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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ตลอดจนศึกษาความ
พร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึก คาถามในแบบสอบถามประกอบด้วยความต้องการที่จะให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่น ความต้องการด้าน
ทักษะและเนื้อหาที่จะให้สอน และเหตุผลที่ต้องการเรียนหรือให้สอนภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการเก็บข้อมูลจาก
ประชากร 3 กลุ่มได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดดอนพุดซา โรงเรียน
วัดหนองไม้ซุง และโรงเรียนวัดพรานนก รวมจานวน 120 คน ผู้ปกครองของนักเรียนที่กล่าวมาข้างต้น รวม
จานวน 120 คน และครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้น รวมจานวน 38 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
จากผู้บริหารสถานศึกษารวมจานวน 7 คน และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาพบว่าทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง
และครูมีความต้องการในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 , 3.81 และ 3.66 ตามลาดับ ความต้องการด้านทักษะ
ที่ต้องการให้สอนพบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความต้องการให้ สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนทุกด้าน ส่วนครู
ต้องการสอนทักษะฟังและพูดเท่านั้น ความต้องการด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอนพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครู มีความต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวันเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาได้แก่เนื้อหา
ด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางาน เหุตผลที่ประชากรทั้งสามกลุ่มต้องการให้
จัดการสอนภาษาในโรงเรียนคือ ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
ผลการเปรียบเทียบความต้องการของประชากร 3 กลุ่มพบว่านักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความ
ต้องการให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความ
ต้องการที่ใกล้เคียงกัน
ผลการศึ ก ษาความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาในการจัด การสอนภาษาญี่ปุ่ น พบว่า ผู้ บ ริห ารมี ความ
ต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน แต่ขาดความพร้อมด้านครู การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อให้สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในอนาคตก็ไม่เพียงพอที่จะสอนได้ 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
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 – 2556 ระบุไว้ว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาค่อนข้างสูง โดยในปี 2550 ผลผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า
328,846 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม การค้าและค้าปลีก
และการเกษตรกรรม ตามลาดับ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2552, หน้า2)
จากข้อมูลดังกล่าว ทาให้เห็นว่าจากเดิมที่มีคากล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอู่ข้าวอู่นา
ซึ่งหมายถึงการเป็นเมืองเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นัน กาลังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่เมืองที่มีความเจริญ
ทางด้านอุตสาหกรรม เห็นได้จากผลผลิตมวลรวมที่ภาคอุตสาหกรรมนาหน้าขึนมาเป็นอันดับหนึ่ง และภาค
เกษตรกรรมอยู่เป็นลาดับที่สาม ในการวิจัยนีจึงเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอ ที่
จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่
สาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพืนที่หนึ่งในจังหวัดพระนครศรี
อยุธยาที่กาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ในแผนพัฒนาตาบลสามปี
(2556-2558) ได้ระบุไว้ว่า “ สถานการณ์ปัจจุบันของตาบลสามบัณฑิตปัจจุบัน นอกจากเป็นพืนที่ที่ประชากร
ส่วนหนึ่งทาการเกษตรแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อาชีพและรายได้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรม ด้วยประชากร
ส่ว นหนึ่ งผั น ตัว เองไปเป็ น แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันได้ขยายตัว จากตาบลคานหาม เกิด
โครงการสวนอุตสาหกรรมโครงการ 2 ในพืนที่ตาบลอุทัย และตาบลบ้านช้าง และการขยายการผลิตของ
อุตสาหกรรมโครงการ 3 คาบเกี่ยวกับพืนที่ตาบลหนองนาส้ม และพืนที่บางส่วนของตาบลสามบัณฑิต ”
(องค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [อบต.สามบัณฑิต ], 2556,
หน้า9)
ภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาสู่พืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะในพืนที่อาเภอบางปะอิน
หรืออาเภออุทัยซึ่งตาบลสามบัณฑิตตังอยู่นัน ส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการเป็นชาวญี่ปุ่น การดาเนินกิจการต่างๆ
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ของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจาเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และหัวหน้างานกับลูกน้อง
กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ การที่ลูกจ้างมีความรู้ สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น
ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรม วิธีคิด วิธีทางานของชาวญี่ปุ่น จึงมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าศักยภาพด้านอื่นๆ
ความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะเพิ่มศักยภาพของแรงงานที่เข้าสู่ภ าคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้สามารถเข้าสู่การมีอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม และจะนาไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง แนวความคิด
ดังกล่าวนีสอดรับกับนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล 1ในด้านนโยบายการศึกษาที่ระบุให้
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ...ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (นโยบายรัฐบาล, หน้า14)
ผู้วิจัยเห็นว่าตาบลสามบัณฑิตซึ่งเป็นพืนที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนขยายโอกาสจัดการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วน
ใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(อบต.สามบัณฑิต, 2553, หน้า6) หลังจากนันจะเข้าสู่
การท างานในภาคอุ ต สาหกรรม สภาพพื นที่ ที่ แ วดล้ อ มด้ ว ยโรงงานอุ ต สาหกรรมญี่ ปุ่ น เช่ น นี การสอน
ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนขยายโอกาสจึงน่าจะมีความสาคัญ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดังที่กล่าวข้างต้น
แต่ปัจจุบันในโรงเรียนยังไม่ได้มีการสอนภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการตัดสินว่าการสอนภาษาญี่ปุ่นสาคัญ
หรือไม่นัน ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังที่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ได้ระบุไว้ว่า
“ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปีที่1–3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ
ในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดาเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทังด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ” จาก
ข้อความนีทาให้เห็นว่าหลักสูตรได้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาและตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ
ได้ นอกจากนีหลักสูตรยังได้เปิดโอกาสให้ สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ[ศธ.], 2551, หน้า17-32) ประกอบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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คาแถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
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พระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีพันธกิจประการหนึ่งคือ การประสานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ ร่วมมือและส่งเสริมการการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตาม
ความต้อ งการของสั ง คม

(มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา, 2555, หน้า 35) จากพัน ธกิจ ของ

มหาวิทยาลั ยดังกล่าว ผู้วิจั ย ในฐานะที่เป็ นส่ ว นหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงเห็ นสมควรที่จะได้มีส่ ว นร่ว มใน
การศึกษาค้นหาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษา
ญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด พระนครศรี
อยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น

ขอบเขตของกำรวิจัย
ศึกษาจากประชากรได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเดียวกันแต่มิได้ตังอยู่ในตาบล
สามบัณฑิตแต่มีพืนที่ทางภูมิศาสตร์ ติดต่อกับตาบลสามบัณฑิตได้แก่ ตาบลโพธิ์สาวหาญ ตาบลหนองไม้ซุง
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.สามบัณฑิต, 2553, หน้า4) รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อค้นหาความต้องการทีจ่ ะให้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
และความต้องการด้านเนือหา ทักษะ ชันเรียน จานวนคาบที่ต้องการให้สอน
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ควำมต้องกำร หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดตามการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่อยากจะให้มีการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา
นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัด
ดอนพุดซา ตาบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ตาบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตาบลหนอง
ไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครู หมายถึง ครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียนวัดดอนพุ ดซา ตาบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัด
พรานนก ต าบลโพธิ์ ส าวหาญ และโรงเรี ย นวั ด หนองไม้ ซุ ง ต าบลหนองไม้ ซุ ง อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 3 ที่กาลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนวัดดอนพุดซา ตาบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ตาบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้
ซุง ตาบลหนองไม้ซุงอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนวัดดอนพุดซา ตาบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ตาบล
โพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำรจัดกำรสอนภำษำญี่ปุ่น หมายถึง การกาหนดให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในการวิจัยครังนีทราบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่
มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในการวิจัยครังนีสามารถนาผลจากการวิจัย ไปใช้ในการ
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในพืนที่ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนีสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ โรงเรียนอื่นๆที่มี
ลักษณะความต้องการในทานองเดียวกัน
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3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถนาผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในการวิจัยครังนี และสถานศึกษาอื่นๆที่มีความต้องการใน
ลักษณะเดียวกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อ
นามาเป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังมี
เนื้อหาที่จะนาเสนอต่อไปนี้
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในงานวิจัย
3. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. ภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย
6. งานวิจัยและการสารวจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต
องค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ห่างจาก
อาเภออุทัยประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอพระนครศรีอยุธยาประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดกลาง มีหมู่บ้านในความรับผิ ดชอบ 10 หมู่บ้าน ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มี เนื้อที่
17.17 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียงคือ ทิศเหนือติดต่อกับตาบลบ้านหีบและตาบล
หนองไม้ซุง ทิศใต้ติดต่อกับตาบลหนองน้าส้มและตาบลโพธิ์สาวหาญ ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลหนองไม้ซุง
และตาบลโพธิ์สาวหาญ ทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลหนองน้าส้ม การคมนาคมสะดวก มีถนนเข้าถึงหมู่บ้าน มี
เส้นทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 3043 การคมนาคมภายในตาบลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง
และถนนดิน
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร รองลงมาคือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และ
รั บ จ้ า งทั่ ว ไป มี ก ารประกอบอุ ต สาหกรรมในท้อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ อยู่ น อกเขตพื้ น ที่ ส วน
อุตสาหกรรม ในปี 2554 มีการขยายพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 3 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะมี
โรงงานที่อยู่ในพื้นที่ของตาบลสามบัณฑิตส่วนหนึ่ง ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจการในเขตตาบล
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สามบัณฑิตมี 14 แห่ง ส่วนหนึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น บริษัทไดได – เทค จากัด
บริษัทซิติเซน วอท์ชเมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย ) จากัด บริษัทคาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จากัด
สถานศึกษาในตาบลมี 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดสามบัณฑิต โรงเรียนวัดกุ่มแต้ และโรงเรียนวัด
ดอนพุดซา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมต้น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในตาบล 3 แห่งคือ วัดสามบัณฑิต วัดกุ่ม
แต้ และวัดดอนพุดซา
ตาบลสามบัณฑิตเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพัฒนาการเกษตร และเป็นพื้นที่
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมีผลดีต่อการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบต่อการทา
การเกษตรในพื้นที่ ปัจจุบันประชากรร้อ ยละ 60 ยังประกอบอาชีพทาการเกษตร (อบต.สามบัณฑิต, 2553,
หน้า4-8)
2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนวัดดอนพุดซา ตาบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพราน
นก ตาบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
มีข้อมูลพื้นฐานต่อไปนี้
2.1 โรงเรี ย นวั ด ดอนพุ ด ซา ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ 10 ต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ระยะทางจากโรงเรียนถึงอาเภออุทัยรวม 12 กิโลเมตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1
โรงเรียนนี้ เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2483 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษาท าการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี น ายชาญณรงค์ สุ ท ธิ กุ ล เป็ น
ผู้อานวยการสถานศึกษา มีครู 12 คน นักเรียน 155 คน ในจานวนนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม
38 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีการสอนภาษาต่างประเทศคือ
ภาษาอังกฤษ ( http://data.bopp-obec.info/web/index-view.php )

