษาญีปุ่น่ อาจารย์ควรแปลความ

หมายเป็นภาษาไทยทีละประโยค” (38%) จึงกล่าว

ได้ว่าปัจจุบันผู้เรียนที่คิดว่าการแปลเป็นสิ่งส�าคัญ

มีจ�านวนน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจัยของ 

กมลทิพย์ (2551) 

ส�าหรับหัวข้อที่ผู้เรียนจ�านวนน้อยกว่าร้อยละ 

20 เห็นด้วย ได้แก่ “อาจารย์ชาวไทยควรจัดการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก” 

(19%) “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ไม่สามารถ

เป็นต้นแบบได้” (5%) จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่

ให้การยอมรับถึงแม้อาจารย์ชาวไทยจะจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาญ่ีปุ่น และมีความเชื่อมั่นในภาษา

ญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้

6.3 คว�มค�ดหวังต่อก�รกำ�หนดผู้สอน และ

ภ�ษ�ที่ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

6.3.1 หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ค�ดหวังให้ผู้

สอนเป็นช�วญี่ปุ่น หรือใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นหลักใน

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนเป็น

ชาวญ่ีปุ่น หรือใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลักในการจัดการ

เรียนการสอนได้แก่ การออกเสียงและการสนทนา

หัวข้อ “การสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น” ผู้

เรียนร้อยละ 86 ต้องการให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอน 

และผู้เรียนร้อยละ 83 ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสอน 

เนือ่งจากทกัษะการออกเสยีงเน้นทีค่วามถกูต้อง และ

ความเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจึงคาดหวังให้เป็นหน้าท่ี

ของเจ้าของภาษาที่สามารถเป็นต้นแบบได้ ท้ังนี้เป็น

ไปได้ว่าผู ้เรียนไม่ได้พิจารณาถึงเน้ือหาด้านทฤษฎี

เกี่ยวกับการออกเสียง ส่วนใหญ่จึงคิดว่าไม่จ�าเป็น

ต้องใช้ภาษาไทย

หัวข้อ “การสอนและฝึกฝนทักษะการสนทนา/

สุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุน่” พบว่าผู้เรยีนประมาณร้อยละ 

48 ต้องการให้อาจารย์ชาวญีปุ่่นสอน หรอืให้สอนร่วม

กนัระหว่างชาวญีปุ่น่และชาวไทย ส�าหรบัภาษาท่ีคาด

หวงัให้ผูส้อนใช้ ผูเ้รยีนร้อยละ 67 คาดหวังให้ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นหลัก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 31 ต้องการให้ผูส้อนใช้ท้ังภาษาญีปุ่น่

และภาษาไทย ซึ่งสะท้อนความกังวลบางอย่างของผู้

เรียน หากพิจารณาสถานการณ์จริงที่ว่าวิชาสนทนา 

หรือวิชาท่ีเน้นทักษะการพูด มักถูกก�าหนดให้รับผิด

ชอบโดยอาจารย์เจ้าของภาษา อาจารย์ชาวญี่ปุ่นควร

ต้องพิจารณาระดับภาษาญ่ีปุน่ท่ีใช้พดูในชัน้เรยีน โดย

เฉพาะกับผู้เรียนระดับชั้นต้น อาจใช้ภาพ หรือภาษา

ไทยเสริมในรูปแบบต่างๆ บางครั้ง เพื่อกระตุ้น และ

เสรมิสร้างความเข้าใจด้านเนือ้หาการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน

ต�ร�ง 2 ความคาดหวังต่อการสอนการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น
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6.3.2 หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ค�ดหวังให้ผู้

สอนเป็นช�วไทย หรือใช้ภ�ษ�ไทยเป็นหลักในก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน

หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนเป็น

ชาวไทย หรอืใช้ภาษาไทยเป็นหลกัในการจัดการเรยีน

การสอน ได้แก่ ไวยากรณ์ วรรณคดีญี่ปุ่น คันจิ และ 

การแปล/การล่าม 

หัวข้อ “การสอนไวยากรณ์” ผู้เรียนประมาณ

ร้อยละ 68 ต้องการให้เป็นหน้าทีข่องอาจารย์ชาวไทย 

และผู้เรียนประมาณร้อยละ 55 ต้องการให้ผู้สอนใช้

ภาษาไทยเป็นหลักในการบรรยาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่

ต้องการให้ใช้ภาษาไทยร่วมกบัภาษาญ่ีปุน่อย่างละครึง่ 

มีประมาณร้อยละ 42 หากพิจารณาสถานการณ์จริง

ที่ว่าวิชาไวยากรณ์ มักถูกก�าหนดให้สอนโดยอาจารย์

ชาวไทย ผลการวิจัยชี้ว ่าผู ้สอนชาวไทยควรเพ่ิม

ปริมาณการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนให้มากขึ้น โดย

ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย เช่น การก�าหนด

สถานการณ์จ�าลอง หรือบทบาทสมมติ ฯลฯ เพื่อช่วย

ให้ผู้เรียนฝึกใช้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่

ใกล้เคียงกับความจริง นอกเหนือจากการอธิบายวิธี

การใช้รูปประโยค การน�าเสนอประโยคตัวอย่าง หรือ

การฝึกแต่งประโยค

หวัข้อ “การสอนวรรณคดีญ่ีปุน่” มแีนวโน้มใกล้

เคยีงกบั “การสอนไวยากรณ์” ผูเ้รยีนประมาณร้อยละ 

60 คาดหวังให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ชาวไทย และผู้

เรียนประมาณร้อยละ 48 คาดหวังให้ผู้สอนใช้ภาษา

ไทยเป็นหลกัในการบรรยาย อย่างไรกต็าม ยังมผีูเ้รยีน

อีกประมาณร้อยละ 45 ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษา

ไทยร่วมกับภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง

ต�ร�ง 3 ความคาดหวังต่อการสอนและฝึกฝนทักษะ
การสนทนา/สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

