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บทคัดย่อ

การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาในปีการ

ศึกษา 2558 มหาวทิยาลยัพะเยา โดยศกึษาปัจจยัด้านระบบรับเข้าศกึษา 

ช่องทางที่นิสิตเข้ามาศึกษา ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเอกบังคับของสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ในชั้นปีที ่1 ได้แก่ รายวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1-2 รายวิชา

ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร 1-2 ด้วยวธีิการทางสถติ ิพบว่า ปัจจยัทีส่่งผล

ให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาเอกภาษาญีปุ่น่มคีวามต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติ ิคอื ปัจจยัด้านผลการเรยีนเกรดเฉลีย่สะสมในระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาญ่ีปุ่นของนิสิตต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยด้าน

ระบบรับเข้าศึกษา และประวัติการเรียนภาษาญ่ีปุ่นก่อนเข้าศึกษา 

จากผลดังกล่าว ในการพจิารณารบันสิติเข้าศกึษาอาจต้องมกีารพจิารณา

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้น รวมถึงการขยาย

โอกาสให้กับผู้เรียนท่ีไม่เรียนในเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาได้ 
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Abstract

The purpose of this paper research was to study 

factors contributing to academic achievement of first year 

students in Japanese major, University of Phayao in the 

academic year 2015. Three factors such as entering university 

(University admission system), high school GPA and previous 

Japanese knowledge were analyzed by correlation, One-way 

ANOVA and t-test. The instruments were questionnaires and 

interview forms. The result showed that the factors which 

made student differently outcomes at the statistical level 

.05 were high school GPA. The finding revealed that high 

school GPA should be concerned as the admission factors. 

And Japanese unlearned students deserve chance to study 

in Japanese language Program at University of Phayao.
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1. ที่มำและควำมส�ำคัญ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการรับนิสิตเข้าศึกษาหลาย

รูปแบบ ทั้งระบบรับตรง ได้แก่ โครงการพิเศษ 

โครงการรบัตรงทัว่ประเทศ ระบบกลาง (แอดมชิชัน่) 

และการรับเข้าหลังระบบกลาง อีกทั้ง ไม่ก�าหนด

พืน้ฐานภาษาญีปุ่น่ของผูเ้รยีนก่อนเข้าเรยีน กล่าวคอื 

ผู้เรียนที่ไม่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสามารถเข้า

เรียน และเริ่มเรียนพร้อมกับผู้ที่เรียนตั้งแต่ระดับ

มธัยมศกึษามาได้ ท�าให้สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่มผีูเ้รยีน

ที่มีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในเรื่องของ

คุณสมบัติที่ใช้สมัครเข้าศึกษา พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น 

รวมถึงแรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนของ

แต่ละคนด้วย ในแต่ละปีการศึกษามีนิสิตชั้นปีที่ 1 

ที่ออกกลางคัน (drop out) อันเนื่องมาจากปัญหา

ส่วนตัว ปัญหาทางการเรียนที่อาจเกิดจากพ้ืนฐาน

ของนิสิตที่ต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าความต่าง

ของนิสติ ตัง้แต่ความต่างในเรือ่งช่องทางทีน่สิติเข้ามา

ศึกษา ตลอดจนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิตหรือไม่ 

งานวิจัยนี้ จึงจัดท�าข้ึนเพื่อศึกษาถึงปัจจัย

ด้านภูมิหลังของนิสิตที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาญีปุ่น่ ในปีการศึกษา 2558 โดยปัจจัยด้าน

ภูมิหลังที่ศึกษา คือ ระบบการรับเข้า ผลการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประวัติการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(ANOVA; One way Analysis of Variance) และ

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพฒันาแนวทางส�าหรบัการคัดเลอืกนสิติ

เข้าศึกษา พัฒนาผลการเรียนรู้ และสนับสนุนการ

เรียนรู้ให้แก่นิสิตต่อไป

2. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Ell is (1998, อ ้างอิงใน ชุติกาญจน์ 

บุญญะธิติสุข. 2546:13-17) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัการเรยีนรูภ้าษาทีส่อง โดยแยกออกเป็น

ปัจจัยภายในและภายนอก สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก
- แรงจูงใจ 

