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      บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบความ
ต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ตลอดจนศึกษาความ
พร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ค าถามในแบบสอบถามประกอบด้วยความต้องการที่จะให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่น ความต้องการด้าน
ทักษะและเนื้อหาที่จะให้สอน และเหตุผลที่ต้องการเรียนหรือให้สอนภาษาญี่ปุ่น ด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
ประชากร 3 กลุ่มได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดดอนพุดซา โรงเรียน
วัดหนองไม้ซุง และโรงเรียนวัดพรานนก รวมจ านวน 120 คน  ผู้ปกครองของนักเรียนที่กล่าวมาข้างต้น รวม
จ านวน 120 คน และครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้น รวมจ านวน 38 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
จากผู้บริหารสถานศึกษารวมจ านวน 7 คน และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการศึกษาความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาพบว่าทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 
และครูมีความต้องการในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 , 3.81 และ 3.66 ตามล าดับ ความต้องการด้านทักษะ
ที่ต้องการให้สอนพบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความต้องการให้สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนทุกด้าน ส่วนครู
ต้องการสอนทักษะฟังและพูดเท่านั้น ความต้องการด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอนพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู มีความต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาได้แก่เนื้อหา
ด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างาน  เหุตผลที่ประชากรทั้งสามกลุ่มต้องการให้
จัดการสอนภาษาในโรงเรียนคือ ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  
 ผลการเปรียบเทียบความต้องการของประชากร 3 กลุ่มพบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความ
ต้องการให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความ
ต้องการที่ใกล้เคียงกัน  
 ผลการศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นพบว่าผู้บริหารมีความ
ต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน แต่ขาดความพร้อมด้านครู การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
เพ่ือให้สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในอนาคตก็ไมเ่พียงพอที่จะสอนได้  จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งบุคคลากรลงไปช่วยจัดการทดลองสอนในโรงเรียน  
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ABSTRACT 

  This study aimed to investigate and compare requirement of students, guardians and 
teachers towards teaching Japanese in schools at Sambandit, U-thai in Phranakhon Si Ayutthaya 
and also to study the readiness of the schools  for the Japanese teaching. The instruments were 
questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires contained three parts:  the requirement 
of students, guardians and teachers towards teaching Japanese in the schools, the language skills 
and contents required to be taught, the reasons why they required  to learn Japanese. The data 
were collected from three groups comprising 120 students, 120 guardians and 38 teachers teaching 
at the schools. The statistical analysis was performed in terms of percentage, mean and standard 
deviation. In-depth interviews were employed with 7 school directors. The data were also 
analyzed via content analysis. 
  The findings revealed that the requirement on providing teaching Japanese in schools from 
the students (x=3.82), the guardians (x=3.81) and the teachers (x=3.66) was at high level. Regarding 
the language skills needed in teaching Japanese, the students and the guardians required the 4 
skills: listening, speaking, reading and writing; but the teachers needed only listening and speaking. 
For the contents, the students, the guardians and the teachers had the same opinions; priority of 
the requirement was on Japanese conversation for daily life. The runners-up were social content, 
Japanese culture and Japanese for work. The reason why the three groups required teaching 
Japanese in their schools was their wishing to learn another foreign language.    
    The comparison of the requirement among the three groups of populations showed that 
the requirement for teaching Japanese in schools from the students, the guardians and the 
teachers was not different. 
  The in-depth interviews showed the requirement on providing teaching Japanese in the 
schools. However, the schools lack of Japanese teachers. Improving teachers’ ability to be able to 
teach Japanese in the future is insufficient. Therefore, the school directors wanted Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University to do a Japanese teaching pilot project in schools.   
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บทที่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 – 2556 ระบุไว้ว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาค่อนข้างสูง โดยในปี 2550 ผลผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า 

328,846 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม การค้าและค้าปลีก 

และการเกษตรกรรม ตามล าดับ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2552, หน้า2) 

 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้เห็นว่าจากเดิมที่มีค ากล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอู่ข้าวอู่น  า 

ซึ่งหมายถึงการเป็นเมืองเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นั น ก าลังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่เมืองที่มีความเจริญ

ทางด้านอุตสาหกรรม เห็นได้จากผลผลิตมวลรวมที่ภาคอุตสาหกรรมน าหน้าขึ นมาเป็นอันดับหนึ่ง และภาค

เกษตรกรรมอยู่เป็นล าดับที่สาม ในการวิจัยนี จึงเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีศักยภาพเพียงพอ ที่

จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าให้กับการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่

ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื นที่หนึ่งในจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาที่ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ในแผนพัฒนาต าบลสามปี 

(2556-2558) ได้ระบุไว้ว่า  “ สถานการณ์ปัจจุบันของต าบลสามบัณฑิตปัจจุบัน นอกจากเป็นพื นที่ที่ประชากร

ส่วนหนึ่งท าการเกษตรแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อาชีพและรายได้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรม ด้วยประชากร

ส่วนหนึ่งผันตัวเองไปเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันได้ขยายตัวจากต าบลคานหาม เกิด

โครงการสวนอุตสาหกรรมโครงการ 2 ในพื นที่ต าบลอุทัย และต าบลบ้านช้าง และการขยายการผลิตของ

อุตสาหกรรมโครงการ 3 คาบเก่ียวกับพื นที่ต าบลหนองน  าส้ม และพื นที่บางส่วนของต าบลสามบัณฑิต ” 

 (องค์การบริหารส่วนต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [อบต.สามบัณฑิต], 2556,  

หน้า9) 

 ภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาสู่พื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะในพื นที่อ าเภอบางปะอิน 

หรืออ าเภออุทัยซึ่งต าบลสามบัณฑิตตั งอยู่นั น ส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการเป็นชาวญี่ปุ่น การด าเนินกิจการต่างๆ



2 

 

ของบริษัทเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และหัวหน้างานกับลูกน้อง 

กรณีท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ การที่ลูกจ้างมีความรู้  สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น

ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรม วิธีคิด วิธีท างานของชาวญี่ปุ่น จึงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าศักยภาพด้านอ่ืนๆ     

ความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะเพ่ิมศักยภาพของแรงงานที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

ส่งเสริมให้สามารถเข้าสู่การมีอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม และจะน าไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง  แนวความคิด

ดังกล่าวนี สอดรับกับนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล1ในด้านนโยบายการศึกษาที่ระบุให้

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ...ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้รองรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก (นโยบายรัฐบาล, หน้า14) 

 ผู้วิจัยเห็นว่าต าบลสามบัณฑิตซึ่งเป็นพื นที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนขยายโอกาสจัดการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วน

ใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(อบต.สามบัณฑิต, 2553, หน้า6) หลังจากนั นจะเข้าสู่

การท างานในภาคอุตสาหกรรม  สภาพพื นที่ที่แวดล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเช่นนี  การสอน

ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนขยายโอกาสจึงน่าจะมีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดังที่กล่าวข้างต้น  

แต่ปัจจุบันในโรงเรียนยังไม่ได้มีการสอนภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการตัดสินว่าการสอนภาษาญี่ปุ่นส าคัญ

หรือไมน่ั น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ได้ระบุไว้ว่า 

“ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั นมัธยมศึกษาปีที่1–3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ

ในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม 

และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ” จาก

ข้อความนี ท าให้เห็นว่าหลักสูตรได้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาและตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ

ได้ นอกจากนี หลักสูตรยังได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน

และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ[ศธ.], 2551, หน้า17-32) ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                                                           
1 ค าแถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 
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พระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีพันธกิจประการหนึ่งคือการประสานความ

ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม น าไปสู่การพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศชาติ ร่วมมือและส่งเสริมการการพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตาม

ความต้องการของสังคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2555, หน้า35) จากพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรที่จะได้มีส่วนร่วมใน

การศึกษาค้นหาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู  ที่มีต่อการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา

ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น

ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษา 

ญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. เพ่ือศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ศึกษาจากประชากรได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเดียวกันแต่มิได้ตั งอยู่ในต าบล

สามบัณฑิตแต่มีพื นที่ทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับต าบลสามบัณฑิตได้แก่ ต าบลโพธิ์สาวหาญ ต าบลหนองไม้ซุง 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.สามบัณฑิต, 2553, หน้า4) รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือค้นหาความต้องการทีจ่ะให้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

และความต้องการด้านเนื อหา ทักษะ ชั นเรียน จ านวนคาบที่ต้องการให้สอน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมต้องกำร หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดตามการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่อยากจะให้มีการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา  

 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัด

ดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ต าบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต าบลหนอง

ไม้ซุง อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ครู หมายถึง ครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียนวัดดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัด

พรานนก ต าบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง  อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่

ในโรงเรียนวัดดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ต าบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้

ซุง ต าบลหนองไม้ซุงอ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนวัดดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ต าบล

โพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง  อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 กำรจัดกำรสอนภำษำญี่ปุ่น หมายถึง การก าหนดให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาในกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ  

 
  

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในการวิจัยครั งนี ทราบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่

มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในการวิจัยครั งนี สามารถน าผลจากการวิจัยไปใช้ในการ

ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในพื นที่ต าบล

สามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอ่ืนๆที่มี

ลักษณะความต้องการในท านองเดียวกัน  
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 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถน าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในการวิจัยครั งนี  และสถานศึกษาอ่ืนๆที่มีความต้องการใน

ลักษณะเดียวกัน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือ

น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังมี

เนื้อหาที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

 1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลสามบัณฑิต 

  2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในงานวิจัย 

  3. แนวคิดเก่ียวกับความต้องการ 

  4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  5. ภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย 

  6. งานวิจัยและการส ารวจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย 
 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลสามบัณฑิต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ห่างจาก

อ าเภออุทัยประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอพระนครศรีอยุธยาประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 

17.17 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงคือ ทิศเหนือติดต่อกับต าบลบ้านหีบและต าบล

หนองไม้ซุง ทิศใต้ติดต่อกับต าบลหนองน้ าส้มและต าบลโพธิ์สาวหาญ ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลหนองไม้ซุง

และต าบลโพธิ์สาวหาญ ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลหนองน้ าส้ม การคมนาคมสะดวก มีถนนเข้าถึงหมู่บ้าน มี

เส้นทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 3043 การคมนาคมภายในต าบลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง 

และถนนดิน  

 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร รองลงมาคือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และ

รับจ้างทั่วไป มีการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่สวน

อุตสาหกรรม  ในปี 2554 มีการขยายพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะมี

โรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่ของต าบลสามบัณฑิตส่วนหนึ่ง ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ด าเนินกิจการในเขตต าบล
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สามบัณฑิตมี 14 แห่ง ส่วนหนึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น บริษัทไดได – เทค จ ากัด 

บริษัทซิติเซน วอท์ชเมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย ) จ ากัด   บริษัทคาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 สถานศึกษาในต าบลมี 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดสามบัณฑิต โรงเรียนวัดกุ่มแต้ และโรงเรียนวัด

ดอนพุดซา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดับมัธยมต้น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในต าบล 3 แห่งคือ วัดสามบัณฑิต วัดกุ่ม 

แต้ และวัดดอนพุดซา  

 ต าบลสามบัณฑิตเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพัฒนาการเกษตร และเป็นพ้ืนที่

ที่มีความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมีผลดีต่อการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบต่อการท า

การเกษตรในพ้ืนที่ ปัจจุบันประชากรร้อยละ 60 ยังประกอบอาชีพท าการเกษตร (อบต.สามบัณฑิต, 2553, 

หน้า4-8) 
 

2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในงานวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนวัดดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพราน

นก ต าบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ต าบลหนองไม้ซุง  อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 

มีข้อมูลพื้นฐานต่อไปนี้ 

  2.1 โรงเรียนวัดดอนพุดซา ตั้ งอยู่ที่ หมู่  10 ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ระยะทางจากโรงเรียนถึงอ าเภออุทัยรวม 12 กิโลเมตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1       

                        โรงเรียนนี้เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2483  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายชาญณรงค์ สุทธิกุล เป็น

ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีครู 12 คน นักเรียน 155 คน ในจ านวนนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 

38 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีการสอนภาษาต่างประเทศคือ 

ภาษาอังกฤษ  ( http://data.bopp-obec.info/web/index-view.php )           

 

 

                                                           
1 ดูค าอธิบายประกอบในบทที ่3 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง หน้า 22-23 
 

http://data.bopp-obec.info/web/index-view.php
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ภาพที่ 1  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 

( ที่มา : http://data.bopp-obec.info/web/index-view.php ) 

 

  2.2 โรงเรียนวัดพรานนก ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2 ต าบลโพธิ์สาวหาญ อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  

 เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 เป็นโรงเรียนประเภทนายอ าเภอจัดตั้ง เปิดสอนตั้งแต่