1

ดูคาอธิบายประกอบในบทที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน้า 22-23
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ภาพที่ 1 โรงเรียนวัดดอนพุดซา
( ที่มา : http://data.bopp-obec.info/web/index-view.php )

2.2 โรงเรี ย นวั ด พรานนก ตั้ ง อยู่ ที่ หมู่ ที่ 2 ต าบลโพธิ์ ส าวหาญ อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 เป็นโรงเรียนประเภทนายอาเภอจัดตั้ง เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นเตรียมประถม ในปีต่อมาได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 ตามลาดับ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ
วัดพรานนก ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทาการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายปรีชา ญานธรรม เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา มีครู 10 คน นักเรียน 139 คน ใน
จานวนนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 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 )
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2.3 โรงเรี ย นวั ด หนองไม้ ซุ ง ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ ที่ 1 ต าบลหนองไม้ ซุ ง อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 โดยมีเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2482 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายอาเภอเป็นผู้สนับสนุน ในปี พ.ศ. 2533
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนาร่องขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายเชาวลิต คงคาดิษฐ์ เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา มีครู 13 คน นักเรียน 276 คน ใน
จ านวนนี้ มี นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น รวม 58 คน มี อ าคารเรี ย น 3 หลั ง ห้ อ งสมุ ด 1 ห้ อ ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการพลศึกษา ห้องปฏิบัติการคหกรรม
อย่างละ 1 ห้อง มีการสอนภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 3 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
( ที่มา : 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) เป็นความต้องการที่กาหนดโดยยึด
มาตราฐานจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ผู้เชี่ยวชาญนั้นๆ
2. ความต้องการที่บุคคลรู้สึก (Felt need) หมายถึงความต้องการที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก
หรือจากมุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3. ความต้องการที่บุคคลแสดงออก (Expressed need) เป็นความต้องการที่เกิดจาก
ความรู้สึกที่กล่าวถึงในข้อ 2 และบุคคลนั้นได้สื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบว่าต้องการได้รับการแก้ปัญหา
4. ความต้องการเชิงเปรียบเทียบ (Comparative need) หมายถึงความต้องการที่เกิดกับ
เฉพาะกลุ่มโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่ไม่มีความต้องการนั้นๆ
นอกจากนี้ แมคคิลลิป ( Makillip, 1977 อ้างถึงใน เยาวลักษณ์ รอดงาม, 2542, หน้า45-46)
ได้จาแนกความต้องการตามความคาดหวังไว้ 3 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งประเภทความต้องการทาง
สังคม 4 ประเภทตามทีแ่ บรดชอว์ได้กล่าวไว้ดังนี้
1. ความต้องการบรรทัดฐาน (Normative need) เป็นความต้องการในรูปของความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยกาหนดมาตรฐานที่ชัดเจนมาตรฐานเหล่านี้อาจถูกกาหนด
โดยผู้ เชี่ยวชาญ ดังนั้นในการสารวจความต้องการจึงเป็นการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงนั้นกับมาตรฐานที่
กาหนด
2. ความต้องการที่สื่อแสดงออก (Expressed need) เป็นความต้องการในรูปของความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น เช่นเดียวกับความต้องการบรรทัดฐาน แต่สภาพที่ควร
จะเป็น จะกาหนดจากความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ ดังนั้นการสารวจความต้องการ จาเป็น ต้อง
เปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงนั้นๆกับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
3. ความต้องการเชิงเปรียบเทียบ หรือความต้องการสัมพัทธ์ ( Comparative needs or
Relative needs) เป็นความต้องการตามความรับรู้หรือความรู้สึกของบุคคล ซึ่งพิจารณาได้จากการประสบ
ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เป็นความต้องการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการวางแผน หรือการพัฒนาโครงการ
ด้านการให้บริการแก่สังคม
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ส่วน สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam,D.L.et al, 1985 อ้างถึงใน เยาวลักษณ์ รอดงาม,
2544, หน้า 45) มีแนวคิดเรื่องประเภทของความต้องการแบ่งเป็น 4 ทัศนะคือ
1. ทัศนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง (The discrepancy view) ตามทัศนะนี้
คือความไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น
2. ทัศนะเชิงประชาธิปไตย (The democratic view) จะเน้นการศึกษาความต้องการตาม
การรับรู้ของกลุ่มบุคคลที่อ้างอิงที่สาคัญๆขององค์กรนั้นๆ และถือเอาความต้องการของบุคคลเหล่านี้เป็นความ
ต้องการขององค์กร
3. ทัศนะเชิงวิเคราะห์ (The analytic view) จะเน้นการรวบรวมปัญหาอย่างเป็นระบบและ
แก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน
4. ทัศนะเชิงวินิจวิเคราะห์ (The diagnostic view) จะมองความต้องการจาเป็นในลักษณะ
ความจา เป็นขัน้ พื้นฐาน ซึ่งถ้าขาดหายไปหรือไม่ได้รับการตอบสนองแล้วจะเกิดความเสียหายหรืออันตราย
คูมส์และอาเมท (Coombs and Ahmed, 1974 อ้างถึงใน จิรชน ตั้งเจริญสมุทร, 2546, หน้า
19 ) ได้กล่าวถึงความต้องการด้านการศึกษาของบุคคลไว้ดังนี้
1. ความต้องการในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องทั่วๆไป เช่นการเรียนรู้หนังสือ การอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความเข้าใจอย่างง่ายๆ เรื่องของวิทยาศาสตร์และภาวะแวดล้อมรอบตัว
2. ความต้องการในการศึกษาเพื่อปรับปรุงชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้น เช่น ความรู้พื้นฐาน ทักษะ
และทัศนคติพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีชึ้น
3. ความต้องการในการศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชนที่ตนอยู่อาศัย เช่น ความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
การปกครองของท้องถิ่นและประเทศ
4. ความต้องการในการศึกษาด้านอาชีพเช่น ความรู้และทักษะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางเศรฐกิจและที่เป็นประโยชน์ในการดารงชีพ เป็นต้น
ซีสสัน (Scisson, 1982 อ้างถึงในรัชดา คงคาหลวง, 2550, หน้า 42) ให้คานิยามความต้องการ
ทางการศึกษาว่า ความต้องการทางการศึกษาเป็นผลของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์ประกอบความ
ต้องการ (Need Component) 3 องค์ประกอบคือ
1. สมรรถภาพ (Competence) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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2. ความเกี่ยวข้อง (Relevance) เป็นความสามารถในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะ
เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล
3. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นความตั้งใจของบุคคลที่จะปรับปรุงความสามารถในการ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเอง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของนั ก วิช าการเกี่ ยวกั บ “ความต้ อ งการ” ที่ ก ล่ าวมาข้า งต้ น ผู้ วิ จั ย
สามารถสรุปแนวคิด เรื่องความต้องการได้เป็น 3 แนวทางหลักคือ ความต้องการที่มีมุมมองจากบรรทัดฐานที่
ควรจะเป็น ความต้องการที่มาจากความรู้สึกของตัวบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นจะ
แสดงออกถึงความต้องการหรือไม่ก็ตาม และความต้องการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งใน
องค์กรหรือตัวบุคคล
ส่วนแนวคิดด้านการศึกษาความต้องการนั้น โนวส์ (Knowles, 1980, อ้างถึงใน รัชดา คงคา
หลวง, 2550, หน้า 43) ได้เสนอแนะแหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลความต้องการทางการศึกษาเพื่อไป
ประกอบการประเมินความต้องการ (Needs assessment) ตามคานิยามความต้องการซึ่งได้เสนอไว้ว่า
แหล่งข้อมูลความต้องการทางการศึกษาได้แก่
1. ตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา
2. บุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเป้าหมาย
3. สื่อมวลชนต่างๆในสังคมบุคคลเป้าหมาย
4. องค์กรทางสังคมและชุมชนของบุคคลเป้าหมาย
ในการวิจั ยเรื่อง ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษา
ญี่ปุ่นในสถานศึกษานี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ แบรดชอว์ (Bradshaw,1972 ) ประเภทความต้องการที่บุคคล
รู้สึก (Felt need) มาเป็นแนวทางในการนิยามความต้องการ ดังนั้นความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและ
ครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาจึงหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดตามการรับรู้ของแต่ละบุคคลที่
อยากจะให้ มี ก ารสอนภาษาญี่ ปุ่ น ในสถานศึ ก ษา และน าแนวคิ ดด้ า นการศึ กษาความต้อ งการของ โนวส์
(Knowles, 1980 ) เรื่องแหล่งข้อมูลความต้องการทางการศึกษามาเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ซึ่งใน
งานวิจัยนี้กาหนดให้แหล่งข้อมูลได้แก่ ตัวบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา คือนักเรียน และบุคคลอื่นๆที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเป้าหมาย คือ ผู้ปกครอง และครู
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4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การจัดการสอนภาษาต่างประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นในที่นี้จึงขอนาเสนอประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ศธ., 2551, หน้า8) เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ในด้านความรู้มุ่งเน้นให้มีทั้ง
ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล หลักสูตรจึงยึดหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา กาหนดให้ผู้เรียน
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กาหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้กาหนดสาระการ
เรียนรู้ 4 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ 8 มาตรฐาน ดังนี้
4.1 สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(ศธ. , 2551, หน้า193-194)
1. ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร

ได้แ ก่ การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในการฟัง -พู ด -อ่ า น-เขี ย น

แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
2. ภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบ
อาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะท้อนว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กาหนดโดยยึดสาระการเรียนรู้ 4 สาระที่ได้กล่าวข้างต้น มีทั้งหมด 8 มาตราฐาน (ศธ., 2551, หน้า 200-211)
ได้แก่
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
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มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดย
การพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
นาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
4.3 การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าสาหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและ
จุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้าหนัก
ของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต
กาหนดกรอบโครงสร้ างเวลาเรี ยนสาหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นละ 120 ชั่วโมง
จานวน 3 หน่วยกิต (ศธ., 2551, หน้า 20-21)
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5. ธุรกิจญีป่ นุ่ ในประเทศไทย
ปัจจุบันผู้ลงทุนธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นมีอัตราส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งจากบรรดานักลงทุนชาว
ต่างประเทศทั้งหมด เห็นได้จากข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 มีทั้งหมด 2,714 ราย ในจานวนนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจานวนผู้ลงทุนสูง
ที่สุดถึง 978 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 ของจานวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งหมด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2554 อ้างถึง
ใน นรีนุช ดารงชัย, ม.ป.ป. , หน้า10)
ในปี 2555 มีบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่น ประจาประเทศไทยอยู่ 1371 แห่ง
(Japanese Chamber of Commerce, 2012) ประเภทธุรกิจที่มีสัดส่ว นสูงเป็นอันดับหนึ่งได้แก่
อุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ร้อยละ 18.8 ) ธุรกิจ
ขนส่ง (ร้อยละ 5.8) บริษัทก่อสร้าง (ร้อยละ 5.3) ธุรกิจประกันภัย (ร้อยละ 3.9) โรงแรมและร้ านอาหาร
การค้าปลีก (ร้อยละ 3.2) เป็นต้น
บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่หนาแน่นในพื้นที่ตอนกลางของกรุงเทพมหานคร และบางส่วนใน
ตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทญี่ปุ่นจะ
รวมตัวอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด ใน
ภาคเหนือมีอยู่เพียงแค่จังหวัดเดียวคือจังหวัดลาพูน ส่วนภาคอื่นๆ ในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีข้อมูลการ
ลงทะเบียนกับหอการค้าญี่ปุ่นแต่อย่างใด ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงความหนาแน่นของธุรกิจญี่ปุ่นจาแนกตามพื้นที่ประกอบการในประเทศไทย
(ที่มา: นรีนุช ดารงชัย, ม.ป.ป., หน้า 9)