- ความถนัดทางภาษา 

ประกอบไปด้วย 

สติปัญญา บุคลิก 

ลักษณะ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลที่

แสดงออกมาด้านหนึ่ง 

(แบบการเรียน) 

- สภาพแวดล้อม หรือ 

บริบททางสังคม 

- ข้อมูลหรือ

ประสบการณ์ รวมถึง

บรรยากาศของสังคม

ที่ท�าให้ผู้เรียนได้รับรู้

ข้อมูล

สุภาพร ค�ารศ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตช้ันปีท่ี 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2554 พบว่า 

ปัจจัยพฤติกรรมทางการเรียน ปัจจัยความคาดหวัง

ของตัวนิสิต และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่ในการวิจัยนี้ ไม่ได้

กล่าวถึงช่องทางการเข้ามาศึกษาของนิสิต 

กาญจนา แย้มเสาธง (2556) ได้ท�าการ

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นิ สิ ตหลั กสู ตรสถาป ัตยกรรมศาสตร บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ท�าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนสิติตามระบบรบัเข้าศกึษาระหว่าง

ระบบกลาง ระบบโควตา และระบบโครงการพิเศษ 

พบว่านิสิตท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจาก

ระบบกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตท่ี

ผ่านการสอบคดัเลอืกแบบโควตา และโครงการพเิศษ 
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กาญดา คันศร และธารารัตน์ กิตติตระการ 

(2558) ท�าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียสะสมผล

สัมฤทธ์ิทางการศึกษาระหว่างประเภทรับตรง และ

แอดมชิชัน่ของแต่ละสาขาวชิา พร้อมวเิคราะห์ความ

สัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตท่ี

ส�าเร็จการศึกษาตามประเภทรับเข้าศึกษาของนิสิต 

คณะสหเวชศาสตร์ ที่รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2552 

จ�านวน 190 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นิสิตจากประเภทแอดมชิชัน่มีค่าเฉลีย่สะสมมากทีส่ดุ

ทกุสาขาวชิา แต่หากเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่สะสม

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการรบัเข้าศึกษาประเภท

รับตรงและแอดมชิชัน่ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถติ ิขณะทีผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกน้อย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่

ส�าเร็จการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกน้อย

แต่กม็นีกัวจิยัทีพ่บว่าปัจจยัด้านช่องทางการ

รับเข้าศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พเยาว์ ดี-ใจ และคณะ (2556) ได้เปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป ระ เภท โควตาและกา รสอบคั ด เ ลื อ กขอ ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการ

ศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่

ระหว่าง 3.03-3.50 จ�านวน 129 คน และอีก 100 

คนอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 ทั้งประเภทโควตา และ

สอบคัดเลือกท�าให้ผลการเปรียบเทียบระหว่าง

นักศึกษาทั้งสองประเภทไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ 

จากการศึกษาของนักวิจัยในสถาบันต่างๆ 

ปัจจัยด้านช่องทางการรับเข้าอาจมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาโดยบางช่องทาง

อาจมีแนวโน้มท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงกว่า

บางช่องทาง หรือ ผู้เรียนแม้จะเข้ามาศึกษาต่างช่อง

ทางก็อาจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไม่มีต่างกันเลย

ก็เป็นได้ จึงท�าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจว่าผู้เรียนที่เข้า

มาศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะยา โดยการรับเข้าที่ต่างกัน พื้นฐาน

ภาษาญ่ีปุ่นท่ีต่างกนั จะท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เป็นไปในแนวทางใด ปัจจยัภมูหิลังท่ีต่างกนันัน้ ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่อย่างไร

3. วัตถุประสงค์
เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านภมูหิลงัของนสิติทีม่ผีล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาญีปุ่น่ของนสิติสาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 

2558

4. นิยำมศัพท์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง องค์ประกอบทั้งภายนอก ภายในที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ ่นของนิสิต โดย

พิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานปัจจัยด้านภูมิหลังของนิสิต

ทั้งเรื่องระบบรับเข้าศึกษา ผลการเรียนเดิม และ

ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ ่นในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาญี่ปุ ่ น 