ชั้นเตรียมประถม ในปีต่อมาได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 ตามล าดับ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ

วัดพรานนก ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายปรีชา ญานธรรม เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา มีครู 10 คน นักเรียน 139 คน ใน

จ านวนนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 24 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้อง

คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีการสอนภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ   (http://soc-ay1.aru.ac.th/14104386 ) 

 

 

           

 

  

 

 

ภาพที่ 2 โรงเรียนวัดพรานนก 

( ที่มา : http://soc-ay1.aru.ac.th/14104386 ) 

 

http://data.bopp-obec.info/web/index-view.php
http://soc-ay1.aru.ac.th/14104386
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  2.3 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1 ต าบลหนองไม้ซุง   อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

       โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 โดยมีเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้น 

ต่อมาในปี พ.ศ.2482 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายอ าเภอเป็นผู้สนับสนุน ในปี พ.ศ. 2533 

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายเชาวลิต คงคาดิษฐ์ เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา มีครู 13 คน นักเรียน 276 คน ใน 

จ านวนนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 58 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง ห้องสมุด 1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการพลศึกษา ห้องปฏิบัติการคหกรรม 

อย่างละ 1 ห้อง มีการสอนภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3   โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

( ที่มา : http://school.obec.go.th/watnongmaisung/ ) 

                                                            

 
 
 

 

 

 

 

http://school.obec.go.th/watnongmaisung/
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3. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 

 แบรดชอว์ (Bradshaw,1972 อ้างถึงใน Spicker, n.d., para2; Steinbach, 2009, p.1) 

กล่าวว่า ความต้องการทางสังคมแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. ความต้องการบรรทัดฐาน (Normative need) เป็นความต้องการที่ก าหนดโดยยึด

มาตราฐานจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ผู้เชี่ยวชาญนั้นๆ 

  2. ความต้องการที่บุคคลรู้สึก (Felt need) หมายถึงความต้องการที่เกิดข้ึนจากความรู้สึก

หรือจากมุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  3. ความต้องการที่บุคคลแสดงออก (Expressed need) เป็นความต้องการที่เกิดจาก

ความรู้สึกท่ีกล่าวถึงในข้อ 2 และบุคคลนั้นได้สื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบว่าต้องการได้รับการแก้ปัญหา 

  4. ความต้องการเชิงเปรียบเทียบ (Comparative need) หมายถึงความต้องการที่เกิดกับ

เฉพาะกลุ่มโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นท่ีไม่มีความต้องการนั้นๆ 

   นอกจากนี้ แมคคิลลิป ( Makillip, 1977 อ้างถึงใน เยาวลักษณ์ รอดงาม, 2542, หน้า45-46) 

ได้จ าแนกความต้องการตามความคาดหวังไว้ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งประเภทความต้องการทาง

สังคม 4 ประเภทตามทีแ่บรดชอว์ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

  1. ความต้องการบรรทัดฐาน (Normative need) เป็นความต้องการในรูปของความแตกต่าง

ระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนมาตรฐานเหล่านี้อาจถูกก าหนด

โดยผู้ เชี่ยวชาญ ดังนั้นในการส ารวจความต้องการจึงเป็นการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงนั้นกับมาตรฐานที่

ก าหนด 

  2. ความต้องการที่สื่อแสดงออก (Expressed need) เป็นความต้องการในรูปของความ

แตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น เช่นเดียวกับความต้องการบรรทัดฐาน แต่สภาพที่ควร

จะเป็น จะก าหนดจากความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ ดังนั้นการส ารวจความต้องการ จ าเป็นต้อง

เปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงนั้นๆกับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ 

  3. ความต้องการเชิงเปรียบเทียบ หรือความต้องการสัมพัทธ์ ( Comparative needs or 

Relative needs) เป็นความต้องการตามความรับรู้หรือความรู้สึกของบุคคล ซึ่งพิจารณาได้จากการประสบ

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เป็นความต้องการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการวางแผน หรือการพัฒนาโครงการ

ด้านการให้บริการแก่สังคม 
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 ส่วน สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam,D.L.et al, 1985 อ้างถึงใน เยาวลักษณ์ รอดงาม, 

2544, หน้า 45) มีแนวคิดเรื่องประเภทของความต้องการแบ่งเป็น 4 ทัศนะคือ 

  1. ทัศนะเก่ียวกับการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง (The discrepancy view) ตามทัศนะนี้ 

คือความไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น 

  2. ทัศนะเชิงประชาธิปไตย (The democratic view) จะเน้นการศึกษาความต้องการตาม

การรับรู้ของกลุ่มบุคคลที่อ้างอิงที่ส าคัญๆขององค์กรนั้นๆ และถือเอาความต้องการของบุคคลเหล่านี้เป็นความ

ต้องการขององค์กร 

  3. ทัศนะเชิงวิเคราะห์ (The analytic view) จะเน้นการรวบรวมปัญหาอย่างเป็นระบบและ

แก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน 

  4. ทัศนะเชิงวินิจวิเคราะห์ (The diagnostic view) จะมองความต้องการจ าเป็นในลักษณะ

ความจ า เป็นขัน้พื้นฐาน ซึ่งถ้าขาดหายไปหรือไม่ได้รับการตอบสนองแล้วจะเกิดความเสียหายหรืออันตราย 

 คูมส์และอาเมท (Coombs and Ahmed, 1974 อ้างถึงใน จิรชน ตั้งเจริญสมุทร, 2546, หน้า

19 ) ได้กล่าวถึงความต้องการด้านการศึกษาของบุคคลไว้ดังนี้ 

  1. ความต้องการในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเรื่องทั่วๆไป เช่นการเรียนรู้หนังสือ การอ่าน

ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความเข้าใจอย่างง่ายๆ เรื่องของวิทยาศาสตร์และภาวะแวดล้อมรอบตัว 

  2. ความต้องการในการศึกษาเพ่ือปรับปรุงชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้น เช่น ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ

และทัศนคติพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีชึ้น  

  3. ความต้องการในการศึกษาเพ่ือปรับปรุงชุมชนที่ตนอยู่อาศัย เช่น ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน

การปกครองของท้องถิ่นและประเทศ 

  4. ความต้องการในการศึกษาด้านอาชีพเช่น ความรู้และทักษะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทางเศรฐกิจและที่เป็นประโยชน์ในการด ารงชีพ เป็นต้น  

 ซีสสัน (Scisson, 1982 อ้างถึงในรัชดา คงคาหลวง, 2550, หน้า 42) ให้ค านิยามความต้องการ

ทางการศึกษาว่า ความต้องการทางการศึกษาเป็นผลของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์ประกอบความ

ต้องการ (Need Component) 3 องค์ประกอบคือ 

  1. สมรรถภาพ (Competence) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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   2. ความเกี่ยวข้อง (Relevance) เป็นความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะ

เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล 

  3. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นความตั้งใจของบุคคลที่จะปรับปรุงความสามารถในการ

กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเอง เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับ“ความต้องการ” ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย

สามารถสรุปแนวคิด เรื่องความต้องการได้เป็น 3 แนวทางหลักคือ ความต้องการที่มีมุมมองจากบรรทัดฐานที่

ควรจะเป็น  ความต้องการที่มาจากความรู้สึกของตัวบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นจะ

แสดงออกถึงความต้องการหรือไม่ก็ตาม และความต้องการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งใน

องค์กรหรือตัวบุคคล 

 ส่วนแนวคิดด้านการศึกษาความต้องการนั้น โนวส์ (Knowles, 1980, อ้างถึงใน รัชดา คงคา

หลวง, 2550, หน้า 43) ได้เสนอแนะแหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการทางการศึกษาเพ่ือไป

ประกอบการประเมินความต้องการ (Needs assessment) ตามค านิยามความต้องการซึ่งได้เสนอไว้ว่า 

แหล่งข้อมูลความต้องการทางการศึกษาได้แก่ 

  1. ตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา 

  2. บุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเป้าหมาย 

  3. สื่อมวลชนต่างๆในสังคมบุคคลเป้าหมาย 

  4. องค์กรทางสังคมและชุมชนของบุคคลเป้าหมาย 

 ในการวิจัยเรื่อง ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษา 

ญี่ปุ่นในสถานศึกษานี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ แบรดชอว์ (Bradshaw,1972 ) ประเภทความต้องการที่บุคคล

รู้สึก (Felt need) มาเป็นแนวทางในการนิยามความต้องการ ดังนั้นความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและ

ครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาจึงหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดตามการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่

อยากจะให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา และน าแนวคิดด้านการศึกษาความต้องการของ โนวส์ 

(Knowles, 1980 ) เรื่องแหล่งข้อมูลความต้องการทางการศึกษามาเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ก าหนดให้แหล่งข้อมูลได้แก่ ตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา คือนักเรียน และบุคคลอ่ืนๆที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเป้าหมาย คือ ผู้ปกครอง และครู 
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4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 การจัดการสอนภาษาต่างประเทศในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นในที่นี้จึงขอน าเสนอประเด็นที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศดังนี้ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ศธ., 2551, หน้า8) เป็นหลักสูตร

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ในด้านความรู้มุ่งเน้นให้มีทั้ง

ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล หลักสูตรจึงยึดหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  ก าหนดให้ผู้เรียน

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร์ 

 3. วิทยาศาสตร์ 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 8. ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น 

เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ก าหนดสาระการ

เรียนรู้ 4 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ 8 มาตรฐาน ดังนี้ 

 4.1 สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

  ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก   และ

สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

(ศธ. , 2551, หน้า193-194) 

   1. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและ

ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

   2. ภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

   3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศในการ

เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

   4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์

ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อประกอบ

อาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
  

 4.2  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน สะท้อนว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ก าหนดโดยยึดสาระการเรียนรู้ 4 สาระที่ได้กล่าวข้างต้น มีทั้งหมด 8 มาตราฐาน (ศธ., 2551, หน้า 200-211)

ได้แก่ 

  สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
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 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดย

การพูดและการเขียน 

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ

เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
  

 4.3 การจัดเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและ 

จุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนัก

ของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นละ 120 ชั่วโมง 

จ านวน 3 หน่วยกิต (ศธ., 2551, หน้า 20-21)  
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5. ธรุกจิญีปุ่น่ในประเทศไทย 

 ปัจจุบันผู้ลงทุนธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นมีอัตราส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งจากบรรดานักลงทุนชาว

ต่างประเทศทั้งหมด เห็นได้จากข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 

จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 มีทั้งหมด 2,714 ราย ในจ านวนนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ลงทุนสูง

ที่สุดถึง 978 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ านวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2554 อ้างถึง

ใน นรีนุช ด ารงชัย, ม.ป.ป. , หน้า10)    

  ในปี 2555  มีบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยอยู่ 1371 แห่ง 

(Japanese Chamber of Commerce, 2012) ประเภทธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ 

อุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ร้อยละ 18.8 ) ธุรกิจ

ขนส่ง (ร้อยละ 5.8)  บริษัทก่อสร้าง (ร้อยละ 5.3) ธุรกิจประกันภัย (ร้อยละ 3.9)  โรงแรมและร้านอาหาร 

การค้าปลีก (ร้อยละ 3.2) เป็นต้น    

 บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่หนาแน่นในพ้ืนที่ตอนกลางของกรุงเทพมหานคร และบางส่วนใน

ตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทญี่ปุ่นจะ

รวมตัวอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด ใน

ภาคเหนือมีอยู่เพียงแค่จังหวัดเดียวคือจังหวัดล าพูน ส่วนภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีข้อมูลการ

ลงทะเบียนกับหอการค้าญี่ปุ่นแต่อย่างใด  ดังแสดงในภาพที่ 4 
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                   ภาพท่ี 4   แสดงความหนาแน่นของธุรกิจญ่ีปุ่นจ าแนกตามพ้ืนท่ีประกอบการในประเทศไทย 

          (ที่มา: นรีนุช ด ารงชัย, ม.ป.ป., หน้า 9) 
    
 ในภาพที่ 4 จะเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีธุรกิจญี่ปุ่นรวมตัวอยู่อย่าง

หนาแน่น สอดคล้องกับข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 – 2556 ที่ระบุไว้ว่า จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาค่อนข้างสูง โดยในปี 2550 ผลผลิตมวลรวมของ

จังหวัด (GPP) มีมูลค่า 328,846 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในสาขา

อุตสาหกรรม การค้าและค้าปลีก (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2552, หน้า2) 
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6. งานวิจัยและการส ารวจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย 

 6.1 จ านวนสถานศึกษาและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย 

       จากการส ารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยของเจแปนฟาวน์เดชั่น 

กรุงเทพ ในปี 2555 พบว่ามีสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งหมด 465 แห่ง มีผู้เรียนจ านวน 

129,616 คน เพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับผลจากการส ารวจในปี 2552 ที่มีผู้เรียนจ านวน 78,802 

