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บทคัดย่อ

งานวจิยัเรือ่ง “ความส�าเรจ็ของนกัเรยีนและความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่” มี

วตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาระดับความส�าเรจ็ของนกัเรียนในการเรียนภาษาญีปุ่น่ 2) เพ่ือศึกษา

ความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อการเรยีนภาษาญีปุ่น่  3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ

ของนักเรียนในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักเรียนและผู้

ปกครองหลังนักเรียนส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ การเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี ส�าหรับความคาดหวังเมื่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วนั้น 

นักเรียนมีความคาดหวังในการศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดามีโอกาส

ในอาชีพทีค่าดหวงัมากข้ึน ส�าหรบัความคาดหวงัเมือ่นกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรี 

นักเรียนคาดหวังท�างานในหน่วยงานเอกชน ขณะที่ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดาท�างานใน

หน่วยงานราชการ ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่านกัเรยีนประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ 

ทัง้นีใ้นส่วนของความพงึพอใจในการเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุน่ พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ

มากโดยเฉพาะด้านครูผู้สอน
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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�า

 1.1 ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน การศึกษา และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านการท�างาน ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการ

แข่งขันสูงมากยิ่งขึ้น หากบุคคลใดมีความรู ้ความ

เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจะเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน สามารถเลือกบริษัทที่สนใจและให้ผล

ตอบแทนตามที่ต้องการได้ ประกอบกับการลงทุนจาก

ต่างประเทศในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึง

สามารถพิจารณาข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากภาคต่าง

ประเทศ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 การลงทุน

โดยตรงจากภาคต่างประเทศมค่ีาเฉลีย่เป็นบวก ( +1.29) 

อธบิายได้ว่าการลงทนุโดยตรงจากภาคต่างประเทศมกีาร

เตบิโตเพิม่ขึน้ ถงึแม้ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จะมีอตัราลดลง 

(-0.67) กต็าม แต่หลงัจากนัน้ในช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น

มา การลงทนุโดยตรงจากภาคต่างประเทศมกีารขยายตวั

สูงขึ้นตามล�าดับ (+0.89) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2559) ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงาน 

ให้กับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาให้สอดคล้อง

กับการลงทุนโดยตรงที่เพิ่มขึ้น 

 ส�าหรับประเทศไทยน้ันภาษาญี่ปุ่นมีความส�าคัญ

ในเชงิเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนือ่ง เมือ่พจิารณาการลงทนุ

จากภาคต่างประเทศพบว่า สัดส่วนการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 

2559 (มกราคม – เมษายน) แหล่งที่มาของเงินลงทุนใน

โครงการทีไ่ด้รบัการอนมุตัส่ิวนใหญ่มาจากประเทศญีปุ่น่ 

โดยมูลค่าการลงทุนมาจากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ 

โครงการผลติแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้ามลูค่า 3,000 ล้านบาท 

โครงการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมมูลค่า 2,660 ล้านบาท 

โครงการผลิตจอบหมุนมูลค่า 2,031 ล้านบาท และ

โครงการผลติ High Voltage Ceramic Capacitor มลูค่า 

1,470 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งสิ้น (กอง

ความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ, 2559) 

 นอกจากนีข้้อมลูกรมการท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2558 

พบว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นท่ีเข้ามาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยมจี�านวนสงูถงึ 1,349,388 คน ซึง่จ�านวน

ดงักล่าวสงูเป็นอนัดบั 4 รองจากจนี มาเลเซีย และเกาหลี 

สามารถท�ารายได้ให้ประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 56,430 

ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) อีกทั้งยังพบว่า นัก

ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมเที่ยวภาคใต้และภาคเหนือของ

ประเทศไทย ส�าหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้นมี

เหตผุลมาจากภาคเหนอืของประเทศไทยมีความสวยงาม

ทางด้านธรรมชาต ิความหลากหลายทางวฒันธรรม มส่ิีง

อ�านวยความสะดวกที่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินชีวิต 

ทัง้นีห้ากสามารถเพิม่ระยะเวลาในการพ�านกัของนกัท่อง

เที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนานขึ้น 

จะท�าให้จ�านวนเงินที่เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น

เป็นล�าดับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนญี่ปุ ่นจ�านวนหนึ่ง

ตัดสินใจอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงชีวิตหลังวัย

เกษียณและยังมีแนวโน้มว่าจะมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

โดยปัจจัยทางด้านภาษาเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวแล้วตัดสินใจพ�านัก

ยาวนานขึ้น

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การลงทุนและการ

ท่องเทีย่วทีม่าจากประเทศญีปุ่น่สามารถสร้างมลูค่าทาง

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล และเมื่อพิจารณาตามส่วน

ภูมภิาค ภาคเหนอืเป็นส่วนภูมภิาคทีไ่ด้รบัความนยิมจาก

นักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ในช่วง

ระยะหลายปีท่ีผ่านมามีการเตรียมความพร้อมทางด้าน

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นมากยิ่ง

ขึน้ โดยสถาบนัการศกึษาในภาคเหนอืได้เล็งเหน็ถงึความ

จ�าเป็นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง

ด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการท�างาน

ของบัณฑิต จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
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เปิดสอนภาษาญีปุ่น่กนัมากขึน้ทัง้ในระดบัอดุมศกึษาและ

มธัยมศกึษา ในปัจจบัุนได้มสีถานศกึษาและผูเ้รยีนภาษา

ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ข้อมูลจากการส�ารวจเกี่ยว

กับจ�านวนสถาบันและผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นท้ังในระดับ

อดุมศกึษาและมธัยมศึกษาในเขตภาคเหนอืของไทย โดย

เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าใน

ภาคเหนอืตอนบนของไทยมีสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอน

ภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 15 แห่ง มีจ�านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

รวมทั้งสิ้น 2,120 คน ส�าหรับสถาบันระดับมัธยมศึกษา

ปีตอนปลาย พบว่า มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่น

จ�านวน 61 แห่ง มจี�านวนนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่รวม

ทั้งสิ้น 17,671 คน และในจ�านวนโรงเรียนทั้ง 61 แห่งนี้ 

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 24 แห่ง มี

จ�านวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 5,415 คน 

และในจ�านวนนี้ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 13 

แห่ง โดยมีจ�านวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 

3,801 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 ของจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ร้อยละ 21.5 ของภาคเหนือตอนบน จากข้อมูลดังกล่าว

จะเหน็ว่าจ�านวนนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ในภาคเหนอื

ของไทยมีเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามข้อมูลจ�านวนผู้

เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 

ซึ่งด�าเนินการจัดสอบโดยสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นใน

พระบรมราชปูถมัภ์ สาขาภาคเหนอื ร่วมกับเจแปนฟาวน์-

เดชั่น พบว่า มีจ�านวนผู้เข้ามาสมัครทดสอบในศูนย์สอบ

ภาคเหนือในปี 2556-2559 เฉลี่ยมีจ�านวนเพียง 2,253 

คน คดิเป็นเพยีงร้อยละ 11.38 ของจ�านวนนกัเรยีนภาษา

ญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย และในจ�านวนผู้

สมัครสอบนี้ส ่วนใหญ่จะเป็นกลุ ่มผู ้ เรียนในระดับ

อุดมศึกษาและกลุ่มคนท�างาน แต่กลุ่มนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาปีตอนปลาย จะเป็นส่วนน้อยคิดเป็นร้อยละ 

8 ของจ�านวนผู้เข้าสอบ (ท่ีมา: ฐานข้อมูลการสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น ศูนย์สอบเชียงใหม่, 2560) กล่าวได้ว่า