ต�ร�ง 4 ความคาดหวังต่อการสอนไวยากรณ์

ต�ร�ง 5 ความคาดหวังต่อการสอนวรรณคดีญี่ปุ่น

หัวข้อ “การสอนคันจิ” ผู้เรียนประมาณร้อย

ละ 47 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยสอน และผู้เรียน

อีกประมาณร้อยละ 38 ต้องการให้อาจารย์ชาวไทย

สอนร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ส่วนภาษาที่ใช้ ผู้เรียน
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ประมาณร้อยละ 44 ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่น

กบัภาษาไทยอย่างละครึง่ และผูเ้รยีนประมาณร้อยละ 

43 ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

หัวข้อ “การสอนการแปล/การล่าม” ผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 59 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยสอน 

และผูเ้รียนอกีประมาณร้อยละ 41 ต้องการให้อาจารย์

ชาวไทยสอนร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ส่วนภาษาที่

ใช้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 59 ต้องการ

ให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยอย่างละครึ่ง ดัง

นั้นวิชาการแปล/การล่ามที่ต้องมีการแปล/ล่ามจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น หรือจากภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาไทย ควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนเป็นทีม 

(Team Teaching) กรณีที่รับผิดชอบโดยอาจารย์

ชาวไทย ผู้สอนควรพิจารณาเพิ่มปริมาณการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นให้มากขึ้น

ผลการวเิคราะห์ในตาราง 4-7 สามารถสรปุโดย

รวมได้ว่า การสอนไวยากรณ์ วรรณคดญีีปุ่น่ คนัจ ิและ

การแปล/การล่าม ผูเ้รยีนชาวไทยส่วนใหญ่คาดหวังให้

อาจารย์ชาวไทยสอน และคาดหวงัให้ใช้ภาษาไทยเป็น

หลัก จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับการท่ี

อาจารย์ชาวไทยสอนวิชาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามยังมีผู้

เรยีนบางส่วนคาดหวงัให้สอนร่วมกนัระหว่างชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น และอีกประมาณครึ่งหนึ่งต้องการให้ผู้

สอนใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นร่วมกันอย่างละครึ่ง

โดยเฉพาะวิชาการแปล/การล่าม 

6.3.3 หวัข้อทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่ค�ดหวงัให้ช�ว

ไทยและช�วญี่ปุ่นสอนร่วมกัน

หัวข้อที่ผู้เรียนคาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกัน ได้แก่ การสอนเกี่ยว

กับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษา

ญีปุ่น่เพือ่การท่องเทีย่ว/การโรงแรม ภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ 

การเปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย และการสอน

ค�าศัพท์

หัวข้อ “การสอนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ญีปุ่น่” ผูเ้รียนประมาณร้อยละ 47 ต้องการให้อาจารย์

ชาวไทยและอาจารย์ชาวญีปุ่น่สอนร่วมกนั และผูเ้รียน

อีกร้อยละ 42 ต้องการให้ชาวญี่ปุ ่นสอนเป็นหลัก 

ส�าหรับภาษาท่ีผู้สอนใช้ ผู้เรียนประมาณร้อยละ 57 

ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

หวัข้อ “การสอนภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเท่ียว/

การโรงแรม” ผู้เรียนประมาณร้อยละ 56 ต้องการให้

อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนร่วมกัน 

ส�าหรับภาษาท่ีผู้สอนใช้ ผู้เรียนประมาณร้อยละ 66 

ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

ต�ร�ง 6 ความคาดหวังต่อการสอนคันจิ

ต�ร�ง 7 ความคาดหวงัต่อการสอนการแปล/การล่าม
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หัวข้อ “การสอนภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจ” ผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 65 ต้องการให้อาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกนั ส�าหรบัภาษาทีผู่ส้อนใช้ 

ผู้เรียนประมาณร้อยละ 63 ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

และภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

หวัข้อ “การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่าง

ภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น” ผู้เรียนประมาณร้อยละ 48 

คาดหวงัให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญ่ีปุน่สอน

ร่วมกัน หรืออาจารย์ชาวไทยสอนเป็นหลัก ส�าหรับ

ภาษาที่ใช้ ผู้เรียนประมาณร้อยละ 58 ต้องการให้ใช้

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

หวัข้อ “การสอนค�าศพัท์” ผู้เรยีนประมาณร้อย

ละ 51 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาว

ญี่ปุ่นสอนร่วมกัน ส�าหรับภาษาท่ีผู้สอนใช้ ผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 58 ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและ

ภาษาไทยอย่างละครึ่ง

ต�ร�ง 8 ความคาดหวังต่อการสอนเกี่ยวกับสังคม 
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ต�ร�ง 9 ความคาดหวังต่อการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อ
การท่องเที่ยว/การโรงแรม

ต�ร�ง 10 ความคาดหวงัต่อการสอนภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ

ต�ร�ง 11 ความคาดหวังต่อการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น
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ผลการวิเคราะห์ในตาราง 8-12 สามารถสรุป

โดยรวมได้ว่า เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว/

การโรงแรม ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเปรียบเทียบภาษา

ไทย-ภาษาญ่ีปุ่น และการสอนค�าศัพท์ ผู้เรียนส่วน

ใหญ่คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นสอน

ร่วมกัน และต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาไทยและภาษา

ญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง

ทั้งน้ี วิชาญี่ปุ่นศึกษา คาดว่าผู้เรียนต้องการ

เข้าใจเน้ือหาที่เรียนจากค�าอธิบายภาษาไทย และ

ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสังคมและวัฒนธรรม

ญ่ีปุ่นจากเจ้าของภาษาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง 

ส�าหรับภาษาญี่ปุ ่นเพื่อการท่องเที่ยว/การโรงแรม 

และภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ เป็นวิชาที่มีท้ังเนื้อหาเฉพาะ

ด้าน และการฝึกฝนทักษะ ซ่ึงคาดว่าผู้เรียนต้องการ

ความช่วยเหลือจากทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

เพือ่ท�าความเข้าใจเนือ้หาและฝึกฝนทกัษะเฉพาะด้าน

ส�าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษา

ไทย-ภาษาญ่ีปุ ่นนั้น ผลการศึกษาแตกต่างจาก 

Saranya・吉田 (2012) ที่คาดหวังให้เป็นหน้าที่ของ

ผูส้อนชาวไทย ทัง้นีค้าดว่าเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างเป็น

นิสิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น จึงต้องการให้อาจารย์ชาว

ญ่ีปุ่นช่วยอธบิายจากมมุมองของคนญีปุ่น่ด้วย อย่างไร

กต็าม การอธบิายเปรยีบเทยีบระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาญีปุ่่นนัน้ ผูส้อนต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในความ

แตกต่างเชงิภาษาศาสตร์ของทัง้สองภาษา ซึง่เจ้าของ

ภาษา แม้จะสามารถตัดสินความถูกผิด หรือความ

เหมาะสมของภาษา แต่บางครัง้อาจไม่สามารถอธบิาย

เชิงหลักการได้ ผู ้สอนชาวไทยที่รับผิดชอบวิชา

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น หรือโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 

ควรให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้เรียนคาดหวังว่าจะ

ต้องได้ค�าตอบ หรือค�าอธิบายที่เหมาะสมจากเจ้าของ

ภาษาเสมอไป ทั้งนี้ความคาดหวังที่มากเกินไป ก็อาจ

สร้างความกังวล และความกดดันต่ออาจารย์เจ้าของ

ภาษา (岡本, 2010)

ด้านการสอนค�าศัพท์นั้น นอกจากค�าแปล ค�า

อธิบายภาษาไทยท่ีได้จากอาจารย์ชาวไทย คาดว่าผู้

เรียนต้องการให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นช่วยสอนวิธีการใช้

ท่ีเป็นธรรมชาติ ท้ังน้ีส�าหรับผู้เรียนชั้นปีสูง การใช้

ภาษาญ่ีปุ่นอธิบายความหมาย หรือวิธีใช้ค�าศัพท์จะ

เป็นการช่วยให้ผู้เรียนฝึกคิด เข้าใจความหมายโดยไม่

ต้องแปลผ่านภาษาแม่

6.3.4 หัวข้อที่ไม่ปร�กฏแนวโน้มก�รเลือก

อ�จ�รย์ช�วไทย หรืออ�จ�รย์ช�วญี่ปุ่น

หัวข้อที่ไม่ปรากฏแนวโน้มการเลือกอาจารย์

ชาวไทย หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ การเขียน และ

การอ่าน 

หัวข้อ “การสอนการเขียน” ผู ้เรียนท่ีเลือก 

NNT, NT หรือ NNT+NT มีจ�านวนที่ใกล้เคียงกันคือ

ประมาณร้อยละ 30 กล่าวคอืผู้เรยีนมองว่าทักษะการ

เขียน จะเรียนกับอาจารย์ชาวไทย หรือชาวญี่ปุ่นก็ไม่

แตกต่างกัน ส�าหรับภาษาท่ีคาดหวังให้ผู้สอนใช้ ผู้ท่ี

เลือกภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก และ ภาษาไทยกับภาษา

ญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง มีจ�านวนใกล้เคียงกันคือประมาณ

ร้อยละ 40 จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการให้

ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง

ต�ร�ง 12 ความคาดหวังต่อการสอนค�าศัพท์
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ในวิชาการเขียน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เรียนบางส่วนที่

ต้องการให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมด้วยภาษาไทย ทั้งนี้

หากพจิารณาสถานการณ์จรงิทีว่่าวชิาการเขยีนภาษา

ญีปุ่น่มกัถกูก�าหนดให้อาจารย์ชาวญีปุ่น่สอน หลกัสตูร

ภาษาญ่ีปุ่นควรพิจารณารูปแบบการสอนที่จะช่วยให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างแท้จริง 

