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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาทศันคตขิองผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยในรายวชิา “การฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่” ระดบั

ชั้นต้น กรณีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” แบบสอนร่วมระหว่างผู้สอน 

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จ�านวน 74 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1. โดยรวมผู้เรียน 

มีความพึงพอใจต่อการสอนร่วมของของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในระดับ “มาก” 2. ในรายวิชา “การฟัง- 

พูดภาษาญี่ปุ่น 1” ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้จัดการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในสัดส่วน 

100: • 75:25 50:50 และ 3. ผู้เรียนมีความคาดหวังสูงต่อการเป็นผู้สอนในรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น” โดย

คาดหวงัจากผูส้อนชาวญีปุ่น่สงูในเรือ่งการเป็นตวัอย่างในการออกเสยีง และคาดหวงัจากผูส้อนชาวไทยมากในเรือ่ง

การสร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังสูงต่อทั้งผู้สอนชาวไทยและผู้สอน 

ชาวญี่ปุ่นในการเป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาญี่ปุ่น ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของกลุ่ม

สังกัดของผู้เรียน อันได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 2) กลุ่ม

นักศึกษาวิชาเอกที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และ 3) กลุ่มนักศึกษาวิชาโท มีผลต่อความ

คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นของตนเองในอนาคต และความคาดหวังในเรื่องสัดส่วน 

ผู้สอนในรายวิชาการฟัง-พูดตัวถัดไป
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Abstract

The objective of this research was to study the attitudes of Thai learners in a beginner’s 

Japanese conversation class. The population of the study was enrolled in the course 

“Listening-Speaking in Japanese 1”, which implemented co-teaching between Thai teachers 

and Japanese teachers. Data were collected using questionnaire with 74 students. The results 

revealed that the learners had positive attitudes toward the concept of co-teaching. As ideal 

ratio of Thai teachers to Japanese teachers delivering instruction for the course Listening-

Speaking I, the ratio 50:50 was most selected. The findings demonstrated the learners’ beliefs 

and preferences toward Thai teachers and Japanese teachers. The learners expected the 

Japanese teachers to be a good pronunciation role model while they expected the Thai 

teachers to provide a better understanding of language usage. Both the Thai teachers and 

Japanese teachers had an essential role in encouraging the learners to be motivated to learn 

the language and to practice it. The results also showed differences in learners’ attitudes 

toward self-expectations of communication skills between student groups, 1) the experienced 

major students, 2) the inexperienced major students, and 3) the non-major students.
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1. บทนำ�
ผลส�ารวจของเจแปนฟาวน์เดชั่นรอบปี 2015 

แสดงข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่นในนานา

ประเทศทัว่โลก พบว่าโดยภาพรวมมจี�านวนผูส้อนทีเ่ป็น

ชาวญีปุ่น่ในทกุระดบัชัน้คดิเป็นร้อยละ 22.3 จากจ�านวน

ผูส้อนทัง้หมด และในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ มจี�านวนผู้

สอนชาวญีปุ่น่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.2 เท่านัน้ ตวัเลข

เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าจ�านวนผูส้อนภาษาญีปุ่น่ชาวญีปุ่น่

ในต่างประเทศนั้นมีจ�านวนน้อยเพียงใด 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนปรากฏออกมาใน

ลกัษณะการจดัแบ่งรายวชิาทีใ่ห้ภาระงานอาจารย์ผูส้อน

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นลงตัวตามสภาพการณ์ของสถาน

ศึกษานั้น ๆ ยุพกา (2562) กล่าวถึงการก�าหนดผู้สอน

รายวชิาภาษาญีปุ่น่ในระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยว่า 

มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันในหลายแห่ง ผู้สอนชาวญี่ปุ่น

รับผิดชอบรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการสนทนา 

การพดู การเขยีน ส่วนผูส้อนชาวไทยรบัผดิชอบรายวชิา

ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ เช่น ไวยากรณ์ โครงสร้าง

ภาษาญีปุ่น่ การอ่าน การแปล ประเด็นน้ีอาจพจิารณาได้

ว่า ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากจ�านวนผูส้อนชาวญีปุ่น่ทีม่อียู่

อย่างจ�ากดั ส่วนหนึง่มาจากความเช่ือของอาจารย์ผูส้อน

ชาวไทยว่า ผู้สอนชาวญี่ปุ่นหรือผู้สอนชาวไทยเหมาะ

กับการสอนเนื้อหารายวิชาลักษณะใดมากกว่ากัน และ

อีกส่วนหนึ่งคือ การแยกรายวิชารับผิดชอบออกจากกัน 

อาจเพื่อให้ง่ายต่อการด�าเนินการสอนของทั้งผู้สอนชาว

ไทยและชาวญี่ปุ่น 

รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ ่นที่เปิดสอนอยู่ใน

มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสังกัด แม้จะใช้ชื่อรายวิชาว่า “การ

ฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น” แต่เน้ือหาการเรียนการสอนมีท้ัง

ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการฟัง การพดู และการสนทนา 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดให้ศึกษาแก่ท้ังนักศึกษาวิชาเอกและ

นักศึกษาวิชาโท โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 

รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1 ซึ่งเป็นระดับชั้นต้น ใช้

รปูแบบอาจารย์ผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัอาจารย์ผูส้อน

ชาวญี่ปุ่นอย่างละครึ่งรายวิชา แตกต่างจากเดิมที่เป็น

มา รวมถึงรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2 3 และ 4 ที่

เป็นรายวชิาตวัถดัไป ซึง่ใช้เฉพาะผูส้อนชาวญีปุ่น่เท่านัน้ 

สาเหตสุ่วนหนึง่ทีป่รบัรปูแบบมาเป็นการสอนร่วมนัน้มา

จากความพยายามต้องการเน้นการพัฒนาทักษะการฟัง

และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ส�านวน ข้อแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมวิธีคิดที่มีผลต่อการเลือกใช้ส�านวนให้แก่

ผูเ้รยีนชัน้ต้น ผูว้จิยัทัง้สองได้มโีอกาสเป็นผูส้อนรายวชิา

ร่วมกนัตัง้แต่ปีการศกึษา 2559 จนถงึปีการศกึษา 2561 

เป็นระยะเวลา 3 ปี ในปีแรก การเรียนการสอนเป็นไป

ในลกัษณะแบ่งส่วนรบัผดิชอบจากกนั ส่วนทีเ่ป็นการฟัง

ผู้สอนชาวไทยรบัผิดชอบ และส่วนท่ีเป็นการพดูและการ

สนทนา ผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบ แต่พบปัญหาระดับ

ความยากของเนื้อหารายวิชาที่ไม่สม�่าเสมอ เนื้อหาส่วน

การฟังกับการพูดการสนทนาขาดความเชื่อมโยงกัน ผู้

วิจัยท้ังสองในฐานะผู้สอนจึงได้ช่วยกันปรับแนวทาง

การเรียนการสอนเรื่อยมา โดยการปรับปรุงส่วนหนึ่งมา

จากผลการสอบถามความคิดเห็นผู้เรียนทางวาจาและ

แบบสอบถาม เกี่ยวกับหัวข้อ เนื้อหาที่เรียน กิจกรรม 

ว่าแต่ละเรื่องที่เรียนน้ันดีและไม่ดีอย่างไร หวังที่จะให้

เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะกับทั้งผู้

เรียนและผู้สอนยิ่งขึ้น 

เพือ่ให้ทราบมมุมองของผูเ้รยีนต่อการจดัการเรยีน

การสอนในลักษณะการสอนร่วมที่ได้พัฒนาและด�าเนิน

การในปีการศึกษา 2561 รวมถึงเพื่อให้ทราบลักษณะ

ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนในแง่มุม 

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทกัษะการฟัง การพดู และการสนทนา 