หมายถึง ผลความสามารถทางภาษาญี่ปุ ่น โดย

พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

ฉบับปรับปรุง 2555 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในแผนการศึกษาชัน้ปีที ่1 จ�านวน 1 ปีการศกึษา คอื 

ภาษาญีปุ่น่ขัน้ต้น 1-2 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร 1-2 

ซ่ึงมีการประเมินโดยการทดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่น 

(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ค�าศัพท์ รูปประโยค ทั้งรูปแบบ
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สอบปฏิบัติสะสมทั้งภาคเรียนและแบบการสอบ

ประเมนิผลในการสอบกลางภาคและปลายภาคแบบ

ปรนัย โดยอาจารย์ผู้ประเมินรายวิชาใช้เกณฑ์การ

ประเมนิแบบเดยีวกนัแม้จะลงทะเบยีนเรยีนต่างกลุม่

เรียน ในงานวิจัยนีไ้ด้น�าผลการเรยีนทีไ่ด้รบัคิดค่าเป็น

คะแนนตามเกรดที่ได้รับการประเมิน คือ A=4, 

B+=3.5, B=3, C+=2.5, C=2, D+=1.5, D=1, F และ 

W=0 

5. วิธีด�ำเนินกำร
งานวิจัยนี้ มีวิธีด�าเนินการโดยน�าเสนอแยก

ประเด็นต่างๆ ดังนี้

5.1  กลุ่มเป้ำหมำย

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

นิ สิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น  คณะศิลปศาสตร ์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ทีเ่ข้าศกึษาในปีการศกึษา 2558 

จ�านวน 57 คน

5.2  เครื่องมือที่ใช้และวิธีกำรด�ำเนินกำร

วิจัย

การศกึษาครัง้นี ้ด�าเนนิการศกึษากบัข้อมลู

ภูมิหลังของนิสิต โดยมีล�าดับขั้นตอนวิธีการ ดังนี้

1)  เกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นแรกเริม่เข้าการ

ศกึษา โดยใช้แบบสอบถามทีม่ลีกัษณะเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ และแบบสอบถามปลายเปิดกับกลุ่ม

นิสิตทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 57 คน บนัทกึข้อมลู

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป 

2)  เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา

เอกบังคับ คือ วิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และภาษา

ญ่ีปุน่เพือ่การสือ่สาร ซึง่รายวชิาดงักล่าวจดัการเรียน

การสอนโดยทีมอาจารย์ชาวญี่ปุ ่น จึงด�าเนินการ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลผลการเรียน รวมถึงสัมภาษณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตแต่ละคน 

3)  วเิคราะห์ข้อมลูด้วยพรรณนาโวหาร 

และวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แทนค่าผลการเรียนที่นิสิตได้รับ

ด้วยคะแนน และหาความสัมพันธ์กับข้อมูลพื้นฐาน

ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA; 

One-way Analysis of Variance)

4)  สอบถามข้อมลูเพิม่เติมโดยใช้การ

สัมภาษณ์นิสิตเพ่ือเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพต่อไป 

ส�าหรับการพัฒนาแนวทางการรับเข้าศึกษาหรือการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

6. ผลกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 โดยน�า

เสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนิสิต

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยและผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของนิสิต

จากวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีมุ่งศึกษาปัจจัย

ภูมิหลังของนิสิตที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น จึงได้ท�าการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล

พื้นฐานโดยจ�าแนกรายประเด็นดังต่อไปนี้

1) ระบบกำรรับเข้ำศึกษำ

จากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของนิสิต

เก่ียวกับช่องทางการเข้าศึกษาของนิสิต ดังแสดงใน

ตาราง 1 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เข้าศึกษาโดยผ่าน

ระบบรับตรง หรือก่อนระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 

มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 61.4 ซึง่ในทีน่ี ้หมายรวมถงึ

โควตาทั่วประเทศ (9 คน) โครงการรับตรง (21 คน) 

โควตาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา (1 คน) และ

โครงการเรียนดี (4 คน) รองลงมา คือการรับเข้าใน
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ระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ร้อยละ 21.1 และการรับ

เข้าหลังระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ร้อยละ 17.5 ตาม

ล�าดบั จะเหน็ได้ว่า สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่มกีารรบัเข้า