ในแต่ละปีมีนักเรียนท่ีเข้ามาทดสอบความสามารถทาง

ภาษาญีปุ่น่น้อยมากเมือ่เทยีบกบัจ�านวนนกัเรยีนทีเ่รยีน

ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด การสอบวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาญีปุ่น่ (JLPT) นบัได้ว่าเป็นการทดสอบท่ียอมรบักนั

ว่า สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืวดัความส�าเรจ็ทางการเรยีน

ภาษาญีปุ่น่ได้ระดับหนึง่ การสอบจะแบ่งระดับความยาก

ง่ายเป็น 5 ระดับ (5N) โดย N5 จะเป็นระดับง่ายสุดไป

จนถึง N1 ที่เป็นระดับยากสุด ส�าหรับนักเรียนมัธยม

ปลายที่เรียนภาษาญ่ีปุ่นมาเป็นเวลา 2-3 ปี หากจะวัด

ความส�าเรจ็ของการเรียนจงึน่าจะสามารถสอบผ่านระดบั 

N5 เป็นอย่างต�่า อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า 

จ�านวนนักเรียนมัธยมที่เข้ามาทดสอบในศูนย์สอบภาค

เหนือมีจ�านวนน้อยมาก จึงส่งผลท�าให้ไม่สามารถหาข้อ

สรปุได้ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศึกษา

ปีตอนปลายประสบผลส�าเรจ็ทางการเรียนภาษาญีปุ่น่อยู่

ในระดับใด และที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการ

เรียนการสอนโดยที่ยังไม่ได้ส�ารวจถึงความต้องการที่แท้

จริงในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน อีกทั้งยังไม่ได้

ส�ารวจถงึความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรยีนภาษา

ญีปุ่น่ของผูเ้รยีนกลุม่นี ้ท�าให้หลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษา

อาจด�าเนินการเรียนการสอนโดยไม่สอดคล้องกับความ

สามารถของผู้เรยีนหรอืตามความคาดหวงัของผู้ปกครอง

ของผู้เรียนเหล่านั้น

 ดังน้ันในการวิจัยในครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษา

ความส�าเร็จของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งศึกษาความคาดหวังของ

นกัเรยีนและผูป้กครองของนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ว่า

มีความคาดหวังต่อการเรียนและการท�างานในอนาคต

อย่างไรบ้าง ทั้งน้ีเพื่อให้สถาบันการศึกษาในระดับ

อดุมศกึษาซึง่เป็นตวักลางในการเตรยีมความพร้อมให้กบั

ผู้เรียน สามารถจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนให้มคีวาม

เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

และผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาความสามารถ

และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมด้วย
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 1.2 วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 

     1.2.1 เพื่อศึกษาความส�าเร็จของนักเรียนต่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

      1.2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียน

และผู ้ปกครองต ่อการเรียนภาษาญ่ีปุ ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่

      1.2.3 เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนใน

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

 1.3 นิย�มศัพท์

 ความส�าเร็จ หมายถึง การสอบผ่านการทดลอง

สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นในระดับพื้น

ฐาน N5 ตามมาตรฐานการสอบวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

 นกัเรยีน หมายถึง นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปี

ที่ 5 -6 ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรศิลป์ญี่ปุ่น

 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่มี

บุตร-ธิดาเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรศิลป์ญี่ปุ่น

 1.4 ขอบเขตของก�รวิจัย

       1)  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การศึกษาคร้ังนี้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่

        2)  ขอบเขตด้านประชากร

การศึกษาคร้ังนีแ้บ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสองกลุม่

   2.1) กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จะท�าการศึกษาใน

เรือ่งความส�าเรจ็ความคาดหวงัและความพงึพอใจในการ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

   2.2) กลุ ่มผู ้ปกครองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จะ

ท�าการศกึษาเฉพาะความคาดหวงัในการเรยีนภาษาญีปุ่น่

ของบุตร-ธิดา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

      ทฤษฎีคว�มค�ดหวัง 

 แนวคิดในการอธิบายความคาดหวังของ Rotter 

(อ้างถึงใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2549 : 58) แบ่งเป็น 2 

ประการ คอื ความคาดหวงัเฉพาะกบัความคาดหวงัทัว่ไป 

ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ (Specific Expectancies) 

สะท้อน ให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใด

สถานการณ ์หนึ่ ง ในอดีตกับความคาดหวังทั่ ว ไป 

(Generalized Expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของ

ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือ

เก่ียวข้องกัน ในขณะที่สันติชัย ค�าสมาน (อ้างถึงใน 

สุภัคญาณี สุขส�าราญ, 2544 : 16) ได้อธิบายความคาด

หวังในลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วยตัดสินใจในการก

ระท�าว่ามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความคาดหวัง 2 ประการ 

คือ พิจารณาเป้าหมายที่จะไปสู่ส่ิงที่มีคุณค่ามากน้อย

เพยีงไร (Valance) และพิจารณาว่า สิง่ทีก่ระท�าสามารถ

คาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงไร (Expectancy) โดย

ทัง้ 2 ประการนีม้คีวามสมัพนัธ์กนั และความคาดหวงัใน

การท�างานสูเ่ป้าหมายนีไ้ด้มีแนวคิดส�าคญัตามทฤษฎกีาร

ตั้งเป้าหมาย (Goal – Setting Theory) เสนอโดย 

Edwin Locke (อ้างถงึใน สภุคัญาณ ีสขุ ส�าราญ, 2544 : 

16) ที่เห็นว่าจิตใจของมนุษย์เรานั้น โดยธรรมชาติจะถูก

กระตุน้โดยเป้าหมาย (Goal) ให้ต้องแสดงพฤตกิรรมตาม

เป้าหมาย และความตั้งใจของตน เพื่อน�าสู่การบรรลุเป้า

หมายเมือ่ศึกษารายละเอยีดด้านองค์ประกอบความคาด

หวังแล้ว แนคเลอร์ และ ลอว์เลอร์ (อ้างถึงใน สังเวียน 

อ่อนแก้ว, 2536: 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความ

คาดหวังไว้ 3 ประการคือ
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  1) การคาดหวงัเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้ บคุคลจะ

มีพฤติกรรมอย่างไร จะขึ้นอยู่กับในใจเขามีการคาดหวัง

อย่างไรเกี่ยวกับผลที่ติดตามมา เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้า

เขามีการผลิตเพิ่มข้ึนเขาจะได้รับการยกย่อง เขาก็จะ

ตัดสินใจท�างานหนักขึ้น แต่ถ้าเขาคาดหวังว่าแม้มีการ

ผลติเพิม่ขึน้ เขากจ็ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิม่ขึน้เลย เขา

ก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษแต่อย่างใด

  2) ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่เกิดขึ้น ผล

ที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดความพอใจ

หรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขา

ท�างานหนักขึ้นเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความ

พอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการท�างานหนกัขึน้ท�าให้เขาได้ค�า