ผู้วจิยัจงึเลอืกศึกษาทศันคตขิองผู้เรยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

เรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น และเปรยีบเทยีบ

ผลทัศนคติของผู้เรียนระหว่างกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกที่มี

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย กลุ่มนักศึกษา

วิชาเอกไม่มีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 

และกลุม่นกัศกึษาวชิาโท เพือ่ศกึษาว่ากลุม่สังกดัมผีลต่อ
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ทศันคตขิองผูเ้รียนหรอืไม่ อย่างไร ซึง่ผลการวจิยัสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 

การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาการสนทนา หรอืฟัง-พดู

ภาษาญีปุ่่นชัน้ต้นทีส่อดคล้องกบัลกัษณะผูเ้รยีนชาวไทย

ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับการสอนร่วมและการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างผูส้อนชาวต่างชาตกัิบผูส้อนทีเ่ป็นเจ้าของ

ภาษามีมานาน กรณีการสอนร่วมหรือการท�างานร่วม

ระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกับผู้สอนชาว

ญี่ปุ่นก็มีเช่นกัน ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างงานวิจัยของ 池谷

他  (2012) และ 中山他  (2015)  งานวิจัยของ 池谷他  

(2012) วิเคราะห์ความเห็นของผู้สอนชาวไทยและชาว

ญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การสอนร่วม ว่าท้ังสองฝ่ายมอง

ภาพลักษณ์ของการท�างานร่วมกันท่ีดีเป็นอย่างไร โดย 

ให้กลุ่มตัวอย่างพิมพ์สิ่งท่ีคิด เช่นการเป็นคนรักษาเวลา 

เป็นคนที่รู ้จักยอมรับผิดและแก้ไข เป็นคนที่เมื่อเกิด

ปัญหาแล้วรีบปรึกษา เป็นต้น ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว

วิเคราะห์ด้วยวิธี PAC ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าผู้สอน

ชาวไทยมองการสอนร่วมหรือการท�างานร่วมเป็นการ

ท�าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนักศึกษา มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ การ

งานส�าเร็จเป็นส�าคัญ ส่วนผู้สอนชาวญี่ปุ่นมีความคิดว่า 

การท�างานร่วมกันเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักอีกฝ่าย 

ได้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

งานวิจัยของ中山他 (2015)  แสดงข้อมูลการสอน

ร่วมและกิจกรรมการท�างานร่วมของผู้สอนชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ่น โดยส�ารวจความเห็นอาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ว่ามีการท�างานร่วมกันกับผู้สอน

ชาวไทยหรือไม่ กรณีมีประสบการณ์ท�างานร่วมกัน นับ

เป็นการท�างานร่วมกันในบริบทใดบ้าง อาทิ เป็นการ

สอนร่วม หรือการท�ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกัน 

งานวิจัยของ池谷他 (2012) ให้ข้อมูลภาพลักษณ์ของ

ผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรมที่ดี ส่วน中山他 (2015)  ให้

ข้อมูลรายละเอียดบริบทการท�างานร่วม อย่างไรก็ตาม 

งานวิจัยทั้งสองช้ินยังเป็นการศึกษาความคาดหวังของผู้

สอนต่างวัฒนธรรมที่มีต่ออีกฝ่าย ในแง่การปฏิสัมพันธ์

ของบคุลากรในองค์กรเดยีวกนั แต่ยงัไม่ได้ศกึษาถึงเรือ่ง

ความร่วมมือในหน้าที่ระหว่างผู้สอนรายวิชาเดียวกันว่า

ความร่วมมือกันนั้นส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่างไร 

งานที่ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของผู้เรียน

ทีม่ต่ีอผูส้อนทีเ่ป็นเจ้าของภาษากับผูส้อนทีไ่ม่ใช่เจ้าของ

ภาษา ขอยกงานวิจัยของ 櫻井 (2012) ซึ่งเปรียบเทียบ

ภาพลักษณ์ของผู้สอนที่ดีในมุมมองของผู้เรียนภาษา

ญี่ปุ่นชาวอียิปต์ งานวิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความเห็นด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ความเข้าถึง

ง่ายของผูส้อน ความสามารถเฉพาะทาง การเป็นต้นแบบ

ให้แก่ผู้เรียน ทักษะด้านการสอน ผลวิจัยพบว่าผู้เรียน

มีความคาดหวังทั้งต่อผู้สอนชาวญี่ปุ ่นและชาวอียิปต์

ในหลายด้านร่วมกัน แต่ในเรื่องการเป็นต้นแบบนั้น มี

ความคาดหวังต่อผู้สอนชาวญี่ปุ่นเท่านั้นว่าสามารถพูด

ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานได้ เป็นต้น นอกจากน้ี มีงานของ 

Tsou and Chen (2017) ที่กล่าวถึงการรับรู้ของผู้เรียน

ภาษาอังกฤษชาวไต้หวันที่ประเทศไต้หวันที่มีต่อผู้สอน

ภาษาอังกฤษชาวไต้หวันกับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา 

ผลปรากฏว่า ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับประสบการณ์

และคุณสมบัติของผู้สอนมากกว่าการที่ผู้สอนภาษาเป็น

เจ้าของภาษานั้นหรือไม่ ผู้สอนเจ้าของภาษามีจุดเด่นใน

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ แต่ผู้สอนชาวไต้หวันก็มีข้อดีใน

แง่การสื่อสารภาษาแม่กับผู้เรียนได้ และมีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องปัญหาของผู้เรียนมากกว่า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เรียนในแง่

ต่าง ๆ มีปรากฏอยู่ไม่น้อย แต่เท่าที่ตรวจสอบงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อการ

สอนของผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พบเพียงงงาน 

ของ Saranya・吉田(2012) ซึ่งศึกษาความคาดหวัง

ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นท่ีไม่ได้ศึกษาเป็นวิชาเอก 

ว่าต้องการรับค�าชี้แนะหรือศึกษาหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 
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ไวยากรณ์ การออกเสียง การเขียนตัวอักษร การตรวจ

การบ้าน การแนะน�าวัฒนธรรม จากผู้สอนชาวไทย ผู้

สอนชาวญี่ปุ ่น หรือได้ท้ังจากผู้สอนชาวไทยและชาว

ญีปุ่น่ และประสงค์ให้ด�าเนนิการเรยีนการสอนหวัข้อนัน้ 

ๆ เป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาใดก็ได้ ผลการ

ศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่า กรณหีวัข้อทีเ่กีย่วกบัไวยากรณ์ ผูเ้รยีน

จ�านวนมากคาดหวงัทีจ่ะเรยีนจากผูส้อนชาวไทย ด�าเนนิ

การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยมากที่สุด ผู้เลือกเรียน

กับผู้สอนชาวไทยหรือชาวญ่ีปุ่นก็ได้และการเรียนการ

สอนเป็นภาษาใดก็ได้ มีอัตราสูงรองลงมา ส่วนผู้เลือก

เรียนกับผู้สอนชาวญี่ปุ่น เป็นภาษาญี่ปุ่น มีจ�านวนน้อย

มาก และยังพบว่า ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับภาษาที่ใช้

ในการด�าเนินการเรียนการสอนมากกว่าสัญชาติของผู้

สอน Saranya・吉田 (2012 :136) ยงัได้ชีแ้นะว่า ความ

คาดหวังของผู้เรียนอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ 

เช่น ระดับการเรียน จุดมุ่งหมาย ความเช่ือของผู้เรียน 

ประสบการณ์ ลักษณะของรายวิชา การศึกษาในครั้งนี้

จึงอาจช่วยเติมเต็มข้อมูลมุมมองของผู้เรียนให้อาจารย์

ผู้สอนสามารถน�าไปปรับใช้ได้มากยิ่งขึ้น 

3. วิธีก�รวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” ซึ่งเป็นวิชาเลือกใน 

สาขาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสังกัด ในปีการศึกษา 2561 

รายวิชาดังกล่าวใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนร่วม

ระหว่างอาจารย์ผู ้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ ่น ผู้ตอบ

แบบสอบถามมจี�านวน ท้ังสิน้ 741 คน แบ่งได้เป็น 3 กลุม่ 

ได้แก่ 1) นักศึกษาวิชาเอก กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษา

ญีปุ่่นก่อนเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัย ในปีการศึกษา 2561 

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมปลายสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (จากนี้จะเรียก

กลุ่มตัวอย่างนี้ว่า “กลุ่มมีพื้น”) จ�านวน 36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.6 ของจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

2) นักศึกษาวิชาเอกกลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาที่เพิ่งเริ่ม

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหลังเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (จากนี้

จะเรียกกลุ่มตัวอย่างน้ีว่า “กลุ่มไม่มีพื้น”) ขณะศึกษา

รายวิชาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 22 จ�านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.4  และ 3) กลุม่นกัศึกษาวชิาโท จ�านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23 นักศึกษาวิชาเอกศึกษารายวิชา 

ดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ส่วนนักศึกษาวิชาโท 

ศกึษารายวชิาในภาคปลาย ปีการศกึษา 2561 ผูว้จิยัเกบ็

ข้อมูลในเดือนสิงหาคม 25623 

3.2 เนื้อห�ร�ยวิช�และลักษณะก�รสอนร่วม

ในร�ยวิช�

เนื้อหารายวิชาจัดอยู่ในระดับชั้นต้น เมื่อพิจารณา

ตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นของเจ

แปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ซ่ึงสร้างขึ้นโดยอิง

แนวคดิจาก CEFR (Common European Framework 

of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment)4 สามารถเทียบได้กับระดับผู้ใช้ภาษาขั้น

พื้นฐาน A1-A2 โดยคร่าว

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนแบ่งได้เป็นกลุ ่ม

กิจกรรมภาษาที่เกี่ยวข้องกับ 1) การรับสาร 2) การส่ง

สาร และ 3) การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมการรับ

สารเน้นพัฒนาทักษะการฟัง มีแบบฝึกหัดการฟังให้ท�า

ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน กิจกรรมการส่งสารเน้น

พัฒนาทักษะการพูด ใช้รูปแบบการให้น�าเสนอหน้าชั้น

1 งานวจิยันีไ้ม่ได้ศึกษาประเดน็ปัจจยัความแตกต่างทางเพศ กลุม่ตวัอย่างแบ่งเป็นเพศหญงิ ร้อยละ 83.8 เพศชาย ร้อยละ 16.2
2 นกัศึกษาวชิาเอก กลุม่มพ้ืีน ชัน้ปีที ่1 ศกึษารายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ 1 พร้อมกบักลุม่ไม่มพีืน้ ชัน้ปีที ่2 โดยแยกกลุม่เรยีน
3 นกัศึกษาวชิาเอกทุกคนมปีระสบการณ์ได้ศกึษารายวชิาการฟัง-พูดภาษาญีปุ่น่ 1 แบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัชาวญีปุ่น่ และศกึษารายวิชาการฟัง-พูดภาษาญีปุ่น่ 2 แบบท่ีมเีฉพาะ

ผู้สอนชาวญีปุ่น่ ส่วนนกัศึกษาวชิาโทยงัไม่มีประสบการณ์ศกึษารายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ 2 เนือ่งจากต้องรอศกึษาในปีการศกึษาถดัไป
4 CEFR คือกรอบมาตรฐานการเรยีนการสอนภาษาทีใ่ช้กันในยโุรป เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ใช้ประเมนิระดบัความสามารถทางภาษาของผูเ้รยีน แบ่งเป็น 6 ระดบั ได้แก่ A1 A2 

B1 B2 C1 และ C2
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เรียน อาทิ การพูดแนะน�าตนเอง การพูดเกี่ยวกับญี่ปุ่น

ทีช่ืน่ชอบ การบอกเล่าประสบการณ์ความทรงจ�า ในส่วน

กิจกรรมการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ใช้รูปแบบการสนทนา 

การแสดงบทบาทสมมติเป็นหลัก อาทิหัวข้อการแนะน�า

ตนเอง การกล่าวชักชวน การขออนุญาต การสัมภาษณ์

ชาวญีปุ่น่ กจิกรรมการเรียนต่าง ๆ  ไม่ได้แยกขาดจากกนั 

ผูส้อนซึง่กค็อืผูว้จิยัพยายามวางโครงการสอนให้กจิกรรม

ต่าง ๆ สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เช่น หัวข้อการแนะน�า

ตนเอง จะมทีัง้ส่วนทีใ่ห้ผูเ้รยีนฝึกฟัง วเิคราะห์บทสนทนา

ที่ดีและไม่ดี ให้ฝึกแนะน�าตัวเองหน้าชั้นเรียน และแสดง

บทบาทสมมต ิกรณแีนะน�าตวัเมือ่อยูใ่นสถานการณ์ต่าง 

ๆ ที่จ�าเป็นต้องสนทนาโต้ตอบ 

ส�าหรับลักษณะการสอนในรายวิชา แต่ละสัปดาห์

จะใช้เวลาเรียนในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาของ

แต่ละสัปดาห์ออกเป็น 2 ส่วนที่ต่อเนื่องกันส่วนละ 1.5 

ชัว่โมง โดยผูส้อนชาวไทยสอน 1.5 ชัว่โมง รบัผดิชอบส่วน

กจิกรรมภาษาทีเ่กีย่วข้องกบั 1) การรบัสาร เป็นหลกั กบั 

3) การโต้ตอบปฏสัิมพนัธ์ ราวครึง่หนึง่ กจิกรรมการเรยีน

คอืการฝึกฟัง รวมถงึการอธบิายส�านวนภาษาทีเ่กีย่วข้อง

กับบทเรียน และการให้ผู ้เรียนฝึกสนทนาโดยแสดง

บทบาทสมมติ การอธิบายส�านวนภาษาใช้ภาษาไทย 

เป็นหลัก มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนช้ันต้นเกิดความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง นอกจากน้ี คาดว่าการใช้ภาษาไทยสามารถ 

ช่วยลดความวิตกกังวลในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้ระดับ

หนึ่ง (戸田, 2016) ส่วนผู้สอนชาวญี่ปุ่นสอน 1.5 ชั่วโมง 

รับผิดชอบส่วนที่เก่ียวข้องกับ 2) การส่งสาร เป็นหลัก 

และ 3) การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ อีกครึ่งหนึ่ง ผู้สอนชาว

ญี่ปุ ่นดูแลเรื่องการพูดหน้าชั้นเรียนทั้งที่เป็นกิจกรรม

เดี่ยวและกิจกรรมกลุ ่ม และการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับชาวญี่ปุ ่น การ

สัมภาษณ์ชาวญ่ีปุ่น รวมถึงกิจกรรมการฝึกสนทนาที่

เป็นกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียน เน่ืองจากเวลาสอนของ

