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คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความส�ำเร็จของนักเรียนและความคาดหวังของนักเรียน
และผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ ง “ความส�ำเร็จของนักเรียนและความคาดหวังของนักเรียนและผูป้ กครองต่อการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่” มี
วัตถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาระดับความส�ำเร็จของนักเรียนในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ 2) เพือ่ ศึกษา
ความคาดหวังของนักเรียนและผูป้ กครองต่อการเรียนภาษาญีป่ นุ่ 3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักเรียนและผู้
ปกครองหลังนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ การเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ส�ำหรับความคาดหวังเมื่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วนั้น
นักเรียนมีความคาดหวังในการศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดามีโอกาส
ในอาชีพทีค่ าดหวังมากขึน้ ส�ำหรับความคาดหวังเมือ่ นักเรียนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
นักเรียนคาดหวังท�ำงานในหน่วยงานเอกชน ขณะที่ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดาท�ำงานใน
หน่วยงานราชการ ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนภาษาญีป่ นุ่
ทัง้ นีใ้ นส่วนของความพึงพอใจในการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากโดยเฉพาะด้านครูผู้สอน
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Success of Students Learning Japanese, Their
Expectations, and Their Parents’ Expectations
of Their Learning at the Secondary School
Level in Muang District, Chiang Mai, Thailand
Abstract
This research aimed to study, 1) the students’ levels of success in learning
Japanese; 2) the students’ and their parents’ expectations concerning the learning
of Japanese; and 3) the students’ satisfaction in learning Japanese. The research
findings showed that both the students and their parents expected that the
students would be able to further study Japanese at the university level after
their high school graduation. As for their anticipation once they become university
students, these students hoped that they would be able to continue studying
Japanese overseas at a higher education level. Meanwhile, their parents expected
that their children would have more opportunity to work in their anticipated
careers after achieving a degree in Japanese language. As for their expectations
after their university graduation, these students planned to work in the private
sector while their parents expected them to work in government agencies. The
results of the study also showed that these students were successful in learning
Japanese and that they were satisfied with their learning, especially with their
instructors of Japanese.
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1. บทน�ำ
1.1 ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมีความส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การศึกษา และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการท�ำงาน ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการ
แข่ ง ขั น สู ง มากยิ่ ง ขึ้ น หากบุ ค คลใดมี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจะเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน สามารถเลือกบริษัทที่สนใจและให้ผล
ตอบแทนตามที่ต้องการได้ ประกอบกับการลงทุนจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
สามารถพิจารณาข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากภาคต่าง
ประเทศ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 การลงทุน
โดยตรงจากภาคต่างประเทศมีคา่ เฉลีย่ เป็นบวก ( +1.29)
อธิบายได้วา่ การลงทุนโดยตรงจากภาคต่างประเทศมีการ
เติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงแม้ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จะมีอตั ราลดลง
(-0.67) ก็ตาม แต่หลังจากนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น
มา การลงทุนโดยตรงจากภาคต่างประเทศมีการขยายตัว
สูงขึ้นตามล�ำดับ (+0.89) (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2559) ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงาน
ให้กับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาให้สอดคล้อง
กับการลงทุนโดยตรงที่เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นภาษาญี่ปุ่นมีความส�ำคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ พิจารณาการลงทุน
จากภาคต่างประเทศพบว่า สัดส่วนการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปี พ.ศ.
2559 (มกราคม – เมษายน) แหล่งที่มาของเงินลงทุนใน
โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั สิ ว่ นใหญ่มาจากประเทศญีป่ นุ่
โดยมูลค่าการลงทุนมาจากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่
โครงการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามูลค่า 3,000 ล้านบาท
โครงการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมมูลค่า 2,660 ล้านบาท
โครงการผลิตจอบหมุนมูลค่า 2,031 ล้านบาท และ
โครงการผลิต High Voltage Ceramic Capacitor มูลค่า
1,470 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งสิ้น (กอง
ความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ, 2559)
นอกจากนีข้ อ้ มูลกรมการท่องเทีย่ วในปี พ.ศ. 2558
พบว่า จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมีจำ� นวนสูงถึง 1,349,388 คน ซึง่ จ�ำนวน
ดังกล่าวสูงเป็นอันดับ 4 รองจากจีน มาเลเซีย และเกาหลี
สามารถท�ำรายได้ให้ประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 56,430
ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) อีกทั้งยังพบว่า นัก
ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมเที่ยวภาคใต้และภาคเหนือของ
ประเทศไทย ส�ำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้นมี
เหตุผลมาจากภาคเหนือของประเทศไทยมีความสวยงาม
ทางด้านธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสงิ่
อ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต
ทัง้ นีห้ ากสามารถเพิม่ ระยะเวลาในการพ�ำนักของนักท่อง
เที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนานขึ้น
จะท�ำให้จ�ำนวนเงินที่เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น
เป็นล�ำดับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนญี่ปุ่นจ�ำนวนหนึ่ง
ตั ด สิ น ใจอาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยในช่ ว งชี วิ ต หลั ง วั ย
เกษียณและยังมีแนวโน้มว่าจะมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย
โดยปัจจัยทางด้านภาษาเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวแล้วตัดสินใจพ�ำนัก
ยาวนานขึ้น
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การลงทุนและการ
ท่องเทีย่ วทีม่ าจากประเทศญีป่ นุ่ สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล และเมื่อพิจารณาตามส่วน
ภูมภิ าค ภาคเหนือเป็นส่วนภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
นักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ในช่วง
ระยะหลายปีที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นมากยิ่ง
ขึน้ โดยสถาบันการศึกษาในภาคเหนือได้เล็งเห็นถึงความ
จ�ำเป็นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง
ด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการท�ำงาน
ของบัณฑิต จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
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เปิดสอนภาษาญีป่ นุ่ กันมากขึน้ ทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในปัจจุบนั ได้มสี ถานศึกษาและผูเ้ รียนภาษา
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ข้อมูลจากการส�ำรวจเกี่ยว
กับจ�ำนวนสถาบันและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดับ
อุดมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของไทย โดย
เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าใน
ภาคเหนือตอนบนของไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดสอน
ภาษาญี่ปุ่นจ�ำนวน 15 แห่ง มีจ�ำนวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
รวมทั้งสิ้น 2,120 คน ส�ำหรับสถาบันระดับมัธยมศึกษา
ปีตอนปลาย พบว่า มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
จ�ำนวน 61 แห่ง มีจำ� นวนนักเรียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ รวม
ทั้งสิ้น 17,671 คน และในจ�ำนวนโรงเรียนทั้ง 61 แห่งนี้
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 24 แห่ง มี
จ�ำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน 5,415 คน
และในจ�ำนวนนี้ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 13
แห่ง โดยมีจ�ำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน
3,801 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของจังหวัดเชียงใหม่ และ
ร้อยละ 21.5 ของภาคเหนือตอนบน จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นว่าจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ ในภาคเหนือ
ของไทยมีเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตามข้อมูลจ�ำนวนผู้
เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
ซึ่งด�ำเนินการจัดสอบโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น พบว่า มีจ�ำนวนผู้เข้ามาสมัครทดสอบในศูนย์สอบ
ภาคเหนือในปี 2556-2559 เฉลี่ยมีจ�ำนวนเพียง 2,253
คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 11.38 ของจ�ำนวนนักเรียนภาษา
ญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย และในจ�ำนวนผู้
สมั ค รสอบนี้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นในระดั บ
อุดมศึกษาและกลุ่มคนท�ำงาน แต่กลุ่มนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีตอนปลาย จะเป็นส่วนน้อยคิดเป็นร้อยละ
8 ของจ�ำนวนผู้เข้าสอบ (ที่มา: ฐานข้อมูลการสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น ศูนย์สอบเชียงใหม่, 2560) กล่าวได้ว่า
ในแต่ละปีมีนักเรียนที่เข้ามาทดสอบความสามารถทาง