ยกย่องชมเชยซึง่ไม่ใช่เงิน กจ็ะท�าให้เขามคีวามพอใจน้อย

  3) ความคาดหวงัเก่ียวกบัก�าลงัความพยายาม

กับผลการปฏิบัติงาน ความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับ

ความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จจะ

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลน้ันว่าจะปฏิบัติงาน

ดังกล่าวนั้นหรือไม่ 

  รักชนก โสภาพิศ, (2542: 68-69) กล่าวว่า

ทฤษฎคีวามคาดหวงัมอียูห่ลายฉบบัทีน่กัทฤษฎแีต่ละคน

น�าเสนอโดยมีสาระที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่เป็นที่

ยอมรับกันมากเป็นของวรูม  (Vroom)  และฉบับของ 

พอร์เตอร์ (Porter) กับ ลอว์เลอร์ (Lawler) ที่เห็นพ้อง

กันว่าแรงจูงใจเป็นผลที่เกิดมาจากความเชื่อ 3 ประการ

ของมนุษย์ได้แก่

  1) V มาจากค�าว่า Valence หมายถึง ความ

พงึพอใจของมนษุย์ทีม่ต่ีอผลลพัธ์ของการกระท�า ซึง่เป็น

ลกัษณะทีส่�าคัญทีสุ่ดของความพงึพอใจของมนษุย์ ระดบั

ของความพึงพอใจที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์

นั้น ๆ ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผลลัพธ์

นั้นเสมอไป เช่นมนุษย์เลือกท�างานด้วยวิธีการอย่างใด

อย่างหนึง่เพราะต้องการเลือ่นต�าแหน่งให้สงูข้ึน ต้องการ

เป็นท่ียอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างท่ีสูงไม่ใช่

เลือกท�างานเพราะว่างานน้ันมีคุณค่าตามอุดมคติ อาจ

กล่าวได้ว่าความพยายามในการท�างานเน้นจากผลลัพธ์

หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม

  2) I มาจากค�าว่า Instrumentality หมายถึง 

ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ วิธีการในการเช่ือมโยง

ผลลัพธ์อย่างหนึ่งไปสู ่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง เช่น 

นักเรียนเช่ือว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบได้ 

การสอบได้เป็นวธิกีารทีน่�าไปสู่การได้รบัประกาศนยีบตัร 

ประกาศนียบัตรจะน�าไปสู่การบรรจุเข้าท�างาน

  3) E มาจากค�าว่า Expectancy หมายถึง การ

คาดการณ์จากความเชื่อว่าผลลัพธจ์ะเป็นไปไดม้ากนอ้ย

เพียงใด เช่น ถ้ามนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าจะท�างานให้

บรรลผุลส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ไว้ ย่อมท�าให้เกดิแรงจงูใจในการ

ท�างาน ซึง่เป็นความรูสึ้กทางด้านจติใจทีจ่ะตดัสินใจเลือก

ท�าอะไรและท�าอย่างไรจึงจะประสบความส�าเร็จตามที่

คาดหวังไว้

 2.2 เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กับการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ นรีนุช ด�ารงชัย (2555)  ท�าการศึกษาเรื่อง ความ

คาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบการ

ศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย เพื่อน�าไปเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ

ของทั้งนักเรียนและผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพื่อผลิต

บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมีคุณภาพตรงกับความ

ต้องการของสังคม ผลการวจิยัพบว่า ความจ�าเป็นในการ

ว่าจ้างบคุลากรทีส่�าเรจ็การศกึษาด้านญีปุ่น่ศกึษายงัมอียู่

มาก แต่หลายองค์กรประสบกับปัญหาการสรรหา

บุคลากรด้านญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเข้าท�างาน เพราะบุคลากร

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการยังมีอยู่น้อย 

ทัง้นีส่้วนหนึง่เนือ่งมาจากความคาดหวงัต่อคณุสมบติัของ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษามีความคลาดเคลื่อน

ระหว่างบัณฑิตและผู้ประกอบการกล่าวคือ บัณฑิตจะ

คาดหวังและให้ความส�าคัญกับระดับความสามารถและ

ทกัษะทางการใช้ภาษามากทีสุ่ด ในขณะทีผู้่ประกอบการ
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คาดหวงับคุลากรทีม่คีวามสามารถในการท�าความเข้าใจ

และตัดสินใจ อีกทั้งน�าภาษาญ่ีปุ่นมาใช้ในการด�าเนิน

ธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะ

ด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวมเป็นเพียงพื้นฐานอย่างหน่ึงใน

การท�างานเท่านั้น 

  บวรศรี มณีพงษ์ (2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู

ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ในสถานศึกษาต�าบล

สามบัณฑิต อ�าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การ

ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์

  1) เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้

ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต�าบลสามบัณฑิต อ�าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  2) เปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้

ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษา 

  3) ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการสอนภาษา

ญี่ปุ่นในสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้

สอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน แต่ครูต้องการสอน

ทกัษะฟังและพดูเท่านัน้ ส�าหรบัด้านเนือ้หาทีต้่องการให้

สอนพบว่าพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความ

ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญีปุ่น่ในชวีติประจ�าวนั

เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาได้แก่เน้ือหาด้านสังคม

และวฒันธรรมญีปุ่น่ และภาษาญีปุ่น่เกีย่วกบัการท�างาน 

เหุตผลที่ทั้งสามกลุ่มต้องการให้จัดการสอนภาษาใน

โรงเรยีนคอื ต้องการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศอืน่ ๆ  นอก

เหนือจากภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารมี

ความต้องการให้มกีารจดัการสอนภาษาญีปุ่น่ในโรงเรยีน 

แต่ขาดความพร้อมด้านครู อีกท้ังการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพครูที่จะสอนได้หรือเพื่อให้สามารถสอนภาษา

ญีปุ่น่ได้ในอนาคตยงัไม่เพยีงพอ จงึต้องการความร่วมมอื

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อจัดส่ง

บุคคลากรไปช่วยจัดการสอนในโรงเรียน

  ในปีเดยีวกนั ธติสิรณ์ แสงอไุร (2556) ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ ่นด ้านการฟังและการพูดกับความ

สอดคล้องกบัความต้องการของบรษิทัญ่ีปุน่ในประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของ

บณัฑติระดบัปรญิญาตรใีนด้านการจัดการเรยีนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นและเพื่อส�ารวจและวิเคราะห์ความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังและการพูดที่เป็นรูปธรรมของ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและความสอดคล้องกับความ

ต้องการของบรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

บัณฑิตมีความพึงพอใจหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้าน

การฟังและการพดูภาษาญีปุ่น่โดยบัณฑติให้ความเหน็ว่า

จ�านวนวิชา การฝึกฝนระหว่างเรียน การบ้านหรือการ

ฝึกฝนนอกห้องเรยีนในรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะด้าน

การฟังและการพูดอยูใ่นระดบัพอดี ในขณะทีจ่�านวนวชิา 

การฝึกฝนระหว่างเรียน การบ้านหรือการฝึกฝนนอก

ห้องเรยีนในรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัค�าศพัท์เฉพาะทางใน

แต่ละสาขา การแปลและการล่ามภาษาญีปุ่น่อยู่ในระดบั

น้อย จากการประเมินโดยชาวญี่ปุ่นที่ท�างานร่วมกับ

บณัฑติพบว่าบณัฑติสามารถใช้ทกัษะการฟังและการพดู

เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างดี เช่น การ

แนะน�าตัวเอง การกล่าวค�าทักทาย เป็นต้น แต่ใน

สถานการณ์ทีม่คีวามซบัซ้อนและเกีย่วข้องกบัการท�างาน

บัณฑิตยังไม่สามารถท�าได้ดีเท่าที่ควร เช่น การฟังและ

การพูดในที่ประชุม หรือ การอภิปราย นอกจากบริษัท

ญี่ปุ่นจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถด้านการ

ส่ือสารภาษาญี่ปุ่นแล้ว บริษัทญี่ปุ่นยังมีความคาดหวัง

เกี่ยวกับวิธีการท�างานแบบญี่ปุ่น เช่น การประยุกต์ใช้

หลักการ Hou-Ren-Sou เป็นต้น

  จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าส่วนใหญ่

เน้นศึกษาความคาดหวังของบัณฑิตหรือผู้ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาระดบัอดุมศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนภาษา
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ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ยังไม่พบว่ามีการศึกษาความ

คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนภาษา

ญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อกีทัง้ยงัไม่พบว่ามี

การศึกษาผลส�าเร็จของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นแต่อย่างใด 

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะท�าการศึกษา 1) ความส�าเร็จ

ของนกัเรียนต่อการเรียนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่ 2) ความ

คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนใน

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

3. วิธีการด�าเนินการวิจัย

 3.1 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นวิจัย

 3.2 ขั้นตอนและวิธีก�รเก็บข้อมูล 

     1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

         ข้อมลูปฐมภมูมิาจากการเกบ็ข้อมลูโดยการใช้

แบบสอบถาม จากกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่และผู้ปกครองของนกัเรยีน 

โดยหลังจากการสัมภาษณ์จึงท�าการวิเคราะห์หาความ

คาดหวังในการเรียนภาษาญี่ปุ ่นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มและ

ออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวังในการเรียน

ภาษาญีปุ่น่ พร้อมกบัทดสอบความส�าเรจ็ในการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ของนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญ่ีปุน่ในระดบัมัธยมศกึษา

ตอนปลาย

  2) ข้อมูลทุติยภูมิ 

  ข้อมลูทตุยิภูมซ่ึิงได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง
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 3.3 จำ�นวนหรือขน�ดของตัวอย่�งที่ใช้ศึกษ�

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มคือ

      1) นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีเ่รยีน

ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่

      2) ผู้ปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ที่เรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่

 การเลอืกกลุม่ตวัอย่างเพ่ือการสมัภาษณ์ ใช้วิธกีาร

เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากกลุ่มนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีตอนปลาย ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 10 

คนและผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 10 คน

 3.4 ขั้นตอนและวิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

  1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

  ประเดน็ในการสมัภาษณ์ตวัแทนของนกัเรยีน

และผู้ปกครอง จ�านวน 20 คน ประกอบด้วย แรงจูงใจ

ในการเลอืกเรยีนหลกัสตูรศลิป์ญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย ความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและหลังจบจาก

มหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษา

ญี่ปุ่นในชั้นเรียน

  เมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว จึงน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเป็นข้อค�าถาม เพื่อสอบถามใน

ประเด็นความคาดหวัง และความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่

  2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม

  ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์ได้ดงันี้

    2.1) ข้อมลูทัว่ไปของนกัเรยีนและผู้ปกครอง

ของนักเรียนที่ เรียนภาษาญี่ปุ ่นในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา โดยท�าการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การอธิบายข้อมูลที่เก็บ

รวบรวม ท�าโดยการแจกแจงความถ่ี การหาอตัราร้อยละ 

และสถิตเิชงิพรรณนา แล้วน�าเสนอในรูปแบบของตาราง

   2.2) การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน

ภาษาญี่ปุ ่นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ น�าเสนอในรูปแบบ

ของตาราง ความถี่ ร้อยละและสถิติเชิงพรรณนา

   2.3) การวิเคราะห์ความคาดหวังในการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ของนกัเรยีนและผูป้กครองของนกัเรยีน

ทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

  3) ข้อมูลจากการจ�าลองการทดสอบการวัด

ระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ (JLPT) ของนกัเรยีน

ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในการสอบนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 จากหนังสือ The Workbook for 

the Japanese Language Proficiency Test ซึง่หนงัสอื

เล่มนี้มีรูปแบบและเน้ือหาเช่นเดียวกับการทดสอบจริง 

คือมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การอ่าน 

(Reading) ค�าศัพท์ (Vocabulary) และการฟัง 

(Listening) มีการคิดคะแนน รวมถึงเกณฑ์การประเมิน

เช่นเดียวกับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่น (JLPT) จริง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1



67วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ   |  Walaiporn Kanjanakaroon & Teerat Panyo 

ต�ร�งที่ 1 จำ�นวนข้อสอบ คะแนนเต็มและเกณฑ์ก�รประเมินก�รทดลองสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น N5

ทักษะ จำ�นวนข้อสอบ คะแนนเต็ม เกณฑ์ก�รประเมิน

1.การอ่าน (Reading) 6 21คะแนน การอ่านและค�าศัพท์รวมกันต้องมากกว่า
38 คะแนน2. ค�าศัพท์ (Vocabulary) 33 60 คะแนน

3. การฟัง (Listening) 24 99 คะแนน การฟังต้องมากกว่า 19 คะแนน

คะแนนรวม 63 180 คะแนน คะแนนรวมต้องมากกว่า 80 คะแนน

 นอกจากนี้ เนื้อหาในส่วนข้อสอบการอ่านใน

หนงัสอืเล่มนีย้งัอ้างองิค�าถามจากข้อสอบทีเ่ป็นการสอบ

จรงิ โดยมีการเพิม่การฝึกอ่านอเีมล ใบปลวิ ป้ายประกาศ

ต่างๆ เข้าไปในข้อสอบ ส�าหรบัการจัดสนามทดลองสอบ

วัดระดับภาษาญี่ ปุ ่น N5 น้ันได ้ จัดข้ึน ณ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ห้องสอบ

จ�านวน 2 ห้อง แต่ละห้องมผีูค้มุสอบจ�านวน 2 คน ข้อมลู

ที่ได้จากการจ�าลองการทดสอบดังกล่าวจะน�ามาตรวจ

สอบแล้วน�าเสนอในรูปแบบของตาราง ความถี่ ร้อยละ

และสถิติเชิงพรรณนา

  4) ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท�าการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความส�าเร็จและความ

คาดหวังของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Pearson Correlation) ซึ่งมีข้อสมมุติฐานดังนี้

  H0: ความคาดหวงัของนกัเรยีนระหว่างกลุม่ท่ี

สอบผ่านและกลุ่มที่สอบไม่ผ่านไม่มีความแตกต่างกัน

  H1: ความคาดหวงัของนกัเรยีนระหว่างกลุม่ท่ี

สอบผ่านและกลุ่มที่สอบไม่ผ่านมีความแตกต่างกัน

4. ผลการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง ความส�าเรจ็ของนกัเรยีนและความ

คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ

ส�าเร็จของนักเรียนต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 2) 

เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตอ�าเภอเชยีงใหม่ และ 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของ

นกัเรยีนในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายในเขตอ�าเภอเชียงใหม่

 การศึกษา ความคาดหวังของนักเรียนและผู ้

ปกครองต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ได้ด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลจากตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองจ�านวนทั้งสิ้น 

168 คน โดยได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีนทีม่กีารเรยีน

การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรศิลป์ภาษา จ�านวน 11 

โรงเรียน วิธีการเก็บข้อมูล จากนักเรียนใช้วิธีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านครูที่โรงเรียนแล้วใช้ระบบ Google 

form ในการเก็บแบบสอบถามจากนักเรียน ทั้งน้ีมี

นักเรียนที่ท�าแบบสอบถามจ�านวน 88 คน และหลังจาก

นักเรียนท�าแบบสอบถามใน Google form แล้ว ได้ขอ

ความร่วมมือให้ทุกคนสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับ

ภาษาญี่ปุ่น N5 ด้วย ในส่วนของผู้ปกครองใช้วิธีการเก็บ

ข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถามผ่านนกัเรยีนในวนัทีม่กีาร

จัดทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 โดยในวันที่จัด

ทดสอบมีนักเรียนเข้าร่วมจ�านวน 80 คน ดังนั้นจึง

สามารถเกบ็แบบสอบถามจากผูป้กครองได้จ�านวน 80 ชดุ 

 ด้านการศึกษา ความส�าเร็จของนักเรียนต่อการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ด�าเนินการจัดทดลองสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 โดยใช้ข้อสอบจากหนังสือ The 
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Workbook for the Japanese Language Proficiency 

Test มนีกัเรยีนเข้าร่วมทดสอบจรงิทัง้สิน้จ�านวน 80 คน 

จากจ�านวนที่สมัครผ่าน Google form จ�านวน 88 คน 

ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีม่าเข้าร่วมการทดสอบส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง และมาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