ในภาพที่ 4 จะเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ หนึ่งที่มีธุรกิจญี่ปุ่นรวมตัวอยู่อย่าง
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. งานวิจัยและการสารวจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
6.1 จานวนสถานศึกษาและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
จากการสารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยของเจแปนฟาวน์เดชั่น
กรุ ง เทพ ในปี 2555 พบว่า มี ส ถาบั น การศึก ษาที่ส อนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 465 แห่ ง มีผู้ เรีย นจานวน
129,616 คน เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับผลจากการสารวจในปี 2552 ที่มีผู้เรียนจานวน 78,802
คน นับเป็นลาดับที่ 7 ของโลก ในจานวนนี้มี ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามากถึง 88,325 คน เป็นสถิติที่
เพิ่มขึ้น ตรงข้ามกับ ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีจานวนเพียง 19,908 คนและเป็นสถิติที่ลดลง

(Japan

Foundation, 2556, หน้า 1-3) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษามีบทบาท
ส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ในประเทศไทย การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสอนภาษาญี่ ปุ่ นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาจึงมีความสาคัญ
6.2 การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาในประเทศไทย
มิฮะระ ริวชิ (Mihara Ryushi), นพวรรณ บุญสมและ ประภา แสงทองสุข (2541, หน้า
153-157) สารวจเกี่ยวกับ คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่ เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลายในเดือนตุลาคม 2540
จานวน 64 แห่ง แบ่งตามภาคเป็น ภาคกลาง 45 แห่ง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง ภาค
ตะวันออก 6 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง ผลการสารวจด้านเหตุผลในการเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีจานวน
ผู้ตอบสูงสุดได้แก่ เปิดสอนตามนโยบายของผู้บริหาร 37 แห่ง รองลงมาได้แก่การเปิดสอนตามความต้องการ
ของนักเรียน 31 แห่ง เปิดสอนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 14 แห่ง และเปิดสอนตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง 8 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ เช่น มีครูได้รับการอบรมภาษาญี่ปุ่น มีบริษัทญี่ปุ่น
รอบๆโรงเรียนเป็นจานวนมาก นักเรียนคิดจะเข้าทางานที่บริษัทญี่ปุ่นเมื่อจบการ ศึกษา และต้องการมีความรู้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น ด้านปัญหาในการสอนที่พบสูงสุดได้แก่ สื่ออุปกรณ์การสอนไม่
เพียงพอ ลาดับรองลงมาได้แก่ ตาราเรียนราคาแพง ขาดแคลนครู จานวนคาบสอนไม่เพียงพอต่อการสอน
นักเรียนไม่สนใจเรียน เป็นต้นตามลาดับ
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, น้าทิพย์ เมธเศรษฐ, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
(2547, หน้า 223-233 ) สารวจความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่น สัปดาห์ละ
1-4 คาบในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จานวน 68 แห่ง สารวจในเดือนมิถุนายน 2546 ผลการสารวจ
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ประเด็นเรื่องเหตุผลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น พบว่าเหตุผลที่มาจากความต้องการของผู้เรียนจะอยู่ในลาดับต้นๆ
ได้แก่ เลือกเรียนเพราะชอบภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 74.43 ลาดับรองลงมาได้แก่ สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ร้อยละ
69.28 ต้องการใช้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.67 และต้องการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 22.76 ส่วน
เหตุผลที่ไม่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนเช่น เพราะเพื่อนชักชวน ผู้ปกครองแนะนาให้เรียน มีญาติเรียน
จะอยู่ในลาดับต่าประมาณ ร้อยละ 10
ผลการสารวจยังชี้ว่าหัวข้อที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากที่สุด ได้แก่ ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ร้อยละ72.16 รองลงมาได้แก่สนใจคนญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น ร้อยละ 63.99 เทคโนโลยีของญี่ปุ่น ร้อยละ
56.78 การ์ตูนและเกม ร้อยละ 53.59 ในประเด็นเหล่านี้นักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกับในต่างจังหวัด
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คือหัวข้อภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น สนใจเป็นลาดับที่
หนึ่งและสองเช่นเดียวกัน แต่นักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะสนใจการ์ตูนและเกมในลาดับที่สูงกว่า
นักเรียนในต่างจังหวัด
สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา (2553, หน้า 21-30 ) ใช้กรอบแนวคิดของ อีเลน เค โฮวิตซ์ (Elaine
K. Horwitz ) เรื่องความเชื่อ2 (Belief) ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ม.6 ที่
เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 505 คน และความเชื่อของครูผู้สอน จานวน 30
คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความเชื่อด้านบวกที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ความเชื่อด้านแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นสูงที่สุด คือ อยากพูดภาษาญี่ปุ่นเก่ง และรองลงมาได้แก่ หากพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจะมี
โอกาสทางานดีๆ การเรียนรู้เพลง ละคร การ์ตูนญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตามลาดับ
ความเชื่อด้านกลยุทธ์การเรียนและการสื่อสารที่อยู่ในลาดับสูงๆได้แก่ การพูดและฝึกซ้าๆ การออกเสียงที่
ถูกต้อง การแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะเริ่มเรียน
ด้านครูผู้สอนพบว่ามีความเชื่อด้านบวกที่คล้ายคลึงกับนักเรียน

ในส่วนที่แตกต่างกันได้แก่

บทบาทที่แตกต่างกัน เช่นความเชื่อที่ว่าการเรียนไม่ได้ดีมีสาเหตุจากครู และการเรียนกวดวิชาเป็นสิ่งจาเป็น
ดังนั้นครูอาจปรับเทคนิคการสอน การทากิจกรรมในห้องให้น่าสนใจ

และทาความเข้าใจกับนักเรียนในด้าน

สาระสาคัญของหลักสูตร รวมทั้งคานึงถึงความต้องการในการนาไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนด้วย

2

ความเชื่อ (Belief) หมายถึงความคิดหรือความรู้สึกในใจหรือความเชื่อมั่นที่ผู้เรียนหรือผู้สอนมีต่อวิธกี ารเรียนภาษา การเรียนภาษาจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ถ้าผู้สอนมีวิธกี ารสอนทีส่ อดคล้องกับความเชื่อของผู้เรียน
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โยชิกะวะ (Yoshikawa) (2011, p.75-84) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมปลาย โดยการสอบถามนักเรียนที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่นตามแผนการเรียนสัปดาห์ละ 4 คาบ จากนักเรียนชั้น ม.4 จานวน 910 คน ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจั ยที่เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจาก ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัว ผู้เรียน ได้แก่ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ และปัจจัยด้านเนื้อหาสาระการ
สอนที่ทาให้รู้ สึกว่าสัมผัส ความเป็นญี่ปุ่นได้ พฤติกรรมการเรียนที่มีผลผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น เช่น เมื่อมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น และเมื่อมีคนญี่ปุ่นมาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ผล
การศึกษานี้ ชี้ให้ เห็ น ว่าการสอนโดยคานึ งถึง ระดับการเรียนรู้และความต้องการของผู้ เรียนและการสร้า ง
เครือข่ายกับชาวญี่ปุ่นมีความสาคัญต่อผู้เรียน
นภสินธุ์ แผลงศร (2006, หน้า65-74) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและวิธีสอน
ภาษาต่างประเทศที่ได้มีผู้นามาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน ไว้ 7 วิธี คือ สอนแบบอธิบาย
ไวยากรณ์และแปล วิธีสอนตรง สอนแบบฟัง-พูด สอนแบบธรรมชาติ สอนแบบเงียบ สอนแบบชักชวน และ
สอนแบบเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่า ไม่เพียงแต่กิจกรรมที่
เป็นไปตามหลักกระบวนการเรียนรู้ภาษาและวัตถุประสงค์ของบทเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติใน
ห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นการฟัง การเข้าห้องสมุด การเข้าค่ายภาษา การเข้า
ร่วมการประกวดทางภาษา เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมควบคู่กันไป
นรีนุช ดารงชัย (ม.ป.ป., บทคัดย่อ) วิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังต่อคุณสมบัติของบุคลากรด้าน
ญี่ปุ่นศึกษาตลอดจนความคาดหวังต่อแนวทางการเรียนการสอนด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของทั้งผู้เรียน
และผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม โดย
ทาการเก็บข้อมูล ( ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2554 ) จากทั้งบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้าน
ญี่ปุ่นศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งสิ้นจานวน 123 คน และผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานกับพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จานวน 53 คน
ผลการวิจัยพบว่า ความจาเป็นในการว่าจ้างบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษายังมี
อยู่มาก แต่หลายองค์กรประสบกับปัญหาการสรรหาบุคลากรด้านญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเข้าทางาน เพราะบุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการยังมีอยู่น้อย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความคาดหวังต่อคุณสมบัติของ
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ผู้สาเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษามีความคลาดเคลื่อนระหว่างบัณฑิตและผู้ประกอบการ กล่าวคือ บัณฑิตจะ
คาดหวั ง และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระดั บ ความสามารถและทั ก ษะทางการใช้ ภ าษามากที่ สุ ด