ภาษาญีป่ นุ่ น้อยมากเมือ่ เทียบกับจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ รียน
ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด การสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาญีป่ นุ่ (JLPT) นับได้วา่ เป็นการทดสอบทีย่ อมรับกัน
ว่า สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือวัดความส�ำเร็จทางการเรียน
ภาษาญีป่ นุ่ ได้ระดับหนึง่ การสอบจะแบ่งระดับความยาก
ง่ายเป็น 5 ระดับ (5N) โดย N5 จะเป็นระดับง่ายสุดไป
จนถึง N1 ที่เป็นระดับยากสุด ส�ำหรับนักเรียนมัธยม
ปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 2-3 ปี หากจะวัด
ความส�ำเร็จของการเรียนจึงน่าจะสามารถสอบผ่านระดับ
N5 เป็นอย่างต�่ำ อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า
จ�ำนวนนักเรียนมัธยมที่เข้ามาทดสอบในศูนย์สอบภาค
เหนือมีจ�ำนวนน้อยมาก จึงส่งผลท�ำให้ไม่สามารถหาข้อ
สรุปได้วา่ นักเรียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษา
ปีตอนปลายประสบผลส�ำเร็จทางการเรียนภาษาญีป่ นุ่ อยู่
ในระดับใด และที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการ
เรียนการสอนโดยที่ยังไม่ได้ส�ำรวจถึงความต้องการที่แท้
จริงในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน อีกทั้งยังไม่ได้
ส�ำรวจถึงความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ของผูเ้ รียนกลุม่ นี้ ท�ำให้หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
อาจด�ำเนินการเรียนการสอนโดยไม่สอดคล้องกับความ
สามารถของผูเ้ รียนหรือตามความคาดหวังของผูป้ กครอง
ของผู้เรียนเหล่านั้น
ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึง มุ ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษา
ความส� ำ เร็ จ ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งศึกษาความคาดหวังของ
นักเรียนและผูป้ กครองของนักเรียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ ว่า
มีความคาดหวังต่อการเรียนและการท�ำงานในอนาคต
อย่ า งไรบ้ า ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษาซึง่ เป็นตัวกลางในการเตรียมความพร้อมให้กบั
ผู้เรียน สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มคี วาม
เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาความสามารถ
และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 1.2.1 เพื่อศึกษาความส�ำเร็จของนักเรียนต่อ
การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
		 1.2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียน
และผู ้ ป กครองต่ อ การเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม่
		 1.2.3 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนใน
การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1.3 นิยามศัพท์
ความส�ำเร็จ หมายถึง การสอบผ่านการทดลอง
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้น
ฐาน N5 ตามมาตรฐานการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 -6 ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
เป็นหลักสูตรศิลป์ญี่ปุ่น
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มี
บุตร-ธิดาเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรศิลป์ญี่ปุ่น
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
		 1) ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
		 2) ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาครัง้ นีแ้ บ่งกลุม่ ประชากรออกเป็นสองกลุม่
			 2.1) กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จะท�ำการศึกษาใน
เรือ่ งความส�ำเร็จความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
เรียนภาษาญี่ปุ่น
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			 2.2) กลุ ่ ม ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จะ
ท�ำการศึกษาเฉพาะความคาดหวังในการเรียนภาษาญีป่ นุ่
ของบุตร-ธิดา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีความคาดหวัง
แนวคิดในการอธิบายความคาดหวังของ Rotter
(อ้างถึงใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2549 : 58) แบ่งเป็น 2
ประการ คือ ความคาดหวังเฉพาะกับความคาดหวังทัว่ ไป
ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ (Specific Expectancies)
สะท้อน ให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใด
สถานการณ์ ห นึ่ ง ในอดี ต กั บ ความคาดหวั ง ทั่ ว ไป
(Generalized Expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของ
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือ
เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่สันติชัย ค�ำสมาน (อ้างถึงใน
สุภัคญาณี สุขส�ำราญ, 2544 : 16) ได้อธิบายความคาด
หวังในลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วยตัดสินใจในการก
ระท�ำว่ามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความคาดหวัง 2 ประการ
คือ พิจารณาเป้าหมายที่จะไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากน้อย
เพียงไร (Valance) และพิจารณาว่า สิง่ ทีก่ ระท�ำสามารถ
คาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงไร (Expectancy) โดย
ทัง้ 2 ประการนีม้ คี วามสัมพันธ์กนั และความคาดหวังใน
การท�ำงานสูเ่ ป้าหมายนีไ้ ด้มแี นวคิดส�ำคัญตามทฤษฎีการ
ตั้งเป้าหมาย (Goal – Setting Theory) เสนอโดย
Edwin Locke (อ้างถึงใน สุภคั ญาณี สุข ส�ำราญ, 2544 :
16) ที่เห็นว่าจิตใจของมนุษย์เรานั้น โดยธรรมชาติจะถูก
กระตุน้ โดยเป้าหมาย (Goal) ให้ตอ้ งแสดงพฤติกรรมตาม
เป้าหมาย และความตั้งใจของตน เพื่อน�ำสู่การบรรลุเป้า
หมายเมือ่ ศึกษารายละเอียดด้านองค์ประกอบความคาด
หวังแล้ว แนคเลอร์ และ ลอว์เลอร์ (อ้างถึงใน สังเวียน
อ่อนแก้ว, 2536: 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความ
คาดหวังไว้ 3 ประการคือ
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		 1) การคาดหวังเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้ บุคคลจะ
มีพฤติกรรมอย่างไร จะขึ้นอยู่กับในใจเขามีการคาดหวัง
อย่างไรเกี่ยวกับผลที่ติดตามมา เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้า
เขามีการผลิตเพิ่มขึ้นเขาจะได้รับการยกย่อง เขาก็จะ
ตัดสินใจท�ำงานหนักขึ้น แต่ถ้าเขาคาดหวังว่าแม้มีการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ เขาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิม่ ขึน้ เลย เขา
ก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษแต่อย่างใด
		 2) ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่เกิดขึ้น ผล
ที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดความพอใจ
หรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขา
ท�ำงานหนักขึ้นเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความ
พอใจแก่เขามาก แต่ถา้ การท�ำงานหนักขึน้ ท�ำให้เขาได้คำ�
ยกย่องชมเชยซึง่ ไม่ใช่เงิน ก็จะท�ำให้เขามีความพอใจน้อย
		 3) ความคาดหวังเกีย่ วกับก�ำลังความพยายาม
กับผลการปฏิบัติงาน ความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับ
ความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จจะ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นว่าจะปฏิบัติงาน
ดังกล่าวนั้นหรือไม่
		 รักชนก โสภาพิศ, (2542: 68-69) กล่าวว่า
ทฤษฎีความคาดหวังมีอยูห่ ลายฉบับทีน่ กั ทฤษฎีแต่ละคน
น�ำเสนอโดยมีสาระที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่เป็นที่
ยอมรับกันมากเป็นของวรูม (Vroom) และฉบับของ
พอร์เตอร์ (Porter) กับ ลอว์เลอร์ (Lawler) ที่เห็นพ้อง
กันว่าแรงจูงใจเป็นผลที่เกิดมาจากความเชื่อ 3 ประการ
ของมนุษย์ได้แก่
		 1) V มาจากค�ำว่า Valence หมายถึง ความ
พึงพอใจของมนุษย์ทมี่ ตี อ่ ผลลัพธ์ของการกระท�ำ ซึง่ เป็น
ลักษณะทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของความพึงพอใจของมนุษย์ ระดับ
ของความพึงพอใจที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์
นั้น ๆ ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผลลัพธ์
นั้นเสมอไป เช่นมนุษย์เลือกท�ำงานด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึง่ เพราะต้องการเลือ่ นต�ำแหน่งให้สงู ขึน้ ต้องการ
เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างที่สูงไม่ใช่
เลือกท�ำงานเพราะว่างานนั้นมีคุณค่าตามอุดมคติ อาจ