ผู้สอนไม่ซ�้ากับรายวิชาอื่นที่รับผิดชอบ จึงมีบางครั้งที่ผู้

สอนทัง้ชาวไทยและชาวญีปุ่น่เข้าร่วมชัน้เรยีนไปด้วยกนั 

เพือ่ให้กิจกรรมเป็นไปโดยราบรืน่ รปูแบบการสอนร่วมใน

ลักษณะดังกล่าวนี้ หากพิจารณาตามรูปแบบที่ Cook & 

Friend (1995) และ  Cook (2004) ได้ให้แนวทางไว้ อาจ

เทยีบเคยีงได้ว่า กจิกรรมการสอนร่วมหรอื Co-teaching 

ที่เป็นหลักใหญ่เป็นแบบ Station Teaching ซึ่งหมาย

ถึงการสอนร่วมที่แบ่งส่วนท่ีรับผิดชอบจากกัน ผู้เรียน

เสมอืนเวยีนฐานกจิกรรมเพือ่เรียนเนือ้หาจากผู้สอน และ

บางคราวปรากฏเป็นรูปแบบ Team Teaching ที่ขณะ

ผู้สอนคนหนึ่งก�าลังอธิบาย ผู้สอนอีกคนก็แสดงตัวอย่าง

เรื่องน้ันประกอบไปด้วย หรือแสดงตัวอย่างการโต้ตอบ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

การประเมินผลที่เก่ียวข้องกับการรับสาร หรือ

ทักษะการฟัง จะประเมินโดยผู้สอนชาวไทยเป็นหลัก 

ใช้การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา ส่วนการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการส่งสาร 

หรือทักษะการพูด จะประเมินโดยผู้สอนชาวญี่ปุ่น ผ่าน

การน�าเสนอหน้าชั้นเรียนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

และส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการโต้ตอบปฏสิมัพนัธ์ หรอืทกัษะ

การสนทนา ปรากฏในรปูแบบการสนทนาถาม-ตอบ การ

แสดงบทบาทสมมต ิจะประเมนิร่วมกนัทัง้ผูส้อนชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น ในช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา ส�าหรับรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” 

ซึ่งเป็นระดับชั้นต้นนี้ สัดส่วนคะแนนในรายวิชามาจาก

การประเมนิผลทกัษะการฟังสงูทีส่ดุ รองลงมาคอืทกัษะ

การสนทนา และทักษะการพูดตามล�าดับ 

3.3 ก�รเก็บข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ผล

ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์

ข้อมูลทัศนคติของผู้เรียนและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย5 และ

สรุปผลออกมาเป็นภาพรวม ข้อมูลท่ีใช้การวิเคราะห์

5 การประมวลผลข้อมลูบางหวัข้อจะใช้วธิแีปลงข้อมูลทีไ่ด้เป็นตัวเลข 1-5 ตามมาตรวดัลเิคร์ิท (likert sacle)
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ได้แก่  

1) ข้อมูลพื้นฐ�น

ก. สงักดัของผู้เรยีน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษากลุม่

ใด ระหว่างกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกกลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น 

หรือกลุ่มนักศึกษาวิชาโท 

ข. ความคาดหวังของผู ้เรียนท่ีมีต ่อตนเองใน

อนาคตว่าต้องการให้สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารได้ถึง

ในระดับใด

2) ข้อมูลทัศนคติ / คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนร่วมระหว่�งผู้สอนช�วไทยและ

ช�วญี่ปุ่น

ก. ความคาดหวังต่ออาจารย์ผู้สอนชาวไทยและ

ความคาดหวังต่ออาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ

ข. สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยต่อชาวญ่ีปุ่นท่ี

เหมาะสมในรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 

ค. ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

เพือ่ให้ทราบว่าผูเ้รยีนมทีศันคตเิกีย่วกับการจดัการ

เรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้นอย่างไร จงึจะใช้

ข้อมลูข้อ 2) เป็นข้อมลูหลักในการวเิคราะห์ตามประเดน็

ของการวิจัยครั้งนี้ ส่วนข้อมูล 1) ข้อย่อย ก. ใช้เพื่อ

ศึกษาว่ากลุ่มสังกัดของนักศึกษามีผลต่อทัศนคติหรือไม่ 

ข้อมูล 1) ข้อย่อย ข. จะน�ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบ

การอภิปรายผล 

4.  ผลก�รศึกษ�และก�รอภิปร�ยผล
4.1 ผลสำ�รวจคว�มค�ดหวังต่ออ�จ�รย์ผู้สอน

ช�วไทยและผู้สอนช�วญี่ปุ่น

เพือ่ให้ทราบว่ากรณรีายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่

น้ัน ผู้เรียนมีความคาดหวังต่อผู้สอนชาวไทยและผู้สอน

ชาวญี่ปุ่นอย่างไร จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นโดยให้กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกตอบว่า คาดหวังในเรื่องต่าง ๆ ในระดับ

ใด แบ่งเป็นระดับมากที่สุด ระดับมาก  ระดับปานกลาง 

ระดบัน้อย และระดบัน้อยทีสุ่ด หลังจากนัน้จงึแปลงเป็น

ตัวเลข เพื่อให้ทราบผลโดยเฉลี่ย 

ต�ร�ง 1 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อผู้สอนรายวิชาการฟังการพูด เปรียบเทียบผู้สอนชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

1. เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 4.12 4.95 4.06 4.94 4.19 5.00 4.18 4.88

2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รูปประโยค ส�านวนภาษา 4.46 4.78 4.33 4.67 4.62 4.95 4.53 4.53

3. เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงหรือ
 ใช้กลวิธีการพูดต่างๆ 

4.45 4.68 4.33 4.61 4.62 4.81 4.47 4.65

4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงบทบาท
 สมมติการสนทนา 

4.08 4.45 4.08 4.39 4.00 4.62 4.18 4.35

5. เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิสัมพันธ์
 กับคนญี่ปุ่น 

4.45 4.53 4.33 4.50 4.43 4.52 4.71 4.59

6. เป็นผู้อธิบายไวยากรณ์ ส�านวนที่ใช้ตาม
 สถานการณ์ต่างๆให้เข้าใจ 

4.66 4.14 4.56 4.00 4.90 4.43 4.59 4.06

7. เป็นผู้ให้ข้อมูล ข้อสังเกตความแตกต่าง
 ทางด้านวัฒนธรรม 

4.45 4.31 4.31 4.17 4.67 4.57 4.47 4.29

8. เป็นผู้เข้าใจระดับความสามารถและ
 ลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.50 4.45 4.42 4.39 4.76 4.62 4.35 4.35

9. เป็นผู้ให้แนวทางในการศึกษาค้นคว้า 
 ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 4.34 4.23 4.17 4.17 4.48 4.38 4.53 4.18

10. เป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาญี่ปุ่น 4.61 4.77 4.50 4.69 4.81 4.81 4.59 4.88

 ภ�พรวม กลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น กลุ่มวิช�โท
 ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว
 ไทย ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น
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ดังผลที่แสดงในตาราง 1 จะเห็นได้ว่า โดยรวมผู้

เรียนมีความคาดหวังต่ออาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและ

ชาวญีปุ่น่รายวชิาการฟังการพดูในระดบัสงู โดยค่าเฉลีย่

มากกว่า 4 ทุกหัวข้อ เมื่อแยกตามหัวข้อความคาดหวัง 

พบว่าข้อ 10. เป็นแรงผลกัดนัให้ผูเ้รยีนกล้าใช้ภาษาญีปุ่น่ 

ทัง้ผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวญีปุ่น่ต่างได้รบัความคาด

หวังสูงจากผู้เรียนทุกกลุ่ม หลายหัวข้อพบระดับความ

คาดหวังต่อผู้สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญี่ปุ่นต่างกัน ผู้

เรยีนคาดหวงัต่อผูส้อนชาวไทยในหวัข้อ 6. เป็นผูอ้ธบิาย

ไวยากรณ์ ส�านวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ 

(4.66) เป็นพเิศษ ในส่วนหวัข้อ 1. เป็นตัวอย่างทีด่ใีนการ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่น (4.12) และ 4. เป็นตัวอย่างที่ดีใน