ในขณะที่

ผู้ประกอบการคาดหวังบุคลากรที่มีความสามารถในการทาความเข้าใจและตัดสินใจ อีกทั้งนาภาษาญี่ปุ่นมาใช้
ในการดาเนินธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวมเป็นเพียงพื้นฐาน
อย่างหนึ่งในการทางานเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งบัณฑิตและผู้ประกอบการ ต้องการให้มีการเรียนการสอน
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และสามารถนาไปประกอบวิชาชีพได้จริง มากกว่าการเรียนการสอนจากตาราเรียนและ
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย สรุปเป็นภาพรวมได้เป็น 3
แนวทางคือ ศึกษาเพื่อหาเหตุผลในการเปิดสอนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือความต้องการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น
ของนักเรียน แนวทางต่อมาคือศึกษาด้านจิตวิทยาหรือปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น และแนวทางสุดท้ายเป็นการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการจัดการสอนญี่ปุ่น
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรบุคคลภาคธุรกิจญี่ปุ่น
โดยสรุปจะเห็นได้ว่างานวิจัยเหล่านี้ได้มุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาที่มีการเปิด สอนภาษาญี่ปุ่นอยู่
แล้ว เน้นการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมมากกว่าการวิจัยเฉพาะพื้นที่ หรือไม่ก็เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งจัด
การศึ กษาในระดั บ อุ ดมศึก ษาเพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิต ดั งนั้ น การวิ จัย เพื่ อศึ กษาความต้ องการของผู้ เ รีย น ผู้ ส อน
ผู้ ป กครองซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย ก่อ นที่ จ ะมี ก ารเปิ ด สอนภาษาญี่ ปุ่ น เป็ น วิ ช าภาษาต่า งประเทศในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทาการสารวจในสถานศึกษาระดับท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควร
ศึกษา
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บทที่3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 3 กลุ่มประกอบด้วย
1. นักเรียนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
โรงเรียนวัดดอนพุดซา ตาบลสามบัณฑิต โรงเรียนวัดพรานนก ตาบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
ตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจานวนประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 120 คน ในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก
สาเหตุ ที่ ผู้ วิ จั ย เลื อกประชากรเป็ น นัก เรีย นระดั บมั ธ ยศึ ก ษาตอนต้ น มี เหตุ ผ ล 2 ประการ
กล่าวคือ ประการแรก ผู้วิจัยอ้างอิงจากผลการสารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยของ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ในปี 2555 มีจานวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจานวนสูง
ที่สุด คือ 88,325 คน (Japan Foundation, 2556, หน้า 1-3) ซึ่งเป็นประชากรที่มากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ
ดังนั้นระดับมัธยมศึกษา จึงถือว่าเป็นระดับชั้น เรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่น การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกประชากรให้สอดคล้องกับผลการสารวจดังกล่าว
ประการที่สอง สถานศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการศึกษาสูงสุดใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาตาบลสามปี (2556-2558) องค์การบริหารตาบล
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สามบั ณฑิต ระบุ ไว้ว่า ประชากรส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (อบต.สามบัณฑิต, 2556, หน้า 6)
ต่อจากนั้นเข้าสู่ภาคแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการสารวจความต้องการให้มี การจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจึงเป็นการให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาก่อนจบการศึกษา
ขอบเขตการวิจัยด้านสถานศึกษานั้น ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่าถึงแม้การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการ
วิจัยที่มีพื้นที่ตาบลสามบัณฑิตเป็นเป้าหมาย แต่เนื่องจากประชากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายพื้นที่
ของการวิจัยคือศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีเพียง 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนพุดซา ซึ่ง
ในโรงเรียนนี้มีประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวนเพียง 32 คน ทาให้ขนาดประชากรของการวิจัยมีขนาดเล็ก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขอบเขตของสถานศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 โรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในตาบลสามบัณฑิตตามการ
แบ่งส่ว นราชการ แต่มีพื้นที่ ทางภูมิศาสตร์ ติดต่อกับตาบลสามบัณฑิต ทางทิศตะวันออก(อบต.สามบัณฑิต,
2556, หน้า 4 ) จึงอนุโลมได้ว่า มีเงื่อนไขในด้านที่ตั้งเหมือนกัน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกับโรงเรียนวัดดอนพุดซา มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงเหมาะสมที่จะขยายขอบเขตด้าน
สถานศึกษาเพิ่มเติมอีก 2 โรงเรียนดังทีก่ ล่าวมา ได้แก่ โรงเรียนวัดพรานนก ตาบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียน
วัดหนองไม้ซุง ตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยทั้งสิ้น 120 คน
2. ผู้ปกครองของนักเรีย นในข้อ 1 กาหนดให้ผู้ ปกครอง 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน ดังนั้น
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงมี 120 คน เท่ากับจานวนนักเรียน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันกับประชากร
ในข้อ 1 เนื่องจากกลุ่มประชากรมีขนาดเล็ก
3. ครู ได้แก่ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนวัดดอนพุดซา ตาบลสามบัณฑิต
โรงเรียนวัดพรานนก ตาบลโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมจานวน 38 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันกับประชากรในข้อ 1 เนื่องจาก
กลุ่มประชากรมีขนาดเล็ก
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้ง 3 กลุ่มดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นคาถาม
เกี่ยวกับความต้องการที่จะให้ จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์ของการ
23

วิจัยและตัวแปรที่ต้องการศึกษา จัดทาเป็น 3 ชุดที่มีเนื้อหาตรงกัน แต่มีการปรับสานวนภาษาเพื่อให้นักเรียน
และผู้ปกครองเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้จะมีคาถามเพิ่มเติมสาหรับครู แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คาถามเป็นแบบตรวจ
รายการ ( Check list ) ในกลุ่มประชากรนักเรียน คาถามที่ถามได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มประชากร
ผู้ปกครอง ถามคาถามด้าน เพศ อายุ คุณวุฒิ อาชีพ และกลุ่มประชากรครู ถามคาถาม เพศ อายุ คุณวุฒิ และ
ประสบการณ์การทางาน
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความต้องการที่จะให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 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 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน คาถาม
ด้านทักษะได้แก่ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ส่วนคาถามด้านเนื้อหาได้แก่ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน และการบูรณาการ
ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆ หัวข้อคาถามทั้ง 5 ข้อนี้ กาหนดโดยอ้างอิงจาก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 2 สาระการเรี ยนรู้ กลุ่ มสาระภาษาต่า งประเทศ เป็นแบบสอบถามที่ให้ ต อบ
ตามลาดับความต้องการ

1
2

ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หน้ า 10
ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หน้ า 13
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ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนจานวน 10 ข้อ
กาหนดโดยผู้ วิจั ย ซึ่งพิจ ารณาจากปั จ จั ย แวดล้ อมทางการศึกษา เป็นคาถามให้ เลือกคาตอบได้มากกว่า 1
คาตอบ
2. การสัมภาษณ์ ทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ( Key informant Interviews ) ได้แก่
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของแต่
ละโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารสถานศึกษา นามาตอบโจทย์วัตถุประสงค์การ
วิจัยในข้อ 3 ในเรื่องความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น การสัมภาษณ์พูดคุยในประเด็น
ด้านความคิดเห็นความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่น แนวทางการตั้งคาถามนี้อ้างอิงจากแนวคิดเรื่อง ทรัพยากรการบริหาร 4 ประเภท ( จอมพงศ์
มงคลวนิช, 2555, หน้า 87 ) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารโรงเรียน ได้แก่
Man หมายถึง การบริหารคนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน ในการวิจัยนี้หมายถึง ครูที่มี
ศักยภาพเหมาะสมที่จะสอนภาษาญี่ปุ่น
Money

หมายถึ ง การบริห ารการเงิ น มี งบประมาณเพี ย งพอ ในการวิ จั ย นี้ห มายถึ ง

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครู และจัดหาสื่อการสอน
Material หมายถึง การจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ให้สมบูรณ์และคุ้มค่า ในการวิจัยนี้หมายถึง
ห้องเรียน สื่อการสอนทันสมัย หนังสือ
Management หมายถึง การจัดการงานทั้งหมดให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัย
นี้หมายถึง การจัดคาบเรียนโดยคานึงถึงหลักสูตรทั้งหมด
การสัมภาษณ์เป็นแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอน ( Unstructured Interview ) และทาการจด
บันทึก
3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดาเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารตาราและงานวิจัยที่กี่ยวข้อง

25

2. นาผลจากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และวางแนวทางการสัมภาษณ์ ให้มีเนื้อหา
ที่ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่อง
4. แก้ไขเครื่องมือตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5. นาแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูล
4. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการในเดือนตุลาคม 2556 ดังต่อไปนี้
1.1 เก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มนักเรียน โดยการนาแบบสอบถามไปให้ตอบที่โรงเรียน
มีการขออนุ ญาตจากผู้ อานวยการโรงเรีย น และครูประจาชั้นเรียนก่อน เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้ ว จะเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับมา
1.2 เก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มผู้ปกครอง โดยการให้นักเรียนที่ทาแบบสอบถาม นา
กลับไปให้ผู้ปกครองทาที่บ้าน และนากลับมาคืนในวันต่อมา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา
1.3 เก็บรวบรวมจากประชากรกลุ่มครู โดยการนาแบบสอบถามไปแจกที่โรงเรียน มีการขอ
อนุญาตจากผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อทาเสร็จแล้ว จะเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมา
2. ผู้ วิจั ย สั มภาษณ์เ พื่อ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล จากผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา โดยการขอนั ดเวลา
ล่วงหน้า และไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30 นาที ผู้สัมภาษณ์จดบันทึก
ข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์ แล้วนากลับมาทาการวิเคราะห์เนื้อหา
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการดังนี้
1. ข้อมูล จากแบบสอบถาม ได้นามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ดังนี้
1.1 ใช้สถิติค่าร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล
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1.2 ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ในการวัดความต้องการให้มี
การสอนภาษาญี่ปุ่ น และการเปรี ยบเทีย บความต้องการ คะแนนเฉลี่ ยที่ได้จากการใช้แบบวัดเจตคติของ
ลิเคอร์ท3 เพื่อวัดความต้องการ นามาแปลความหมายดังนี้
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 ใช้สถิติค่าร้อยละและผลรวมของค่าระดับคะแนนในการจัดลาดับความต้องการด้าน
ทักษะ เนื้อหาที่ต้องการให้สอน และเหตุผลที่ต้องการให้สอน การกาหนดค่าคะแนนเพื่อจัดลาดับมีดังนี้
คาตอบ

ค่าคะแนน

ลาดับที่ 1

1

ลาดับที่ 2

2

ลาดับที่ 3

3

ลาดับที่ 4

4

ลาดับที่ 5

5

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นามาประมวลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis )
โดยการบรรยายเนื้ อหาตามที่จ ดบั นทึกได้มา ไม่เน้นการตีความและความรู้สึ กส่ ว นตัว มีการแจกแจงนับ
ใจความ ( สุภางค์ จันทวานิช, 2549, หน้า144 )

3

ดูรายละเอียดในบทนี้ หน้า 24
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการ
จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา มีวัตถุประสงค์
คือ
1.เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ในสถานศึกษา ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเปรียบเทีย บความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด พระนครศรี
อยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบคาบรรยาย นาเสนอในส่วนที่ 1-4
ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยการเขียนบรรยายเชิง
พรรณา นาเสนอในส่วนที่ 5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
สถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการให้ จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
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ส่วนที่ 5 ผลการสั มภาษณ์ข้อมูล ความคิดเห็ นของผู้ บริห ารสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการ
จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น 120 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 112 ชุด
ไม่ได้รับคืน 8 ชุด ในจานวนที่กลับคืนมา 112 ชุด มีคาตอบที่สมบูรณ์จานวน 74 ชุดและไม่สมบูรณ์จานวน 38
ชุด ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเฉพาะคาตอบที่สมบูรณ์จานวน 74 ชุดในการวิเคราะห์
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การสอนภาษาญี่ ปุ่ น
ประกอบด้วย 1) ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรี ยน 3) ข้อมูลความคิด เห็นของนักเรียนด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน 4)
ข้อมูลเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดังตารางที่ 4.1 – 4.9
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
30
44
หญิง
รวม
74