กล่าวได้ว่าความพยายามในการท�ำงานเน้นจากผลลัพธ์
หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 2) I มาจากค�ำว่า Instrumentality หมายถึง
ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ วิธีการในการเชื่อมโยง
ผลลั พ ธ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ อี ก หลายอย่ า ง เช่ น
นักเรียนเชื่อว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบได้
การสอบได้เป็นวิธกี ารทีน่ ำ� ไปสูก่ ารได้รบั ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรจะน�ำไปสู่การบรรจุเข้าท�ำงาน
		 3) E มาจากค�ำว่า Expectancy หมายถึง การ
คาดการณ์จากความเชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด เช่น ถ้ามนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าจะท�ำงานให้
บรรลุผลส�ำเร็จตามทีต่ งั้ ไว้ ย่อมท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท�ำงาน ซึง่ เป็นความรูส้ กึ ทางด้านจิตใจทีจ่ ะตัดสินใจเลือก
ท�ำอะไรและท�ำอย่างไรจึงจะประสบความส�ำเร็จตามที่
คาดหวังไว้
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ นรีนุช ด�ำรงชัย (2555) ท�ำการศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบการ
ศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย เพื่อน�ำไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ
ของทั้งนักเรียนและผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพื่อผลิต
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ และมี คุ ณ ภาพตรงกั บ ความ
ต้องการของสังคม ผลการวิจยั พบว่า ความจ�ำเป็นในการ
ว่าจ้างบุคลากรทีส่ ำ� เร็จการศึกษาด้านญีป่ นุ่ ศึกษายังมีอยู่
มาก แต่ ห ลายองค์ ก รประสบกั บ ปั ญ หาการสรรหา
บุคลากรด้านญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเข้าท�ำงาน เพราะบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการยังมีอยู่น้อย
ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ เนือ่ งมาจากความคาดหวังต่อคุณสมบัตขิ อง
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษามีความคลาดเคลื่อน
ระหว่างบัณฑิตและผู้ประกอบการกล่าวคือ บัณฑิตจะ
คาดหวังและให้ความส�ำคัญกับระดับความสามารถและ
ทักษะทางการใช้ภาษามากทีส่ ดุ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
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คาดหวังบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการท�ำความเข้าใจ
และตัดสินใจ อีกทั้งน�ำภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะ
ด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวมเป็นเพียงพื้นฐานอย่างหนึ่งใน
การท�ำงานเท่านั้น
		 บวรศรี มณีพงษ์ (2556) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ในสถานศึกษาต�ำบล
สามบัณฑิต อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
		 1) เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้
ปกครอง และครูท่ีมีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึ ก ษาต� ำ บลสามบั ณ ฑิ ต อ� ำ เภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
		 2) เปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้
ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษา
		 3) ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการ
จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
		 ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการสอนภาษา
ญี่ปุ่นในสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้
สอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน แต่ครูต้องการสอน
ทักษะฟังและพูดเท่านัน้ ส�ำหรับด้านเนือ้ หาทีต่ อ้ งการให้
สอนพบว่าพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความ
ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญีป่ นุ่ ในชีวติ ประจ�ำวัน
เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาได้แก่เนื้อหาด้านสังคม
และวัฒนธรรมญีป่ นุ่ และภาษาญีป่ นุ่ เกีย่ วกับการท�ำงาน
เหุตผลที่ทั้งสามกลุ่มต้องการให้จัดการสอนภาษาใน
โรงเรียนคือ ต้องการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศอืน่ ๆ นอก
เหนือจากภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารมี
ความต้องการให้มกี ารจัดการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในโรงเรียน
แต่ขาดความพร้อมด้านครู อีกทั้งการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูที่จะสอนได้หรือเพื่อให้สามารถสอนภาษา
ญีป่ นุ่ ได้ในอนาคตยังไม่เพียงพอ จึงต้องการความร่วมมือ
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จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อจัดส่ง
บุคคลากรไปช่วยจัดการสอนในโรงเรียน
		 ในปีเดียวกัน ธิตสิ รณ์ แสงอุไร (2556) ได้ทำ� การ
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการเรียนการ
สอนภาษาญี่ ปุ ่ น ด้ า นการฟั ง และการพู ด กั บ ความ
สอดคล้องกับความต้องการของบริษทั ญีป่ นุ่ ในประเทศไทย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ส� ำ รวจความพึ ง พอใจของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นและเพื่อส�ำรวจและวิเคราะห์ความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังและการพูดที่เป็นรูปธรรมของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและความสอดคล้องกับความ
ต้องการของบริษทั ญีป่ นุ่ ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
บัณฑิตมีความพึงพอใจหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้าน
การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ โดยบัณฑิตให้ความเห็นว่า
จ�ำนวนวิชา การฝึกฝนระหว่างเรียน การบ้านหรือการ
ฝึกฝนนอกห้องเรียนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะด้าน
การฟังและการพูดอยูใ่ นระดับพอดี ในขณะทีจ่ ำ� นวนวิชา
การฝึกฝนระหว่างเรียน การบ้านหรือการฝึกฝนนอก
ห้องเรียนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับค�ำศัพท์เฉพาะทางใน
แต่ละสาขา การแปลและการล่ามภาษาญีป่ นุ่ อยูใ่ นระดับ
น้อย จากการประเมินโดยชาวญี่ปุ่นที่ท�ำงานร่วมกับ
บัณฑิตพบว่าบัณฑิตสามารถใช้ทกั ษะการฟังและการพูด
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างดี เช่น การ
แนะน� ำ ตั ว เอง การกล่ า วค� ำ ทั ก ทาย เป็ น ต้ น แต่ ใ น
สถานการณ์ทมี่ คี วามซับซ้อนและเกีย่ วข้องกับการท�ำงาน
บัณฑิตยังไม่สามารถท�ำได้ดีเท่าที่ควร เช่น การฟังและ
การพูดในที่ประชุม หรือ การอภิปราย นอกจากบริษัท
ญี่ปุ่นจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถด้านการ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นแล้ว บริษัทญี่ปุ่นยังมีความคาดหวัง
เกี่ยวกับวิธีการท�ำงานแบบญี่ปุ่น เช่น การประยุกต์ใช้
หลักการ Hou-Ren-Sou เป็นต้น
		 จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าส่วนใหญ่
เน้นศึกษาความคาดหวังของบัณฑิตหรือผู้ที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษา
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ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ยังไม่พบว่ามีการศึกษาความ
คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทัง้ ยังไม่พบว่ามี
การศึกษาผลส�ำเร็จของการเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่อย่างใด
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะท�ำการศึกษา 1) ความส�ำเร็จ
ของนักเรียนต่อการเรียนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) ความ
คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษา
ญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนใน
การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

3. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย

3.2 ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล
		 1) ข้อมูลปฐมภูมิ
		 ข้อมูลปฐมภูมมิ าจากการเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ และผูป้ กครองของนักเรียน
โดยหลังจากการสัมภาษณ์จึงท�ำการวิเคราะห์หาความ
คาดหวั ง ในการเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มและ
ออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวังในการเรียน
ภาษาญีป่ นุ่ พร้อมกับทดสอบความส�ำเร็จในการใช้ภาษา
ญีป่ นุ่ ของนักเรียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
		 2) ข้อมูลทุติยภูมิ
		 ข้อมูลทุตยิ ภูมซิ งึ่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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3.3 จ�ำนวนหรือขนาดของตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบ่งออกเป็น
2 กลุ่มคือ
1) นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีเ่ รียน
ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
2) ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่เรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในเขตอ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ การสัมภาษณ์ ใช้วธิ กี าร
เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากกลุ่มนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีตอนปลาย ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�ำนวน 10
คนและผูป้ กครองของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�ำนวน 10 คน
3.4 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
		 1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
		 ประเด็นในการสัมภาษณ์ตวั แทนของนักเรียน
และผู้ปกครอง จ�ำนวน 20 คน ประกอบด้วย แรงจูงใจ
ในการเลือกเรียนหลักสูตรศิลป์ญปี่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ความคาดหวังของนักเรียนและผูป้ กครองต่อ
การเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เข้ า เรี ย นต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย และหลั ง จบจาก
มหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษา
ญี่ปุ่นในชั้นเรียน
		 เมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว จึงน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเป็นข้อค�ำถาม เพื่อสอบถามใน
ประเด็นความคาดหวัง และความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนใน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงใหม่
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		 2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม
		 ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์ได้ดงั นี้
			 2.1) ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรียนและผูป้ กครอง
ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา โดยท�ำการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การอธิบายข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม ท�ำโดยการแจกแจงความถี่ การหาอัตราร้อยละ
และสถิตเิ ชิงพรรณนา แล้วน�ำเสนอในรูปแบบของตาราง
			 2.2) การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ น�ำเสนอในรูปแบบ
ของตาราง ความถี่ ร้อยละและสถิติเชิงพรรณนา
			 2.3) การวิเคราะห์ความคาดหวังในการ
เรียนภาษาญีป่ นุ่ ของนักเรียนและผูป้ กครองของนักเรียน
ทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
		 3) ข้อมูลจากการจ�ำลองการทดสอบการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ (JLPT) ของนักเรียน
ชั้ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงใหม่ ในการสอบนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 จากหนังสือ The Workbook for
the Japanese Language Proficiency Test ซึง่ หนังสือ
เล่มนี้มีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับการทดสอบจริง
คือมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การอ่าน
(Reading) ค� ำ ศั พ ท์ (Vocabulary) และการฟั ง
(Listening) มีการคิดคะแนน รวมถึงเกณฑ์การประเมิน
เช่นเดียวกับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
ญี่ปุ่น (JLPT) จริง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนข้อสอบ คะแนนเต็มและเกณฑ์การประเมินการทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5
ทักษะ

จ�ำนวนข้อสอบ

คะแนนเต็ม

1.การอ่าน (Reading)

6

21คะแนน

2. ค�ำศัพท์ (Vocabulary)

33

60 คะแนน

การอ่านและค�ำศัพท์รวมกันต้องมากกว่า
38 คะแนน

3. การฟัง (Listening)

24

99 คะแนน

การฟังต้องมากกว่า 19 คะแนน

63

180 คะแนน

คะแนนรวมต้องมากกว่า 80 คะแนน

คะแนนรวม

นอกจากนี้ เนื้ อ หาในส่ ว นข้ อ สอบการอ่ า นใน
หนังสือเล่มนีย้ งั อ้างอิงค�ำถามจากข้อสอบทีเ่ ป็นการสอบ
จริง โดยมีการเพิม่ การฝึกอ่านอีเมล ใบปลิว ป้ายประกาศ
ต่างๆ เข้าไปในข้อสอบ ส�ำหรับการจัดสนามทดลองสอบ
วั ด ระดั บ ภาษาญี่ ปุ ่ น N5 นั้ น ได้ จั ด ขึ้ น ณ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ห้องสอบ
จ�ำนวน 2 ห้อง แต่ละห้องมีผคู้ มุ สอบจ�ำนวน 2 คน ข้อมูล
ที่ได้จากการจ�ำลองการทดสอบดังกล่าวจะน�ำมาตรวจ
สอบแล้วน�ำเสนอในรูปแบบของตาราง ความถี่ ร้อยละ
และสถิติเชิงพรรณนา
		 4) ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท�ำการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความส�ำเร็จและความ
คาดหวังของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Pearson Correlation) ซึ่งมีข้อสมมุติฐานดังนี้
		 H0: ความคาดหวังของนักเรียนระหว่างกลุม่ ที่
สอบผ่านและกลุ่มที่สอบไม่ผ่านไม่มีความแตกต่างกัน
		 H1: ความคาดหวังของนักเรียนระหว่างกลุม่ ที่
สอบผ่านและกลุ่มที่สอบไม่ผ่านมีความแตกต่างกัน

4. ผลการศึกษา
การศึกษาเรือ่ ง ความส�ำเร็จของนักเรียนและความ
คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษา
ญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
ส� ำ เร็ จ ของนั ก เรี ย นต่ อ การเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 2)