คน นับเป็นล าดับที่ 7 ของโลก ในจ านวนนี้มีผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากถึง 88,325 คน เป็นสถิติที่

เพ่ิมขึ้น ตรงข้ามกับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีจ านวนเพียง 19,908 คนและเป็นสถิติที่ลดลง  (Japan 

Foundation, 2556, หน้า 1-3) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษามีบทบาท

ส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้น

มัธยมศึกษาจึงมีความส าคัญ     
 

 6.2  การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาในประเทศไทย 

   มิฮะระ ริวชิ (Mihara Ryushi), นพวรรณ บุญสมและ ประภา แสงทองสุข (2541, หน้า

153-157) ส ารวจเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่ เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลายในเดือนตุลาคม 2540  

จ านวน 64 แห่ง แบ่งตามภาคเป็น ภาคกลาง 45 แห่ง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง ภาค

ตะวันออก 6 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง ผลการส ารวจด้านเหตุผลในการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีจ านวน

ผู้ตอบสูงสุดได้แก่ เปิดสอนตามนโยบายของผู้บริหาร 37 แห่ง รองลงมาได้แก่การเปิดสอนตามความต้องการ

ของนักเรียน 31 แห่ง เปิดสอนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 14 แห่ง และเปิดสอนตามความ

ต้องการของผู้ปกครอง 8 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอ่ืนๆ เช่น มีครูได้รับการอบรมภาษาญี่ปุ่น มีบริษัทญี่ปุ่น

รอบๆโรงเรียนเป็นจ านวนมาก นักเรียนคิดจะเข้าท างานที่บริษัทญี่ปุ่นเมื่อจบการ ศึกษา และต้องการมีความรู้

ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น ด้านปัญหาในการสอนที่พบสูงสุดได้แก่ สื่ออุปกรณ์การสอนไม่

เพียงพอ ล าดับรองลงมาได้แก่ ต าราเรียนราคาแพง ขาดแคลนครู จ านวนคาบสอนไม่เพียงพอต่อการสอน 

นักเรียนไม่สนใจเรียน เป็นต้นตามล าดับ 

 ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, น้ าทิพย์ เมธเศรษฐ, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข 

(2547, หน้า 223-233 ) ส ารวจความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่น สัปดาห์ละ 

1-4 คาบในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 68 แห่ง ส ารวจในเดือนมิถุนายน 2546  ผลการส า รวจ
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ประเด็นเรื่องเหตุผลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น พบว่าเหตุผลที่มาจากความต้องการของผู้เรียนจะอยู่ในล าดับต้นๆ 

ได้แก่ เลือกเรียนเพราะชอบภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 74.43 ล าดับรองลงมาได้แก่ สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ร้อยละ 

69.28 ต้องการใช้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.67  และต้องการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 22.76 ส่วน

เหตุผลที่ไม่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนเช่น เพราะเพ่ือนชักชวน ผู้ปกครองแนะน าให้เรียน มีญาติเรียน 

จะอยู่ในล าดับต่ าประมาณ ร้อยละ 10  

     ผลการส ารวจยังชี้ว่าหัวข้อที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากที่สุด ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น ร้อยละ72.16 รองลงมาได้แก่สนใจคนญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น ร้อยละ 63.99 เทคโนโลยีของญี่ปุ่น ร้อยละ 

56.78 การ์ตูนและเกม ร้อยละ 53.59 ในประเด็นเหล่านี้นักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกับในต่างจังหวัด 

ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คือหัวข้อภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  คนญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น สนใจเป็นล าดับที่

หนึ่งและสองเช่นเดียวกัน แต่นักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะสนใจการ์ตูนและเกมในล าดับที่สูงกว่า

นักเรียนในต่างจังหวัด  

  สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา (2553, หน้า 21-30 ) ใช้กรอบแนวคิดของ อีเลน เค โฮวิตซ์ (Elaine 

K. Horwitz ) เรื่องความเชื่อ2 (Belief) ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ม.6 ที่

เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 505 คน และความเชื่อของครูผู้สอน จ านวน 30 

คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความเชื่อด้านบวกที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ความเชื่อด้านแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นสูงที่สุด คือ อยากพูดภาษาญี่ปุ่นเก่ง และรองลงมาได้แก่ หากพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจะมี

โอกาสท างานดีๆ การเรียนรู้เพลง ละคร การ์ตูนญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตามล าดับ 

ความเชื่อด้านกลยุทธ์การเรียนและการสื่อสารที่อยู่ในล าดับสูงๆได้แก่ การพูดและฝึกซ้ าๆ  การออกเสียงที่

ถูกต้อง การแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะเริ่มเรียน  

  ด้านครูผู้สอนพบว่ามีความเชื่อด้านบวกท่ีคล้ายคลึงกับนักเรียน ในส่วนที่แตกต่างกันได้แก่ 

บทบาทท่ีแตกต่างกัน เช่นความเชื่อท่ีว่าการเรียนไม่ได้ดีมีสาเหตุจากครู และการเรียนกวดวิชาเป็นสิ่งจ าเป็น 

ดังนั้นครูอาจปรับเทคนิคการสอน การท ากิจกรรมในห้องให้น่าสนใจ  และท าความเข้าใจกับนักเรียนในด้าน

สาระส าคัญของหลักสูตร รวมทั้งค านึงถึงความต้องการในการน าไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนด้วย 

                                                           
2 ความเชื่อ (Belief)  หมายถึงความคิดหรือความรู้สึกในใจหรือความเชื่อมั่นที่ผู้เรียนหรือผู้สอนมีต่อวิธกีารเรียนภาษา การเรียนภาษาจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ถ้าผู้สอนมีวิธกีารสอนทีส่อดคล้องกับความเชื่อของผู้เรียน 
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  โยชิกะวะ (Yoshikawa) (2011, p.75-84) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เพ่ิมแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมปลาย โดยการสอบถามนักเรียนที่เรียน

ภาษาญี่ปุ่นตามแผนการเรียนสัปดาห์ละ 4 คาบ จากนักเรียนชั้น ม.4 จ านวน 910 คน ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยที่เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจาก ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวผู้เรียน ได้แก่ความสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ และปัจจัยด้านเนื้อหาสาระการ

สอนที่ท าให้รู้สึกว่าสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นได้  พฤติกรรมการเรียนที่มีผลผลต่อการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น เช่น เมื่อมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น และเมื่อมีคนญี่ปุ่นมาร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ผล

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการสอนโดยค านึงถึงระดับการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนและการสร้าง

เครือข่ายกับชาวญี่ปุ่นมีความส าคัญต่อผู้เรียน 

  นภสินธุ์ แผลงศร (2006, หน้า65-74) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและวิธีสอน

ภาษาต่างประเทศที่ได้มีผู้น ามาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน ไว้ 7 วิธีคือ สอนแบบอธิบาย

ไวยากรณ์และแปล วิธีสอนตรง สอนแบบฟัง-พูด สอนแบบธรรมชาติ สอนแบบเงียบ สอนแบบชักชวน และ

สอนแบบเพ่ือการสื่อสาร นอกจากนี้ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่า ไม่เพียงแต่กิจกรรมที่

เป็นไปตามหลักกระบวนการเรียนรู้ภาษาและวัตถุประสงค์ของบทเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติใน

ห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นการฟัง การเข้าห้องสมุด การเข้าค่ายภาษา การเข้า

ร่วมการประกวดทางภาษา เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมควบคู่กันไป  

  นรีนุช ด ารงชัย (ม.ป.ป., บทคัดย่อ) วิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังต่อคุณสมบัติของบุคลากรด้าน

ญี่ปุ่นศึกษาตลอดจนความคาดหวังต่อแนวทางการเรียนการสอนด้านญี่ปุ่นศึกษา  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของทั้งผู้เรียน

และผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม โดย

ท าการเก็บข้อมูล ( ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2554 ) จากทั้งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด้าน

ญี่ปุ่นศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งสิ้นจ านวน 123 คน และผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการ

ท างานกับพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จ านวน 53 คน 

  ผลการวิจัยพบว่า ความจ าเป็นในการว่าจ้างบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษายังมี

อยู่มาก แต่หลายองค์กรประสบกับปัญหาการสรรหาบุคลากรด้านญี่ปุ่นศึกษาเพ่ือเข้าท างาน เพราะบุคลากรที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการยังมีอยู่น้อย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความคาดหวังต่อคุณสมบัติของ
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ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษามีความคลาดเคลื่อนระหว่างบัณฑิตและผู้ประกอบการ  กล่าวคือ บัณฑิตจะ

คาดหวังและให้ความส าคัญกับระดับความสามารถและทักษะทางการใช้ภาษามากที่สุด  ในขณะที่

ผู้ประกอบการคาดหวังบุคลากรที่มีความสามารถในการท าความเข้าใจและตัดสินใจ อีกทั้งน าภาษาญี่ปุ่นมาใช้

ในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวมเป็นเพียงพ้ืนฐาน

อย่างหนึ่งในการท างานเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งบัณฑิตและผู้ประกอบการ ต้องการให้มีการเรียนการสอน

ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และสามารถน าไปประกอบวิชาชีพได้จริง มากกว่าการเรียนการสอนจากต าราเรียนและ

ผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย สรุปเป็นภาพรวมได้เป็น 3 

แนวทางคือ ศึกษาเพ่ือหาเหตุผลในการเปิดสอนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือความต้องการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น

ของนักเรียน แนวทางต่อมาคือศึกษาด้านจิตวิทยาหรือปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น และแนวทางสุดท้ายเป็นการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการจัดการสอนญี่ปุ่น

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรบุคคลภาคธุรกิจญี่ปุ่น  

  โดยสรุปจะเห็นได้ว่างานวิจัยเหล่านี้ได้มุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาที่มีการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่

แล้ว  เน้นการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมากกว่าการวิจัยเฉพาะพ้ืนที่ หรือไม่ก็เป็นการศึกษาเพ่ือมุ่งจัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต ดังนั้นการวิจัยเพ่ือศึกษาความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน 

ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนที่จะมีการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาภาษาต่างประเทศในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และท าการส ารวจในสถานศึกษาระดับท้องถิ่นเฉพาะพ้ืนที่จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควร

ศึกษา  
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บทที่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ

ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.ประชำกรและกลุ่มตัวอยำ่ง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวน 3 กลุ่มประกอบด้วย 

 1. นักเรียนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน

โรงเรียนวัดดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ต าบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวนประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 120 คน ในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก   

  สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกประชากรเป็นนักเรียนระดับมัธยศึกษาตอนต้น มีเหตุผล 2 ประการ 

กล่าวคือ ประการแรก ผู้วิจัยอ้างอิงจากผลการส ารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยของ 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ในปี 2555 มีจ านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจ านวนสูง

ที่สุด คือ 88,325 คน (Japan Foundation, 2556, หน้า 1-3) ซึ่งเป็นประชากรที่มากกว่ากลุ่มประชากรอ่ืนๆ 

ดังนั้นระดับมัธยมศึกษา จึงถือว่าเป็นระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่น การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกประชากรให้สอดคล้องกับผลการส ารวจดังกล่าว  

  ประการที่สอง สถานศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการศึกษาสูงสุดใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาต าบลสามปี (2556-2558) องค์การบริหารต าบล
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สามบัณฑิต ระบุไว้ว่าประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (อบต.สามบัณฑิต, 2556, หน้า 6)  

ต่อจากนั้นเข้าสู่ภาคแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการส ารวจความต้องการให้มีการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจึงเป็นการให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาก่อนจบการศึกษา 

 ขอบเขตการวิจัยด้านสถานศึกษานั้น ตามท่ีกล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่าถึงแม้การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการ

วิจัยที่มีพ้ืนที่ต าบลสามบัณฑิตเป็นเป้าหมาย แต่เนื่องจากประชากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย พ้ืนที่

ของการวิจัยคือศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีเพียง 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนพุดซา ซึ่ง

ในโรงเรียนนี้มีประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวนเพียง 32 คน ท าให้ขนาดประชากรของการวิจัยมีขนาดเล็ก ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตของสถานศึกษาเพ่ิมเติมอีก 2 โรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในต าบลสามบัณฑิตตามการ

แบ่งส่วนราชการ แต่มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับต าบลสามบัณฑิตทางทิศตะวันออก(อบต.สามบัณฑิต, 

2556, หน้า 4 ) จึงอนุโลมได้ว่ามีเงื่อนไขในด้านที่ตั้งเหมือนกัน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกับโรงเรียนวัดดอนพุดซา มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงเหมาะสมที่จะขยายขอบเขตด้าน

สถานศึกษาเพ่ิมเติมอีก 2 โรงเรียนดังทีก่ล่าวมา ได้แก่  โรงเรียนวัดพรานนก ต าบลโพธิ์สาวหาญ  และโรงเรียน