ในช่วงก่อนระบบกลาง คือ โครงการรับตรง ซึ่ง

เป็นการรับนิสิตที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือเข้ามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาในจ�านวนที่มากที่สุด 

เป็นไปตามนโยบายในการให้โอกาสทางการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย

ตำรำง 1 ระบบเข้าศึกษา

กำรรับเข้ำศึกษำ จ�ำนวน ร้อยละ
1. ระบบรับตรง (ก่อนแอดมิชชั่น) 35 61.4
2. ระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 12 21.1
3. หลังระบบกลาง (หลังแอดมิชชั่น) 10 17.5

รวม 57 100.0

2) ประวัติกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น

จากการส�ารวจประวัติการเรียนภาษา

ญ่ีปุน่ พบว่า นิสิตจ�านวนร้อยละ 63.2 เป็นนสิติท่ีเคย

เรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่เคยเรียนในระดับมัธยมปลาย 

ทัง้ทีเ่รยีนในแผนการเรยีนศลิป์ภาษาญีปุ่น่ วชิาเลอืก 

หรือเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นจ�านวนมากที่สุด ร้อยละ 

49.1 และนิสิตที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ ่นมาก่อน 

จ�านวนร้อยละ 36.8 ดังแสดงในตาราง 2 

ตำรำง 2 ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ประวัติกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น จ�ำนวน ร้อยละ
1. ไม่เคยเรียน 21 36.8
2. เคยเรียน

 - ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น

 - วิชาเลือก

 - เรียนพิเศษ/เรียนด้วยตนเอง

28

1

7

49.1

1.8

12.3
รวม 57 100.0

3) ผลกำรเรยีนในระดบัมัธยมศกึษำ

ตอนปลำย

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายของนิสิตที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ

แตกต่างกัน โดยที่ผลการเรียนเฉลี่ยค่าต�่าท่ีสุด คือ 

2.01 (จ�านวน 2 คน แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น และ

ศิลป์-จีน) และสูงสุด 3.70 (จ�านวน 3 คน แผนการ

เรียนศิลป์-ญี่ปุ ่น) และหากแบ่งตามกลุ ่ม พบว่า 

นิสิตส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 3.00-4.70 จ�านวน 34 ราย คดิเป็นร้อยละ 

59.6 ดังแสดงในตาราง 3
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ตำรำง 3 ผลการเรียนในระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย

ผลกำร

เรียน 

(GPA)

กลุ่มผลกำรเรียนต�่ำ

2.00-2.49

กลุ่มผลกำรเรียนปำนกลำง

2.50-2.99

กลุ่มผลกำรเรียนสูง

3.70-3.00
รวม

ศลิป์-

ญี่ปุ่น

ศิลป์

อื่นๆ

วทิย์-

คณิต
รวม

ศิลป์-

ญี่ปุ่น

ศิลป์

อื่นๆ

วิทย์-

คณิต
รวม

ศิลป์-

ญี่ปุ่น

ศิลป์

อื่นๆ

วิทย์-

คณิต
รวม

จ�านวน 3 4 2 9 10 1 3 14 14 12 8 34 57
ร้อยละ 5.26 7.02 3.51 15.79 17.54 1.75 5.26 24.56 24.56 21.05 14.04 59.65 100

4) แรงจูงใจ เหตุผลในกำรเลือกเรียนภำษำญี่ปุ่น

จากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเหตุผลท่ีนิสิตเลือกเรียนภาษา

ญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย สามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่น

มากที่สุด เรียงจากค�าตอบที่มีผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 

50 คอื ความสนใจในภาษาญีปุ่น่ อยากสนทนาภาษา

ญี่ปุ่นได้ อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น อยากอ่านและเขียน

ภาษาญี่ปุ่นได้ ชอบการ์ตูนญี่ปุ่น และชอบวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของญี่ปุ่น ดังแสดงในตาราง 4
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ตำรำง 4 เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น

เหตุผลที่เลือกเรียนภำษำญี่ปุ่น จ�ำนวนผู้ตอบ 

(ร้อยละ)
สนใจภาษาญี่ปุ่น 50 (87.7)
อยากสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ 49 (85.9)
อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 46 (80.7)
อยากอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ 45 (78.9)
ชอบการ์ตูนญี่ปุ่น 39 (68.4)
ชอบวัฒนธรรมดั้งเดิม 29 (50.8)