เกณฑ์การประเมิน

เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อ
การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตอ�ำเภอเชียงใหม่ และ 3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตอ�ำเภอเชียงใหม่
การศึ ก ษา ความคาดหวั ง ของนั ก เรี ย นและผู ้
ปกครองต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ด�ำเนินการเก็บ
ข้อมูลจากตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองจ�ำนวนทั้งสิ้น
168 คน โดยได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนทีม่ กี ารเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรศิลป์ภาษา จ�ำนวน 11
โรงเรี ย น วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย นใช้ วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านครูที่โรงเรียนแล้วใช้ระบบ Google
form ในการเก็ บแบบสอบถามจากนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้ มี
นักเรียนที่ท�ำแบบสอบถามจ�ำนวน 88 คน และหลังจาก
นักเรียนท�ำแบบสอบถามใน Google form แล้ว ได้ขอ
ความร่วมมือให้ทุกคนสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น N5 ด้วย ในส่วนของผู้ปกครองใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามผ่านนักเรียนในวันทีม่ กี าร
จัดทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 โดยในวันที่จัด
ทดสอบมีนักเรียนเข้าร่วมจ�ำนวน 80 คน ดังนั้นจึง
สามารถเก็บแบบสอบถามจากผูป้ กครองได้จำ� นวน 80 ชุด
ด้านการศึกษา ความส�ำเร็จของนักเรียนต่อการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ด�ำเนินการจัดทดลองสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 โดยใช้ข้อสอบจากหนังสือ The
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Workbook for the Japanese Language Proficiency
Test มีนกั เรียนเข้าร่วมทดสอบจริงทัง้ สิน้ จ�ำนวน 80 คน
จากจ�ำนวนที่สมัครผ่าน Google form จ�ำนวน 88 คน
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทีม่ าเข้าร่วมการทดสอบส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง และมาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
พายัพ เนือ่ งจากคณะผูว้ จิ ยั ได้ขอความร่วมมือจากแต่ละ
โรงเรียนตามสัดส่วนของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มี
อยู่ ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพมีนักเรียนที่เรียน
ภาษาญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ ดังนัน้ สัดส่วนของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มากด้วย ส�ำหรับนักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ค่อนข้างเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.01 - 4.00) คิดเป็นร้อย
ละ 67 ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 33 เป็นนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียน
ปานกลางและต�่ำ ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยประสานงาน
ขอตัวแทนนักเรียนผ่านทางครูผสู้ อน ซึง่ นักเรียนทีส่ มัคร
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จงึ เป็นนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียน
อยู่ในระดับดี และจากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เป็น
ตัวแทนที่เข้ารับการทดสอบและตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เคยสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(JLPT) ที่เป็นการจัดสอบจริงมาแล้ว 2 ครั้ง
ส�ำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
วิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 40,000 บาท การส่งเสริมบุตรธิดาในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้วิธีการส่งบุตรธิดาไป
เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังพบว่าแรงจูงใจใน
การเลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของบุตรธิดาของผูป้ กครอง คือ
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หนังสือการ์ตนู ซึง่ มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นักเรียน ดังนั้นสื่อประเภทหนังสือการ์ตูนจึงนับได้ว่ามี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น
ของนักเรียนกลุ่มนี้
4.1 ความส�ำเร็จของนักเรียนในการเรียนภาษา
		 ญี่ปุ่น
การศึกษาความส�ำเร็จของนักเรียนในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ ท�ำการศึกษาโดยจัดสนามทดลอง
สอบข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับพื้น
ฐาน N5 มีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้นจ�ำนวน 80
คน จาก 11 โรงเรียนในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ให้
ความอนุเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เข้ารับ
การทดสอบ สอบผ่านจ�ำนวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านจ�ำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.5 ซึ่งจากข้อมูลการสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาญี่ ปุ ่ น N5 ของศู น ย์ ส อบจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 2 พบว่ามีผู้เข้าสอบ
จ�ำนวน 597 คน มีผู้สอบผ่านจ�ำนวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.86 และมีผู้สอบไม่ผ่านจ�ำนวน 371 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.14 จากผลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า
นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ประสบความส�ำเร็จในการ
เรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น เนื่ อ งจากเมื่ อ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บ
สัดส่วนการสอบผ่านระหว่างสนามทดลองสอบและการ
ทดสอบจริง พบว่าสัดส่วนนักเรียนทีส่ อบผ่านสูงกว่าผูเ้ ข้า
สอบทีส่ อบผ่านของสนามสอบจริง ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน
ผลการทดลองสอบ

นักเรียนสนามทดลองสอบ (ร้อยละ)

ผู้เข้าสอบสนามสอบจริง (ร้อยละ)

ผ่าน

58 (72.5)

226 (37.86)

ไม่ผ่าน

22 (27.5)

371 (62.14)

ตารางที่ 3 ค่าสถิติคะแนนสอบของนักเรียนในการทดสอบภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษา
ญี่ปุ่น

ฐานนิยม

ค่าเฉลี่ย

ค่าสูงสุด

ค่าต�่ำสุด

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนนเต็ม

ค�ำศัพท์

72

61.69

99

15

20.36

99

การอ่าน

9

11.63

21

3

5.84

21

การฟัง

23

32.24

55

15

10.04

60

คะแนนรวม

115

105.55

173

44

32.33

180

ผลสอบของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบในครัง้ นี้
จ�ำนวนทั้งสิ้น 80 คน พบว่าจากคะแนนเต็มรวม 180
คะแนน นักเรียนท�ำคะแนนรวมสูงสุดได้ถงึ 173 คะแนน
ต�่ำสุด 44 คะแนน คะแนนรวมโดยเฉลี่ยคือ 105.55
คะแนน เมื่อพิจารณาผลคะแนนสอบความรู้แต่ละด้าน
พบว่า ความรู้ด้านค�ำศัพท์ มีนักเรียนท�ำคะแนนได้เต็ม
99 คะแนน ต�ำ่ สุดคือ 15 คะแนน คะแนนเฉลีย่ คือ 61.69
คะแนน โดยนักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ 72 คะแนน ความ
รูด้ า้ นการอ่าน มีนกั เรียนท�ำคะแนนสูงสุดได้ 21 คะแนน
ต�่ำสุดคือ 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.63 คะแนน โดย
นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ 9 คะแนน ส�ำหรับความรู้ด้าน
การฟัง มีนักเรียนท�ำคะแนนสูงสุดได้ 55 คะแนน ต�่ำสุด
คือ 15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 32.24 คะแนน นักเรียน
ส่วนใหญ่สอบได้ 23 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3
4.2 ความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง
		 ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
		 1) ความคาดหวังของนักเรียนต่อการเรียน
			 ภาษาญี่ปุ่น
			 1.1) ความคาดหวังของนักเรียนหลัง
					 ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
					 ปีที่ 6