พายพั เนือ่งจากคณะผูวิ้จยัได้ขอความร่วมมือจากแต่ละ

โรงเรียนตามสัดส่วนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีมี

อยู่ ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพมีนักเรียนท่ีเรียน

ภาษาญีปุ่่นมากทีส่ดุ ดงันัน้สดัส่วนของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

โครงการวจิยัครัง้นีจ้งึมากด้วย ส�าหรบันกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

โครงการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที่ค่อนข้างเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.01 - 4.00) คิดเป็นร้อย

ละ 67 ทีเ่หลอือกีร้อยละ 33 เป็นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

ปานกลางและต�่า ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยประสานงาน

ขอตวัแทนนกัเรยีนผ่านทางครผููส้อน ซึง่นกัเรยีนทีส่มคัร

เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จงึเป็นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

อยู่ในระดับดี และจากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เป็น

ตัวแทนที่เข้ารับการทดสอบและตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เคยสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น 

(JLPT) ที่เป็นการจัดสอบจริงมาแล้ว 2 ครั้ง

 ส�าหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

20,001 – 40,000 บาท การส่งเสรมิบตุรธดิาในการเรยีน

ภาษาญี่ปุ่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้วิธีการส่งบุตรธิดาไป

เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น นอกจากน้ียังพบว่าแรงจูงใจใน

การเลอืกเรยีนภาษาญีปุ่น่ของบตุรธดิาของผูป้กครอง คอื

หนงัสือการ์ตูน ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัความคิดเหน็ของ

นักเรียน ดังนั้นส่ือประเภทหนังสือการ์ตูนจึงนับได้ว่ามี

อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น

ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

 4.1 คว�มสำ�เร็จของนักเรียนในก�รเรียนภ�ษ� 

   ญี่ปุ่น

 การศึกษาความส�าเร็จของนักเรียนในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอ

เมืองเชียงใหม่ครั้งน้ี ท�าการศึกษาโดยจัดสนามทดลอง

สอบข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับพื้น

ฐาน N5 มีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้นจ�านวน 80 

คน จาก 11 โรงเรียนในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่ให้

ความอนุเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เข้ารับ

การทดสอบ สอบผ่านจ�านวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเป็นร้อย

ละ 72.5 และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านจ�านวน 22 คน คิด

เป็นร้อยละ 27.5 ซึ่งจากข้อมูลการสอบวัดระดับความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ ่น N5 ของศูนย์สอบจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 ครั้งที่ 2 พบว่ามีผู้เข้าสอบ

จ�านวน 597 คน มีผู้สอบผ่านจ�านวน 226 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.86 และมีผู้สอบไม่ผ่านจ�านวน 371 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.14 จากผลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า

นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ประสบความส�าเร็จในการ

เรียนภาษาญี่ปุ ่น เน่ืองจากเมื่อท�าการเปรียบเทียบ

สัดส่วนการสอบผ่านระหว่างสนามทดลองสอบและการ

ทดสอบจรงิ พบว่าสดัส่วนนกัเรยีนทีส่อบผ่านสูงกว่าผูเ้ข้า

สอบทีส่อบผ่านของสนามสอบจรงิ ดงัแสดงในตารางท่ี 2
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ต�ร�งที่ 2 ผลก�รทดลองสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นของนักเรียน

ต�ร�งที่ 3 ค่�สถิติคะแนนสอบของนักเรียนในก�รทดสอบภ�ษ�ญี่ปุ่น

ผลก�รทดลองสอบ นักเรียนสน�มทดลองสอบ (ร้อยละ) ผู้เข้�สอบสน�มสอบจริง (ร้อยละ)

ผ่าน 58 (72.5) 226 (37.86)

ไม่ผ่าน 22 (27.5) 371 (62.14)

ทักษะภ�ษ�
ญี่ปุ่น

ฐ�นนิยม ค่�เฉลี่ย ค่�สูงสุด ค่�ตำ่�สุด
ค่�เบี่ยงเบน
ม�ตรฐ�น

คะแนนเต็ม

ค�าศัพท์ 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

 ผลสอบของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมการทดสอบในครัง้นี้

จ�านวนทั้งสิ้น 80 คน พบว่าจากคะแนนเต็มรวม 180 

คะแนน นกัเรยีนท�าคะแนนรวมสงูสดุได้ถึง 173 คะแนน 

ต�่าสุด 44 คะแนน คะแนนรวมโดยเฉลี่ยคือ 105.55 

คะแนน เมื่อพิจารณาผลคะแนนสอบความรู้แต่ละด้าน 

พบว่า ความรู้ด้านค�าศัพท์ มีนักเรียนท�าคะแนนได้เต็ม 

99 คะแนน ต�า่สดุคือ 15 คะแนน คะแนนเฉลีย่คอื 61.69 

คะแนน โดยนักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ 72 คะแนน ความ

รูด้้านการอ่าน มนีกัเรยีนท�าคะแนนสงูสดุได้ 21 คะแนน 

ต�่าสุดคือ 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.63 คะแนน โดย

นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ 9 คะแนน ส�าหรับความรู้ด้าน

การฟัง มีนักเรียนท�าคะแนนสูงสุดได้ 55 คะแนน ต�่าสุด

คือ 15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 32.24 คะแนน นักเรียน

ส่วนใหญ่สอบได้ 23 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 4.2 คว�มค�ดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง 

   ต่อก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

   1) คว�มค�ดหวังของนักเรียนต่อก�รเรียน 

   ภ�ษ�ญี่ปุ่น

       1.1) คว�มค�ดหวังของนักเรียนหลัง 

     สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ� 

     ปีที่ 6 

   ห ลั ง จ า ก ส� า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ชั้ น

มธัยมศึกษาปีที ่6 นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยัทัง้หมด

หรือร้อยละ 100 ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

เป ็นมหาวิทยาลัยในประเทศร ้อยละ 88.6 และ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศร้อยละ 11.4 มหาวิทยาลัยที่

นักเรียนให้ความสนใจคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

        1.2) คว�มค�ดหวงัของนักเรยีนเม่ือเข้� 

     ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี

   เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว 

ความคาดหวงัของนกัเรยีนส่วนใหญ่คอื การได้รบัโอกาส

ในการศกึษาต่อต่างประเทศ รองลงมาคอืการสร้างเสรมิ

ทกัษะในด้านภาษาญีปุ่น่ของสถาบัน ซึง่จากผลการศึกษา

ดังกล่าว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องการ

ดงึดดูนกัเรยีนให้เข้าไปศกึษาต่อ สามารถใช้เป็นข้อมลูใน

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยั

ของประเทศญี่ปุ ่น ตลอดจนวางแผนประชาสัมพันธ์

หลกัสตูรโดยการท�าข้อตกลงร่วมกันทางวชิาการ (MOU) 

กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ ่นในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
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ต�ร�งที่ 4 ทักษะท�งด้�นภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองต้องก�รให้เน้นเมื่อบุตร-ธิด�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�

ทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่น จำ�นวน ร้อยละ

ทักษะการพูด 41 51.3

ทักษะการฟัง 26 32.5

ทักษะการเขียน 10 12.5

ทักษะการอ่าน 3 3.8

ถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังการสนับสนุนทางด้านทุนการ

ศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้ในบางมหาวิทยาลัยได้ด�าเนิน

การในเรือ่งดงักล่าวแล้ว แต่ข้อมลูข่าวสารเหล่านีอ้าจยงั

ไม่ส่งถึงกลุ่มนักเรียนหรือผู้ปกครองอย่างทั่วถึง ดังนั้น

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงควรท�าการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารให้กับกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