เช่นการก�าหนดให้อาจารย์ชาวไทยสอนเกี่ยวกับหลัก

การเขยีน ประเด็นส�าคญัในการพฒันาทกัษะการเขยีน

ในช่วงแรก ก่อนจะฝึกเขียนจริงกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ในล�าดับต่อไป นอกจากนี้การแก้ไขเรียงความของผู้

เรียน จ�าเป็นต้องเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร ซึ่ง

บางครัง้ควรได้รบัความชีแ้นะจากอาจารย์ชาวไทยด้วย

หัวข้อ “การสอนการอ่าน” ผู้เรียนที่เลือก NNT 

มีจ�านวนประมาณร้อยละ 40 ส่วนผู้ที่เลือก NT หรือ 

NNT+NT มีจ�านวนที่ใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 

30 ส�าหรบัภาษาทีค่าดหวงัให้ผูส้อนใช้ ผูท้ีเ่ลอืกภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลักมีประมาณร้อยละ 38 และผู้ที่เลือก

ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง ๆ มีประมาณ

ร้อยละ 44 จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการให้

ผู้สอนใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ในวชิาการอ่านเช่นกนั ทัง้นีห้ากพิจารณาสถานการณ์

จริงที่ว่าวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นมักถูกก�าหนดให้รับ

ผิดชอบโดยอาจารย์ชาวไทย ผู้สอนควรพิจารณารูป

แบบการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้

ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนให้มากขึ้น เช่นการประยุกต์ใช้

กิจกรรมการอุ่นเครื่องก่อนเริ่มชั้นเรียน การอภิปราย

กลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนลดปริมาณการบรรยาย และ

กระตุ้นให้ผู ้เรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ ่นมากขึ้น (ยุพกา, 

2562)

6.4 คว�มสอดคล้องระหว่�งคว�มค�ดหวงัต่อ

ก�รกำ�หนดผูส้อน/ภ�ษ�ทีใ่ช้ในก�รจดัก�รเรยีนก�ร

สอน และคว�มเชื่อของผู้เรียน

จากผลการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการเรียน

ภาษาญี่ปุ ่น และบทบาทหน้าที่ของครูสอนภาษา

ญี่ปุ่น (6.2.3) กับความคาดหวังต่อการก�าหนดผู้สอน 

และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (6.3) พบ

ว่ามีทั้งความสอดคล้อง และความขัดแย้งกันใน 3 

ประเด็นต่อไปนี้

1. ผู้เรยีนชาวไทยส่วนใหญ่เชือ่ว่า “อาจารย์ชาว

ญีปุ่น่ควรจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่โดยใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลัก” ดังนั้นในรายวิชาที่ผู้เรียนคาดหวังให้

ชาวญีปุ่น่สอนซึง่ได้แก่ การออกเสยีง และการสนทนา 

ส่วนใหญ่จะเลอืกภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาหลกัในช้ันเรยีน 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับวิชาสนทนา ยังคงมีผู้เรียนส่วน

ต�ร�ง 13 ความคาดหวังต่อการสอนการเขียน

ต�ร�ง 14 ความคาดหวังต่อการสอนการอ่าน
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หนึ่งคาดหวังให้ผู้สอนใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 

ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลบางอย่างของผู้เรียน ผู้สอน

ชาวญ่ีปุ่นจึงควรพิจารณาระดับภาษาท่ีใช้ หรือเสริม

ด้วยส่ือการเรียนการสอนเช่นภาพประกอบ หรือใช้

ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความเข้าใจ

ของผู้เรียน ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างได้ระบุเพิ่มเติม

ในแบบสอบถามตอนท่ี 4 ซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิด

ดังต่อไปนี้

“อาจารย์ชาวญีปุ่น่ควรใช้ภาษาญีปุ่น่ทีส่ามารถเข้าใจได้

ง่าย หรอืควรอธบิายว่าค�า ๆ  น้ีแปลว่าอะไรโดยการอธบิายด้วย

ค�าง่าย ๆ” (1st_22M)

“ภาษาญี่ปุ่นในด้านของค�าศัพท์ ถ้าสอนโดยอาจารย์

ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทย คิดว่าจะท�าให้นักเรียนเข้าใจมาก

ขึ้น” (2nd_13F)

2. ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ หรือไม่

เห็นด้วยกับหัวข้อ “อาจารย์ชาวไทยควรจัดการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก” ดัง

น้ัน หัวข้อที่ผู้เรียนประมาณร้อยละ 50 คาดหวังให้

อาจารย์ชาวไทย ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการ

เรียนการสอนมีเพียง “ไวยากรณ์” และ “วรรณคดี

ญี่ปุ่น” นอกเหนือจากนั้น ผู้เรียนคาดหวังให้ผู้สอนใช้

ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง จึงกล่าวได้

ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อปริมาณข้อมูล

รับเข้าภาษาญ่ีปุ่น (input) ในชั้นเรียนที่ควรได้รับ

อย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งของภาษาที่ผู้สอนใช้ ใน

ประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

“อยากให้ทุกวิชาในภาคภาษาญ่ีปุ่น สอนด้วยภาษา

ญีปุ่น่เป็นหลกั แล้วใช้ภาษาไทยอธบิายเสรมิในส่วนท่ีไม่เข้าใจ” 