ตอนที่ 2 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยและ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น

การศึกษาป ัจจัยที่มีผลต ่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นในที่นี้ เป็นการศึกษาในเชิง

เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์เพื่อยืนยันความ

แตกต่างของปัจจัยภูมิหลังที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ได้แก่ 

ระบบรับเข้าศึกษา ผลการเรียนเดิม และประวัติการ

เรยีนภาษาญ่ีปุน่ ท�าการวเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบ

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน ผลการศกึษาปรากฏดงันี้

1) ระบบรับเข้ำศึกษำ

ระบบการรับเข้าของนิสิตสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่นมีทั้งการรับเข้าแบบรับตรง (ก่อนแอด

มชิชัน่) ทัง้แบบระบบโควตา และโครงการเรยีนด ีการ

รับเข้าด้วยระบบกลาง (แอดมิชช่ัน) และการรับเข้า

หลังระบบกลาง (หลังแอดมิชชั่น) ซึ่งเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของ

นิสิตทั้งสามกลุ่ม ปรากฏผลดังตาราง 5

ตำรำง 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับระบบการรับเข้าศึกษา

แหล่งควำม

แปรปรวน

SS

(Sum of Squares)

df

(Degree of Freedom)

MS

(Mean Square)

F P-value

ระหว่างกลุ่ม 92.422 2 46.211 2.081 0.134
ภายในกลุ่ม 1198.822 54 22.200
รวม 1291.245 56

จากผลการทดสอบพบว่า ค่า P-Value 

เท่ากบั 0.134 ซึง่มากกว่าค่านยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 

หมายความว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ กล่าวคือ ระบบการรับเข้าที่ต่างกันไม่มีผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนิสิต ซึ่ง

หมายถึงว่านิสิตไม่ว่าจะเข้ามาศึกษาจากระบบใด

ก็ตาม ผลการเรียนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

2) ประวัติกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น

จากข้อมูลในตาราง 2 แสดงข้อมูล

ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เคย

เรียนและไม่เคยเรียน เมื่อน�ามาพิจารณากับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงรายละเอียดดังตาราง 6

ตำรำง 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จ�ำนวน ค่ำเฉลี่ย Std. Deviation T P-value
กลุ่มนิสิตไม่เคยเรียน 21 8.7857 5.06846 .823 .414
กลุ่มนิสิตเคยเรียน 36 9.9028 4.87093
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จากผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 6 พบว่า 

ค่าเฉล่ียซึ่งได้จากคะแนนที่แปลงมาจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของท้ังสองกลุ่มคือ กลุ่มที่เคยเรียน

ภาษาญีปุ่น่มาก่อนและไม่เคยเรียนภาษาญ่ีปุน่มาก่อน 

มค่ีาไม่ต่างกันมากนกั และ ค่า P-Value เท่ากบั .414 

ซึ่งมากกว่าค่านัยส�าคัญทางสถิติ .05 หมายความว่า

ความแตกต่างไม่มนัียส�าคัญทางสถติิ ประวติัการเรยีน

ภาษาญี่ปุ่นที่ต่างกันไม่ได้ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่างกัน กล่าวคือ ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ไม่มีส่วนท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นดี 

ไม่ว่านิสิตจะเคยเรียนมาก่อนหรือไม่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปีที่ 1 

3) ผลกำรเรยีนในระดบัมธัยมศกึษำ

ตอนปลำย 

ผลการเรยีน หรือ เกรดเฉลีย่สะสมเดมิ

ของนิสิตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตาราง 3) 

ซึ่งได้แบ่งกลุ่มเป็นผลการเรียนระดับต�่า ระดับกลาง 

ระดับสูง เมื่อน�ามาพิจารณากับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ได้รับในชั้นปีที่ 1 ได้ผลดังแสดงในตาราง 7

ตำรำง 7 ผลการวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัผลการเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย

แหล่งควำม

แปรปรวน

SS

(Sum of Squares)

df

(Degree of freedom)

MS

(Mean Square)