และทั่วถึง 

   1.3) คว�มค�ดหวังของนักเรียนเมื่อ 

      สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตรี

   ส�าหรับความคาดหวงัของนกัเรยีนส่วนใหญ่ 

เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศึกษาหรอืปรญิญาตรี คอื

การได้เข้าท�างานในหน่วยงานเอกชนและต้องการรายได้

ไม่เกิน 20,000 บาท 

 2) คว�มค�ดหวังของผู้ปกครอง

  2.1) คว�มค�ดหวงัด้�นทกัษะเม่ือบตุร-ธดิ� 

    เรียนจบชั้นมัธยมศึกษ�คอนปล�ย

  ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อทักษะภาษา

ญี่ปุ่นของบุตร- ธิดา เมื่อบุตร-ธิดาจบการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาปีที ่6 ผูป้กครองคาดหวงัให้บุตร-ธิดามทัีกษะ

ทางด้านการอ่านมากท่ีสุด รองลงมาคือทักษะด้านการ

ฟัง ความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ทักษะด้านการ

พูดภาษาญี่ปุ่น ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการท�างานหรือใน

การสอบเข้าระดบัอดุมศกึษา ทกัษะด้านการเขยีนภาษา

ญีปุ่น่ ความรูใ้นการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษา

ญีปุ่น่ พฒันาการโดยรวมด้านภาษาญ่ีปุน่ และความม่ันใจ

ในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น 

  2.2) คว�มค�ดหวังของผู้ปกครองเมื่อบุตร- 

    ธดิ�สำ�เรจ็ก�รศกึษ�มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย

  หลังจากนักเรียนส�าเร็จการศึกษาในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย ผูป้กครองส่วนใหญ่ร้อยละ 98.75 

มีความคาดหวังให้บุตรธิดาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.75 

ต้องการให้บุตร-ธิดาเข้าศึกษาต่อคือมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

  2.3) คว�มค�ดหวังของผู้ปกครองต่อก�ร 

    เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นเม่ือบุตร-ธิด�เรียน 

    ในระดับปริญญ�ตรี

   2.3.1) คว�มค�ดหวังด้�นทักษะภ�ษ� 

       ญีปุ่่น

   ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองต้องการให้

มหาวิทยาลัยเน้นให้กับบุตร-ธิดาคือ ทักษะการพูด รอง

ลงมาคอืทกัษะการฟัง การทกัษะการเขยีนและทกัษะการ

อ่าน ตามล�าดับ แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 ดังนี้



71วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ   |  Walaiporn Kanjanakaroon & Teerat Panyo 

ต�ร�งที่ 5 คว�มค�ดหวังของผู้ปกครองเมื่อบุตรธิด�ศึกษ�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�

ต�ร�งที่ 6 เปรียบเทียบคว�มค�ดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองในก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นเมื่อนักเรียนเข้�ศึกษ� 

    ในระดับปริญญ�ตรี

คว�มค�ดหวัง จำ�นวน ร้อยละ

สร้างโอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวัง 38 47.5

ทุนการศึกษา 21 26.3

โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 14 17.5

การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น 7 8.8

คว�มค�ดหวัง นักเรียน ผู้ปกครอง

สร้างโอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวัง ล�าดับที่ 3 ล�าดับที่ 1

ทุนการศึกษา ล�าดับที่ 4 ล�าดับที่ 2

โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ล�าดับที่ 1 ล�าดับที่ 3

การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 4

    2.3.2) คว�มค�ดหวงัต่อสถ�บนัก�ร 

           ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี

    ความคาดหวังต่อสถาบันการศึกษา

ของผู้ปกครองเมื่อบุตร-ธิดาเข้าศึกษาในระดับปริญญา

ตรีพบว่า ผู้ปกครองคาดหวังให้สถาบันการศึกษาสร้าง

โอกาสในด้านอาชีพท่ีคาดหวังให้กับบุตร-ธิดามากท่ีสุด 

รองลงมาคือ เรื่องทุนการศึกษา โอกาสในการไปศึกษา

ต่อในต่างประเทศและการเสรมิสร้างทกัษะในด้านภาษา

ญี่ปุ่น แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5

    2.3.3) คว�มค�ดหวงัของผูป้กครอง 

     เมื่อบุตร-ธิด� สำ�เร็จก�ร 

     ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี

    หลังจากท่ีบุตร-ธิดาส�าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีผู ้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดา

ท�างานในภาคส่วนของรฐับาล (รับราชการ) โดยเงนิเดอืน

ที่ต้องการให้บุตร-ธิดาได้รับคือ ไม่เกิน 20,000 บาท 

    เปรียบเทียบคว�มค�ดหวังของ

นักเรียนและผู้ปกครองในก�รเรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นเม่ือ

นักเรียนเข้�ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี

    ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อน�าความคาด

หวังของนักเรียนและผู้ปกครองมาเปรียบเทียบกัน จะ

เห็นได้ว่าความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองค่อน

ข้างมีความแตกต่างกนั โดยสิง่ทีนั่กเรยีนคาดหวงัมากเป็น

อันดับที่ 1 คือโอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่

ในขณะเดยีวกนัทางด้านผู้ปกครองให้ความส�าคัญกับการ

สร้างโอกาสในด้านอาชพีทีค่าดหวัง ดังตารางที ่6 
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 4.3 คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งคว�มสำ�เรจ็และคว�ม 

   ค�ดหวงัของนกัเรยีนเมือ่เข้�ศกึษ�ต่อในระดบั 

   มห�วทิย�ลยั

 ในการศกึษาครัง้นี ้ คณะผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์

ความสมัพันธ์ระหว่าง ความส�าเรจ็และความคาดหวงัของ

นักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson 

Correlation) ผลการศกึษาพบว่า กลุม่นกัเรยีนทีส่อบผ่าน

และสอบไม่ผ่านมคีวามความหวงัเมือ่เข้าศกึษาต่อในระดบั

อดุมศกึษาไม่แตกต่างกนั โดยกลุม่นกัเรยีนทีส่อบผ่านส่วน

ใหญ่เมือ่สามารถเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาแล้ว มี

ความคาดหวงัด้านโอกาสในอาชพีจ�านวน 25 คน รองลงมา

คอื โอกาสในการไปศกึษาต่อต่างประเทศจ�านวน 15 คน 

ส�าหรับด้านทนุการศกึษาและการเสรมิสร้างทกัษะในด้าน

ภาษาญีปุ่น่มจี�านวนเท่ากันคอืด้านละ 10 คน กลุม่นกัเรยีน

ทีส่อบไม่ผ่านมคีวามคาดหวงัคล้ายคลงึกบันกัเรยีนทีส่อบ

ผ่านคือส่วนใหญ่คาดหวงัด้านโอกาสในอาชพีจ�านวน 10 คน 

รองลงมาคอืโอกาสในการไปศกึษาต่อต่างประเทศจ�านวน 5 

คน การเสริมสร้างทกัษะในด้านภาษาญีปุ่น่จ�านวน 4 คน

และทนุการศกึษาจ�านวน 1 คน ดงัแสดงในตารางที ่7

 4.4 คว�มพงึพอใจต่อก�รเรยีนก�รสอนวชิ�ภ�ษ� 

  ญ่ีปุ่นของนกัเรยีน

 จากการศกึษาวจิยัครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า ครหูรอืผูส้อนใน

ชั้นเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนพึงพอใจมาก ท้ังในเรื่องความ

สามารถในการสอน การถ่ายทอดความรู ้การให้ค�าปรกึษา

ทีเ่ก่ียวกบัการเรียนภาษาญ่ีปุน่ รวมถึงการสร้างแรงบนัดาล

ใจในการเรียนให้กับนกัเรยีน ดงันัน้ครหูรอืผูส้อนเป็นปัจจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อความชอบภาษาญ่ีปุน่ของนกัเรยีนเป็นอย่าง