การแสดงบทบาทสมมตกิารสนทนา (4.08) ค่อนข้างคาด

หวังน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ  

ส่วนความคาดหวังของผู้เรียนท่ีมีต่อผู ้สอนชาว

ญี่ปุ่น ผู้เรียนมีความคาดหวังในหัวข้อ 1. เป็นตัวอย่างที่

ดีในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น (4.95) สูงที่สุด และหัวข้อ 

2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รูปประโยค ส�านวนภาษา 

(4.78) เป็นล�าดับรองลงมา หัวข้อที่มีความคาดหวังน้อย

กว่าหัวข้ออื่น ๆ ได้แก่ หัวข้อ 6. เป็นผู้อธิบายไวยากรณ์ 

ส�านวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เข้าใจ (4.14) และ

หวัข้อ 9. เป็นผูใ้ห้แนวทางในการศกึษาค้นคว้า ฝึกปฏบิตัิ

เพิ่มเติม (4.23)

ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Tsou and 

Chen (2017) ที่ผู้เรียนมองว่า ผู้สอนชาวญี่ปุ่นซึ่ง

เป็นเจ้าของภาษามีจุดเด่นในด้านทักษะการใช้ภาษา

นั้น ๆ และผู้สอนชาวไทยซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็มีข้อดี

ในแง่มมุอ่ืนเช่นกนั อาจกล่าวได้ว่า หวัข้อทีผู่เ้รียนคาด

หวงัจากผูส้อนชาวญีปุ่น่สงูเป็นพเิศษจะมแีนวโน้มทีผู่้

เรียนคาดหวังจากผู้สอนชาวไทยต�่ากว่า และในทาง

กลับกัน หัวข้อที่คาดหวังจากผู้สอนชาวไทยมากก็จะ

พบแนวโน้มทีร่ะดับความคาดหวงัจากผูส้อนชาวญีปุ่่น

น้อยกว่า ผลการศึกษาในหัวข้อที่ 1. เป็นตัวอย่างที่ดี

ในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น สอดคล้องกับอัษฎายุทธ 

(2555) ที่ชี้ว่า ผู้เรียนไม่ได้คาดหวังการเป็นแม่แบบ

หรอืตวัอย่างการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่จากผูส้อนภาษา

ญ่ีปุ่นชาวไทยเท่าใดนัก จากผลการศึกษาจะเห็นว่า

ความคาดหวังอยู่ท่ีผู้สอนชาวญี่ปุ่นมากกว่า ตรงกับ

ที่ 櫻井 (2012) และ Saranya ・吉田 (2012) ชี้แนะ

ไว้ประเด็นเดียวกันนี้เช่นกัน ในส่วนหัวข้อ 6. เป็นผู้

อธิบายไวยากรณ์ ส�านวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

ให้เข้าใจ กลุ่มตัวอย่างได้ระบุข้อมูลความคาดหวังที่มี

ต่อผูส้อนชาวไทยในแบบสอบถามเพิม่เตมิว่า “อธบิาย

ไวยากรณ์ที่มีความใกล้เคียงกัน หรือค�าศัพท์ที่มีความ

ใกล้เคียงกันให้เป็นชุด ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตก

ต่างชัดเจน”(016_M)6 “ชี้แนะแนวทางการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นของนักศึกษาโดยตรง”(038_K) จากความเห็น

ดังกล่าว ท�าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้เรียนที่มี

ต่อผู้สอนชาวไทยที่มองว่า ผู้สอนชาวไทยจะเป็นผู้ให้

ข้อมูลความรู้และชี้แนะแนวทางแก้ไขแก่ผู้เรียนได้ดี 

อาจพิจารณาได้ว่าส่วนส�าคัญเป็นผลมาจากการท่ีผู้

สอนชาวไทยมีภาษาแม่เดียวกันกับผู้เรียน มีภูมิหลัง

ทางวัฒนธรรมร่วมกัน และผ่านประสบการณ์การ

เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนั่นเอง (阿部・横山, 1991;

戸田, 2016) 

ในแง่ลักษณะการด�าเนินการเรียนการสอนที่มุ ่ง

หมาย นับได้ว่าผลการศึกษาความคาดหวังของผู้เรียน

สอดคล้องตรงกับความมุ่งหมายของผู้สอนเช่นกัน ดัง

ที่ได้กล่าวในหัวข้อ 3.2 ขณะด�าเนินการเรียนการสอน 

กรณีผู้สอนชาวไทย หลังกิจกรรมฝึกฟังและกิจกรรม

ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นสอบถามความเข้าใจผู้เรียน อธิบาย 

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้ส�านวน โดยใช้ภาษาไทย

ในการบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง ส่วน

ผู้สอนชาวญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นตลอดการด�าเนิน

6 ในการศึกษาคร้ังนี ้ผูว้จิยัใช้สญัลกัษณ์ M แทนกลุม่ตวัอย่างกลุม่ไม่มีพืน้ K แทนกลุม่มพีืน้ และ F แทนกลุม่นกัศกึษาวชิาโท
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กิจกรรม มุ่งเน้นการแสดงตนเป็นตัวอย่าง เป็นเสมือน

การแบ่งบทบาทในรายวชิาทีผู่ส้อนชาวไทยมบีทบาทเป็น

ผู้อธิบาย ผู้ให้ข้อมูล ส่วนผู้สอนชาวญ่ีปุ่นมีบทบาทเป็น

ตัวอย่างเป็นต้นแบบทางภาษาให้แก่ผู้เรียน การจัดการ

เรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนชาวไทยและผู้สอน

ชาวญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมจึงน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วย

เติมเต็มข้อเด่นและข้อด้อยของผู้สอนให้แก่กัน (中村, 

ไม่สูงและใกล้เคียงกัน ไม่พบกรณีเลือกสัดส่วนที่เป็นผู้

สอนชาวญี่ปุ่นเท่านั้นหรือผู้สอนชาวไทยเท่าน้ัน กล่าว

ได้ว่า การจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาว

ไทยและชาวญีปุ่่นในรายวชิา “การฟัง-พดูภาษาญีปุ่่น 1” 

เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ ผู ้ เรียนพึง

ประสงค์มากกว่าแบบไม่จัดร่วมกัน 

 รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1 รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2 รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3
 (ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น)  (ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นถึงชั้นกลางตอนต้น) (ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางตอนต้นถึงชั้นกลาง)

แผนภ�พ 1 สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยต่อผู้สอนชาวญี่ปุ่นที่ผู้เรียนคิดว่าเหมาะสมในรายวิชาการฟัง-พูด

2013) และช่วยให้น�าไปสู่ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้

เรียนที่ดียิ่งขึ้นได้ 

4.2 ผลสำ�รวจคว�มคดิเหน็เรือ่งสดัส่วนก�รสอน

ร่วมผู้สอนช�วไทยต่อช�วญี่ปุ่น

ข้อมูลผลส�ารวจความคิดเห็นผู ้ เรียนเก่ียวกับ

สดัส่วนทีเ่หมาะสมของอาจารย์ผูส้อนชาวไทยและผูส้อน

ชาวญีปุ่น่ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ (แผนภาพ 1) 

แสดงให้เห็นว่า กรณีรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญ่ีปุ่น 

1” ไม่ว่าจะเป็นกรณีกลุ่มตัวอย่างโดยรวมหรือแยกตาม

กลุ่มสังกัด อันได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกกลุ่มมีพื้น กลุ่ม