			 ห ลั ง จ า ก ส� ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั ทัง้ หมด
หรือร้อยละ 100 ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศร้ อ ยละ 88.6 และ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศร้อยละ 11.4 มหาวิทยาลัยที่
นักเรียนให้ความสนใจคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
			 1.2) ความคาดหวังของนักเรียนเมือ่ เข้า
					 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
			 เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว
ความคาดหวังของนักเรียนส่วนใหญ่คอื การได้รบั โอกาส
ในการศึกษาต่อต่างประเทศ รองลงมาคือการสร้างเสริม
ทักษะในด้านภาษาญีป่ นุ่ ของสถาบัน ซึง่ จากผลการศึกษา
ดังกล่าว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องการ
ดึงดูดนักเรียนให้เข้าไปศึกษาต่อ สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนวางแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตรโดยการท�ำข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU)
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศญี่ ปุ ่ น ในการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษา และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
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ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านทุนการ
ศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้ในบางมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนิน
การในเรือ่ งดังกล่าวแล้ว แต่ขอ้ มูลข่าวสารเหล่านีอ้ าจยัง
ไม่ส่งถึงกลุ่มนักเรียนหรือผู้ปกครองอย่างทั่วถึง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงควรท�ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง
			 1.3) ความคาดหวังของนักเรียนเมื่อ
					 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
			 ส�ำหรับความคาดหวังของนักเรียนส่วนใหญ่
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี คือ
การได้เข้าท�ำงานในหน่วยงานเอกชนและต้องการรายได้
ไม่เกิน 20,000 บาท
2) ความคาดหวังของผู้ปกครอง
		 2.1) ความคาดหวังด้านทักษะเมือ่ บุตร-ธิดา
			 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาคอนปลาย
		 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อทักษะภาษา
ญี่ปุ่นของบุตร- ธิดา เมื่อบุตร-ธิดาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผูป้ กครองคาดหวังให้บตุ ร-ธิดามีทกั ษะ
ทางด้านการอ่านมากที่สุด รองลงมาคือทักษะด้านการ
ฟัง ความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ทักษะด้านการ
พูดภาษาญี่ปุ่น ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการท�ำงานหรือใน

การสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ทักษะด้านการเขียนภาษา
ญีป่ นุ่ ความรูใ้ นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
ญีป่ นุ่ พัฒนาการโดยรวมด้านภาษาญีป่ นุ่ และความมัน่ ใจ
ในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
		 2.2) ความคาดหวังของผู้ปกครองเมื่อบุตร			 ธิดาส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
		 หลังจากนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูป้ กครองส่วนใหญ่รอ้ ยละ 98.75
มีความคาดหวังให้บุตรธิดาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.75
ต้ อ งการให้ บุ ต ร-ธิ ด าเข้ า ศึ ก ษาต่ อ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่
		 2.3) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ
			 เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เมื่ อบุ ตร-ธิ ดาเรี ย น
			 ในระดับปริญญาตรี
			 2.3.1) ความคาดหวังด้านทักษะภาษา
					 ญีป่ นุ่
			ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองต้องการให้
มหาวิทยาลัยเน้นให้กับบุตร-ธิดาคือ ทักษะการพูด รอง
ลงมาคือทักษะการฟัง การทักษะการเขียนและทักษะการ
อ่าน ตามล�ำดับ แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 ทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองต้องการให้เน้นเมื่อบุตร-ธิดาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ทักษะภาษาญี่ปุ่น

จ�ำนวน

ร้อยละ

ทักษะการพูด

41

51.3

ทักษะการฟัง

26

32.5

ทักษะการเขียน

10

12.5

ทักษะการอ่าน

3

3.8
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				 2.3.2) ความคาดหวังต่อสถาบันการ
					
ศึกษาในระดับปริญญาตรี
				 ความคาดหวังต่อสถาบันการศึกษา
ของผู้ปกครองเมื่อบุตร-ธิดาเข้าศึกษาในระดับปริญญา
ตรีพบว่า ผู้ปกครองคาดหวังให้สถาบันการศึกษาสร้าง
โอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวังให้กับบุตร-ธิดามากที่สุด
รองลงมาคือ เรื่องทุนการศึกษา โอกาสในการไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศและการเสริมสร้างทักษะในด้านภาษา
ญี่ปุ่น แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5
				 2.3.3) ความคาดหวังของผูป้ กครอง
					
เมื่ อ บุ ต ร-ธิ ด า ส�ำเร็ จ การ
					
ศึกษาระดับปริญญาตรี
				 หลังจากที่บุตร-ธิดาส�ำเร็จการศึกษา

ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผู ้ ป กครองคาดหวั ง ให้ บุ ต ร-ธิ ด า
ท�ำงานในภาคส่วนของรัฐบาล (รับราชการ) โดยเงินเดือน
ที่ต้องการให้บุตร-ธิดาได้รับคือ ไม่เกิน 20,000 บาท
			
เปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของ
นักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อ
นักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
				 ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อน�ำความคาด
หวังของนักเรียนและผู้ปกครองมาเปรียบเทียบกัน จะ
เห็นได้ว่าความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองค่อน
ข้างมีความแตกต่างกัน โดยสิง่ ทีน่ กั เรียนคาดหวังมากเป็น
อันดับที่ 1 คือโอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่
ในขณะเดียวกันทางด้านผูป้ กครองให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างโอกาสในด้านอาชีพทีค่ าดหวัง ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 5 ความคาดหวังของผู้ปกครองเมื่อบุตรธิดาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ความคาดหวัง

จ�ำนวน

ร้อยละ

สร้างโอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวัง

38

47.5

ทุนการศึกษา

21

26.3

โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

14

17.5

การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น

7

8.8

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อนักเรียนเข้าศึกษา
				 ในระดับปริญญาตรี
ความคาดหวัง