วัดหนองไม้ซุง   ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยทั้งสิ้น 120 คน 

  2. ผู้ปกครองของนักเรียนในข้อ 1  ก าหนดให้ผู้ปกครอง 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน ดังนั้น

ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงมี 120 คน เท่ากับจ านวนนักเรียน  โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันกับประชากร

ในข้อ 1 เนื่องจากกลุ่มประชากรมีขนาดเล็ก 

  3. ครู ได้แก่ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนวัดดอนพุดซา ต าบลสามบัณฑิต  

โรงเรียนวัดพรานนก ต าบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง  ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา รวมจ านวน 38 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันกับประชากรในข้อ 1 เนื่องจาก

กลุ่มประชากรมีขนาดเล็ก 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. แบบสอบถาม  ใช้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้ง 3 กลุ่มดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เป็นค าถาม

เกี่ยวกับความต้องการที่จะให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์ของการ
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วิจัยและตัวแปรที่ต้องการศึกษา จัดท าเป็น 3 ชุดที่มีเนื้อหาตรงกัน แต่มีการปรับส านวนภาษาเพ่ือให้นักเรียน

และผู้ปกครองเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้จะมีค าถามเพ่ิมเติมส าหรับครู แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเป็นแบบตรวจ

รายการ ( Check list ) ในกลุ่มประชากรนักเรียน ค าถามที่ถามได้แก่ เพศ  ชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มประชากร

ผู้ปกครอง ถามค าถามด้าน เพศ อายุ คุณวุฒิ อาชีพ และกลุ่มประชากรครู  ถามค าถาม เพศ อายุ คุณวุฒิ และ

ประสบการณ์การท างาน 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการที่จะให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน ในการ

วิจัยนี้ได้ยึดแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการตามนิยามของ แบรดชอว์1 (Bradshaw, 1972) กล่าวคือเป็นความ

ต้องการที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก หรือจากมุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นในการวัดความต้องการ จึง

อ้างอิงแบบวัดเจตคติของลิเคอร์ท (Likert Scale) ( นภาภรณ์ จันทรศัพท์และคณะ,2549,หน้า132-134 ) ซึ่ง

แบ่งเป็น 5 ระดับคือ ความต้องการระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด และไม่ต้องการ ดังนี้  

  คะแนน        ระดับความต้องการ  

      5     มากที่สุด 

      4     มาก 

      3     ปานกลาง 

      2     น้อย 

      1      น้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน ค าถาม

ด้านทักษะได้แก่ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ส่วนค าถามด้านเนื้อหาได้แก่ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น การสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นส าหรับการท างาน และการบูรณาการ

ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ  หัวข้อค าถามทั้ง 5 ข้อนี้ ก าหนดโดยอ้างอิงจาก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2 สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  เป็นแบบสอบถามที่ให้ตอบ

ตามล าดับความต้องการ   

                                                           
1 ดูรายละเอยีดในบทที่ 2 หน้า 10 
2 ดูรายละเอยีดในบทที่ 2 หน้า 13 
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 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนจ านวน 10 ข้อ 

ก าหนดโดยผู้วิจัยซึ่งพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมทางการศึกษา เป็นค าถามให้เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 

ค าตอบ   

 2. การสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key informant Interviews ) ได้แก่

ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของแต่

ละโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารสถานศึกษา น ามาตอบโจทย์วัตถุประสงค์การ

วิจัยในข้อ 3 ในเรื่องความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น การสัมภาษณ์พูดคุยในประเด็น

ด้านความคิดเห็นความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  ความพร้อมในการจัดการสอนเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่น  แนวทางการตั้งค าถามนี้อ้างอิงจากแนวคิดเรื่อง ทรัพยากรการบริหาร 4 ประเภท ( จอมพงศ์ 

มงคลวนิช, 2555, หน้า 87 ) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารโรงเรียน ได้แก่  

  Man หมายถึง การบริหารคนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน ในการวิจัยนี้หมายถึง ครูที่มี

ศักยภาพเหมาะสมที่จะสอนภาษาญี่ปุ่น 

  Money หมายถึง การบริหารการเงิน มีงบประมาณเพียงพอ ในการวิจัยนี้หมายถึง 

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครู และจัดหาสื่อการสอน 

  Material หมายถึง การจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ให้สมบูรณ์และคุ้มค่า ในการวิจัยนี้หมายถึง 

ห้องเรียน สื่อการสอนทันสมัย หนังสือ 

  Management หมายถึง การจัดการงานทั้งหมดให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัย

นี้หมายถึง การจัดคาบเรียนโดยค านึงถึงหลักสูตรทั้งหมด  

  การสัมภาษณ์เป็นแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน ( Unstructured Interview ) และท าการจด

บันทึก   

3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1. ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่กี่ยวข้อง 
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  2. น าผลจากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และวางแนวทางการสัมภาษณ์ ให้มีเนื้อหา

ที่ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่อง 

  4. แก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

  5. น าแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูล 

 
4. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 

 การเก็บรวมรวมข้อมูลด าเนินการดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2556 ดังต่อไปนี้ 

 1.1  เก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มนักเรียน โดยการน าแบบสอบถามไปให้ตอบที่โรงเรียน 

มีการขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน และครูประจ าชั้นเรียนก่อน เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้ว จะเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามกลับมา  

 1.2  เก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มผู้ปกครอง โดยการให้นักเรียนที่ท าแบบสอบถาม น า

กลับไปให้ผู้ปกครองท าท่ีบ้าน และน ากลับมาคืนในวันต่อมา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา 

 1.3 เก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มครู โดยการน าแบบสอบถามไปแจกที่โรงเรียน มีการขอ

อนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อท าเสร็จแล้ว จะเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมา  

 2. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยการขอนัดเวลา

ล่วงหน้า และไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30 นาที ผู้สัมภาษณ์จดบันทึก

ข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์ แล้วน ากลับมาท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 

 1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้น ามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 1.1 ใช้สถิติค่าร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล   
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 1.2 ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ในการวัดความต้องการให้มี

การสอนภาษาญี่ปุ่นและการเปรียบเทียบความต้องการ  คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการใช้แบบวัดเจตคติของ

ลิเคอร์ท3 เพ่ือวัดความต้องการ น ามาแปลความหมายดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   หมายถึงระดับความต้องการ 

 4.50-5.00    มากที่สุด 

          3.50-4.49    มาก 

            2.50-3.49    ปานกลาง 

          1.50-2.49    น้อย 

        1.00-1.49    น้อยที่สุด 

 1.3 ใช้สถิติค่าร้อยละและผลรวมของค่าระดับคะแนนในการจัดล าดับความต้องการด้าน

ทักษะ เนื้อหาที่ต้องการให้สอน และเหตุผลที่ต้องการให้สอน   การก าหนดค่าคะแนนเพื่อจัดล าดับมีดังนี้ 

    ค าตอบ   ค่าคะแนน 

              ล าดับที่ 1       1 

    ล าดับที่ 2       2 

    ล าดับที่ 3                         3 

    ล าดับที่ 4       4 

    ล าดับที่ 5                         5 

 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น ามาประมวลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) 

โดยการบรรยายเนื้อหาตามที่จดบันทึกได้มา ไม่เน้นการตีความและความรู้สึกส่วนตัว มีการแจกแจงนับ

ใจความ ( สุภางค์ จันทวานิช, 2549, หน้า144 )   

 

                                                           
3 ดูรายละเอยีดในบทนี้ หนา้ 24 
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บทที่  4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์

คือ 

    1.เพ่ือศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น

ในสถานศึกษา ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  3. เพ่ือศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย น าเสนอในส่วนที่ 1-4 

ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยการเขียนบรรยายเชิง

พรรณา น าเสนอในส่วนที่ 5  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น

ในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสาม

บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
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 ส่วนที่ 5  ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต 

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  ความพร้อมในการจัดการสอนเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา
ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น 120 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 112 ชุด 

ไม่ได้รับคืน 8 ชุด ในจ านวนที่กลับคืนมา 112 ชุด มีค าตอบที่สมบูรณ์จ านวน 74 ชุดและไม่สมบูรณ์จ านวน 38 

ชุด ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเฉพาะค าตอบที่สมบูรณ์จ านวน 74 ชุดในการวิเคราะห์   

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ

สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 3) ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน  4) 

ข้อมูลเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดังตารางที่ 4.1 –  4.9 
 

 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 30 40.54 
หญิง 44 59.46 
รวม 74 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 59.46 

และเป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน 
เรียนอยู่ชั้น จ านวน ร้อยละ 

ม.1 27 36.49 
ม.2 23 31.08 
ม.3 24 32.43 
รวม 74 100.00 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ เรียนอยู่ชั้น ม.1 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49 

รองลงมา คือเรียนอยู่ ชั้น ม.3 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 และ เรียนอยู่ ชั้น ม.2 จ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.08 
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 2 ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของความต้องการของนักเรียนให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

ความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 

1.  ต้องการมากท่ีสุด 21 28.38 3 
2.  ต้องการมาก 25 33.78 1 
3.  ต้องการปานกลาง 24 32.43 2 
4.  ต้องการน้อย 2 2.70 4 
5.  ต้องการน้อยที่สุด 2 2.70 5 

รวม 74 100  
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนของนักเรียนส่วน

ใหญ่ คือต้องการมาก เป็นล าดับที่ 1 มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 33.78 ล าดับที่ 2 คือ ต้องการปานกลาง 

มีจ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 32.43 ล าดับที่ 3 คือต้องการมากที่สุด มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 

ล าดับที่ 4 และ5 คือต้องการน้อยและต้องการน้อยที่สุด มีจ านวนเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการของนักเรียนให้จัดการสอน        
 ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

นักเรียนต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้
นักเรียน เพียงใด 

3.82 0.97 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักเรียนมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 
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 3 ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของนักเรียนด้านทักษะที่ต้องการให้สอน 

ทักษะ 

ทักษะทีน่กัเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) สอนพูดและฟัง 8 10.81 32 43.24 15 20.27 19 25.68 

2) สอนอ่าน 6 8.11 22 29.73 29 39.19 17 22.97 

3) สอนเขียน 5 6.76 18 24.32 27 36.49 24 32.43 
4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน   
    ทุกด้าน 

55 74.32 2 2.70 3 4.05 14 18.92 

รวม 74 100 74 100 74 100 74 100 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่าทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ทักษะ

พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 74.32 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูดและฟัง มี

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 และทักษะการอ่าน มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 ตามล าดับ 

 ทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 2 คือ ทักษะพูดและฟัง มีจ านวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 รองลงมาได้แก่ ทักษะการอ่าน มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 และ

ทักษะการเขียน มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 ตามล าดับ 

 ทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่  3 คือ ทักษะการอ่าน มีจ านวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.19 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49 และทักษะ

พูดและฟัง มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27 ตามล าดับ 

 ทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีจ านวน 24 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูดและฟัง มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 และ

ทักษะการอ่าน มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของนักเรียนด้านทักษะที่ต้องการให้
       สอน 

ทักษะทีน่ักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุด 
ผลรวมของ
ค่าระดับ
คะแนน 

 
ล าดับที่ 

1)  สอนพูดและฟัง 193 
 

2 
2)  สอนอ่าน 205 

 
3 

3)  สอนเขียน 218 
 

4 
4)  สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน 124 

 
1 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่าทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ทักษะ

พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีผลรวมของระดับค่าคะแนนเท่ากับ 124 รองลงมาล าดับที่ 2 คือ ทักษะพูด

และฟัง มีผลรวมของระดับค่าคะแนนเท่ากับ 193 และล าดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีผลรวมของระดับค่า

คะแนนเท่ากับ 205  และสุดท้ายล าดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีผลรวมของระดับค่าคะแนนเท่ากับ 218 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของนักเรียนด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน 

เนื้อหา 

เนื้อหาทีน่ักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  ไวยากรณ์     
     ภาษาญี่ปุ่น 

7 9.46 16 21.62 10 13.51 19 25.68 22 29.73 

2)  สนทนาภาษาญี่ปุ่น 
     ในชีวิตประจ าวัน 

41 55.41 19 25.68 4 5.41 8 10.81 2 2.7 

3)  ความรูด้้านประเทศ 
     ญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น 

15 20.27 18 24.32 20 27.03 13 17.57 8 10.81 

4)  ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ 
   การท างานอย่างง่ายๆ 

4 5.41 16 21.62 31 41.89 13 17.57 10 13.51 

5)  เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่น 
     กับวิชาอื่นๆ 

7 9.46 5 6.76 9 12.16 21 28.38 32 43.24 

รวม 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่าเนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ สนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 55.41 รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่น
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และคนญี่ปุ่น มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น กับเนื้อหาด้าน

การเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ มีจ านวนเท่ากัน คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 ตามล าดับ 

 เนื ้อหาที ่น ักเร ียนต้องการให้สอนมากที ่ส ุดเป ็นล าด ับที ่ 2 ค ือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวิตประจ าวัน  มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น 

มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น กับภาษาญี่ปุ ่นเกี่ยวกับการ

ท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวนเท่ากัน คือ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 ตามล าดับ และเนื้อหาด้านการ

เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆมีจ านวนน้อยที่สุดคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76 

 เนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 คือ เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ

ท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคน

ญี่ปุ่น มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.51 ตามล าดับ 

 เนื ้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่ส ุดเป็นล าดับที ่ 4 คือ เนื ้อหาด้านการเชื่อมโยง

ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 รองลงมา คือ เนื ้อหาด้านไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 และเนื้อหาความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น กับ

เนื้อหาภาษาญี่ปุ ่นเกี ่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวนเท่ากัน คือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 

ตามล าดับ 

 เนื ้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่ส ุดเป็นล าดับที ่ 5 คือ เนื ้อหาด้านการเชื่อมโยง

ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 รองลงมา คือ เนื้อหาด้านไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 และเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ มี

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของนักเรียนด้านเนื้อหาที่ต้องการ
       ให้สอน 

เนื้อหาทีน่ักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุด 
ผลรวมของ
ค่าระดับ
คะแนน 

ล าดับที่ 

1)  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 255 4 

2)  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 133 1 

3)  ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น 203 2 

4)  ภาษาญี่ปุ่นเก่ียวกับการท างานอย่างง่ายๆ 231 3 

5)  เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ 288 5 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่าเนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  มีผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 133 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ ความรู้ด้าน

ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 203 ล าดับที่ 3 คือ ภาษาญี่ปุ่นเก่ียวกับการท างาน

อย่างง่ายๆ มีผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 231 ล าดับที่ 4 คือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าคะแนน

เท่ากับ 255 และ เนื้อหาด้านการเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ ต้องการเป็นล าดับสุดท้าย มีผลรวมของ

ค่าคะแนนเท่ากับ 288 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 

 4 ข้อมูลเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวน ร้อยละและล าดับที่ด้านเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอน  
                 ภาษาญี่ปุ่น 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 

1. นักเรียนอยากรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ 

66 23.16 1 

2. นักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 42 14.74 2 

3. ผู้ปกครองท างานในโรงงานญี่ปุ่น 8 2.81 9 

4. ผู้ปกครองเคยพูดว่าอยากให้ครูสอน 10 3.51 7 

5. ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จ านวนมาก 33 11.58 4 

6. ในโรงเรียนมีครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้ 9 3.16 8 

7. โรงเรียนอ่ืนๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอนที่โรงเรียนของตัวเองบ้าง 38 13.33 3 

8. จะน าความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 38 13.33 3 

9. ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 17 5.96 6 

10. ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาท่ีส าคัญในโลกปัจจุบัน 24 8.42 5 
รวม 285 100  

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า เหตุผลที่นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด

เป็นล าดับที่ 1 คือ นักเรียนอยากรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอีก 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ มีจ านวน 

66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.16 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ นักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มี

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74  ล าดับที่ 3  คือ โรงเรียนอ่ืนๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอนที่

โรงเรียนของตัวเองบ้าง มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เท่ากันกับเหตุผลด้านการน าความรู้

ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เช่นกัน  ล าดับที่ 4 คือ ในจังหวัดอยุธยามี

โรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จ านวนมาก มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 ล าดับที่ 5 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาท่ีส าคัญในโลกปัจจุบัน มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42 ล าดับที่ 6 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบ

เข้ามหาวิทยาลัยได ้มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96  ล าดับที่ 7 คือ ผู้ปกครองเคยพูดว่าอยากให้ครูสอน 

มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51  ล าดับที่ 8 คือ ในโรงเรียนมีครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้ มีจ านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.16 และน้อยที่สุดคือ  ผู้ปกครองท างานในโรงงานญี่ปุ่น  มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น 120 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 95 

ชุด ไม่ได้รับคืน 25 ชุด ในจ านวนที่กลับคืนมา 95 ชุด มีค าตอบที่สมบูรณ์จ านวน 72 ชุด และไม่สมบูรณ์

จ านวน 23 ชุด ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเฉพาะค าตอบที่สมบูรณ์จ านวน 72 ชุดในการวิเคราะห์   

  ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย 1) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   2) ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น

ในโรงเรียน  3) ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน  4) ข้อมูลเหตุผลของ

ผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดังตารางที่ 4.10 –  4.20 
  

 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 21 29.17 
หญิง 51 70.83 
รวม 72 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และเป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 25 ปี 3 4.17 
25 – 30 ปี 7 9.72 
31 – 40 ปี 27 37.50 
41 – 50 ปี 31 43.06 
มากกว่า 50 ป ี 4 5.56 

รวม 72 100.00 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีจ านวน

มากที่สุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06  รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 37.50  อายุระหว่าง 25 – 30 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 เป็นล าดับที่3 อายุมากกว่า 50 

ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 เป็นล าดับที่ 4 และผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 

 
ตารางท่ี 4.12   แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองจ าแนกตามคุณวุฒิ 

คุณวุฒิ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 70 97.22 
ปริญญาตรี 2 2.78 
ปริญญาโท - - 

รวม 72 100.00 
 

 จากตารางที ่4.12 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามมีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ ากว่าปริญญา

ตรี มากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 ล าดับรองลงมามีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 และไม่มีผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ปกครองจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
งานราชการ 1 1.39 
พนักงานบริษัท 23 31.94 
เกษตรกร 15 20.83 
รับจ้างทั่วไป 19 26.39 
ค้าขาย 2 2.78 
ท าธุรกิจส่วนตัว 1 1.39 
แม่บ้าน 9 12.50 
อ่ืน ๆ 2 2.78 

รวม 72 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า อาชีพของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามล าดับสูงสุดได้แก่ พนักงาน

บริษัท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94 รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.39 ล าดับที่ 3 ได้แก่ เกษตรกร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ล าดับที่ 4 ได้แก่ แม่บ้าน จ านวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ล าดับที่ 5 ได้แก่ ค้าขาย และอ่ืนๆ มีจ านวนเท่ากัน อาชีพละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
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2.78 และจ านวนน้อยที่สุดได้แก่ ราชการและธุรกิจส่วนตัว มีจ านวนเท่ากัน อาชีพละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.39  

  2  ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน 
                  โรงเรียน 

ความต้องการของผู้ปกครอง 
ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 

1.  ต้องการมากท่ีสุด 17 23.61 3 
2.  ต้องการมาก 25 34.72 2 
3.  ต้องการปานกลาง 29 40.28 1 
4.  ต้องการน้อย 1 1.39 4 
5.  ต้องการน้อยที่สุด - - 5 

รวม 72 100  
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความต้องการผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

ส่วนใหญ่คือต้องการปานกลางเป็นล าดับที่ 1 มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.28 ล าดับที่ 2 คือ ต้องการ

มาก มีจ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 34.72 ล าดับที่ 3 ต้องการมากที่สุด มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61 

ล าดับที่ 4 ต้องการน้อย มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 และไม่มีผู้ตอบ ต้องการน้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ  
                  สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

ท่านต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้บุตร
หลาน เพียงใด 

3.81 0.816 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นให้บุตรหลานใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816 
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 3 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะที่ต้องการให้สอนแก่ 
         บุตรหลาน 

ทักษะ 

ทักษะทีต่้องการให้สอนแก่บุตรหลานมากที่สุดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  สอนพูดและฟัง 15 20.83 31 43.06 11 15.28 15 20.83 
2)  สอนอ่าน 4 5.56 14 19.44 32 44.44 22 30.56 
3)  สอนเขียน 1 1.39 19 26.39 25 34.72 27 37.50 
4)  สอนพูด ฟัง อ่าน 
เขียน ทุกด้าน 

52 72.22 8 11.11 4 5.56 8 11.11 

รวม 72 100 72 100 72 100 72 100 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่าทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ทักษะ

พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูดและฟัง มี

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และทักษะการอ่าน มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดับ 

 ทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 2 คือ ทักษะพูดและฟัง มีจ านวน 31 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.06 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39 และ

ทักษะการอ่าน มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ตามล าดับ 

 ทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีจ านวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และ

ทักษะพูดและฟัง มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 ตามล าดับ 

 ทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีจ านวน 27 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาได้แก่ ทักษะการอ่าน มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 และ

ทักษะพูดและฟัง มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะที่     
         ต้องการให้สอนแก่บุตรหลาน 

ทักษะทีต่้องการให้สอนแก่บุตรหลาน 
ผลรวมของ 

ค่าระดับคะแนน 
ล าดับที่ 

1) สอนพูดและฟัง 170 2 

2)  สอนอ่าน 216 3 

3) สอนเขียน 222 4 

4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน 112 1 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่าทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ทักษะ

พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 112 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ ทักษะพูด

และฟัง มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 170  ล าดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีผลรวมของค่าระดับ

คะแนนเท่ากับ 216 และล าดับสุดท้ายได้แก่ ทักษะการเขียน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 222 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอนแก่ 
                  บุตรหลาน 

เนื้อหา 

เนื้อหาทีต้่องการให้สอนแก่บุตรหลานมากทีสุ่ดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที ่5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) ไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่น 13 18.06 7 9.72 18 25.00 15 20.83 19 26.39 

2) สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน 

32 44.44 21 29.17 10 13.89 6 8.33 3 4.17 

3) ความรูด้้านประเทศ
ญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น 

15 20.83 18 25.00 17 23.61 10 13.89 12 16.67 

4) ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
การท างานอย่างง่ายๆ 

7 9.72 21 29.17 17 23.61 19 26.39 8 11.11 

5) เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่น
กับวิชาอื่นๆ 

5 6.94 5 6.94 10 13.89 22 30.56 30 41.67 

รวม 72 100 72 100 72 100 72 100 72 100 
  

 จากตารางที่ 4.18 พบว่าเนื้อหาที่ผู ้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ 

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ ความรู้ด้าน
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ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มี

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 ตามล าดับ 

 เนื ้อหาที ่ผู ้ปกครองต้องการให้สอนมากที ่ส ุด เป็นล าดับที ่ 2 คือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน

ชีวิตประจ าวัน  มีจ านวนเท่ากับเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ คือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.17รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ

เนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 ตามล าดับ 

 เนื ้อหาที ่ผู ้ปกครองต้องการให้สอนมากที ่ส ุด เป็นล าดับที ่ 3 คือ เนื ้อหาด้านไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา คือ เนื้อหาความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคน

ญี่ปุ่น กับเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวนเท่ากัน คือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.61 และเนื้อหาด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน กับเนื้อหาด้านการเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชา

อ่ืนๆ จ านวนเท่ากัน คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 ตามล าดับ 

 เนื้อหาที่ผู ้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 4 คือ เนื้อหาด้านการเชื่อมโยง

ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 รองลงมา คือ เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ

การท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มี

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามล าดับ 

 เนื ้อหาที่ผู ้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที ่ 5 คือเนื ้อหาด้านการเชื่อมโยง

ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา คือ เนื ้อหาด้านไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39 และเนื้อหาความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มี

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านเนื้อหาที่    
        ต้องการให้สอนแก่บุตรหลาน 

เนื้อหาทีต่้องการให้สอนแก่บุตรหลาน 
ผลรวมของ 

ค่าระดับคะแนน 
ล าดับที่ 

1)  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 236 4 

2)  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 143 1 

3)  ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น 202 2 

4)  ภาษาญี่ปุ่นเก่ียวกับการท างานอย่างง่ายๆ 216 3 

5)  เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ 283 5 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่าเนื้อหาที่ผู ้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ

สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 143 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ 

ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 202 ล าดับที่ 3 คือ ภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 216 ล าดับที่ 4 คือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 

มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 236 และ เนื้อหาด้านการเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอ่ืนๆ ต้องการเป็น

ล าดับสุดท้าย มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

 4 ข้อมูลเหตุผลของผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลของผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนมีการสอน  
                  ภาษาญีปุ่่น 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 
1. อยากให้บุตรหลานรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอีก 1 
ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

67 22.71 1 

2. เห็นบุตรหลานสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 17 5.76 8 

3. ท่านท างานในโรงงานญี่ปุ่น 21 7.12 7 

4. ท่านคิดมานานแล้วว่าอยากให้โรงเรียนสอน 25 8.47 6 

5. ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จ านวนมาก 47 15.93 2 

6. ในโรงเรียนมีครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้ 27 9.15 5 
7. โรงเรียนอ่ืนๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอนที่
โรงเรียนของตัวเองบ้าง 

35 11.86 4 

8. บุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 42 14.24 3 

9. ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 4 1.36 10 

10. ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาท่ีส าคัญในโลกปัจจุบัน 10 3.39 9 
รวม 295 100.00  

 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมาก

ที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ อยากให้บุตรหลานรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.71 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น 