ไม่มีพื้น และกลุ่มนักศึกษาวิชาโท ต่างมีแนวโน้มไปใน

ทิศทางเดียวกัน สัดส่วนการสอนร่วมผู้สอนชาวไทยต่อ

ผูส้อนชาวญีปุ่น่ทีก่ลุม่ตวัอย่างเลอืกมากทีส่ดุ คอืสดัส่วน 

50:50 กรณีเลือกสัดส่วน 75:25 กับ 25:75  อยู่ในอัตรา

เพือ่ให้เหน็ผลเปรยีบเทยีบกบัรายวชิาตวัสงูขึน้ทีเ่ป็น

รายวชิาตวัถดั ๆ  ไป ว่าผู้เรยีนยงัคงมคีวามคิดแบบเดมิหรอื

ไม่ ผู้วจัิยจงึได้สอบถามกรณรีายวชิาการฟัง-พดูภาษาญ่ีปุน่ 

2 และ 3 ไว้ด้วย ผลปรากฏว่ากรณรีายวชิา “การฟัง-พดู

ภาษาญีปุ่น่ 2” โดยภาพรวม กลุม่เป้าหมายเลอืกสดัส่วน

การสอนโดยผูส้อนชาวไทยต่อชาวญีปุ่น่ 25:75 และ 50:50 

มากในอัตราส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก คือร้อยละ 36.99 

กบัร้อยละ 31.51 ตามล�าดบั นกัศกึษาเอกกลุม่มพีืน้และ

กลุม่ไม่มพีืน้เลอืกสดัส่วน 25:75 มากเป็นอนัดบัหนึง่คอื 

ร้อยละ 42.86 กบัร้อยละ 38.10 ตามล�าดบั ในขณะที่

นกัศกึษากลุม่วชิาโทยงัคงเลอืกสดัส่วน 50:50 มากท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 76.47 ของกลุม่วชิาโท 

ส�าหรบัรายวชิา “การฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ 3” มกีาร 

กระจายตวัของค�าตอบ กรณภีาพรวม อตัราเลอืกสดัส่วนผู้
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สอนชาวไทยต่อผูส้อนชาวญีปุ่น่ 0:100 สงูทีส่ดุ อยูท่ีร้่อย

ละ 44.59 ของทัง้หมด เมือ่แยกตามกลุม่ พบว่านกัศกึษา

เอกกลุม่มพ้ืีนเลอืกสดัส่วน 0:100  คิดเป็นร้อยละ 66.67 

นกัศกึษาเอกกลุม่ไม่มพีืน้ ร้อยละ 38.10 ส่วนกลุม่วชิาโท

เลอืกสดัส่วน 0:100  คดิเป็นร้อยละ 5.88 เท่านัน้ และเลอืก

สดัส่วน 25:75 สงูทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 52.94 

ข้อมูลส�ารวจนี้ท�าให้ทราบว่าผู้เรียนมองแนวทาง

การจัดสัดส่วนผู้สอนรายวิชาแตกต่างกันไปตามแต่ละ

กลุ่มสังกัด และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือความแตก

ต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกกับนักศึกษาวิชาโท 

นกัศกึษาวชิาเอกแม้จะมองว่ารายวชิาแรกควรมสีดัส่วนผู้

สอนแบบ 50:50 แต่รายวชิาตวัต่อ ๆ  ไป ควรเพ่ิมสดัส่วน

อาจารย์ชาวญีปุ่น่ให้มากขึน้ โดยอาจปรบัสดัส่วนได้มาก

หลังผ่านรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” แล้ว แต่

กรณีนักศึกษาวิชาโท สัดส่วนการร่วมสอนของอาจารย ์

ผู ้สอนชาวไทยยังคงจ�าเป็นอยู ่แม้จะเป็นการศึกษา

รายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น  2” และรายวิชา 

“การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3” ก็ตาม สัดส่วนแบบมีเฉพาะ

อาจารย์ผู้สอนชาวญ่ีปุ่นเท่านั้นอยู่ในอัตราต�่ามากเมื่อ

เทียบกับอีกสองกลุ่ม 

เมือ่พจิารณาความเห็นทีก่ลุม่ตัวอย่างระบเุพิม่เตมิ 

พบว่ามนีกัศกึษาวชิาโทระบคุวามเหน็ดงันี ้“ในวชิาความ

รู้ระดับชั้นต้นเป็นการปูพื้นฐาน ซึ่งจ�าเป็นต้องเรียนรู้กับ

ผู้สอนชาวไทยเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้อง

และเรียนรู้กับผู้สอนชาวญ่ีปุ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ

การฟังและสือ่สารภาษาญีปุ่น่ เมือ่เรียนต่อในระดบักลาง

ขึ้นไปเพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารได้คล่องแคล่วขึ้นจึงควรเพิ่ม

สัดส่วนการเรียนกับผู้สอนชาวญ่ีปุ่นให้มากขึ้น”(012_F 

เลอืกสดัส่วนผูส้อนรายวชิาตวัที ่1 2 3 เป็น 50:50 50:50 

25:75 ตามล�าดับ)  ส่วนนักศึกษาวิชาเอกมีความเห็น

ว่า “ช่วงแรกนักศึกษาที่มาใหม่อาจยังไม่ชินกับการฟัง

และพูดมากนัก เมื่อเวลาผ่านไป 1 เทอมอาจจะมีความ

คล่องแคล่วมากขึ้นแต่ก็ไม่เข้าใจไปท้ังหมด แต่หลังจาก

นั้นควรให้เรียนแค่จากคนญี่ปุ่นเพื่อความคุ้นเคยในการ

ฟังส�าเนียงคนญี่ปุ่น” (004_K สัดส่วนผู้สอนรายวิชาตัว

ที่ 1 2 3 เป็น 50:50 25:75 0:100  ตามล�าดับ)  และ 

“ชัน้ต้นต้องการการอธบิายทีล่ะเอยีดเพราะยงัไม่มคีวาม

รูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ภาษาญีปุ่น่มากนกั จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องให้อาจารย์ไทยอธิบายให้กระจ่างก่อนใช้” 

(028_M สัดส่วนผู้สอนรายวิชาตัวที่ 3 2 1 เป็น 50:50 

0:100 0:100  ตามล�าดับ) 

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาท�าให้ทราบว่า 

ปัจจัยเรื่องความวิตกกังวลที่มีต่อผู ้สอนมีอิทธิพลต่อ

นักศึกษาวิชาเอกกลุ่มไม่มีพื้นอยู่ไม่น้อย  มีนักศึกษาวิชา

เอกกลุ่มไม่มพีืน้จ�านวน 4 คนจากทัง้หมด 21 คน คดิเป็น

ร้อยละ 19 ที่เลือกสัดส่วนผู้สอนรายวิชาตัวที่ 3 2 1 เป็น 

50:50 โดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลง   และให้ความเห็นว่า 

“ท�าให้ไม่เครียดเกินไป” (052_M) “จะได้ไม่รู้สึกกดดัน

กับใครคนใดคนหน่ึงมากจนเกินไป” (053_M) “จะได้

ทั้งฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเต็มๆครึ่งคาบเรียน และผ่อน

คลายมากขึน้เมือ่ใช้ภาษาไทยน่ะค่ะ” (054_M) ประเดน็

ความวิตกกงัวลทีเ่หน็ได้ชดันี ้สอดคล้องกบั อมรรตัน์และ 

เตวชิ (2560) ทีร่ะบวุ่าผู้เรยีนทีม่พีืน้ฐานและไม่มพีืน้ฐาน

มีความวิตกกังวลแตกต่างกัน อาทิ ข้อกังวลที่เกรงว่าจะ

ไม่เข้าใจความหมายของภาษาญี่ปุ่นที่ฟังได้อย่างถูกต้อง 

ซึ่งนักศึกษาวิชาเอกกลุ่มไม่มีพื้นจะมีสูงกว่ากลุ่มมีพื้น 

4.3 ผลสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

กิจกรรมก�รสอนร่วม

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนล้วนมีประสบการณ์

การศึกษารายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นแบบมีผู้สอน

ชาวไทยร่วมกับชาวญ่ีปุ่นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนในแง่ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักด้วย  โดยสอบถามเป็น