(3rd_2F)

“อาจารย์ไทยควรใช้ภาษาญี่ปุ่นในการอธิบายมากขึ้น 

เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาญี่ปุ่น” (4th_11F)

“ส�าหรับวิชาการสนทนา การพูด การอ่าน คิดว่าเรียน

กบัอาจารย์ชาวญีปุ่น่ หรอืเรยีนด้วยการใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกั 

เป็นการเรยีนการสอนทีจ่ะสามารถเพิม่ทกัษะด้านการส่ือสารได้

ดมีากยิง่ข้ึน แต่ส�าหรบัรายวชิาทีค่่อนข้างยาก ต้องมกีารอธบิาย

เนือ้หาอย่างวรรณคด ีคนัจ ิถ้าเรยีนควบคูไ่ปทัง้ 2 ภาษาได้ก็จะ

ดียิ่งขึ้น” (4th_14F)

“ถึงแม้จะเป็นชั้นต้น ก็อยากให้ในคาบ นอกเหนือจาก

ครูญี่ปุ่น อยากให้ครูชาวไทยได้สอนแบบอธิบายพูดเป็นญี่ปุ่น

นิดหน่อยค่ะ” (4th_16F)

“ชั้นต้นเหมาะที่จะเป็นอาจารย์ชาวไทย แต่ถ้าเป็นใน

ระดับสูงควรที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนมากกว่า ไม่ว่าจะ

เป็นอาจารย์ไทยหรือญี่ปุ่น” (4th_17F)

“ในวิชาของอาจารย์ชาวไทย ควรน�าภาษาญี่ปุ่นมาใช้

ในการสอนมากขึ้น เพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับการฟังภาษาญี่ปุ่น

ตั้งแต่ต้น” (4th_22F)

“คิดว่าถ้าในห้องเรียน เรียนเป็นทั้งภาษาไทยและ

ภาษาญี่ปุ่นควบคู่กัน จะท�าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายมากขึ้น” 

(4th_24F)

ในจ�านวนผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หาก

สงัเกตจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนิสติชัน้ปี 4 ซึง่ผูว้จิยัคาด

ว่าความคดิเหน็ดังกล่าว น่าจะเกดิจากประสบการณ์ท่ี

เคยเรียนกับอาจารย์ชาวไทยท่ีจัดการเรียนการสอน

ด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในรายวิชาการอ่าน13 หาก

พิจารณาร่วมกับหัวข้อค�าถามท่ีว่า “ภาษาญี่ปุ ่นท่ี

อาจารย์ชาวไทยใช้ไม่สามารถเป็นต้นแบบได้” ซึ่งผู้

เรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สามารถกล่าวได้ว่าผู้เรียน

ส่วนใหญ่มีความมั่นใจในคุณภาพ และความสามารถ

ของอาจารย์ชาวไทย และคาดหวังให้อาจารย์เป็นต้น

แบบในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ดังน้ันผู้สอนชาวไทยควรมี

ความมั่นใจที่จะเพิ่มการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย 

หรือสื่อสารกับผู้เรียนในชั้นเรียนให้มากขึ้น ซึ่งจะ

เป็นการช่วยเติมเต็มความคาดหวังของผู้เรียน

 3. ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า “การเรียน

13 ดูรายละเอียดรายวิชาใน ยุพกา ฟูกุชิม่า. (2562). ทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง. วารสารเครือข่าย
ญี่ปุ่นศึกษา, 9(1), 25-48.
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ภาษาญ่ีปุ่น ควรเรียนกับครูเจ้าของภาษาดีที่สุด” 

อย่างไรกต็าม หวัข้อท่ีผูเ้รยีนส่วนใหญ่คาดหวังให้ชาว

ญีปุ่น่สอนมีเพยีง “การออกเสยีง” และ “การสนทนา” 

นอกน้ันผู้เรียนเลือกผู้สอนชาวไทย หรือคาดหวังให้

ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกัน จึงกล่าวได้ว่าใน

อุดมคติ ผู้เรียนคิดว่าเรียนกับเจ้าของภาษาน่าจะดี

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของผู้สอนชาวไทย 

(久保田, 2005) แต่ในความเป็นจริง ผู้เรียนคิดว่าการ

เรยีนกับผูส้อนชาวไทย สบายกว่า ครสูามารถตอบเป็น

ภาษาไทยซ่ึงจะช่วยให้สามารถท�าความเข้าใจเนื้อหา

ที่เรียนได้ทันที ท�าให้ไม่เครียด และส่วนใหญ่คาดหวัง

ให้มกีารสอนร่วมระหว่างชาวไทยและชาวญีปุ่น่ ซ่ึงจะ

ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนสามารถ

เข้าใจเน้ือหา รวมทั้งได้ฝึกทักษะการฟังและการ

สื่อสาร ในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่มเติมดังต่อ

ไปนี้

“เรื่องไวยากรณ์อยากให้ทั้งอาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอน เพ่ือให้เข้าใจง่ายและถูกต้องทันสมัย

ตามประเทศญี่ปุ่น” (1st_8F)