มาก ส�าหรับด้านหลกัสูตรการเรยีนการสอน นกัเรยีนยงัคง

มคีวามพงึพอใจในระดับมาก ทัง้ในด้านเนือ้หาทีน่�ามาสอน

มคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รียน ความรูท้ีไ่ด้จากบทเรียนเป็นพืน้

ฐานในการเรยีนหรอืท�างานในอนาคตได้ เนือ้หาทีน่�ามาสอน

สามารถประยกุต์เนือ้หาทีเ่รยีนกบัสถานการณ์จริงได้ ท�าให้

เข้าใจวฒันธรรมของเจ้าของภาษาได้ ในการเรยีนการสอนมี

การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะผู้เรยีน และมกีารวดัและ

ประเมนิผลด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม อย่างไรกต็ามหลกัสตูร

การเรยีนการสอนจ�าเป็นต้องพฒันาหรอืปรบัปรงุเพือ่การ

ประยกุต์ใช้ในอนาคตอย่างแท้จรงิ ส�าหรบัความพงึพอใจด้าน

สภาพแวดล้อมในการเรยีนการสอน ทัง้ในเรือ่งการใช้ส่ือ

ต่างๆ ในการเรยีนการสอน ความเหมาะสมของจ�านวนผู้

เรยีนต่อห้อง นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเช่นกนั 

แต่ด้านบรรยากาศในช้ันเรียนแม้นักเรียนจะพึงพอใจใน

ระดบัมากซ่ึงเม่ือเทยีบกบัปัจจยัในการเรยีนด้านอืน่ยงัอยูใ่น

ล�าดบัทีน้่อยกว่า 

 ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง อาท ิคร ูเจ้าหน้าที ่รวมถงึผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ควรช่วยกันสร้างบรรยากาศในช้ันเรยีนให้มคีวาม

น่าสนใจมากยิง่ขึน้ แต่ส่ิงทีเ่ป็นข้อมลูท่ีทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

ต้องตระหนกัถงึนัน่คอืด้านตวัผู้เรยีน แม้ผลการศึกษาจะบ่ง

ชีว่้านกัเรยีนมีความพงึพอใจด้านผู้เรยีนในระดบัมาก แต่

คะแนนทีป่รากฏออกมาน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ซึง่ความพงึพอใจ

ของนกัเรียนทีม่ต่ีอการเรยีนภาษาญีปุ่น่ประกอบด้วย ทกัษะ

การฟัง พดู อ่าน เขยีน ความสามารถในการตอบโต้กบั

เจ้าของภาษา และการสอบวดัระดับภาษาญีปุ่น่ แสดงให้เหน็

ว่านกัเรยีนยงัไม่มคีวามมัน่ใจในทกัษะความสามารถของ

ตนเองในการใช้ภาษาญีปุ่น่จากการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 

ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่8
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ต�ร�งที่ 7 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มสำ�เร็จและคว�มค�ดหวังของนักเรียนเมื่อเข้�ศึกษ�ต่อในระดับ 

    มห�วิทย�ลัย

ต�ร�งที่ 8 คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

สร้�งโอก�สในด้�น
อ�ชีพที่ค�ดหวัง

ทุนก�รศึกษ�
โอก�สในก�รไป
ศึกษ�ต่อต่�ง

ประเทศ

ก�รเสริมสร้�ง
ทักษะในด้�นภ�ษ�

ญี่ปุ่น

Pearson
Correlation

สอบผ่าน 25 10 15 10 1.82
(0.54)สอบไม่ผ่าน 10 1 5 4

คว�มพึงพอใจของนักเรียน ค่�เฉลี่ย (แปลผล)

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.46 (มาก)

2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 4.23 (มาก)

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนและสื่อการเรียนการสอน 4.05 (มาก)

4. ด้านผู้เรียน 3.63 (มาก)

5. อภิปรายผลการศึกษา

 นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ อาจกล่าวได้ว่าประสบ

ความส�าเรจ็ในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ เนือ่งจากเมือ่ท�าการ

เปรียบเทียบสัดส่วนการสอบผ่านระหว่าง สนามทดลอง

สอบของนักเรียนและการทดสอบจริง พบว่า สัดส่วน

นักเรียนที่สอบผ่านสูงกว่าผู้เข้าสอบท่ีสอบผ่านสนาม

สอบจริง เหตทุีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งจาก นกัเรยีนทีท่�าแบบ

ทดสอบเป็นกลุม่นกัเรยีนในเขตอ�าเภอเมอืงเชียงใหม่ ซ่ึง

มโีอกาสในการเข้าถงึสือ่ต่าง ๆ  ได้มากกว่านกัเรยีนในเขต

อืน่ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตพืน้ที่

การศึกษาให้กว้างข้ึน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะพบว่า

นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ประสบความส�าเร็จในการ

เรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ผู้ปกครองยังคงคาดหวังให้บุตรธิดา

เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้พัฒนาทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้านการพูดและฟังอย่างต่อเน่ือง 

มหาวิทยาจึงควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี

เน้ือหาเน้นทักษะการพูดและฟังให้มากขึ้น หรือเพิ่ม

กจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะทัง้สองด้านนีใ้ห้มากขึน้ ส�าหรบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างความส�าเรจ็และความคาดหวงัของ

นักเรียน พบว่า กลุ่มนักเรียนที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่าน

ต่างมีความหวังเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่

แตกต่างกัน กล่าวคือทั้งสองกลุ่ม มีความคาดหวังด้าน

โอกาสในอาชพีมากทีส่ดุ ดังนัน้การเรยีนมหาวทิยาลยัจงึ

เป็นทางเดนิทีน่กัเรยีนคาดหวงัการมโีอกาสได้งานท�าทีด่ี

ในอนาคต ซึ่งความคาดหวังเช่นนีเป็นปกติธรรมดาโดย

ทั่วไปที่ทั้งผู้ปกครองและครูจะปลูกฝังให้กับนักเรียน จึง

เป็นสาเหตหุนึง่ทีน่กัเรยีนส่วนใหญ่จะคาดหวงัในลกัษณะ

เช่นนี้ ด้านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คงต้อง

กลับมาพิจารณาลักษณะการจัดการเรียนการสอนใน

ปัจจบุนัให้ตอบสนองต่อความคาดหวงัของนกัเรยีน โดย

อาจเพิ่มรายวิชาทีมีเน้ือหาที่สามารถน�าความรู ้ไป

ประยกุต์ใช้กับงานทีห่ลากหลายอาชพีได้ โดยต้องศึกษา

ทิศทางหรือแนวโน้มของอาชีพในอนาคต ตัวอย่าง เช่น 
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อาชีพล่ามหรือนักแปลภาษาญี่ปุ่นในอีก 10 ปีข้างหน้า 

อาจมเีคร่ืองมอืด้านเทคโนโลยทีีส่ามารถแปลภาษาได้มา

ทดแทนมนษุย์ ความจ�าเป็นทีจ่ะใช้มนษุย์ในการล่ามหรือ

การแปลกอ็าจลดลง เป็นต้น ขณะเดยีวกนัอาชพีทีจ่�าเป็น

ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในอนาคต อาจจะเป็นอาชีพท่ีต้อง

อาศัยศาสตร์ด้านอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ด้าน

เทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา เป็นต้น ดังน้ัน

ลกัษณะการเรยีนการสอนจงึควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้

คดิวเิคราะห์ และส่งเสรมิให้มกีารเรยีนข้ามสาขาวชิาหรอื

ต่างคณะให้มากขึ้น

 ในส่วนการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนในการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นจะเห็นว่าครูหรือผู้สอนเป็นด้านท่ี

นักเรียนพอใจสูงสุด ในทางตรงกันข้ามความพึงพอใจใน

ส่วนของตัวผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีคะแนนต�่ากว่าด้าน