ร้อยละ
40.54
59.46
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 59.46
และเป็นเพศชาย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นเรียน
เรียนอยู่ชั้น
จานวน
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 จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49
รองลงมา คือเรียนอยู่ ชั้น ม.3 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 และ เรียนอยู่ ชั้น ม.2 จานวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.08
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2 ข้อมูลความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของความต้องการของนักเรียนให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

จานวน

ร้อยละ

ลาดับที่

21
25
24
2
2
74

28.38
33.78
32.43
2.70
2.70
100

3
1
2
4
5

ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด
รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนของนักเรียนส่วน
ใหญ่ คือต้องการมาก เป็นลาดับที่ 1 มีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 33.78 ลาดับที่ 2 คือ ต้องการปานกลาง
มีจานวน 24 คิดเป็นร้อยละ 32.43 ลาดับที่ 3 คือต้องการมากที่สุด มีจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38
ลาดับที่ 4 และ5 คือต้องการน้อยและต้องการน้อยที่สุด มีจานวนเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการของนักเรียนให้จัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
คาถาม

นักเรียนต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้
นักเรียน เพียงใด

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
ต้องการ

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
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของนักเรียนด้านทักษะที่ต้องการให้สอน
ทักษะทีน่ กั เรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามลาดับ
ทักษะ

ลาดับที่ 1

ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 3

ลาดับที่ 4

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1) สอนพูดและฟัง
2) สอนอ่าน
3) สอนเขียน
4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน
ทุกด้าน
รวม

8
6
5

10.81
8.11
6.76

32
22
18

43.24
29.73
24.32

15
29
27

20.27
39.19
36.49

19
17
24

25.68
22.97
32.43

55

74.32

2

2.70

3

4.05

14

18.92

74

100

74

100

74

100

74

100

จากตารางที่ 4.5 พบว่าทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ ทักษะ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจานวน 55 คน คิด เป็นร้อยละ 74.32 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูด และฟัง มี
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 และทักษะการอ่าน มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 ตามลาดับ
ทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 2 คือ ทักษะพูดและฟัง มีจานวน 32
คน คิด เป็น ร้อยละ 43.24 รองลงมาได้แก่ ทักษะการอ่าน มีจานวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 29.73 และ
ทักษะการเขียน มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 ตามลาดับ
ทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีจานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.19 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49 และทักษะ
พูดและฟัง มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27 ตามลาดับ
ทักษะที่นักเรีย นต้องการให้ส อนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีจานวน 24
คน คิดเป็น ร้อยละ 32.43 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูดและฟัง มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 และ
ทักษะการอ่าน มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของนักเรียนด้านทักษะที่ต้องการให้
สอน
ผลรวมของ
ทักษะทีน่ ักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุด
ค่าระดับ
ลาดับที่
คะแนน
1) สอนพูดและฟัง
193
2
2) สอนอ่าน
205
3
3) สอนเขียน
218
4
4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน
124
1
จากตารางที่ 4.6 พบว่าทักษะที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ ทักษะ
พูด ฟัง อ่าน เขีย น ทุกด้าน มีผลรวมของระดับค่า คะแนนเท่ากับ 124 รองลงมาลาดับที่ 2 คือ ทักษะพูด
และฟัง มีผลรวมของระดับค่า คะแนนเท่ากับ 193 และลาดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีผลรวมของระดับค่า
คะแนนเท่ากับ 205 และสุดท้ายลาดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีผลรวมของระดับค่าคะแนนเท่ากับ 218
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของนักเรียนด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน
เนื้อหาทีน่ ักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามลาดับ
เนื้อหา

ลาดับที่ 1

ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 3

ลาดับที่ 4

ลาดับที่ 5

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1) ไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น
2) สนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในชีวิตประจาวัน
3) ความรูด้ ้านประเทศ
ญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น
4) ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
การทางานอย่างง่ายๆ
5) เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่น
กับวิชาอื่นๆ
รวม

7

9.46

16

21.62

10

13.51

19

25.68

22

29.73

41

55.41

19

25.68

4

5.41

8

10.81

2

2.7

15

20.27

18

24.32

20

27.03

13

17.57

8

10.81

4

5.41

16

21.62

31

41.89

13

17.57

10

13.51

7

9.46

5

6.76

9

12.16

21

28.38

32

43.24

74

100

74

100

74

100

74

100

74

100

จากตารางที่ 4.7 พบว่าเนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 55.41 รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่น
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และคนญี่ปุ่น มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น กับเนื้อหาด้าน
การเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆ มีจานวนเท่ากัน คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 ตามลาดับ
เนื ้อ หาที ่น ัก เรีย นต้อ งการให้ส อนมากที ่ส ุด เป็น ล าดับ ที ่ 2 คือ สนทนาภาษาญี่ ปุ่ น ใน
ชีวิตประจาวัน มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น
มีจานวน 18 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 24.32 และเนื้อหาด้า นไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น กับ ภาษาญี่ปุ่นเกี่ย วกับการ
ทางานอย่า งง่า ยๆ มีจานวนเท่า กัน คือ 16 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 21.62 ตามลาดับ และเนื้อ หาด้า นการ
เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆมีจานวนน้อยที่สุดคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76
เนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 3 คือ เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ
ทางานอย่างง่ายๆ มีจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคน
ญี่ปุ่น มีจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.51 ตามลาดับ
เนื ้อ หาที่น ัก เรีย นต้อ งการให้ส อนมากที่ส ุด เป็น ล าดับ ที ่ 4 คือ เนื้อ หาด้า นการเชื่ อมโยง
ภาษาญี่ ปุ่ น กั บ วิ ช าอื่ น ๆ มีจ านวน 21 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 28.38 รองลงมา คือ เนื ้อ หาด้า นไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 19 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 25.68 และเนื้อ หาความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น กับ
เนื้อ หาภาษาญี่ปุ่น เกี่ย วกับ การทางานอย่า งง่า ยๆ มีจานวนเท่า กัน คือ 13

คน คิด เป็น ร้อ ยละ 17.57

ตามลาดับ
เนื ้อ หาที่น ัก เรีย นต้อ งการให้ส อนมากที่ส ุด เป็น ล าดับ ที ่ 5 คือ เนื้อ หาด้า นการเชื่ อมโยง
ภาษาญี่ปุ่ น กับวิช าอื่น ๆ มีจ านวน 32 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 43.24

รองลงมา คือ เนื้อ หาด้า นไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 และเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ มี
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของนักเรียนด้านเนื้อหาที่ต้องการ
ให้สอน
ผลรวมของ
เนื้อหาทีน่ ักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุด
ค่าระดับ
ลาดับที่
คะแนน
1) ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
255
4
2) สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
133
1
3) ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น

203

2

4) ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ

231

3

5) เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆ

288

5

จากตารางที่ 4.8 พบว่าเนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีผ ลรวมของค่า คะแนนเท่า กับ 133 รองลงมา ลาดับ ที่ 2 คือ ความรู้ด้าน
ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 203 ลาดับที่ 3 คือ ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางาน
อย่างง่ายๆ มีผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 231 ลาดับที่ 4 คือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าคะแนน
เท่ากับ 255 และ เนื้อหาด้านการเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆ ต้องการเป็นลาดับสุดท้าย มี ผลรวมของ
ค่าคะแนนเท่ากับ 288
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4 ข้อมูลเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวน ร้อยละและลาดับที่ด้านเหตุผลของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่น
เหตุผล
1. นักเรียนอยากรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3. ผู้ปกครองทางานในโรงงานญี่ปุ่น
4. ผู้ปกครองเคยพูดว่าอยากให้ครูสอน
5. ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จานวนมาก
6. ในโรงเรียนมีครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้
7. โรงเรียนอื่นๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอนที่โรงเรียนของตัวเองบ้าง
8. จะนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
9. ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
10. ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สาคัญในโลกปัจจุบัน
รวม

จานวน ร้อยละ ลาดับที่
66
23.16
1
42
8
10
33
9
38
38
17
24
285

14.74
2.81
3.51
11.58
3.16
13.33
13.33
5.96
8.42
100

2
9
7
4
8
3
3
6
5

จากตารางที่ 4.9 พบว่า เหตุผลที่นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด
เป็นลาดับที่ 1 คือ นักเรียนอยากรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ มีจานวน
66 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 23.16 รองลงมา ลาดับ ที่ 2 คือ นักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มี
จานวน 42 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 14.74 ลาดับ ที่ 3 คือ โรงเรียนอื่นๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอนที่
โรงเรี ยนของตัวเองบ้ าง

มีจานวน 38 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 13.33 เท่ากันกับเหตุผลด้านการนาความรู้

ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน มีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เช่นกัน ลาดับที่ 4 คือ ในจังหวัดอยุธยามี
โรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จานวนมาก มีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 ลาดับที่ 5 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาที่สาคัญในโลกปัจจุบัน มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42 ลาดับที่ 6 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96 ลาดับที่ 7 คือ ผู้ปกครองเคยพูดว่าอยากให้ครูสอน
มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 ลาดับที่ 8 คือ ในโรงเรียนมีครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้ มีจานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.16 และน้อยที่สุดคือ ผู้ปกครองทางานในโรงงานญี่ปุ่น มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูล ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ใน
สถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น 120 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 95
ชุด ไม่ได้รับคืน 25 ชุด ในจานวนที่กลับคืนมา 95 ชุด มีคาตอบที่สมบูรณ์จานวน 72 ชุด และไม่สมบูรณ์
จานวน 23 ชุด ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเฉพาะคาตอบที่สมบูรณ์จานวน 72 ชุดในการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย 1)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ในโรงเรียน 3) ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน 4) ข้อมูลเหตุผลของ
ผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดังตารางที่ 4.10 – 4.20
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ปกครองจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
21
หญิง
51
รวม
72

ร้อยละ
29.17
70.83
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 51
คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และเป็นเพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ปกครองจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
น้อยกว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

3
7
27
31
4
72

รวม

ร้อยละ
4.17
9.72
37.50
43.06
5.56
100.00

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่า ง 41 – 50 ปี มีจานวน
มากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 27 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 37.50 อายุระหว่าง 25 – 30 ปี มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 เป็นลาดับที่3 อายุมากกว่า 50
ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 เป็นลาดับที่ 4 และผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีจานวนน้อยที่สุด จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ปกครองจาแนกตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
จานวน
ต่ากว่าปริญญาตรี
70
ปริญญาตรี
2
ปริญญาโท
รวม
72

ร้อยละ
97.22
2.78
100.00

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามมีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตรี มากที่สุด จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 ลาดับรองลงมามีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 และไม่มีผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ปกครองจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
งานราชการ
1
พนักงานบริษัท
23
เกษตรกร
15
รับจ้างทั่วไป
19
ค้าขาย
2
ทาธุรกิจส่วนตัว
1
แม่บ้าน
9
อื่น ๆ
2
รวม
72