“การเรยีนการแปลหรอืล่ามควรเรยีนกบัทัง้อาจารย์ชาว

ไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจการแปลลึกซึ้งมากย่ิง

ขึ้น” (1st_14F)

“ในการอธิบายไวยากรณ์ หรือส�านวนบางส�านวน ถ้า

เป็นบทเรียนที่สอนควบคู่ทั้งอาจารย์ชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 

จะเห็นภาพมากขึ้นค่ะ” (2nd_2F)

“คาดหวังว่าจะมีคลาสเรียนที่อาจารย์ไทย สอนคู่กับ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นครับ” (2nd_4M)

“วิชาภาษาญี่ปุ ่นชั้นกลางขึ้นไป ถ้าได้เรียนกับทั้ง

อาจารย์ชาวไทยและชาวญีปุ่่นจะดีกว่า เพราะได้ใช้ภาษาญีปุ่น่

พูดในห้อง และเมือ่ไม่เข้าใจกถ็ามอาจารย์ชาวไทยได้” (2nd_9F)

「タイ人の先生と日本人の先生50％50％が一番い

いと思います。(2nd_20F)

“ถ้าเรียนกับครูไทยและญี่ปุ่นสลับกันคนละคาบน่าจะ

ดีค่ะ” (3rd_11F)

“ในบางรายวิชาควรมีอาจารย์ชาวไทย ควบคู ่กับ

อาจารย์ชาวญี่ปุ ่น เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มาก

ขึ้น และบางครั้งเราจะได้รับความรู้ท้ังในมุมมองของชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น รวมถึงจุดที่คิดเห็น และเข้าใจแตกต่างกันได้” 

(4th_23M)

7. สรุปผลก�รวิจัย
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาด

หวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อการแบ่งหน้าท่ี

รบัผดิชอบรายวชิาทีส่อนระหว่างชาวไทยกบัชาวญีปุ่่น 

(NNT/NT) และภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน (TH/JP) และวเิคราะห์ว่าความคาดหวังดงักล่าว

สอดคล้องกับความเชื่อของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร

ผลการศึกษาพบว่าเง่ือนไขของ “ช้ันเรียนท่ีดี” 

ทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่ระบุคือ “ชัน้เรยีนทีไ่ด้เพิม่พนูความรู้

ภาษาญีปุ่น่” “ชัน้เรยีนทีค่รสูอนเข้าใจง่าย” และ “ชัน้

เรยีนทีเ่รยีนสบาย ไม่เครยีด” ซ่ึงสอดคล้องกบัเง่ือนไข

ของ “ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ระบุ 

ได้แก่ “ครูที่สอนเก่ง อธิบายเข้าใจง่าย” “ครูที่เข้าใจ 

รับฟังความเห็นของผู้เรียน” และ “ครูที่สอนสนุก ไม่

เครียด” จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวไทยชอบครูท่ีใจดี 

สอนสนุก และอธิบายเข้าใจง่าย 

ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการเรียน และบทบาท

ของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนชาวไทยให้ความส�าคัญกับ

การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทักษะการออก

เสียงที่ถูกต้อง การเรียนรู้ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และการ

ใช้ภาษาญีปุ่น่อย่างถูกต้อง รวมถึงคาดหวังให้อาจารย์

เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ให้ก�าลังใจผู้เรียน และคาดหวัง

ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนาน 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการเรียนกับเจ้าของภาษาดีที่สุด 

ท้ังน้ีส�าหรับการใช้ภาษาของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่

เห็นด้วยว่าอาจารย์ชาวญี่ปุ่นควรใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น

หลัก แต่ไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วยท่ีอาจารย์ชาวไทย

จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
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ส�าหรับความคาดหวังต่อการก�าหนดผู ้สอน 

และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า (1) 

หวัข้อทีผู่เ้รียนคาดหวงัให้ผู้สอนเปน็ชาวญี่ปุน่ หรอืใช้

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลกัในการสอน ได้แก่ “การออกเสยีง

ภาษาญ่ีปุ่น” และ “การสนทนาภาษาญี่ปุ่น” ทั้งนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาการสนทนา ผู้เรียนประมาณ

ครึง่หนึง่ต้องการให้ชาวไทยและชาวญีปุ่น่สอนร่วมกนั 

ซึ่งชี้ถึงความกังวลบางอย่างของผู้เรียน (2) หัวข้อที่ผู้

เรียนคาดหวังให้ผู้สอนเป็นชาวไทย หรือใช้ภาษาไทย

เป็นหลักในการสอน ได้แก่ “ไวยากรณ์” “วรรณคดี

ญี่ปุ่น” “คันจิ” “การแปล/ล่าม” อย่างไรก็ตาม ยังมี

ผู้เรียนประมาณร้อยละ 40-50 ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้

ภาษาไทยร่วมกับภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่งในรายวิชา

เหล่านี้ (3) หัวข้อที่ผู้เรียนคาดหวังให้ชาวไทยและ

ชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกัน ได้แก่ ญี่ปุ่นศึกษา การท่อง

เที่ยว/การโรงแรม ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเปรียบเทียบ

ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย และค�าศัพท์ และ (4) หัวข้อ