อื่นทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังไม่มีความมั่นใจหรือ

พอใจในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ของตนเอง ซึง่ครู ผูป้กครอง

หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ควรต้องหาแนวทางเพือ่ให้

นักเรียนเหล่านั้นมีความมั่นใจในทักษะภาษาญี่ปุ่นของ

ตนเอง ซึ่งวิธีการที่อาจสามารถสร้างความม่ันใจในการ

ใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนได้ คือการสร้างโอกาสในการ

ใช้ภาษาญี่ปุ ่นแบบธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรมที่

เป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาญีปุ่น่จรงิ ๆ  กบัเจ้าของภาษา 

อาจน�านักเรียนออกนอกสถานที่ให้ได้พบและใช้ภาษา

ญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ  ให้มากขึ้น 

เป็นต้น

 อีกประเด็นหนึ่งท่ีพบจากการศึกษาครั้งนี้คือ 

หนงัสอืการ์ตนูภาษาญีปุ่น่ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลหรอืเป็น

แรงจูงใจให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่น เน่ืองจากท้ัง

นกัเรียนและผูป้กครองมคีวามเหน็ตรงกนั ดงันัน้โรงเรยีน

หรือสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ควรพัฒนาสื่อการ

เรยีนการสอนให้มีรูปแบบทีส่ามารถจงูใจหรอืดงึดดูความ

สนใจของผู้อ่าน ตลอดจนเร่งส่งเสริมให้นักเรียนหรือ

เยาวชนรกัการอ่านหนงัสอืให้มากขึน้และสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลได้ง่ายและสะดวก อาทิ การจัดหาหนังสือ

การ์ตูนเข้าห้องสมุด การจัดหาหนังสือการ์ตูนออนไลน ์

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดหาหนังสือการ์ตูนควรต้อง

พจิารณาและคัดสรรให้มเีนือ้หาและภาพทีม่คีวามเหมาะ

สมกับช่วงวัยของผู้อ่านแต่ละกลุ่มด้วย

 ส�าหรับความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง

เมือ่นกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยท่ีให้ความสนใจคือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เน่ืองจากการศึกษาครั้งนี้

ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ จงึเป็นสาเหตุท�าให้ผลการศกึษาปรากฏ

ในลักษณะดงักล่าว เมือ่นกัเรยีนเหล่านีส้ามารถเข้าศกึษา

ในระดับปริญญาตรีได ้ ส่ิงที่นักเรียนคาดหวังจาก

มหาวิทยาลัยคือ การสร้างโอกาสเพื่อไปศึกษาต่อต่าง

ประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงควรต้องเตรียม

ความพร้อมเรื่องการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง

ประเทศให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ

พฒันาศักยภาพของผู้เรียนในอนาคต โดยทีม่หาวทิยาลัย

อาจขยายหรือเพ่ิมการท�าข้อตกลงความร่วมมือทาง

วชิาการ (MOU) กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี การพัฒนา

หลักสูตรแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree) 

หรือหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง

มหาวทิยาลยั กน็บัเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ ซึง่อาจจะสามารถ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยน�าไปสู่

ความเป็นสากลและตอบสนองต่อความคาดหวังและ

ความต้องการของผู้เรยีนได้ ในขณะทีผู้่ปกครองคาดหวงั

ต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่บุตร-

ธดิา สิง่ทีม่หาวทิยาลยัควรตระหนกัคอื การสร้างช่องทาง

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาส

การท�างานที่หลากหลายในอนาคต เช่น การสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มโอกาสและสถานที่เพื่อ
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เป็นแหล่งฝึกงานหรือฝึกปฎิบัติสหกิจของนักศึกษา ซ่ึง

จะส่งผลต่อโอกาสในการได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่

เรียนและตรงกับความชอบและความถนัดของนักศึกษา

ต่อไป

 สถานการณ์การเรยีนการสอนในปัจจุบัน จะมแีนว

โน้มจ�านวนผู้เรียนน้อยลง เนื่องจากโครงสร้างประชากร

ของประเทศรวมถงึของโลกลดลง ดงันัน้ สถาบนัทกุระดบั 

จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์นี้ เพื่อ

ความอยูร่อดของสถาบนั เช่นเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษา 

เนื่องจากพบว่าจ�านวนผู้เรียนปัจจุบันน้อยลง บางแห่ง

ต้องปิดหลักสูตร บางแห่งต้องเร่งปรับหลักสูตรและ

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับ

ความสนใจและความต้องการของผูเ้รียน ซึง่ผลการศกึษา

นี้ชี้ให้เห็นแนวทางหลายประเด็นที่สถาบันการศึกษา

สามารถน�าไปปรับใช้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้เรียนให้มาก

ขึ้น สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยตรงกับ

ความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด ดังผลการศึกษาท่ี

ผู้เรียนคาดหวังโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ผู้

ปกครองคาดหวังให้บุตรธิดาพูดและฟังภาษาญ่ีปุ่นได้ดี  

ซึ่งจุดร่วมคือการสื่อสาร การไปแลกเปลี่ยนสิ่งจ�าเป็นคือ

ทักษะการส่ือสารดังน้ันการพูดการฟังจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

สถาบนัการศึกษาจึงอาจปรบัปรุงหลกัสตูรการเรียนการ

สอนโดยเพิ่มวิชาที่เน้นทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้น จัดให้

อาจารย์เจ้าของภาษาสอน หรือให้มีหรือเพิ่มกิจกรรมท่ี

ผูเ้รยีนมโีอกาสได้พบปะเจ้าของภาษามากขึน้ ทัง้ในและ

นอกสถาบัน เป็นต้น ส�าหรับด้านการสร้างโอกาสใน

อาชีพของบุตรธิดาที่ผู้ปกครองคาดหวังต่อสถาบันนั้น 

เห็นว่าปัจจุบันการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู ้เรียนมี

โอกาสแสดงศกัยภาพของตนเองออกมาอย่างแท้จรงิ เช่น

การออกฝึกงาน หรอืการออกฝึกปฏิบติัสหกจิ เป็นวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่ดีที่สามารถตอบสนองความคาด

หวังของผู้ปกครองในประเด็นนี้ได้ วิชาสหกิจศึกษา 

เป็นการเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง ผู้เรียนปฏิบัติ

งานเสมือนเป็นพนักงานขององค์กรนั้น ๆ จริง โดยก่อน

ออกฝึก ผูเ้รยีนต้องศกึษาและเข้าอบรมกฎ ระเบยีบ แนว

ปฏิบัติตลอดจนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ

งานในสถานประกอบการ ต้องเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่

เป็นภาษาสากล และเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ

เป็นเวลา 4 เดือน โดยต้องลงทะเบียนเรียน ณ สถาน

ศึกษา มีอาจารย์ควบคุมร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงของ

สถานประกอบการนั้น สุดท้ายต้องท�ารายงานส่ง จึงจะ

เสร็จสิ้นกระบวนการฝึกสหกิจ จึงนับได้ว่าเป็นการสร้าง

โอกาสในการท�างานหรอืเลือกท่ีจะท�างานในอนาคตของ

ผู้เรียนได้ 

 จากผลการศึกษานี ้พบแนวโน้มความคาดหวงัของ

ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาหลาย

ประเด็น สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาซึ่งเป็นตัวกลาง

ระหว่างสถาบนัระดบัมธัยมศกึษาและสถานประกอบการ

ทีน่กัเรยีนจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต จ�าเป็นต้อง

น�าประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไปคิดวิเคราะห์ พิจารณา

ปรบัปรงุ ทัง้นีเ้พือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์การเรียนการสอน

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและรองรับนกัเรยีนทีจ่ะเข้ามาศึกษาใน

อนาคตตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ

ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป
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