จ านวนมาก มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.93  ล าดับที่ 3 คือ บุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไป

ท างาน มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24  ล าดับที่ 4 คือ โรงเรียนอ่ืนๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอน

ที่โรงเรียนของตัวเองบ้าง มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.86 ล าดับที่ 5 คือ ในโรงเรียนมีครูที่สอน

ภาษาญี่ปุ่นได ้มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15 ล าดับที่ 6 คือ คิดมานานแล้วว่าอยากให้โรงเรียนสอน มี

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47  ล าดับที่ 7 คือ ผู้ปกครองท างานในโรงงานญี่ปุ่น มีจ านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.12  ล าดับที่ 8 คือ เห็นบุตรหลานสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.76 ล าดับที่ 9 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ส าคัญในโลกปัจจุบัน มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 

และล าดับสุดท้ายคือ  ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบล
สามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ครูรวมทั้งสิ้น 38 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 38 ชุด   มี

ค าตอบที่สมบูรณ์ 38 ชุด ผู้วิจยัได้ใช้ข้อมูลจ านวน 38 ชุดในการวิเคราะห์ 

 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของครทูี่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย 1) ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   2) ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน  3) 

ข้อมูลความคิดเห็นของครูด้านทักษะ เนื้อหา ระดับชั้น และจ านวนคาบที่ต้องการให้สอน  4) ข้อมูลเหตุผลของ

ครทูี่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดังตารางที่ 4.21 –  4.35 

 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของครจู าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 9 23.68 
หญิง 29 76.32 
รวม 38 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่าครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.32 และเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 
 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของครจู าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 25 ปี 2 5.26 
25 – 30 ปี 11 28.95 
31 – 40 ปี 14 36.84 
41 – 50 ปี 3 7.89 
มากกว่า 50 ป ี 8 21.05 

รวม 38 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ครูที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.84  รองลงมามีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95   ล าดับที่ 3 มีอายุ

มากกว่า 50 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ล าดับที่ 4 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.89 และผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 



 

46 
 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของครูจ าแนกตามคุณวุฒิ  
คุณวุฒิ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 32 84.21 
ปริญญาโท 6 15.79 
ปริญญาเอก - - 

รวม 38 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 84.21 ล าดับรองลงมามีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.79 และไมม่ีผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของครูจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 15 39.47 
6 – 10 ปี 10 26.32 
11 – 20 ปี 5 13.16 
21 – 30 ปี 2 5.26 
มากกว่า 30 ป ี 6 15.79 

รวม 38 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47  รองลงมาคือ ครูที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.32  ล าดับที่3 ครทูี่มีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 30 ปีมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.79  ล าดับที่ 4  ครูที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11 – 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 

และครทูี่มปีระสบการณ์การท างานระหว่าง 21 – 30 ปี มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
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 2  ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 
 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

ความต้องการของครูที่มีต่อ 
การจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

จ านวน ร้อยละ ล าดับที่ 

1.  ต้องการมากท่ีสุด 3 7.89 3 
2.  ต้องการมาก 23 60.53 1 
3.  ต้องการปานกลาง 9 23.68 2 
4.  ต้องการน้อย 2 5.26 4 
5.  ต้องการน้อยที่สุด 1 2.63 5 

 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ คือ

ต้องการมาก เป็นล าดับที่ 1 มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 ล าดับที่ 2 คือ ต้องการปานกลาง มีจ านวน 

9 คิดเป็นร้อยละ 23.68 ล าดับที่ 3 ต้องการมากท่ีสุด มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ล าดับที่ 4 ต้องการ

น้อย มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และ ล าดับสุดท้าย ต้องการน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.63 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอน 
         ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
ต้องการ 

ท่านต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นให้
นักเรียน หรือไม่ 

3.66 0.815 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.815 
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 3 ข้อมูลความคิดเห็นของครูด้านทักษะ เนื้อหา ระดับช้ันและจ านวนคาบทีต่้องการให้สอน 

ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านทักษะที่ต้องการให้สอน 

ทักษะ 

ทักษะที่ต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  สอนพูดและฟัง 24 63.16 13 34.21 -   - 1 2.63 
2)  สอนอ่าน  - -  4 10.53 27 71.05 7 18.42 
3)  สอนเขียน  -  - 10 26.32 11 28.95 17 44.74 
4)  สอนพูด ฟัง อ่าน 
เขียน ทุกด้าน 

14 36.84 11 28.95 -  -  13 34.21 

รวม 38 100 38 100 38 100 38 100 
  

 จากตารางที่ 4.27 พบว่าทักษะที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ทักษะพูด

และฟัง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาได้แก่ทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 

 ทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 2 คือ ทักษะพูดและฟัง มีจ านวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.21 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95 

และทักษะการเขียน มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ตามล าดับ 

 ทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีจ านวน 27 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.05 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95  

 ทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีจ านวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 

และทักษะการอ่าน มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของครูด้านทักษะที่ต้องการให้   
                  สอน 

ควรสอนทักษะด้านใดมากที่สุด 
ผลรวมของ 

ค่าระดับคะแนน 
อันดับที่ 

1) สอนพูดและฟัง 54 1 

2) สอนอ่าน 117 3 

3) สอนเขียน 121 4 

4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน 88 2 
 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่าทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ ทักษะพูดและ

ฟัง มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 54 ล าดับที่ 2 คือทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีผลรวมของค่า

ระดับคะแนนเท่ากับ 88 รองลงมา ล าดับที่ 3 คือทักษะการอ่าน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 117 

และล าดับสุดท้ายได้แก่ทักษะการเขียน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 121 

 
ตารางท่ี 4.29   แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน 

เนื้อหา 

เนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  ไวยากรณ ์
    ภาษาญี่ปุ่น 

1 2.63 -  - 10 26.32 10 26.32 17 44.74 

2) การสนทนาภาษาญีปุ่่น 
    ในชีวิตประจ าวัน 

33 86.84 4 10.53 -  - - - 1 2.63 

3) สังคมและวัฒนธรรม 
   ญี่ปุ่น 

-  - 10 26.32 14 36.84 8 21.05 6 15.79 

4) ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ  
    ท างานอย่างง่ายๆ 

4 10.53 17 44.74 9 23.68 8 21.05 -  - 

5) บูรณาการภาษาญี่ปุ่น  
    กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    อื่นๆ 

-  - 7 18.42 5 13.16 12 31.58 14 36.84 

รวม 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า เนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ สนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 รองลงมา คือ ศัพท์และการสนทนา
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ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และเน้นไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ตามล าดับ 

 เนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 2 คือ ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานอย่าง

ง่ายๆ มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาคือสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจ านวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.32 และบูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.42  

 เนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 คือ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมาคือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 

และภาษาญี่ปุ่นเก่ียวกับการท างานอย่างง่ายๆ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68  

 เนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 4 คือบูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืนๆ มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมาคือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.32 และเนื้อหาด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับภาษาญี่ปุ่นเก่ียวกับการท างานอย่างง่ายๆ 

มีจ านวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05  

 เนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 5 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมา คือ บูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ มีจ านวน 14 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.84 และสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79  
 

ตารางท่ี 4.30 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นด้านเนื้อหาที่ครูต้องการให้สอน 

เนื้อหาที่ต้องการให้สอน 
ผลรวมของ 

ค่าระดับคะแนน 
ล าดับที ่

1)  เน้นไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่น 156 5 
2)  การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 46 1 
3)  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 124 3 
4)  ศัพท์และการสนทนาภาษาญีปุ่่นเกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ 97 2 
5)  บูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 147 4 

 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่าเนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 46 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ ภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับการท างานอย่างง่ายๆ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 97 ล าดับที่ 3 คือ สังคมและวัฒนธรรม
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ญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 124 ล าดับที่ 4 คือ บูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 147 และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ต้องการเป็นล าดับสุดท้าย มีผลรวม

ของค่าระดบัคะแนนเท่ากับ 156 

 
ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านระดับชั้นที่ควรสอน 

ระดับชั้น 

ระดับชั้นทีค่วรสอนมากที่สุดเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 60.53 -  - 15 39.47 
2)  มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 2.63 37 97.37 -  - 
3)  มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 36.84 1 2.63 23 60.53 

รวม 38 100 38 100 38 100 
  

 จากตารางที่ 4.31 พบว่าความคิดเห็นของครูด้านระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นล าดับที่ 1 คือ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 และสุดท้ายคือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.63 

 ระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นล าดับที่ 2 คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวน 37คน คิดเป็น

ร้อยละ 97.37 รองลงมา คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 

 ระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นล าดับที่ 3 คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่1 มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 

 
ตารางท่ี 4.32 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของครูด้านระดับชั้นที่ควรสอน 

ระดับชั้นทีค่วรสอนมากที่สุด 
ผลรวมของ 

ค่าระดับคะแนน 
ล าดับที่ 

1)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 68 1 
2)  มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 2 
3)  มัธยมศึกษาปีที่ 3 85 3 

 

 จากตารางที ่4.32 พบว่าระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นล าดับที่ 1 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1 มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 68 รองลงมาล าดับที่ 2 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลรวมของ
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ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 75 และล าดับสุดท้ายคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลรวมของค่าระดับคะแนน

เท่ากับ 85 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านจ านวนคาบต่อสัปดาห์ที่ควรสอน 

 จ านวนคาบ 

จ านวนคาบต่อสัปดาหท์ีค่วรสอนเรียงตามล าดับ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  1 คาบ 1 2.63 2 5.26 25 65.79 7 18.42 3 7.89 

2)  2 คาบ 22 57.89 6 15.79 7 18.42 3 7.89 -  - 

3)  3 คาบ 5 13.16 15 39.47 3 7.89 15 39.47 -  - 

4)  4 คาบ 6 15.79 3 7.89 2 5.26 11 28.95 16 42.11 

5)  สอนเป็นกิจกรรมชมรม
เท่านั้น 

4 10.53 12 31.58 1 2.63 2 5.26 19 50 

รวม 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่าจ านวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดล าดับที่ 1 คือ ควรสอน 2 

คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาได้แก่ 4 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.79 และ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 ตามล าดับ  

 จ านวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดล าดับที่ 2 คือ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ มี

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 รองลงมาได้แก่ ควรสอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น มีจ านวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.58 และ ควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ตามล าดับ  

 จ านวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดล าดับที่ 3 คือ ควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มี

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79 รองลงมาได้แก่ ควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.42และ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามล าดับ  

 จ านวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดล าดับที่ 4 คือ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ มี

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 รองลงมาได้แก่ ควรสอน 4 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.95และ ควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ตามล าดับ  

 จ านวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดล าดับที่ 5 คือ ควรสอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น 

มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ ควรสอน 4 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.11และ ควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและล าดับของความคิดเห็นของครูด้านจ านวนคาบต่อสัปดาห์
         ที่ควรสอน 

จ านวนคาบควรสอนต่อสปัดาห์ 
ผลรวมของ 

ค่าระดับคะแนน 
ล าดับที่ 

1)  1 คาบ 123 3 
2)  2 คาบ 67 1 
3)  3 คาบ 104 2 
4)  4 คาบ 142 5 
5)  สอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น 134 4 

 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่าจ านวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากเป็นล าดับที่ 1 คือ ควรสอน 2 

คาบต่อสัปดาห์ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 67 รองลงมาล าดับที่ 2 คือ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ 

มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 104  ล าดับที่ 3 คือควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มีผลรวมของค่าระดับ

คะแนนเท่ากับ 123 ล าดับที่ 4 คือ ควรสอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 

134 และล าดับสุดท้ายคือควรสอน 4 คาบต่อสัปดาห์ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 142 
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 4 ข้อมูลเหตุผลของครูที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลของครูที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
1. นักเรียนมีโอกาสเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

38 26.76 1 

2. เห็นนักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 9 6.34 6 

3. ผู้ปกครองของนักเรียนท างานในโรงงานญี่ปุ่น 11 7.75 5 

4. ผู้ปกครองต้องการให้ครสูอน 1 0.70 9 

5. ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จ านวนมาก 30 21.13 2 

6. ในโรงเรียนมีครูที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง 0 0.00 10 

7. พัฒนาศักยภาพการสอนของโรงเรียนให้แข่งขันกับโรงเรยีนอื่นได้ 6 4.23 7 

8. นักเรียนน าความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 30 21.13 3 

9. ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลยัได ้ 0 0.00 11 

10. ภาษาญีปุ่่นเป็นภาษาท่ีส าคญัในโลกปัจจุบัน 2 1.41 8 

11. ครสูนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0 0.00 12 

12. ตอบสนองนโยบายระดับสูง 15 10.56 4 

รวม 142 100.00  
  

 จากตารางที่ 4.35 พบว่าเหตุผลที่ครูต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็น

ล าดับที่ 1 คือ นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษมี

จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76 รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น 

จ านวนมาก และนักเรียนน าความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13   ล าดับที่ 4 