ที่ไม่ปรากฏแนวโน้มการเลือกอาจารย์ชาวไทย หรือ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ การเขียน และการอ่าน โดย

ผู้ที่เลือก NNT, NT หรือ NNT+NT มีจ�านวนใกล้เคียง

กัน คือประมาณร้อยละ 30-40 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ

ภาษาที่ผู้สอนใช้ ผู้เรียนที่คาดหวังให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น 

เป็นหลัก หรือใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอย่างละ

คร่ึง มีจ�านวนใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 40 

ในภาพรวมกล่าวได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยตระหนักใน

ข้อดีของผู้สอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น และคาดหวัง

ให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างชาวไทย

และชาวญ่ีปุ่นในหลายรายวิชา รวมถึงส่วนใหญ่คาด

หวังให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับภาษาไทยอย่าง 

ละครึ่ง 

เมื่อพิจารณาผลส�ารวจของความคาดหวังต่อ

การก�าหนดผู้สอน และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน กับความเชื่อของผู้เรียน พบทั้งประเด็นท่ี

สอดคล้อง และขัดแย้งกัน กล่าวคือ 1. ผู้เรียนชาว

ไทยเชื่อว่า “อาจารย์ชาวญี่ปุ่นควรสอนโดยใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลัก” ดังนั้นรายวิชาที่คาดหวังให้ชาวญี่ปุ่น

สอนก็มักจะคาดหวังให้ใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลักในการ

บรรยาย 2. ผู้เรียนไม่แน่ใจหรือไม่เชือ่ว่า “อาจารย์ชาว

ไทยควรสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลกั” ดงันัน้รายวชิา

ทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่คาดหวงัให้อาจารย์ชาวไทย ใช้ภาษา

ไทยเป็นหลักในการสอนมีเพียงการสอนไวยากรณ์ 

และวรรณคดีญี่ปุ่น นอกนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวัง

ให้ผู้สอนชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง

ของภาษาที่ใช้ 3. ผู้เรียนเชื่อว่า “เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ

ครูเจ้าของภาษาดีที่สุด” แต่รายวิชาที่ผู้เรียนต้องการ

ให้ชาวญี่ปุ่นสอนมีเพียง 2 รายวิชา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

ความเชือ่ดังกล่าวเป็นอุดมคติ แต่ในความเป็นจรงิการ

เรยีนกบัอาจารย์ชาวไทยช่วยให้เข้าใจเนือ้หาทีเ่รยีนได้

ง่าย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการเรยีนรูภ้าษา

ญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (JFL) มากกว่า

8. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ามีหลายรายวิชาท่ีผู้เรียนส่วน

ใหญ่คาดหวังให้จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง

ชาวไทยและชาวญี่ปุ ่น รวมทั้งต้องการให้ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่งในชั้นเรียน ซึ่งแตก

ต่างจากสถานการณ์จริงที่ว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะรับ

ผิดชอบโดยชาวไทย หรือชาวญ่ีปุ่นเพียงล�าพัง โดย

กรณีของผู้สอนชาวไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ

กรณีของผู้สอนชาวญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ผู้

วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผล

การวิจัยดังต่อไปนี้

 1. แม้การจัดการเรียนการสอนแบบทีม (team 

teaching) จะเป็นรปูแบบในอดุมคตซิึง่เป็นทีค่าดหวงั

ของผู้เรียน แต่ในสถานการณ์จริงด้วยข้อจ�ากัดต่าง ๆ 

เช่นความพร้อมของอัตราก�าลัง คาดว่าการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวยังท�าได้ยาก ดังน้ันผู้

วิจัยคิดว่าสิ่งส�าคัญคือการพิจาณาให้การสอนเดี่ยวไม่
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เป็นเสมอืนการสอนเดีย่ว กล่าวคอืไม่ว่าจะรบัผดิชอบ

โดยชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่น ควรมีการเติมเต็มอีกด้าน

หนึง่ให้มคีวามสมดลุ โดยผูส้อนชาวไทยและชาวญีปุ่น่ 

ควรละทิ้งแนวปฏิบัติ หรือความเคยชินเดิม ๆ กรณี

ของผู้สอนชาวไทย นอกจากการสอนให้รู้ เข้าใจใน

หลกัการ ทฤษฎ ีควรเพ่ิมในส่วนของการสอนให้ปฏบิตัิ

ได้โดยเฉพาะในเชิงการสื่อสาร และควรเพิ่มปริมาณ

การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ ่นในบางรายวิชาอย่าง

เหมาะสม ดังเช่นการทดลองสอนโดยบรรยายด้วย

ภาษาญี่ปุ่นในงานวิจัยของอัษฎายุทธ (2012) และ 

ยุพกา (2562) ทั้งนี้อาจค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณการ

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ ่นจนถึงครึ่งของปริมาณการ

บรรยายทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับปกติของการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศจีน (冷, 2005) ทั้งนี้ยุพกา 

(2562) ได้เสนอแนะว่า“ผู ้สอนชาวไทยควรปรับ

เปลีย่นทศันคติหรอืความเชือ่ทีเ่ป็นปัจจยัขดัขวางการ

จดัการเรยีนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่ เช่น

ความเชื่อที่ว่าความถูกต้องทางภาษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุด ซึ่งจะน�าไปสู่ความรู้สึกกังวล หรือความรู้สึกว่า