ระดับความเห็นด้วย 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็น

ด้วยน้อยทีส่ดุ แล้วแปลงเป็นระดบัตวัเลข 5-1 เลข 5 คอื 

เห็นด้วยมากที่สุด

ผลส�ารวจดังในตาราง 2 ชี้ให้เห็นว่า โดยรวมผู้
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เรียนมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการสอนร่วมกันระหว่างผู้

สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญ่ีปุ่นในรายวิชาการฟัง-พูด

ชั้นต้น โดยข้อ 6. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งแบบภาพรวมและแยกตามสังกัดอยู่ในระดับ

มาก คือ 4.00 ขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาโทที่มี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.76 มนีกัศกึษาวชิาโททีร่ะบคุวามเหน็เพิม่

เตมิเกีย่วกบัการสอนร่วมในรายวชิานีว่้า “เป็นวชิาทีส่ร้าง

แรงผลกัดนัในการเรยีนมากค่ะ” (063_F)  นกัศึกษาราย

นี้เป็นนักศึกษาที่ให้คะแนนความคิดเห็นว่าเห็นด้วยมาก

ที่สุดในทุกข้อ อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาเห็นด้วยและ

รู้สึกพึงพอใจรูปแบบการด�าเนินการสอนร่วมท่ีได้ปฏิบัติ

ในปีการศึกษา 2561 

ในขั้นตอนการเรียนการสอนที่ด�าเนินการในปีการศึกษา 

2561 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทสมมตินั้น ผู้

สอนชาวไทยใช้การให้ฟังตัวอย่างบทสนทนา และให้ผู้

เรียนลองแสดงบทบาทสมมติและจึงให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) ส่วนการแสดงบทบาทสมมติที่ท�าร่วมกับผู้

สอนชาวญีปุ่่น ท�าเฉพาะตอนการอธบิายและยกตวัอย่าง

เพื่อเตรียมการสอบแสดงบทบาทสมมติช่วงสอบกลาง

ภาคและปลายภาคการศึกษาเท่าน้ัน แม้จะไม่มีความ

เห็นจากกลุ่มเป้าหมายระบุในแบบสอบถามเพิ่มเติม แต่

เป็นไปได้ว่า เนื่องจากการแสดงบทบาทสมมติการแสดง

บทสนทนาคือการปฏิสัมพันธ์ จึงจ�าเป็นต้องมีทั้งฝ่ายส่ง

สารและรับสาร ผู้เรียนอาจต้องการตัวอย่างจริงหน้าชั้น

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับข้อ 2.เห็นด้วยที่อาจารย์

ชาวไทยเน้นกิจกรรมการฝึกปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดง

บทบาทสมมติ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษา

วิชาเอกกลุ่มมีพื้นคือ 3.86 ซึ่งต�่ากว่าหัวข้ออื่น ๆ  เมื่อ

พิจารณาผลส�ารวจในตาราง 1 หัวข้อความคาดหวังของ

ผู้เรียนต่อผู้สอนรายวิชาการฟังการพูด พบว่าความคาด

หวังของผู้เรียนท่ีมีต่อผู้สอนชาวไทยว่าจะเป็นตัวอย่างท่ี

ดีในการแสดงบทบาทสมมติการสนทนา ก็มีคะแนนอยู่

ในระดับต�่ากว่าที่คาดหวังจากผู้สอนชาวญ่ีปุ่นเช่นกัน 

เรียนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะในรูปแบบอาจารย์ผู้สอนชาว

ญี่ปุ่นกับผู้สอนชาวญี่ปุ่นหรือแม้แต่ผู้สอนชาวไทยกับผู้

สอนชาวญี่ปุ่นสนทนากันก็ตาม

4.4 คว�มค�ดหวังต่อตนเองในอน�คตเกี่ยวกับ

ก�รสื่อส�รภ�ษ�ญี่ปุ่น

เพือ่ให้ทราบความคาดหวงัของผูเ้รยีนว่าในอนาคต

ผู้เรียนต้องการจะพัฒนาตนเองไปจนถึงจุดใด ซ่ึงอาจ

เกี่ยวข้องกับทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาการฟัง-พูด

ภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจความคาดหวัง

ต�ร�ง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

 ร�ยก�รแบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับร�ยละเอียดก�รสอนร่วมกัน ภ�พรวม กลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น กลุ่มวิช�โท

1. อาจารย์ชาวไทยเน้นกิจกรรมการฟัง 4.16 4.06 4.38 4.12

2. อาจารย์ชาวไทยเน้นกิจกรรมการฝึกปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดง
 บทบาทสมมติ 

4.05 3.86 4.14 4.35

3. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเน้นกิจกรรมการพูดหน้าชั้นเรียน 4.26 4.22 4.14 4.47

4. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเน้นกิจกรรมการปฎิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นที่ไม่ใช่
 ผู้สอน เช่นการสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่น 

4.58 4.58 4.43 4.76

5. การจัดสอบปฏิบัติร่วม(การสอบพูดและการสอบสนทนา)
 ที่มีทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

4.32 4.22 4.29 4.59

6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการสอนร่วมของอาจารย์ชาวไทย
 และญี่ปุ่นในรายวิชาการฟังการพูดตัวที่ 1 ที่ท่านได้ศึกษา 

4.51 4.39 4.52 4.76
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ต่อตนเองในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น โดย

ระบุตัวเลือกไว้ 4 ตัวเลือกและหากกลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวงัทีต่่างออกไป สามารถระบเุพิม่ในช่องอืน่ ๆ  นอก

เหนือจากตัวเลือกที่ก�าหนดได้ 

ญี่ปุ่นสื่อสารได้เหมือนกับคนญี่ปุ่นแท้ๆ กับ 3.ความคาด

หวังที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้คล่องแคล่ว ใน

ระดบัทีไ่ม่เป็นอปุสรรคต่อการท�างานและการใช้ชีวติ อยู่

ในระดบัสงู อย่างไรกต็าม หากเปรยีบเทยีบกลุม่นกัศกึษา

ผลส�ารวจดังตาราง 3 ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่

มีความมุ่งหวังที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารได้ใน

ระดับสูง โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้ภาษาอื่น ดังจะเห็นได้

จากจ�านวนผู้เรียนท่ีเลือกข้อ 4. สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่น

สื่อสารได้ดี อาจมีบ้างที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ 

ช่วยเพื่อให้การสื่อสารราบรื่น คิดเป็นร้อยละ 1.35 จาก

ทั้งหมดเท่านั้น และผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาเอกไม่มี

ผู้ใดเลือกข้อ 4 และนอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้

เรียนที่กลุ่มสังกัดต่างกันมีแนวโน้มที่จะมีความคาดหวัง

ต่อตนเองในอนาคตเก่ียวกับการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นใน

สัดส่วนท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาโท 

มีแนวโน้มความคาดหวังต่างจากกลุ่มนักศึกษาวิชาเอก

อย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มนักศึกษาวิชาโทเลือก 2.ความ

คาดหวังที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ยอดเยี่ยม 

โดยไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกับคนญี่ปุ่นมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 41.18 ของกลุ่มนักศึกษาวิชาโททั้งหมดรวมกัน 