ร้อยละ
1.39
31.94
20.83
26.39
2.78
1.39
12.50
2.78
100.00

จากตารางที่ 4.13 พบว่า อาชีพของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามลาดับสูงสุดได้แก่ พนักงาน
บริษัท จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94 รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
26.39 ลาดับที่ 3 ได้แก่ เกษตรกร จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ลาดับที่ 4 ได้แก่ แม่บ้าน จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ลาดับที่ 5 ได้แก่ ค้าขาย และอื่นๆ มีจานวนเท่ากัน อาชีพละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ
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2.78 และจานวนน้อยที่สุดได้แก่ ราชการและธุรกิจส่วนตัว มีจานวนเท่ากัน อาชีพละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ
1.39
2 ข้อมูลความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
โรงเรียน
ความต้องการของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
1. ต้องการมากที่สุด
2. ต้องการมาก
3. ต้องการปานกลาง
4. ต้องการน้อย
5. ต้องการน้อยที่สุด
รวม

จานวน

ร้อยละ

ลาดับที่

17
25
29
1
72

23.61
34.72
40.28
1.39
100

3
2
1
4
5

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความต้องการผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ส่วนใหญ่คือต้องการปานกลางเป็นลาดับที่ 1 มีจานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.28 ลาดับที่ 2 คือ ต้องการ
มาก มีจานวน 25 คิดเป็นร้อยละ 34.72 ลาดับที่ 3 ต้องการมากที่สุด มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61
ลาดับที่ 4 ต้องการน้อย มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 และไม่มีผู้ตอบ ต้องการน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ต้องการ
ท่านต้องการให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้บุตร
3.81
0.816
มาก
หลาน เพียงใด
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการให้ จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นให้บุตรหลานใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816
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3 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะและเนื้อหาที่ต้องการให้สอน
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะที่ต้องการให้สอนแก่
บุตรหลาน
ทักษะทีต่ ้องการให้สอนแก่บุตรหลานมากที่สุดเรียงตามลาดับ
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ทักษะ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน 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
52 72.22 8 11.11 4
5.56
8 11.11
เขียน ทุกด้าน
รวม
72
100
72
100
72
100
72
100
จากตารางที่ 4.16 พบว่าทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้ สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ ทักษะ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจานวน 52 คน คิด เป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูด และฟัง มี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และทักษะการอ่าน มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามลาดับ
ทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุ ดเป็นลาดับที่ 2 คือ ทักษะพูดและฟัง มีจานวน 31
คน คิดเป็น ร้อยละ 43.06 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39 และ
ทักษะการอ่าน มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ตามลาดับ
ทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีจานวน 32
คน คิดเป็น ร้อยละ 44.44 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และ
ทักษะพูดและฟัง มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 ตามลาดับ
ทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีจานวน 27
คน คิด เป็น ร้อ ยละ 37.50 รองลงมาได้แ ก่ ทัก ษะการอ่า น มีจานวน 22 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 30.56 และ
ทักษะพูดและฟัง มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านทักษะที่
ต้องการให้สอนแก่บุตรหลาน
ผลรวมของ
ค่าระดับคะแนน

ลาดับที่

1) สอนพูดและฟัง

170

2

2) สอนอ่าน

216

3

3) สอนเขียน

222

4

4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน

112

1

ทักษะทีต่ ้องการให้สอนแก่บุตรหลาน

จากตารางที่ 4.17 พบว่าทักษะที่ผู้ปกครองต้องการให้สอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คื อ ทักษะ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีผ ลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 112 รองลงมา ลาดับที่ 2 คือ ทักษะพูด
และฟัง มีผ ลรวมของค่าระดับ คะแนนเท่ากับ 170 ลาดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มี ผ ลรวมของค่าระดับ
คะแนนเท่ากับ 216 และลาดับสุดท้ายได้แก่ ทักษะการเขียน มี ผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 222
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอนแก่
บุตรหลาน
เนื้อหาทีต่ ้องการให้สอนแก่บุตรหลานมากทีส่ ุดเรียงตามลาดับ
เนื้อหา

ลาดับที่ 1

ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 3

ลาดับที่ 4

ลาดับที่ 5

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1) ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

13

18.06

7

9.72

18

25.00

15

20.83

19

26.39

2) สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจาวัน

32

44.44

21

29.17

10

13.89

6

8.33

3

4.17

3) ความรูด้ ้านประเทศ
ญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น

15

20.83

18

25.00

17

23.61

10

13.89

12

16.67

4) ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
การทางานอย่างง่ายๆ

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 พบว่าเนื้อ หาที่ผู้ปกครองต้อ งการให้ส อนมากที่สุด เป็นลาดับ ที่ 1 คือ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีจานวน 32 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 44.44 รองลงมา คือ ความรู้ด้าน
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ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และเนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มี
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 ตามลาดับ
เนื ้อ หาที ่ผู ้ป กครองต้อ งการให้ส อนมากที ่ส ุด เป็น ล าดับ ที ่ 2 คือ สนทนาภาษาญี่ ปุ่ น ใน
ชีวิตประจาวัน มีจานวนเท่ากับเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ คือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ
29.17รองลงมา คือ ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ
เนื้อหาด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.72 ตามลาดับ
เนื ้อ หาที ่ผู ้ป กครองต้อ งการให้ส อนมากที ่ส ุด เป็น ล าดับ ที ่ 3 คือ เนื ้อ หาด้า นไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา คือ เนื้อหาความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคน
ญี่ปุ่น กับ เนื้อ หาภาษาญี่ปุ่น เกี่ย วกับ การทางานอย่างง่ายๆ มีจานวนเท่ากัน คือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ
23.61 และเนื้อหาด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน กับเนื้อหาด้านการเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชา
อื่นๆ จานวนเท่ากัน คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 ตามลาดับ
เนื้อ หาที่ผู้ป กครองต้อ งการให้ส อนมากที่ส ุด เป็น ลาดับ ที่ 4 คือ เนื้อ หาด้า นการเชื่อมโยง
ภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆ มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 รองลงมา คือ เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
การทางานอย่า งง่า ยๆ มีจานวน 19 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 26.39 และเนื้อ หาด้า นไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามลาดับ
เนื ้อ หาที่ผู ้ป กครองต้อ งการให้ส อนมากที่ส ุด เป็น ล าดับ ที่ 5 คือ เนื้อ หาด้า นการเชื่อมโยง
ภาษาญี่ ปุ่ น กั บ วิ ช าอื่ น ๆ มีจ านวน 30 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 41.67 รองลงมา คือ เนื ้อ หาด้า นไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.39 และเนื้อหาความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มี
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านเนื้อหาที่
ต้องการให้สอนแก่บุตรหลาน
ผลรวมของ
ค่าระดับคะแนน

ลาดับที่

1) ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

236

4

2) สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน

143

1

3) ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น
4) ภาษาญีป่ ุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ

202
216

2
3

5) เชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่นๆ

283

5

เนื้อหาทีต่ ้องการให้สอนแก่บุตรหลาน

จากตารางที่ 4.19 พบว่าเนื้อ หาที่ผู้ปกครองต้อ งการให้ส อนมากที่สุดเป็นลาดับ ที่ 1 คือ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่า กับ 143 รองลงมา ลาดับ ที่ 2 คือ
ความรู้ด้านประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 202 ลาดับที่ 3 คือ ภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 216 ลาดับที่ 4 คือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 236 และ เนื้อหาด้านการเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นกับวิชาอื่ นๆ ต้องการเป็น
ลาดับสุดท้าย มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 283
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4 ข้อมูลเหตุผลของผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนและร้อยละของเหตุผลของผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนมีการสอน
ภาษาญีป่ ุ่น
เหตุผล
1. อยากให้บุตรหลานรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1
ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
2. เห็นบุตรหลานสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3. ท่านทางานในโรงงานญี่ปุ่น
4. ท่านคิดมานานแล้วว่าอยากให้โรงเรียนสอน
5. ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จานวนมาก
6. ในโรงเรียนมีครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้
7. โรงเรียนอื่นๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอนที่
โรงเรียนของตัวเองบ้าง
8. บุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
9. ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
10. ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สาคัญในโลกปัจจุบัน
รวม

จานวน
67

ร้อยละ
22.71

ลาดับที่
1

17
21
25
47
27
35

5.76
7.12
8.47
15.93
9.15
11.86

8
7
6
2
5
4

42
4
10
295

14.24
1.36
3.39
100.00

3
10
9

จากตารางที่ 4.20 พบว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมาก
ที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ อยากให้บุตรหลานรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
มีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.71 รองลงมา ลาดับที่ 2 คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น
จานวนมาก มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.93 ลาดับที่ 3 คือ บุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไป
ทางาน มีจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24 ลาดับที่ 4 คือ โรงเรียนอื่นๆมีสอนภาษาญี่ปุ่นจึงอยากให้สอน
ที่โ รงเรี ย นของตัว เองบ้ าง มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.86 ล าดับที่ 5 คือ ในโรงเรียนมีครูที่ส อน
ภาษาญี่ปุ่นได้ มีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15 ลาดับที่ 6 คือ คิดมานานแล้วว่าอยากให้โรงเรียนสอน มี
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 ลาดับที่ 7 คือ ผู้ปกครองทางานในโรงงานญี่ปุ่น มีจานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.12 ลาดับที่ 8 คือ เห็นบุตรหลานสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.76 ลาดับที่ 9 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สาคัญในโลกปัจจุบัน มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39
และลาดับสุดท้ายคือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ครูรวมทั้งสิ้น 38 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 38 ชุด

มี

คาตอบที่สมบูรณ์ 38 ชุด ผู้วิจยั ได้ใช้ข้อมูลจานวน 38 ชุดในการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย 1) ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 3)
ข้อมูลความคิดเห็นของครูด้านทักษะ เนื้อหา ระดับชั้น และจานวนคาบที่ต้องการให้สอน 4) ข้อมูลเหตุผลของ
ครูที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดังตารางที่ 4.21 – 4.35
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนและร้อยละของครูจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
9
หญิง
29
รวม
38

ร้อยละ
23.68
76.32
100.00

จากตารางที่ 4.21 พบว่าครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.32 และเป็นเพศชาย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนและร้อยละของครูจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
น้อยกว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

2
11
14
3
8
38

ร้อยละ
5.26
28.95
36.84
7.89
21.05
100.00

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ครูที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.84 รองลงมามีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95 ลาดับที่ 3 มีอายุ
มากกว่า 50 ปี มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ลาดับที่ 4 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.89 และผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26
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ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของครูจาแนกตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
จานวน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

32
6
38

รวม

ร้อยละ
84.21
15.79
100.00

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.21 ลาดับรองลงมามีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
15.79 และไม่มีผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของครูจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
อาชีพ
จานวน
น้อยกว่า 5 ปี
15
6 – 10 ปี
10
11 – 20 ปี
5
21 – 30 ปี
2
มากกว่า 30 ปี
6
รวม
38

ร้อยละ
39.47
26.32
13.16
5.26
15.79
100.00

จากตารางที่ 4.24 พบว่าครูที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ
15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 รองลงมาคือ ครูที่มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 6 – 10 ปี จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.32 ลาดับที่3 ครูที่มีมปี ระสบการณ์การทางานมากกว่า 30 ปีมีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
15.79 ลาดับที่ 4 ครูที่มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 11 – 20 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16
และครูที่มปี ระสบการณ์การทางานระหว่าง 21 – 30 ปี มีจานวนน้อยที่สุดคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26