F P-value

ระหว่างกลุ่ม 993.004 2 496.502 72.908 .000
ภายในกลุ่ม 367.741 54 6.810
รวม 1360.746 56

จากผลการทดสอบพบว่า ค่า P-Value 

เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

หมายความว่า เกรดเฉลี่ยสะสมเดิมมีส่วนท�าให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาญี่ปุ ่นในระดับ

มหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .01 แสดงว่ามค่ีาเฉลีย่อย่างน้อย 1 คูท่ีแ่ตกต่าง

กนั จงึพจิารณาเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยวธิขีอง

เชฟเฟ (Schaeffé) ต่อไปแสดงดังตาราง 8

ตำรำง 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Schaeffé)

ผลกำรเรียนเดิม (GPA) กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
กลุ่มที่ 1 ผลการเรียนต�่า

กลุ่มที่ 2 ผลการเรียนปานกลาง

กลุ่มที่ 3 ผลการเรียนสูง

12.24028*

-

-

22.94909*

10.70881*

-

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการพจิารณาเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่

รายคู ่พบว่า นสิติกลุม่ทีมี่ผลการเรยีนเดิม (เกรดเฉลีย่

สะสม) สูง กลาง และต�า่ ทัง้สามกลุม่มคีวามแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 

นิสิตที่มีผลการเรียนเดิมต่างกัน ก็มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาญี่ปุ ่นแตกต่างกันด้วย แม้ว่า

ผลการเรียนเดิมนั้นจะเป็นผลการเรียนในแผนการ

เรียนอื่นที่ไม่ใช่ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นก็ตาม
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7. กำรอภิปรำยและสรุปผล
จากการศึกษาปัจจัยภูมิหลัง 3 ด้าน คือ 

ระบบรับเข ้าศึกษา ผลการเรียนเดิมในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และประวัติการเรียนภาษา

ญ่ีปุ่นก่อนเข้าศึกษา ของนิสิตว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางเรียนภาษาญี่ปุ่น ใน 1 ปีการศึกษา สามารถสรุป

ผลได้ดังนี้

ปัจจัยที่ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนต่ำงกัน

ปัจจัยที่ไม่ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนต่ำงกัน

ผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบบรับเข้าศึกษา
ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่น

1) ปัจจยัทีส่่งให้ผลสมัฤทธิท์ำงกำร

เรียนต่ำงกัน 

ปัจจัยด้านผลการเรียนเดิมในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายส�าหรับการใช้ประกอบการ

พจิารณารบัเข้าศกึษานัน้เป็นเครือ่งยนืยนัทีด่อีกีหนึง่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ในระดับมหาวิทยาลัยเช่นกัน กล่าวคือ นิสิตที่มีผล

การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีดี ก็มี

แนวโน ้มว ่ าจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนใน

มหาวทิยาลยัทีด่ด้ีวย (ในงานวจัิยนีไ้ด้พจิารณาเฉพาะ

รายวชิาเอกคอืรายวิชาภาษาญีปุ่น่เท่านัน้) ไม่ว่านสิติ

จะได ้ผลการเรียนนั้นในแผนการเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียน

ภาษาหรือภาษาญี่ปุ่นเลยก็ตาม 

2) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนต่ำงกัน

ปัจจัยด้านระบบการรับเข ้าศึกษา 

พบว่า ไม่ว่านิสิตจะเข้ามาศึกษาด้วยระบบการเข้า

แบบใดก็ไม่ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน่

ในชั้นปีที่ 1 ต่างกัน แต่หากมาพิจารณาจึงอัตราการ

ออกกลางคัน (drop out) ซึ่งมีนิสิตที่ออกกลางคัน

ไปจ�านวนท้ังสิ้น 11 ราย (คิดเป็น ร้อยละ 19.3) 

ซ่ึงเป็นนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาในระบบรับตรง (ก่อน 

Admission) จ�านวน 9 ราย (คิดเป็น ร้อยละ 15.7 

ของจ�านวนท้ังหมด และเป็นร้อยละ 81.8 ของจ�านวน

ผู้ท่ีออกกลางคัน) โดยนิสิตท่ีพ้นสภาพจากผลการ

เรียนจ�านวน 4 ราย, ย้ายไปศึกษาสาขาวิชาอื่นใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ราย และลาออกเพื่อไปศึกษา