คือ ตอบสนองนโยบายระดับสูง มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 ล าดับที่ 5 คือ ผู้ปกครองของนักเรียน

ท างานในโรงงานญี่ปุ่น มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ล าดับที่ 6 คือ เห็นนักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่น

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34  ล าดับที่ 7 คือ พัฒนาศักยภาพการสอนของ

โรงเรียนให้แข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนได้ มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23  ล าดับที่ 8 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาท่ีส าคัญในโลกปัจจุบัน มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ล าดับที่ 9 คือ ผู้ปกครองต้องการให้ครูสอน 

มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 และล าดับสุดท้ายคือ  ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ใน

โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง  ครูสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่มีผู้ตอบ 
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ส่วนที ่4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต   
  อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต 
        อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 

ความต้องการ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
นักเรียน 74 3.82 0.97 
ผู้ปกครอง 72 3.81 0.82 
คร ู 38 3.66 0.82 

รวม 184 3.76 0.87 
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความต้องการให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน มีค่า

ใกล้เคียงกันคือ ความต้องการของนักเรียนมีค่าเฉลีย่ 3.82   ความต้องการของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย 3.81  และ

ความต้องการของครูมคี่าเฉลี่ย 3.66   จากค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันดังกล่าวแสดงว่า นักเรียน ผู้ปกครองและครูมี

ความต้องการให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนไม่แตกต่างกันมาก 
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ส่วนที่ 5  ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  ความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

 ในส่วนนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของแต่ละโรงเรียน ซึ่ง

สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ความคิดเห็นด้านความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  ความ

พร้อมของโรงเรียนในการจัดการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารสถานศึกษา และตอบโจทย์

วัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 3 ในการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ มีผู้บริหารให้สัมภาษณ์รวม 7 

คน 

 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  5.1 ประเด็นความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 6 คนมี

ความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพราะเป็นประโยชน์ต่อการนักเรียน เช่น

เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อน และจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้านการท างานเพราะการมี

ความรู้ภาษาต่างประเทศจะท าให้ได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ แต่มีผู้บริหาร 1 คนที่มีความเห็นว่าการเรียน

ภาษาต่างประเทศที่สองในตอนนี้ยังไม่มีความจ าเป็น นักเรียนควรเรียนภาษาต่างประเทศที่หนึ่งคือ

ภาษาอังกฤษให้ได้ดีก่อน  

  5.2 ประเด็นความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ผู้บริหารทั้ง 7 คนตอบว่าหากผลการส ารวจชี้ว่าทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูส่วนใหญ่ต้องการ ให้สอน 

โรงเรียนมีความพร้อมใน 2 ด้านคือ การบริหารจัดการ เช่นการจัดชั่วโมงเรียนลงในหลักสูตร และด้าน

ทรัพยากรสื่อการสอน เช่น สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเงินทุนสนับสนุนการจัดซ้ือต าราเรียน หนังสือ แต่ขาดความ

พร้อมในด้านครูผู้สอนไม่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นหรือมีความรู้มาบ้าง แต่ไม่มีความลึกซึ้งมากพอที่จะสอน

นักเรียนได้ ผู้บริหารจ านวน 6 คน ตอบว่าไม่พร้อมที่จะส่งเสริมให้ครูไปพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมทั้งในเวลา

ราชการและนอกเวลาราชการ เพราะจ านวนครูมีจ ากัด จะก่อให้เกิดปัญหาการทิ้งห้องเรียน รวมทั้งครูมี
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ภาระหน้าที่ทางครอบครัว หรือบ้านอยู่ไกล มีผู้บริหาร 1 คนตอบว่าสนับสนุนให้ไปพัฒนาศักยภาพ โดยให้ครู

ตกลงชั่วโมงสอนกับเพ่ือนร่วมงาน 

  5.3  ประเด็นความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้บริหาร 7 คนมีความเห็นตรงกันว่า ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีหลักสูตรการสอน

ภาษาญี่ปุ่น และเปิดโอกาสให้ครูไปศึกษาร่วม แต่ผู้บริหารเห็นว่าไม่พร้อมจากปัญหาการทิ้งชั้นเรียนที่ได้กล่าว

มาข้างต้น นอกจากนี้เหตุผลที่ส าคัญคือ การไปศึกษาร่วมอาจไม่เกิดความต่อเนื่อง ได้รับความรู้ไม่เข้มข้น และ

ไม่สามารถน ามาใช้สอนจริงได้ จึงมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยสรุปผู้บริหารต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ส่งอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นมาสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนก่อน เพ่ือให้ครู

ได้ศึกษาแนวทางการจัดการสอน และให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์  กระตุ้นความสนในในการเรียนรู้ก่อนที่จะ

จัดการสอนจริงในโรงเรียน ความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ ในช่วงแรกไม่ควรตั้งความหวังกับผลการเรียนรู้ไว้สูง ควร

จะประเมินความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียนก่อน   

 

สรุป 

 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

   1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

         ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน ส่วนเนื้ อหาที่

ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน และเหตุผลที่นักเรียนต้องการให้

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ     

      ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน ส่วนเนื้อหาที่

ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน และเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้



 

58 
 

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากให้บุตรหลานรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษา

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  

         ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ด้าน

ทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟังและพูด ส่วนเนื้อหาที่ ต้องการให้สอนมากเป็น

อันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  ระดับชั้นเรียนที่ครูเห็นว่าควรสอนมากที่สุดคือ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์  ด้านเหตุผลที่ครูต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบ

มากที่สุดได้แก่ นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  

นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกันมาก  

  3.  ผลการศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนคร

ศรี อยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น พบว่าผู้บริหารมีความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

โรงเรียน แต่ขาดความพร้อมด้านครู และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถสอนภาษาญี่ปุ่น

ได้ในอนาคตอาจไม่เพียงพอที่จะสอน จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งบุคคลากรลงไปช่วย

จัดการทดลองสอนในโรงเรียน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ต าบลสาม

บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และเปรียบเทียบความต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม

ดังกล่าว ตลอดจนศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ด าเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล 2 วิธีคือใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 แบบสอบถามเก็บจากประชากร 3 กลุ่มได้แก่ นักเรียนจ านวน 120 คน ผู้ปกครองจ านวน 120 

คน และครใูนสถานศึกษาดังกล่าวจ านวน 38 คนโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสามกลุ่ม  ถามค าถามใน

เรื่องความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ความ

ต้องการด้านทักษะ เนื้อหา และเหตุผลที่ต้องการให้สอน จากนั้นได้ประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และท าการเปรียบเทียบความ

ต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม  

 การสัมภาษณ์ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 7 คนในประเด็นเรื่อง

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอน และความ

ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จดบันทึกแล้วค าการวิเคราะห์เนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการด าเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 

และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย สรุปผลได้ดังนี้  

   1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

  นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือร้อยละ 59.46   เพศชาย 

ร้อยละ 40.54 ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 36.49  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 32.43 มัธยมศึกษาปีที่ 

2 ร้อยละ 31.08  ความคิดเห็นด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน มี

ค่าเฉลี่ย 3.32  ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มี

ค่าเฉลี่ย 4.20 และเหตุผลที่นักเรียนต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากรู้

ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ สนใจภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น  

  ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคือ ร้อยละ 70.83 มีอายุระหว่าง 

41-50 ปีมากที่สุดคือ ร้อยละ 43.06 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 -40 ปี ร้อยละ 37.50 มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.22 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 31.94 รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.39 และเกษตรกร ร้อยละ 20.83  

  ความคิดเห็นด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน มี

ค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มี

ค่าเฉลี่ย 4.01 และเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากให้บุตร

หลานรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามี

โรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจ านวนมาก และต่อมาคือบุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 

  ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคือ ร้อยละ 76.32 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี

มากที่สุดคือ ร้อยละ 36.84 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 -40 ปี ร้อยละ 28.95  มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปีมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 39.47 รองลงมา ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 26.32   

   ครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านทักษะที่

ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟังและพูด มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 2.68  ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาได้แก่ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานง่ายๆ มีค่าเฉลี่ย 

3.45  ระดับชั้นเรียนที่ครูเห็นว่าควรสอนมากที่สุดคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์  

ด้านเหตุผลที่ครูต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่  นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอกี 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น 

คนญี่ปุ่นจ านวนมาก และนักเรียนน าความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 

   2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสาม

บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง 

และครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน  

   3. ผลการศึกษาความความพร้อมในการจัดการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความ

ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา

ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าในภาพรวมผู้บริหารมีความต้องการให้มีการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน แต่ขาดความพร้อม

ด้านครู และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือให้สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในอนาคตอาจท าได้ไม่เต็มที่ 

เพราะขาดความต่อเนื่อง  จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือส่งบุคคลากร

ลงไปช่วยจัดการทดลองสอนในโรงเรียน  

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการให้จัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผล

การศึกษาได้ว่า   
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 1. ด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการ

ให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลที่ต้องการให้สอน

อันดับแรกไม่มีความแตกต่างกัน คืออยาก (ให้) เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การ

ที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความต้องการและเหตุผลที่ต้องการนั้น อภิปราย

ได้ว่าความต้องการนี้ เป็นไปตามแนวคิดของ แบรดชอว์ (1972) เรื่องความต้องการเกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือ

มุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง วิเคราะห์ได้จากระดับความต้องการมาก และต้องการปานกลาง แต่ไม่ใช่

ต้องการมากที่สุด แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นขาดไม่ได้ และเมื่อพิจารณาจากเหตุผล

ที่ต้องการ ทั้งๆท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่อยากเรียนรู้ ดังนั้นในแง่ของ

นักเรียนจึงน่าจะเป็นความรู้สึกอยากทดลองเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และในแง่ของผู้ปกครองและครูจึงน่าจะเป็น

ความรู้สึกที่คิดว่าบุตรหลานหรือลูกศิษย์จะได้ทดลองเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ โดยที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่มนี้ไม่ได้

ค านึงถึงว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ

ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ยากหรือง่ายเพียงใด กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการที่ไม่ได้

ค านึงถึงปัจจัยใดๆในการเรียนรู้  

  เหตุผลที่ต้องการอันดับรองลงมา นักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้ปกครองและครู 

คือนักเรียนต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครูมีเหตุผลที่ตรงกัน

คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมของชาวญี่ปุ่น หากบุตรหลานเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะได้น าความรู้ไป

ใช้ในการท างาน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านพ้ืนที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยเรื่องการมีงานท า มี

อิทธิพลต่อผู้ปกครองและครูซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ในการวางแผนการศึกษาให้บุตร

หลานและลูกศิษย์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่าในพ้ืนที่ต าบลสามบัณฑิต ก าลังปรับเปลี่ยนจากสังคม

เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ความคิดเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแนวความคิดด้านการศึกษาก็เปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่ส าหรับนักเรียนมีเหตุผลเพียงแค่ความสนใจส่วนตัว สะท้อนถึง

อิทธิพลการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่อเยาวชน และความคิดเห็นนี้ไม่แตกต่างจากที่ ทัศนีย์ 

เมธาพิสิฐ, น ้าทิพย์ เมธเศรษฐ, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547, หน้า 223-233 )  

ได้เคยส ารวจไว้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศจ านวน 68 แห่ง เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะชอบภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ   แสดงให้เห็นว่าส าหรับนักเรียนแล้วความสนใจส่วนตัวยังเป็นเหตุผลที่ส าคัญ

ส าหรับการตัดสินใจเรียน  
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  กล่าวโดยสรุปนักเรียน ผู้ปกครองและครูต่างมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

เป็นไปตามความรู้สึกที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ถ้าพิจารณาถีงเหตุผลด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ความรู้สึกแล้ว นักเรียนใน

ฐานะที่เป็นผู้รับการศึกษาต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครู ใน

ฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาค านึงถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

  2. ด้านทักษะที่ต้องการให้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันคือ 

ต้องการให้สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนทุกด้าน แตกต่างจากความคิดเห็นของครูที่ต้องการสอนเพียงทักษะฟัง

และพูดเท่านั้น  วิเคราะห์ได้ว่า ประการแรกความต้องการของครูดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 คือ 

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเน้นการสนทนา

เป็นล าดับแรก ประการที่สองครูมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้มากกว่านักเรียนและผู้ปกครอง จึงมองเห็น

ว่าการเรียนรู้สามารถเรียนเฉพาะทักษะได ้ มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านเนื้อหา ( กล่าวถึงในข้อ 3 ) ที่

ครูต้องการให้สอนมากที่สุดคือการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันและภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างาน  

เนื้อหาดังกล่าวนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยเน้นเฉพาะทักษะฟังและพูดเพ่ือให้สามารถเจรจาสื่อสารได้ สามารถ

เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นได้  

 3. ด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันคือ 

ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันเป็นอันดับแรก ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของนรีนุช ด ารงชัย (ม.ป.ป., บทคัดย่อ) ที่ระบุว่า บัณฑิตจะคาดหวังและให้ความส าคัญกับระดับความสามารถ

และทักษะการใช้ภาษามากที่สุด ในการวิจัยนี้ นักเรียน ผู้ปกครองและครู ก็น่าจะคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเรียน

ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะมีความสามารถทางการสนทนา สอดคล้องกับความคิดเห็นด้านทักษะที่ต้องการให้สอน

คือการฟังและพูด และสอดคล้องกับความคิดเห็นด้านเหตุผลที่กล่าวข้างต้นว่าถ้าสนทนาได้แล้วจะสามารถน า

ความรู้ไปประกอบอาชีพได้   

  เนื้อหาที่ต้องการให้สอนอันดับรองลงมา มีความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างนักเรียน 

ผู้ปกครอง กับครู ทางด้านนักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้สอนด้านสังคมและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นว่าควรจะสอนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างาน  ความแตกต่างนี้สอดคล้องกับ

เหตุผลที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่นในข้อ 1 ที่กล่าวว่าครูมีความเห็นว่านักเรียนจะได้ น าความรู้ไปท างานได้ 

ในขณะที่นักเรียนต้องการให้สอนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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  สรุปได้ว่า นักเรียน ผู้ปกครอง กับครูให้ความส าคัญกับเนื้อหาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสูง

กว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นของฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ ดังที่ผลการวิจัยของนรีนุชที่กล่าวว่า “สถาน

ประกอบการชาวญี่ปุ่นคาดหวังบุคคลากรที่มีความสามารถในการท าความเข้าใจและตัดสินใจ อีกทั้งน า

ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวม

เป็นเพียงพ้ืนฐานอย่างหนึ่งในการท างานเท่านั้น”  (นรีนุช ด ารงชัย, ม.ป.ป., บทคัดย่อ )    

  4. ด้านระดับชั้นเรียนและจ านวนคาบเรียนที่ควรสอน ครูมีความคิดเห็นว่าควรสอนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ละ 2 คาบ มีความเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีเวลาเรียนรวม 120 

ชั่วโมง 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

 5. ด้านความพร้อมในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ผู้บริหารมี

ความคิดเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมด้านบุคคลากรในการสอน ประเด็นนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

บุคคลากรเป็นหนึ่งปัจจัยของการบริหารจัดการการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าต้องการความ

ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการส่งบุคคลากรไปช่วยทดลองสอน การร่วมมือกับชุมชน

ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อผลการศึกษาความต้องการของนักเรียน 

ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา การด าเนินภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและครูเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาท่ีต้องค านึงถึงอีกส่วนหนึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงควร

มีการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น เช่น ผู้ประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อพาตเมนต์ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 2. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ทราบถึง เนื้อหา ทักษะ จ านวนชั่วโมง ที่ควรสอน จึงควรมี

การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสามารถน ามาใช้ในการจัดการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ต าบลสาม

บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และเปรียบเทียบความต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม

ดังกล่าว ตลอดจนศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ด าเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล 2 วิธีคือใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 แบบสอบถามเก็บจากประชากร 3 กลุ่มได้แก่ นักเรียนจ านวน 120 คน ผู้ปกครองจ านวน 120 

คน และครใูนสถานศึกษาดังกล่าวจ านวน 38 คนโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสามกลุ่ม  ถามค าถามใน

เรื่องความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ความ

ต้องการด้านทักษะ เนื้อหา และเหตุผลที่ต้องการให้สอน จากนั้นได้ประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และท าการเปรียบเทียบความ

ต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม  

 การสัมภาษณ์ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 7 คนในประเด็นเรื่อง

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอน และความ

ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จดบันทึกแล้วค าการวิเคราะห์เนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการด าเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 

และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย สรุปผลได้ดังนี้  

   1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

  นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือร้อยละ 59.46   เพศชาย 

ร้อยละ 40.54 ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 36.49  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 32.43 มัธยมศึกษาปีที่ 

2 ร้อยละ 31.08  ความคิดเห็นด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน มี

ค่าเฉลี่ย 3.32  ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มี

ค่าเฉลี่ย 4.20 และเหตุผลที่นักเรียนต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากรู้

ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ สนใจภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น  

  ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคือ ร้อยละ 70.83 มีอายุระหว่าง 

41-50 ปีมากที่สุดคือ ร้อยละ 43.06 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 -40 ปี ร้อยละ 37.50 มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.22 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 31.94 รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.39 และเกษตรกร ร้อยละ 20.83  

  ความคิดเห็นด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน มี

ค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มี

ค่าเฉลี่ย 4.01 และเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากให้บุตร

หลานรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามี

โรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจ านวนมาก และต่อมาคือบุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 

  ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคือ ร้อยละ 76.32 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี

มากที่สุดคือ ร้อยละ 36.84 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 -40 ปี ร้อยละ 28.95  มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปีมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 39.47 รองลงมา ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 26.32   

   ครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านทักษะที่

ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟังและพูด มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 2.68  ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาได้แก่ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างานง่ายๆ มีค่าเฉลี่ย 

3.45  ระดับชั้นเรียนที่ครูเห็นว่าควรสอนมากที่สุดคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์  

ด้านเหตุผลที่ครูต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่  นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอกี 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น 

คนญี่ปุ่นจ านวนมาก และนักเรียนน าความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปท างาน 

   2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสาม

บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง 

และครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน  

   3. ผลการศึกษาความความพร้อมในการจัดการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความ

ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา

ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าในภาพรวมผู้บริหารมีความต้องการให้มีการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน แต่ขาดความพร้อม

ด้านครู และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือให้สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในอนาคตอาจท าได้ไม่เต็มที่ 

เพราะขาดความต่อเนื่อง  จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือส่งบุคคลากร

ลงไปช่วยจัดการทดลองสอนในโรงเรียน  

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการให้จัดการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผล

การศึกษาได้ว่า   
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 1. ด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น  นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการ

ให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลที่ต้องการให้สอน

อันดับแรกไม่มีความแตกต่างกัน คืออยาก (ให้) เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การ

ที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความต้องการและเหตุผลที่ต้องการนั้น อภิปราย

ได้ว่าความต้องการนี้ เป็นไปตามแนวคิดของ แบรดชอว์ (1972) เรื่องความต้องการเกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือ

มุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง วิเคราะห์ได้จากระดับความต้องการมาก และต้องการปานกลาง แต่ไม่ใช่

ต้องการมากที่สุด แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นขาดไม่ได้ และเมื่อพิจารณาจากเหตุผล

ที่ต้องการ ทั้งๆท่ีผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่อยากเรียนรู้ ดังนั้นในแง่ของ

นักเรียนจึงน่าจะเป็นความรู้สึกอยากทดลองเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และในแง่ของผู้ปกครองและครูจึงน่าจะเป็น

ความรู้สึกที่คิดว่าบุตรหลานหรือลูกศิษย์จะได้ทดลองเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ โดยที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่มนี้ไม่ได้

ค านึงถึงว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ

ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ยากหรือง่ายเพียงใด กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการที่ไม่ได้

ค านึงถึงปัจจัยใดๆในการเรียนรู้  

  เหตุผลที่ต้องการอันดับรองลงมา นักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้ปกครองและครู 

คือนักเรียนต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครูมีเหตุผลที่ตรงกัน

คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมของชาวญี่ปุ่น หากบุตรหลานเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะได้น าความรู้ไป

ใช้ในการท างาน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านพ้ืนที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยเรื่องการมีงานท า มี

อิทธิพลต่อผู้ปกครองและครูซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ในการวางแผนการศึกษาให้บุตร

หลานและลูกศิษย์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่าในพ้ืนที่ต าบลสามบัณฑิต ก าลังปรับเปลี่ยนจากสังคม

เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ความคิดเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแนวความคิดด้านการศึกษาก็เปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่ส าหรับนักเรียนมีเหตุผลเพียงแค่ความสนใจส่วนตัว สะท้อนถึง

อิทธิพลการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่อเยาวชน และความคิดเห็นนี้ไม่แตกต่างจากที่ ทัศนีย์ 

เมธาพิสิฐ, น ้าทิพย์ เมธเศรษฐ, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547, หน้า 223-233 )  

ได้เคยส ารวจไว้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศจ านวน 68 แห่ง เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะชอบภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ   แสดงให้เห็นว่าส าหรับนักเรียนแล้วความสนใจส่วนตัวยังเป็นเหตุผลที่ส าคัญ

ส าหรับการตัดสินใจเรียน  
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  กล่าวโดยสรุปนักเรียน ผู้ปกครองและครูต่างมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

เป็นไปตามความรู้สึกที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ถ้าพิจารณาถีงเหตุผลด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ความรู้สึกแล้ว นักเรียนใน

ฐานะที่เป็นผู้รับการศึกษาต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครู ใน

ฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาค านึงถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 

  2. ด้านทักษะที่ต้องการให้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันคือ 

ต้องการให้สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนทุกด้าน แตกต่างจากความคิดเห็นของครูที่ต้องการสอนเพียงทักษะฟัง

และพูดเท่านั้น  วิเคราะห์ได้ว่า ประการแรกความต้องการของครูดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 คือ 

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเน้นการสนทนา

เป็นล าดับแรก ประการที่สองครูมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้มากกว่านักเรียนและผู้ปกครอง จึงมองเห็น

ว่าการเรียนรู้สามารถเรียนเฉพาะทักษะได ้ มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านเนื้อหา ( กล่าวถึงในข้อ 3 ) ที่

ครูต้องการให้สอนมากที่สุดคือการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันและภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างาน  

เนื้อหาดังกล่าวนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยเน้นเฉพาะทักษะฟังและพูดเพ่ือให้สามารถเจรจาสื่อสารได้ สามารถ

เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นได้  

 3. ด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันคือ 

ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันเป็นอันดับแรก ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของนรีนุช ด ารงชัย (ม.ป.ป., บทคัดย่อ) ที่ระบุว่า บัณฑิตจะคาดหวังและให้ความส าคัญกับระดับความสามารถ

และทักษะการใช้ภาษามากที่สุด ในการวิจัยนี้ นักเรียน ผู้ปกครองและครู ก็น่าจะคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเรียน

ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะมีความสามารถทางการสนทนา สอดคล้องกับความคิดเห็นด้านทักษะที่ต้องการให้สอน

คือการฟังและพูด และสอดคล้องกับความคิดเห็นด้านเหตุผลที่กล่าวข้างต้นว่าถ้าสนทนาได้แล้วจะสามารถน า

ความรู้ไปประกอบอาชีพได้   

  เนื้อหาที่ต้องการให้สอนอันดับรองลงมา มีความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างนักเรียน 

ผู้ปกครอง กับครู ทางด้านนักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้สอนด้านสังคมและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นว่าควรจะสอนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการท างาน  ความแตกต่างนี้สอดคล้องกับ

เหตุผลที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่นในข้อ 1 ที่กล่าวว่าครูมีความเห็นว่านักเรียนจะได้ น าความรู้ไปท างานได้ 

ในขณะที่นักเรียนต้องการให้สอนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
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  สรุปได้ว่า นักเรียน ผู้ปกครอง กับครูให้ความส าคัญกับเนื้อหาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสูง

กว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นของฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ ดังที่ผลการวิจัยของนรีนุชที่กล่าวว่า “สถาน

ประกอบการชาวญี่ปุ่นคาดหวังบุคคลากรที่มีความสามารถในการท าความเข้าใจและตัดสินใจ อีกทั้งน า

ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวม

เป็นเพียงพ้ืนฐานอย่างหนึ่งในการท างานเท่านั้น”  (นรีนุช ด ารงชัย, ม.ป.ป., บทคัดย่อ )    

  4. ด้านระดับชั้นเรียนและจ านวนคาบเรียนที่ควรสอน ครูมีความคิดเห็นว่าควรสอนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ละ 2 คาบ มีความเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีเวลาเรียนรวม 120 

ชั่วโมง 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

 5. ด้านความพร้อมในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ผู้บริหารมี

ความคิดเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมด้านบุคคลากรในการสอน ประเด็นนี้นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

บุคคลากรเป็นหนึ่งปัจจัยของการบริหารจัดการการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าต้องการความ

ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการส่งบุคคลากรไปช่วยทดลองสอน การร่วมมือกับชุมชน

ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อผลการศึกษาความต้องการของนักเรียน 

ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา การด าเนินภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและครูเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาท่ีต้องค านึงถึงอีกส่วนหนึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงควร

มีการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น เช่น ผู้ประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อพาตเมนต์ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 2. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ทราบถึง เนื้อหา ทักษะ จ านวนชั่วโมง ที่ควรสอน จึงควรมี

การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสามารถน ามาใช้ในการจัดการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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