นักเรียน

ผู้ปกครอง

สร้างโอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวัง

ล�ำดับที่ 3

ล�ำดับที่ 1

ทุนการศึกษา

ล�ำดับที่ 4

ล�ำดับที่ 2

โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ล�ำดับที่ 1

ล�ำดับที่ 3

การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น

ล�ำดับที่ 2

ล�ำดับที่ 4
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4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความส�ำเร็จและความ
			คาดหวังของนักเรียนเมือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับ
			มหาวิทยาลัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความส�ำเร็จและความคาดหวังของ
นักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson
Correlation) ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ นักเรียนทีส่ อบผ่าน
และสอบไม่ผา่ นมีความความหวังเมือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยกลุม่ นักเรียนทีส่ อบผ่านส่วน
ใหญ่เมือ่ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว มี
ความคาดหวังด้านโอกาสในอาชีพจ�ำนวน 25 คน รองลงมา
คือ โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศจ�ำนวน 15 คน
ส�ำหรับด้านทุนการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะในด้าน
ภาษาญีป่ นุ่ มีจำ� นวนเท่ากันคือด้านละ 10 คน กลุม่ นักเรียน
ทีส่ อบไม่ผา่ นมีความคาดหวังคล้ายคลึงกับนักเรียนทีส่ อบ
ผ่านคือส่วนใหญ่คาดหวังด้านโอกาสในอาชีพจ�ำนวน 10 คน
รองลงมาคือโอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศจ�ำนวน 5
คน การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญีป่ นุ่ จ�ำนวน 4 คน
และทุนการศึกษาจ�ำนวน 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 7
4.4 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาภาษา
		 ญีป่ นุ่ ของนักเรียน
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็นว่า ครูหรือผูส้ อนใน
ชั้นเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนพึงพอใจมาก ทั้งในเรื่องความ
สามารถในการสอน การถ่ายทอดความรู้ การให้คำ� ปรึกษา
ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนภาษาญีป่ นุ่ รวมถึงการสร้างแรงบันดาล
ใจในการเรียนให้กบั นักเรียน ดังนัน้ ครูหรือผูส้ อนเป็นปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความชอบภาษาญีป่ นุ่ ของนักเรียนเป็นอย่าง
มาก ส�ำหรับด้านหลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนยังคง
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มีความพึงพอใจในระดับมาก ทัง้ ในด้านเนือ้ หาทีน่ ำ� มาสอน
มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน ความรูท้ ไี่ ด้จากบทเรียนเป็นพืน้
ฐานในการเรียนหรือท�ำงานในอนาคตได้ เนือ้ หาทีน่ ำ� มาสอน
สามารถประยุกต์เนือ้ หาทีเ่ รียนกับสถานการณ์จริงได้ ท�ำให้
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ ในการเรียนการสอนมี
การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียน และมีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตามหลักสูตร
การเรียนการสอนจ�ำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพือ่ การ
ประยุกต์ใช้ในอนาคตอย่างแท้จริง ส�ำหรับความพึงพอใจด้าน
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ทัง้ ในเรือ่ งการใช้สอื่
ต่างๆ ในการเรียนการสอน ความเหมาะสมของจ�ำนวนผู้
เรียนต่อห้อง นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน
แต่ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนแม้นักเรียนจะพึงพอใจใน
ระดับมากซึง่ เมือ่ เทียบกับปัจจัยในการเรียนด้านอืน่ ยังอยูใ่ น
ล�ำดับทีน่ อ้ ยกว่า
ดังนัน้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง อาทิ ครู เจ้าหน้าที่ รวมถึงผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ควรช่วยกันสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียนให้มคี วาม
น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นข้อมูลทีท่ กุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องตระหนักถึงนัน่ คือด้านตัวผูเ้ รียน แม้ผลการศึกษาจะบ่ง
ชีว้ า่ นักเรียนมีความพึงพอใจด้านผูเ้ รียนในระดับมาก แต่
คะแนนทีป่ รากฏออกมาน้อยกว่าด้านอืน่ ๆ ซึง่ ความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนภาษาญีป่ นุ่ ประกอบด้วย ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถในการตอบโต้กบั
เจ้าของภาษา และการสอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ่ แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนยังไม่มคี วามมัน่ ใจในทักษะความสามารถของ
ตนเองในการใช้ภาษาญีป่ นุ่ จากการเรียนการสอนในโรงเรียน
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความส�ำเร็จและความคาดหวังของนักเรียนเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
				 มหาวิทยาลัย
โอกาสในการไป
การเสริมสร้าง
ศึกษาต่อต่าง ทักษะในด้านภาษา
ประเทศ
ญี่ปุ่น

สร้างโอกาสในด้าน
อาชีพที่คาดหวัง

ทุนการศึกษา

สอบผ่าน

25

10

15

10

สอบไม่ผ่าน

10

1

5

4

Pearson
Correlation
1.82
(0.54)

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ความพึงพอใจของนักเรียน

ค่าเฉลี่ย (แปลผล)

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน

4.46 (มาก)

2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

4.23 (มาก)

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนและสื่อการเรียนการสอน

4.05 (มาก)

4. ด้านผู้เรียน

3.63 (มาก)