46

2 ข้อมูลความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนและร้อยละของความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

ความต้องการของครูที่มีต่อ
การจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ต้องการน้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

ลาดับที่

3
23
9
2
1

7.89
60.53
23.68
5.26
2.63

3
1
2
4
5

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ คือ
ต้องการมาก เป็นลาดับที่ 1 มีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 ลาดับที่ 2 คือ ต้องการปานกลาง มีจานวน
9 คิดเป็นร้อยละ 23.68 ลาดับที่ 3 ต้องการมากที่สุด มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ลาดับที่ 4 ต้องการ
น้อย มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และ ลาดับสุดท้าย ต้องการน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
2.63
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
คาถาม
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ต้องการ
ท่านต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นให้
3.66
0.815
มาก
นักเรียน หรือไม่
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.815
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3 ข้อมูลความคิดเห็นของครูด้านทักษะ เนื้อหา ระดับชั้นและจานวนคาบทีต่ ้องการให้สอน
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านทักษะที่ต้องการให้สอน
ทักษะที่ต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามลาดับ
ทักษะ
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน 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
14 36.84 11 28.95 13 34.21
เขียน ทุกด้าน
รวม
38
100
38
100
38
100
38
100
จากตารางที่ 4.27 พบว่าทักษะที่ครูต้องการให้ส อนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 คือ ทักษะพูด
และฟัง มีจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.16 รองลงมาได้แก่ทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84
ทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 2 คือ ทักษะพูดและฟัง มีจานวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.21 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95
และทักษะการเขียน มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ตามลาดับ
ทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีจานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.05 รองลงมาได้แก่ ทักษะการเขียน มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95
ทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุดเป็นลาดับที่ 4 คือ ทักษะการเขียน มีจานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาได้แก่ ทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21
และทักษะการอ่าน มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของครูด้านทักษะที่ต้องการให้
สอน
ผลรวมของ
ค่าระดับคะแนน
54

ควรสอนทักษะด้านใดมากที่สุด
1) สอนพูดและฟัง

อันดับที่
1

2) สอนอ่าน

117

3

3) สอนเขียน

121

4

4) สอนพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน

88

2

จากตารางที่ 4.28 พบว่าทักษะที่ครูต้องการสอนมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 คือ ทักษะพูดและ
ฟัง มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 54 ลาดับที่ 2 คือทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ทุกด้าน มีผลรวมของค่า
ระดับคะแนนเท่ากับ 88 รองลงมา ลาดับที่ 3 คือ ทักษะการอ่าน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 117
และลาดับสุดท้ายได้แก่ทักษะการเขียน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 121
ตารางที่ 4.29 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูดา้ นเนื้อหาที่ต้องการให้สอน
เนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากที่สุดเรียงตามลาดับ
เนื้อหา

ลาดับที่ 1

ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 3

ลาดับที่ 4

ลาดับที่ 5

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1) ไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น
2) การสนทนาภาษาญีป่ ุ่น
ในชีวิตประจาวัน
3) สังคมและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

1

2.63

-

-

10

26.32

10

26.32

17

44.74

33

86.84

4

10.53

-

-

-

-

1

2.63

-

-

10

26.32

14

36.84

8

21.05

6

15.79

4) ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการ
ทางานอย่างง่ายๆ

4

10.53

17

44.74

9

23.68

8

21.05

-

-

-

-

7

18.42

5

13.16

12

31.58

14

36.84

38

100

38

100

38

100

38

100

38

100

5) บูรณาการภาษาญี่ปุ่น
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ
รวม

จากตารางที่ 4.29 พบว่า เนื้อหาที่ครูต้องการให้ส อนมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 คือ สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 รองลงมา คือ ศัพท์และการสนทนา
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ภาษาญี่ปุ่ น เกี่ย วกับ การทางานอย่ างง่ายๆ

มีจานวน 4 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 10.53 และเน้นไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ตามลาดับ
เนื้อหาที่ครูต้องการให้ส อนมากที่สุด เป็นลาดับที่ 2 คือ ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่าง
ง่ายๆ มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาคือสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.32 และบูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆมีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
18.42
เนื้อหาที่ครูต้องการให้สอนมากที่สุด เป็นลาดับที่ 3 คือ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจานวน
14 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.84 รองลงมาคือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32
และภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68
เนื้อหาที่ครูต้องการให้ส อนมากที่สุด เป็นลาดับที่ 4 คือบูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมาคือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.32 และเนื้อหาด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ
มีจานวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05
เนื้อหาที่ครูต้องการให้ส อนมากที่สุด เป็นลาดับที่ 5 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มีจานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมา คือ บูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ มีจานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.84 และสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79
ตารางที่ 4.30 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นด้านเนื้อหาที่ครูต้องการให้สอน
เนื้อหาที่ต้องการให้สอน
1)
2)
3)
4)
5)

เน้นไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศัพท์และการสนทนาภาษาญีป่ ุ่นเกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ
บูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

ผลรวมของ
ค่าระดับคะแนน

ลาดับที่

156
46
124
97
147

5
1
3
2
4

จากตารางที่ 4.30 พบว่า เนื้อหาที่ครูต้องการให้ส อนมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 46 รองลงมา ลาดับที่ 2 คือ ภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับการทางานอย่างง่ายๆ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 97 ลาดับที่ 3 คือ สังคมและวัฒนธรรม
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ญี่ปุ่น มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 124 ลาดับที่ 4 คือ บูรณาการภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 147 และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ต้องการเป็นลาดับสุดท้าย มีผลรวม
ของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 156
ตารางที่ 4.31 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านระดับชั้นที่ควรสอน
ระดับชั้นทีค่ วรสอนมากที่สุดเรียงตามลาดับ
ระดับชั้น
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน 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 พบว่าความคิดเห็นของครูด้านระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นลาดับที่ 1 คือ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 มีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 และสุดท้ายคือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.63
ระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นลาดับที่ 2 คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจานวน 37คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.37 รองลงมา คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63
ระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นลาดับที่ 3 คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา คือ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47
ตารางที่ 4.32 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของครูด้านระดับชั้นที่ควรสอน
ผลรวมของ
ระดับชั้นทีค่ วรสอนมากที่สุด
ลาดับที่
ค่าระดับคะแนน
68
1
1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
75
2
2) มัธยมศึกษาปีที่ 2
85
3
3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
จากตารางที่ 4.32 พบว่าระดับชั้นที่ควรสอนมากเป็นลาดับที่ 1 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 68 รองลงมาลาดับที่ 2 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลรวมของ
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ค่าระดับคะแนนเท่ากับ 75 และลาดับสุดท้ายคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลรวมของค่าระดับคะแนน
เท่ากับ 85
ตารางที่ 4.33 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของครูด้านจานวนคาบต่อสัปดาห์ที่ควรสอน
จานวนคาบต่อสัปดาห์ทคี่ วรสอนเรียงตามลาดับ
จานวนคาบ

ลาดับที่ 1

ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 3

ลาดับที่ 4

ลาดับที่ 5

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน 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 พบว่าจานวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดลาดับที่ 1 คือ ควรสอน 2
คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาได้แก่ 4 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.79 และ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 ตามลาดับ
จานวนคาบที่ควรสอนต่อ สัปดาห์มากที่สุดลาดับที่ 2 คือ ควรสอน 3 คาบต่อสัป ดาห์ มี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 รองลงมาได้แก่ ควรสอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น มีจานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.58 และ ควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ตามลาดับ
จานวนคาบที่ควรสอนต่อ สัปดาห์มากที่สุดลาดับที่ 3 คือ ควรสอน 1 คาบต่อสัป ดาห์ มี
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79 รองลงมาได้แก่ ควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.42และ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามลาดับ
จานวนคาบที่ควรสอนต่อ สัปดาห์มากที่สุดลาดับที่ 4 คือ ควรสอน 3 คาบต่อสัป ดาห์ มี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 รองลงมาได้แก่ ควรสอน 4 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.95และ ควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ตามลาดับ
จานวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากที่สุดลาดับที่ 5 คือ ควรสอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น
มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ ควรสอน 4 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.11และ ควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.34 แสดงผลรวมของค่าระดับคะแนนและลาดับของความคิดเห็นของครูด้านจานวนคาบต่อสัปดาห์
ที่ควรสอน
ผลรวมของ
จานวนคาบควรสอนต่อสัปดาห์
ลาดับที่
ค่าระดับคะแนน
1)
2)
3)
4)
5)

1 คาบ
2 คาบ
3 คาบ
4 คาบ
สอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น

123
67
104
142
134

3
1
2
5
4

จากตารางที่ 4.34 พบว่าจานวนคาบที่ควรสอนต่อสัปดาห์มากเป็นลาดับที่ 1 คือ ควรสอน 2
คาบต่อสัปดาห์ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 67 รองลงมาลาดับที่ 2 คือ ควรสอน 3 คาบต่อสัปดาห์
มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 104 ลาดับที่ 3 คือควรสอน 1 คาบต่อสัปดาห์ มีผลรวมของค่าระดับ
คะแนนเท่ากับ 123 ลาดับที่ 4 คือ ควรสอนเป็นกิจกรรมชมรมเท่านั้น มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ
134 และลาดับสุดท้ายคือควรสอน 4 คาบต่อสัปดาห์ มีผลรวมของค่าระดับคะแนนเท่ากับ 142
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4 ข้อมูลเหตุผลของครูที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
ตารางที่ 4.35 แสดงจานวนและร้อยละของเหตุผลของครูที่ต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
เหตุผล
1. นักเรียนมีโอกาสเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
2. เห็นนักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3. ผู้ปกครองของนักเรียนทางานในโรงงานญี่ปุ่น
4. ผู้ปกครองต้องการให้ครูสอน
5. ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จานวนมาก
6. ในโรงเรียนมีครูที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง
7. พัฒนาศักยภาพการสอนของโรงเรียนให้แข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้
8. นักเรียนนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
9. ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
10. ภาษาญีป่ ุ่นเป็นภาษาทีส่ าคัญในโลกปัจจุบัน
11. ครูสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
12. ตอบสนองนโยบายระดับสูง
รวม