ตนเองด้อยกว่า (カノックワン, 2010)” ด้านผู้สอน

ชาวญี่ปุ่น นอกจากเน้นที่จะสอนให้ปฏิบัติได้ ควรส่ง

เสริมความเข้าใจในเนื้อหา โดยเพิ่มภาษาไทยในกรณี

ที่จ�าเป็น เช่นเติมค�าศัพท์ภาษาไทยลงในสื่อการเรียน

การสอนที่ใช้ หรือพิจารณาระดับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ให้

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า

จะช่วยให้การเรยีนการสอนเข้าใกล้ความคาดหวงัของ

ผู้เรียนมากขึ้น

 2. กรณีที่ผู ้สอนชาวไทยไม่คุ ้นเคยกับการ

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น และผู้สอนชาวญี่ปุ่นไม่มั่นใจ

ที่จะใช้ภาษาไทย หลักสูตรภาษาญ่ีปุ ่นในระดับ

อุดมศึกษาควรพิจารณารูปแบบการสอนร่วมกันเป็น

ทมีในบางรายวชิา โดยจ�าเป็นต้องพจิารณาทัง้สดัส่วน

และรูปแบบของการสอนเป็นทีม (team teaching) 

ระหว่างคนไทย-คนญีปุ่น่ทีเ่หมาะสม และสิง่ส�าคญัคอื

การเข้าใจในความแตกต่างของแนวความคิดด้านการ

ท�างาน เช่น ชาวไทยให้ความส�าคญักบัผลสัมฤทธิข์อง

งาน「結果志向」แต่ชาวญี่ปุ ่นให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการท�างาน「過程志向」(池谷他, 2012) 

หรือรูปแบบการสื่อสารท่ีชาวไทยมักสื่อสารแบบทาง

เดียว หรือสือ่สารท่ีเจาะจงบุคคล แต่ชาวญีปุ่น่ให้ความ

ส�าคญักบัการสือ่สารแบบสองทาง หรอืสือ่สารในฐานะ

สมาชิกคนหน่ึงของกลุ่ม (カノックワン, 2016) ดัง

นั้นผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นควรปรับตัวเข้าหากัน 

เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นร่วม

กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. นอกจากการสอนร่วมกันเป็นทีม ผู้สอนชาว

ไทยและชาวญี่ปุ่นควรพิจารณารูปแบบการประสาน

ความร่วมมอืเพือ่ก้าวข้ามก�าแพงของรายวชิา โดยการ

เชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้าด้วยกัน เช่นรายวิชาการ

เขียนกับการอ่าน หรือวิชาไวยากรณ์กับการสนทนา 

ที่อาจารย์ชาวไทยเข้าไปช่วยอธิบายหลักการเขียน 

หรือไวยากรณ์ในวิชาการเขียน และการสนทนา ส่วน

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นข้ามไปช่วยฝึกการอ่านออกเสียง 

หรือให้ข้อมูลวิธีการใช้ไวยากรณ์ที่เป็นธรรมชาติใน

วชิาการอ่าน หรอืไวยากรณ์ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะ

เป็นการเสริมจุดแข็งและเติมเต็มจุดอ่อนของกันและ

กันได้เป็นอย่างดี ในกรณีนี้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหา

เรื่องภาระงานโดยการก�าหนดผู้สอนหลักเพียงคน

เดียว การไปมาหาสู่กันของผู้สอนระหว่างรายวิชาน่า

จะเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ

เติมเต็มเนื้อหาและทักษะที่จ�าเป็นในรายวิชานั้น ๆ 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนชาวไทย

ให้ความส�าคญักบับรรยากาศในชัน้เรยีน โดยคาดหวงั

ให้ชั้นเรียนมีความผ่อนคลายและสนุกสนาน ผู้สอน

ท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุ่นไม่ควรเคร่งเครียด หรือเข้ม

งวดกับการเรียนการสอนเกินไปจนท�าให้บรรยากาศ

ในชั้นเรียนตึงเครียด และควรพิจารณารูปแบบการ

เรยีนการสอนท่ีผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผูเ้รยีน
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คิด ออกแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ที่ก�าหนดให้ครูลดการบรรยายลง และปรับเปลี่ยน

บทบาทไปเป็นผูอ้อกแบบการเรยีนรู ้และอ�านวยความ

สะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้

จากการเรยีนแบบลงมอืท�า (แนวทางจดัการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 น. 10) 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการน�าเสนอผลส�ารวจใน

ภาพรวม ยังมีประเด็นที่ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้แก่ 

ประสบการณ์การศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ ่น ระยะ

เวลาท่ีเรยีนภาษาญีปุ่น่ ประสบการณ์หรอืจ�านวนครัง้ 

(จ�านวนวชิา) ทีเ่รยีนกบัอาจารย์ชาวญีปุ่น่และชาวไทย 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อและความคาดหวัง

ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจะขอน�าเสนอในโอกาสต่อไป 

ส�าหรับการต่อยอดงานวิจัย ควรมีการทดลองจัดการ

สอนเป็นทีมในรายวิชาที่ผู้เรียนคาดหวัง วิเคราะห์

ประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญีปุ่น่ท่ีมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป
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