ส่วนนักศึกษาวิชาเอกท้ังกลุ่มมีพื้นและกลุ่มไม่มีพื้น มี

สดัส่วนเลอืกตอบ 1.ความคาดหวงัท่ีจะสามารถใช้ภาษา

วิชาเอกด้วยกันแล้ว พบว่ากลุ่มมีพ้ืนมีความคาดหวังที่

จะสามารถส่ือสารภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนคนญี่ปุ่นสูงกว่า

กลุ่มไม่มีพื้น 

การที่กลุ่มนักศึกษาวิชาโทเลือกข้อ 2. มากที่สุด 

สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ท่ีเรียนเป็นวิชาโทส่วนใหญ่คาดหวัง

ต่อตนเองในอนาคตเกีย่วกบัทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่น่

แตกต่างจากผูท้ีเ่รยีนเป็นวชิาเอก และเมือ่พจิารณาผลนี้

ร่วมกนักบัผลส�ารวจหวัข้อ 4.2 เรือ่งความคดิเหน็เกีย่วกบั

สดัส่วนผูส้อนในรายวชิา ทีพ่บว่านกัศกึษาวชิาโทมคีวาม

ต้องการเรยีนในรูปแบบสดัส่วนผูส้อนชาวญีปุ่น่น้อยกว่า

กลุ่มสังกัดอื่น ๆ ท�าให้อาจพิจารณาได้ว่า ความคาดหวัง

ของผู้เรยีนทีม่ต่ีอตนเองในอนาคตนี ้สัมพนัธ์กบัความคดิ

เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบสอนร่วมใน

ทางใดทางหนึ่งด้วยเช่นกัน นั่นคือ หากนักศึกษาวิชาโท

ต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียงเพื่อใช้เป็น “เครื่อง

มือ” สื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ได้ต้องการ

ที่จะเรียนรู้ตัวภาษาเป็น “เป้าหมาย”เพื่อความเป็นเลิศ

ทางภาษาตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา ก็อาจท�าให้

ต�ร�ง 3 ความคาดหวังต่อตนเองในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น(%)

แบบสำ�รวจคว�มค�ดหวังต่อตนเองในอน�คตเกี่ยวกับก�รสื่อส�ร ภ�พรวม กลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น กลุ่มวิช�โท
ภ�ษ�ญี่ปุ่น

1. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้เหมือนกันคนญี่ปุ่นแท้ๆ 37.84% 44.44% 33.33% 29.41%

2. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ยอดเยี่ยม โดยไม่จ�าเป็นต้อง
 เหมือนกับคนญี่ปุ่น 24.32% 13.89% 28.57% 41.18%

3. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้คล่องแคล่ว ในระดับที่ไม่เป็น
 อุปสรรคต่อการท�างานและการใช้ชีวิต 36.49% 41.67% 38.10% 23.53%

4. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี อาจมีบ้างที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 หรือภาษาอื่นๆ ช่วยเพื่อให้การสื่อสารราบรื่น 1.35% 0.00% 0.00% 5.88%
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ความรู้สึกจ�าเป็นที่จะต้องเรียนกับเจ้าของภาษามีน้อย

กว่ากลุ่มนักศึกษาวิชาเอกก็เป็นได้

5. บทสรุป
ผลการศกึษาทศันคตผิูเ้รียนในประเดน็ต่าง ๆ  กล่าว

โดยสรุปได้ดังนี้

1) ประเด็นความคาดหวังท่ีมีต่อผู้สอนชาวไทย

และชาวญีปุ่น่ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ โดยรวม

กลุม่ผูเ้รยีนมแีนวโน้มความคาดหวงัไปในทศิทางเดยีวกนั 

และมีความคาดหวังต่อทั้งผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ในระดับสูง โดยคาดหวังผู้สอนชาวไทยในแง่การเป็นผู้

ให้ข้อมูล ความรู้ ค�าอธิบาย และคาดหวังเรื่องการออก

เสียงจากผู้สอนชาวญี่ปุ่นมาก 

2) ประเด็นทัศนคติท่ีมีต่อสัดส่วนการสอนร่วม

ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นผล

โดยรวมหรือแยกตามกลุ ่มสังกัดต่างมีแนวโน้มทาง

เดียวกัน คือ ผู้เรียนมองว่า สัดส่วนผู้สอนแบบ 50:50 

เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมส�าหรับรายวิชา “การฟัง-พูด

ภาษาญี่ปุ่น 1” ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้น แต่เมื่อเป็นรายวิชาตัว

สูงขึ้น กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกมองว่าควรปรับเพิ่มสัดส่วน

ผู้สอนชาวญ่ีปุ่นให้มากขึ้นตามล�าดับ จนกระทั่งสอน

โดยผู้สอนชาวญี่ปุ่นทั้งหมด ในขณะที่นักศึกษาวิชาโท

มีความเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนชาวไทยยังคงจ�าเป็นใน

รายวิชาอยู่โดยตลอด ประเด็นนี้อาจพิจารณาร่วมกับ

เรื่องความคาดหวังในอนาคตของผู้เรียนได้ว่า ส่วนหน่ึง

มาจากการท่ีนักศึกษาวิชาโทไม่ได้มุ่งหมายจะสื่อสารให้

ได้ในแบบเจ้าของภาษา แต่ประสงค์สื่อสารเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานเท่านั้น จึงต้องการผู้อธิบายการ

ใช้ภาษาให้เข้าใจเป็นส�าคัญ ท�าให้ผลแตกต่างจากกลุ่ม

นักศึกษาวิชาเอก

3) ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน

ร่วม โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจกับรูปแบบ

ที่ตนเคยได้ศึกษา มีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ

แสดงบทบาทสมมติที่ผู้สอนชาวไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่

ระดบัความเหน็ด้วยน้อยกว่าหัวข้ออืน่ การปรบัแนวทาง

กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติให้ผู้สอนชาวไทยสอน

ร่วมกับผู้สอนชาวญี่ปุ่น หรือผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบ 

น่าจะเป็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

มากยิ่งขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการสอน

ร่วมระหว่างผูส้อนชาวไทยและชาวญีปุ่น่เป็นรูปแบบการ

สอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับผู้เรียนการฟัง การพูด การ

สนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้เรียนชั้นต้น สอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้เรียน ในบางกรณีอาจสามารถ

ช่วยลดทอนระดับความวิตกกังวลของผู้เรียนในการ

เรียนการสื่อสารกับผู้สอนชาวญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลสูงด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอน

ควรตระหนักอยู่เสมอว่าผู้เรียนนั้นมีความแตกต่างกัน 

การเลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้น

การเรียนรู้และดึงศักยภาพผู้เรียนให้ออกมานั้นถือเป็น

บทบาทหน้าที่ส�าคัญของผู้สอน ผู้เรียนเองก็มิใช่แต่เป็น

ฝ่ายรอรับ แต่ต้องตระหนักในข้อต่าง ข้อดี ข้อเด่นของ

ผู้สอนและเลือกเรียนรู้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตั้งม่ัน

พัฒนาตนไปจนถึงเป้าหมายปลายทางในการเรียนด้วย

งานวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง อาทิ การไม่ได้

ทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติ และหากสามารถเพิ่มเติม

ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกน่าจะช่วยให้การวเิคราะห์

ผลสมบรูณ์ยิง่ขึน้  นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็ทีน่่าศึกษาเพิม่

เติม ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนและการสอนร่วม ได้แก่ 

ประเด็นรายละเอยีดความร่วมมอืในการสอนร่วมรายวชิา 

ปัญหาและอุปสรรคในการสอนร่วม ด้านที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้เรียน เช่น ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระดับความ

สามารถของผู้เรียนกับระดับความคาดหวังและทัศนคติ 

เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยต่อไป
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