5. อภิปรายผลการศึกษา

เนื้อหาเน้นทักษะการพูดและฟังให้มากขึ้น หรือเพิ่ม
นักเรียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ ระดับมัธยมศึกษาตอน กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมทักษะทัง้ สองด้านนีใ้ ห้มากขึน้ ส�ำหรับ
ปลาย ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อาจกล่าวได้วา่ ประสบ ความสัมพันธ์ระหว่างความส�ำเร็จและความคาดหวังของ
ความส�ำเร็จในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ เนือ่ งจากเมือ่ ท�ำการ นักเรียน พบว่า กลุ่มนักเรียนที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่าน
เปรียบเทียบสัดส่วนการสอบผ่านระหว่าง สนามทดลอง ต่างมีความหวังเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่
สอบของนักเรียนและการทดสอบจริง พบว่า สัดส่วน แตกต่างกัน กล่าวคือทั้งสองกลุ่ม มีความคาดหวังด้าน
นักเรียนที่สอบผ่านสูงกว่าผู้เข้าสอบที่สอบผ่านสนาม โอกาสในอาชีพมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การเรียนมหาวิทยาลัยจึง
สอบจริง เหตุทเี่ ป็นเช่นนีอ้ าจเนือ่ งจาก นักเรียนทีท่ ำ� แบบ เป็นทางเดินทีน่ กั เรียนคาดหวังการมีโอกาสได้งานท�ำทีด่ ี
ทดสอบเป็นกลุม่ นักเรียนในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึง่ ในอนาคต ซึ่งความคาดหวังเช่นนีเป็นปกติธรรมดาโดย
มีโอกาสในการเข้าถึงสือ่ ต่าง ๆ ได้มากกว่านักเรียนในเขต ทั่วไปที่ทั้งผู้ปกครองและครูจะปลูกฝังให้กับนักเรียน จึง
อืน่ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรขยายขอบเขตพืน้ ที่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่จะคาดหวังในลักษณะ
การศึ ก ษาให้ ก ว้ า งขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ จ ะพบว่ า เช่นนี้ ด้านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คงต้อง
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ประสบความส�ำเร็จในการ กลับมาพิจารณาลักษณะการจัดการเรียนการสอนใน
เรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ผู้ปกครองยังคงคาดหวังให้บุตรธิดา ปัจจุบนั ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของนักเรียน โดย
เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้พัฒนาทักษะ อาจเพิ่ ม รายวิ ช าที มี เ นื้ อ หาที่ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ไ ป
ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้านการพูดและฟังอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้กบั งานทีห่ ลากหลายอาชีพได้ โดยต้องศึกษา
มหาวิทยาจึงควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี ทิศทางหรือแนวโน้มของอาชีพในอนาคต ตัวอย่าง เช่น
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อาชีพล่ามหรือนักแปลภาษาญี่ปุ่นในอีก 10 ปีข้างหน้า
อาจมีเครือ่ งมือด้านเทคโนโลยีทส่ี ามารถแปลภาษาได้มา
ทดแทนมนุษย์ ความจ�ำเป็นทีจ่ ะใช้มนุษย์ในการล่ามหรือ
การแปลก็อาจลดลง เป็นต้น ขณะเดียวกันอาชีพทีจ่ ำ� เป็น
ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในอนาคต อาจจะเป็นอาชีพที่ต้อง
อาศัยศาสตร์ด้านอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา เป็นต้น ดังนั้น
ลักษณะการเรียนการสอนจึงควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
คิดวิเคราะห์ และส่งเสริมให้มกี ารเรียนข้ามสาขาวิชาหรือ
ต่างคณะให้มากขึ้น
ในส่วนการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นจะเห็นว่าครูหรือผู้สอนเป็นด้านที่
นักเรียนพอใจสูงสุด ในทางตรงกันข้ามความพึงพอใจใน
ส่วนของตัวผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีคะแนนต�่ำกว่าด้าน
อื่นทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังไม่มีความมั่นใจหรือ
พอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของตนเอง ซึง่ ครู ผูป้ กครอง
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ควรต้องหาแนวทางเพือ่ ให้
นักเรียนเหล่านั้นมีความมั่นใจในทักษะภาษาญี่ปุ่นของ
ตนเอง ซึ่งวิธีการที่อาจสามารถสร้างความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนได้ คือการสร้างโอกาสในการ
ใช้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น แบบธรรมชาติ โดยการจั ด กิ จ กรรมที่
เป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาญีป่ นุ่ จริง ๆ กับเจ้าของภาษา
อาจน�ำนักเรียนออกนอกสถานที่ให้ได้พบและใช้ภาษา
ญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นที่พ�ำนักอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้มากขึ้น
เป็นต้น
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ พ บจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
หนังสือการ์ตนู ภาษาญีป่ นุ่ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลหรือเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากทั้ง
นักเรียนและผูป้ กครองมีความเห็นตรงกัน ดังนัน้ โรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ควรพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มรี ปู แบบทีส่ ามารถจูงใจหรือดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน ตลอดจนเร่งส่งเสริมให้นักเรียนหรือ
เยาวชนรักการอ่านหนังสือให้มากขึน้ และสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่ายและสะดวก อาทิ การจัดหาหนังสือ
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การ์ตูนเข้าห้องสมุด การจัดหาหนังสือการ์ตูนออนไลน์
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดหาหนังสือการ์ตูนควรต้อง
พิจารณาและคัดสรรให้มเี นือ้ หาและภาพทีม่ คี วามเหมาะ
สมกับช่วงวัยของผู้อ่านแต่ละกลุ่มด้วย
ส�ำหรับความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง
เมือ่ นักเรียนส�ำเร็จการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจคือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นสาเหตุทำ� ให้ผลการศึกษาปรากฏ
ในลักษณะดังกล่าว เมือ่ นักเรียนเหล่านีส้ ามารถเข้าศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นคาดหวั ง จาก
มหาวิทยาลัยคือ การสร้างโอกาสเพื่อไปศึกษาต่อต่าง
ประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงควรต้องเตรียม
ความพร้อมเรื่องการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนในอนาคต โดยทีม่ หาวิทยาลัย
อาจขยายหรือเพิ่มการท�ำข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ การพัฒนา
หลักสูตรแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree)
หรื อ หลั ก สู ต รที่ ส ามารถเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย ก็นบั เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ซึง่ อาจจะสามารถ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยน�ำไปสู่
ความเป็นสากลและตอบสนองต่อความคาดหวังและ
ความต้องการของผูเ้ รียนได้ ในขณะทีผ่ ปู้ กครองคาดหวัง
ต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่บุตรธิดา สิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยควรตระหนักคือ การสร้างช่องทาง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาส
การท�ำงานที่หลากหลายในอนาคต เช่น การสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสและสถานที่เพื่อ
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เป็นแหล่งฝึกงานหรือฝึกปฎิบัติสหกิจของนักศึกษา ซึ่ง
จะส่งผลต่อโอกาสในการได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่
เรียนและตรงกับความชอบและความถนัดของนักศึกษา
ต่อไป
สถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบนั จะมีแนว
โน้มจ�ำนวนผู้เรียนน้อยลง เนื่องจากโครงสร้างประชากร
ของประเทศรวมถึงของโลกลดลง ดังนัน้ สถาบันทุกระดับ
จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์นี้ เพื่อ
ความอยูร่ อดของสถาบัน เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
เนื่องจากพบว่าจ�ำนวนผู้เรียนปัจจุบันน้อยลง บางแห่ง
ต้องปิดหลักสูตร บางแห่งต้องเร่งปรับหลักสูตรและ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความสนใจและความต้องการของผูเ้ รียน ซึง่ ผลการศึกษา
นี้ชี้ให้เห็นแนวทางหลายประเด็นที่สถาบันการศึกษา
สามารถน�ำไปปรับใช้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้เรียนให้มาก
ขึ้น สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญคือปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด ดังผลการศึกษาที่
ผู้เรียนคาดหวังโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ผู้
ปกครองคาดหวังให้บุตรธิดาพูดและฟังภาษาญี่ปุ่นได้ดี
ซึ่งจุดร่วมคือการสื่อสาร การไปแลกเปลี่ยนสิ่งจ�ำเป็นคือ
ทักษะการสื่อสารดังนั้นการพูดการฟังจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
สถาบันการศึกษาจึงอาจปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนโดยเพิ่มวิชาที่เน้นทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้น จัดให้
อาจารย์เจ้าของภาษาสอน หรือให้มีหรือเพิ่มกิจกรรมที่
ผูเ้ รียนมีโอกาสได้พบปะเจ้าของภาษามากขึน้ ทัง้ ในและ
นอกสถาบัน เป็นต้น ส�ำหรับด้านการสร้างโอกาสใน
อาชีพของบุตรธิดาที่ผู้ปกครองคาดหวังต่อสถาบันนั้น

เห็นว่าปัจจุบันการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
โอกาสแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างแท้จริง เช่น
การออกฝึกงาน หรือการออกฝึกปฏิบตั สิ หกิจ เป็นวิธกี าร
จัดการเรียนการสอนที่ดีที่สามารถตอบสนองความคาด
หวังของผู้ปกครองในประเด็นนี้ได้ วิชาสหกิจศึกษา
เป็นการเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง ผู้เรียนปฏิบัติ
งานเสมือนเป็นพนักงานขององค์กรนั้น ๆ จริง โดยก่อน
ออกฝึก ผูเ้ รียนต้องศึกษาและเข้าอบรมกฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติตลอดจนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการ ต้องเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่
เป็นภาษาสากล และเข้าปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
เป็นเวลา 4 เดือน โดยต้องลงทะเบียนเรียน ณ สถาน
ศึกษา มีอาจารย์ควบคุมร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการนั้น สุดท้ายต้องท�ำรายงานส่ง จึงจะ
เสร็จสิ้นกระบวนการฝึกสหกิจ จึงนับได้ว่าเป็นการสร้าง
โอกาสในการท�ำงานหรือเลือกทีจ่ ะท�ำงานในอนาคตของ
ผู้เรียนได้
จากผลการศึกษานี้ พบแนวโน้มความคาดหวังของ
ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาหลาย
ประเด็น สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาซึ่งเป็นตัวกลาง
ระหว่างสถาบันระดับมัธยมศึกษาและสถานประกอบการ
ทีน่ กั เรียนจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต จ�ำเป็นต้อง
น�ำประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไปคิดวิเคราะห์ พิจารณา
ปรับปรุง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์การเรียนการสอน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและรองรับนักเรียนทีจ่ ะเข้ามาศึกษาใน
อนาคตตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป
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