ต่างสถาบัน 2 ราย ส่วนนสิิตท่ีเข้าศึกษาในระบบกลาง 

(Admission) ท่ีออกกลางคันเป็นจ�านวน 2 ราย 

(คิดเป็น ร้อยละ 3.5 ของจ�านวนทั้งหมด และเป็น

ร้อยละ 18.2 ของจ�านวนผูท้ีอ่อกกลางคนั) ลาออกไป

ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ 1 ราย และลาออกเพ่ือเข้า

ศึกษาต่างสถาบัน 1 ราย จะเห็นได้ว่าแม้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตจะไม่ได้แตกต่างกันระหว่าง

กลุ่มที่รับเข้ามา แต่หากพิจารณาถึงการคงสภาพ

ศึกษาต่ออยู่ในหลักสูตรฯ ส�าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใน

ปีการศึกษา 2558 ผู้ที่เข้ามาในระบบรับตรงมีอัตรา

การออกกลางคันมากที่สุด

ปัจจยัด้านประวตักิารเรยีนภาษาญีปุ่น่ 

กล ่าวคือ นิสิตเคยเรียนมาก ่อนเข ้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัหรอืไม่ พบว่า นสิติในกลุม่ท้ังท่ีเคยเรยีน

และไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนมีผลการเรียนท่ี

ไม่ต่างกัน คือ นิสิตที่เคยเรียนมาแล้วอาจไม่มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่างจากนิสิตท่ีไม่เคยเรียนมา

ก่อน หลักสูตรภาษาญี่ปุ ่น ของคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัพะเยา ไม่ได้ระบุว่าผูเ้รยีนต้องมพีืน้ฐาน

ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หลักสูตรฯ เริ่มสอนนิสิตทุกคน

เหมือนกัน เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกัน ซึ่งนิสิต

ท่ีไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็สามารถเรียน

ได้ดีเมื่อเทียบกับนิสิตท่ีมีพื้นฐานมาก่อน ในทาง

ตรงข้าม นิสิตท่ีแม้ว่าจะเคยเรียนมาก่อนก็อาจมีผล
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การเรียนทีไ่ม่ดเีท่ากบันสิติทีไ่ม่เคยเรยีนมาก่อนกเ็ป็น

ได้ ข้อมลูในส่วนนี ้จะสามารถช่วยลดความกงัวลของ

นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นที่เข้ามาศึกษาได้

8. ข้อเสนอแนะ
8.1  ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

1) ในการพิจารณาการรับนิสิตเข้า

ศึกษาคร้ังต่อไป อาจต้องพิจารณาผลการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรดเฉลี่ยสะสม) โดย

ก�าหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต�่า และให้ผู้เรียนในทุก

แผนการศึกษาที่มีความสนใจศึกษาภาษาญี่ปุ ่น

สามารถเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเป็น

ผู้ก�าหนด 

2)  นิสิตที่เข้ามาศึกษาท่ีไม่เคยศึกษา

ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนอาจมีความกังวลในการเรียนร่วม

กบันิสติทีไ่ด้เรียนมาแล้ว ผลการวจิยันีจ้ะช่วยให้นสิติ

ดงักล่าวลดความกงัวลในการเรยีน และจะกระตุน้ให้

นิสิตที่เรียนมาแล้วมีความพยายามมากขึ้น

3) การจัดการเกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อมแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา ได้เน้นที่นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่น ควร

จดัการเตรยีมความพร้อมให้กบันสิติทีเ่คยเรยีนภาษา

ญี่ปุ่นมาแล้วด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตท่ีเคย

เรียนมาแล้วรู ้สึกอยากเรียนในเนื้อหาท่ีเคยเรียน

มาแล้ว

8.2  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป

1) ควรเก็บข้อมูลระยะยาว แบบ

ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มในภาพรวมของนิสิตได้

ชัดเจนขึ้นกว่านิสิตกลุ่มเดียว

2) ควรมกีารเก็บข้อมลูแรงจูงใจ เหตุ

จูงใจในการเรียน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมเติม เพื่อให้เห็นข้อมูลใน

หลายๆ ด้าน
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