จานวน
38

ร้อยละ
26.76

ลาดับที่
1

9
11
1
30
0
6
30
0
2
0
15
142

6.34
7.75
0.70
21.13
0.00
4.23
21.13
0.00
1.41
0.00
10.56
100.00

6
5
9
2
10
7
3
11
8
12
4

จากตารางที่ 4.35 พบว่าเหตุผลที่ครูต้องการให้โรงเรียนจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็น
ลาดับที่ 1 คือ นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษมี
จานวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.76 รองลงมา ลาดับที่ 2 คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น
จานวนมาก และนักเรียนนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 ลาดับที่ 4
คือ ตอบสนองนโยบายระดับสูง มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 ลาดับที่ 5 คือ ผู้ปกครองของนักเรียน
ทางานในโรงงานญี่ปุ่น มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ลาดับที่ 6 คือ เห็นนักเรียนสนใจภาษาญี่ปุ่น
และวัฒ นธรรมญี่ปุ่ น มีจ านวน 9 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 6.34 ล าดับที่ 7 คือ พัฒ นาศักยภาพการสอนของ
โรงเรียนให้แข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ มีจานวน 6 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 4.23 ลาดับที่ 8 คือ ภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาที่สาคัญในโลกปัจจุบัน มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ลาดับที่ 9 คือ ผู้ปกครองต้องการให้ครูสอน
มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 และลาดับสุดท้ายคือ ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ใน
โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง ครูสนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่มีผู้ตอบ
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ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ตารางที่ 4.36 แสดงการเปรียบเทียบความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ส่วนเบี่ยงเบน
ความต้องการ
จานวน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
นักเรียน
74
3.82
0.97
ผู้ปกครอง
72
3.81
0.82
ครู
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
ความต้องการของครูมคี ่าเฉลี่ย 3.66 จากค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันดังกล่าวแสดงว่า นักเรียน ผู้ปกครองและครูมี
ความต้องการให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนไม่แตกต่างกันมาก
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ส่วนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และความต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในส่วนนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ และหั วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของแต่ล ะโรงเรียน ซึ่ง
สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ความคิดเห็นด้านความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความ
พร้ อมของโรงเรี ย นในการจั ดการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ และความต้องการการมีส่ วนร่วมจาก
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อให้ ได้ข้ อมูล เชิง ลึ กจากผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา และตอบโจทย์
วัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 3 ในการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ มีผู้บริหารให้สัมภาษณ์รวม 7
คน
ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังต่อไปนี้
5.1 ประเด็นความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 6 คนมี
ความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพราะเป็นประโยชน์ต่อการนักเรียน เช่น
เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อน และจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้านการทางานเพราะการมี
ความรู้ภาษาต่างประเทศจะทาให้ได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ แต่ มีผู้บริหาร 1 คนที่มีความเห็นว่าการเรียน
ภาษาต่ า งประเทศที่ ส องในตอนนี้ ยั ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น นั ก เรี ย นควรเรี ย นภาษาต่ า งประเทศที่ ห นึ่ ง คื อ
ภาษาอังกฤษให้ได้ดีก่อน
5.2 ประเด็ น ความพร้ อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การสอนเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ผู้ บ ริ ห ารทั้ง 7 คนตอบว่า หากผลการส ารวจชี้ว่าทั้ง นักเรียน ผู้ ป กครอง และครูส่ ว นใหญ่ต้ องการให้ ส อน
โรงเรี ย นมีค วามพร้ อมใน 2 ด้ านคื อ การบริห ารจั ดการ เช่น การจัดชั่ ว โมงเรียนลงในหลั กสู ตร และด้า น
ทรัพยากรสื่อการสอน เช่น สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเงินทุนสนับสนุนการจัดซือ้ ตาราเรียน หนังสือ แต่ขาดความ
พร้อมในด้านครูผู้สอนไม่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือมีความรู้ม าบ้าง แต่ไม่มีความลึกซึ้งมากพอที่จะสอน
นักเรียนได้ ผู้บริหารจานวน 6 คน ตอบว่าไม่พร้อมที่จะส่งเสริมให้ครูไปพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ เพราะจ านวนครูมีจากัด จะก่อให้เกิดปัญหาการทิ้งห้ องเรียน รวมทั้งครูมี
56

ภาระหน้าที่ทางครอบครัว หรือบ้า นอยู่ไกล มีผู้บริหาร 1 คนตอบว่าสนับสนุนให้ไปพัฒนาศักยภาพ โดยให้ครู
ตกลงชั่วโมงสอนกับเพื่อนร่วมงาน
5.3 ประเด็ น ความต้ อ งการการมี ส่ ว นร่ว มจากมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา
ผู้บริหาร 7 คนมีความเห็นตรงกันว่า ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีหลักสู ตรการสอน
ภาษาญี่ปุ่น และเปิดโอกาสให้ครูไปศึกษาร่วม แต่ผู้ บริหารเห็นว่าไม่พร้อมจากปัญหาการทิ้งชั้นเรียนที่ได้กล่าว
มาข้างต้น นอกจากนี้เหตุผลที่สาคัญคือ การไปศึกษาร่วมอาจไม่เกิดความต่อเนื่อง ได้รับความรู้ไม่เข้มข้น และ
ไม่สามารถนามาใช้สอนจริงได้ จึงมองว่าไม่น่า จะเป็นไปได้ โดยสรุปผู้บริหารต้องการให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ส่งอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นมาสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนก่อน เพื่อให้ครู
ได้ศึกษาแนวทางการจัดการสอน และให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ กระตุ้นความสนในในการเรียนรู้ก่อนที่จะ
จัดการสอนจริงในโรงเรียน ความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ ในช่วงแรกไม่ควรตั้งความหวังกับผลการเรียนรู้ไว้สูง ควร
จะประเมินความสนใจการเรียนรู้ของนักเรียนก่อน
สรุป
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ความต้องการของนักเรียน ผู้ ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน ส่วนเนื้ อหาที่
ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และเหตุผลที่นักเรียนต้องการให้
จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ตอบมากที่สุ ดได้แก่ อยากรู้ภ าษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ
ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ด้านทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน ส่วนเนื้อหาที่
ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้
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จั ดการสอนภาษาญี่ ปุ่ น ที่ต อบมากที่สุ ด ได้แก่ อยากให้ บุต รหลานรู้ภ าษาต่า งประเทศเพิ่มขึ้น อีก 1 ภาษา
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ด้าน
ทักษะที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟังและพูด ส่วนเนื้อหาที่ ต้องการให้สอนมากเป็น
อัน ดับ หนึ่ งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่ น ในชีวิตประจาวัน ระดับชั้นเรียนที่ครูเห็ นว่าควรสอนมากที่สุ ดคือ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ ด้านเหตุผลที่ครูต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบ
มากที่สุดได้แก่ นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
2. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการ
จั ดการสอนภาษาญี่ปุ่ น ในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิ ต อ าเภออุทัย จั งหวัด พระนครศรีอยุ ธ ยา พบว่ า
นักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกันมาก
3. ผลการศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนคร
ศรี อยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น พบว่าผู้บริหารมีความต้องการให้มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน
โรงเรียน แต่ขาดความพร้อมด้านครู และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาครูให้ สามารถสอนภาษาญี่ปุ่น
ได้ในอนาคตอาจไม่เพียงพอที่จะสอน จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเพื่อส่งบุคคลากรลงไปช่วย
จัดการทดลองสอนในโรงเรียน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัด การสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา และเปรียบเทียบความต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ ม
ดังกล่าว ตลอดจนศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาตาบลสามบัณ ฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล 2 วิธีคือใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
แบบสอบถามเก็บจากประชากร 3 กลุ่มได้แก่ นักเรียนจานวน 120 คน ผู้ปกครองจานวน 120
คน และครูในสถานศึกษาดังกล่าวจานวน 38 คนโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสามกลุ่ม ถามคาถามใน
เรื่องความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ความ
ต้องการด้านทักษะ เนื้อหา และเหตุผลที่ต้องการให้สอน จากนั้นได้ประมวลผลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และทาการเปรียบเทียบความ
ต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม
การสัมภาษณ์ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 7 คนในประเด็นเรื่อง
ความคิดเห็ นที่มีต่อการจั ดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอน และความ
ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จดบันทึกแล้วคาการวิเคราะห์เนื้อหา
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สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง
และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย 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 ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน มี
ค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.20 และเหตุ ผ ลที่ นั ก เรี ย นต้ อ งการให้ จั ด การสอนภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ต อบมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ อยากรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 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
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด 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 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 และเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากให้บุตร
หลานรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามี
โรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจานวนมาก และต่อมาคือบุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
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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ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปีมีจานวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.47 รองลงมา ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 26.32
ครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านทักษะที่
ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟังและพูด มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือทักษะการฟัง พูด
อ่ า น และเขี ย นทุ ก ด้ า น มี ค่ า เฉลี่ ย 2.68 ส่ ว นเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการให้ ส อนมากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาได้แก่ภาษาญี่ ปุ่นเกี่ยวกับการทางานง่ายๆ มีค่าเฉลี่ย
3.45 ระดับชั้นเรียนที่ครูเห็นว่าควรสอนมากที่สุดคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์
ด้ า นเหตุ ผ ลที่ ค รู ต้ อ งการให้ จั ด การสอนภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ต อบมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นมี โ อกาสเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่นจานวนมาก และนักเรียนนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
2. ผลการเปรี ย บเทีย บความต้องการให้ จัด การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง
และครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาความความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ และความ
ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ในสถานศึกษา
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าในภาพรวมผู้บริหารมีความต้องการให้มีการ
จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน แต่ขาดความพร้อม
ด้านครู และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้ สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในอนาคตอาจทาได้ไม่เต็มที่
เพราะขาดความต่อเนื่อง จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งบุคคลากร
ลงไปช่วยจัดการทดลองสอนในโรงเรียน
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า นั กเรี ย น ผู้ ป กครอง และครู มีค วามต้ อ งการให้ จั ด การสอน
ภาษาญี่ปุ่ นในสถานศึกษาตาบลสามบั ณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา สามารถอภิ ปรายผล
การศึกษาได้ว่า
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1. ด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น นั กเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการ
ให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลที่ต้องการให้สอน
อันดับแรกไม่มีความแตกต่างกัน คืออยาก (ให้) เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การ
ที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความต้องการและเหตุผลที่ต้องการนั้น อภิปราย
ได้ว่าความต้องการนี้ เป็นไปตามแนวคิดของ แบรดชอว์ (1972) เรื่องความต้องการเกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือ
มุมมองของบุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง วิเคราะห์ได้จากระดับความต้องการมาก และต้องการปานกลาง แต่ไม่ใช่
ต้องการมากที่สุด แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นขาดไม่ได้ และเมื่อพิจารณาจากเหตุผล
ที่ต้องการ ทั้งๆทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่อยากเรียนรู้ ดังนั้นในแง่ของ
นักเรียนจึ งน่าจะเป็ นความรู้สึ กอยากทดลองเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และในแง่ของผู้ปกครองและครูจึงน่าจะเป็น
ความรู้สึกที่คิดว่า บุตรหลานหรื อลูกศิษย์จะได้ทดลองเรียนรู้ ภ าษาใหม่ๆ โดยที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม นี้ไม่ได้
คานึงถึงว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ยากหรือง่ายเพียงใด กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการที่ไม่ได้
คานึงถึงปัจจัยใดๆในการเรียนรู้
เหตุผลที่ต้องการอันดับรองลงมา นักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้ปกครองและครู
คือนักเรียนต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครูมีเหตุผลที่ตรงกัน
คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมของชาวญี่ปุ่น หากบุตรหลานเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะได้นาความรู้ไป
ใช้ในการทางาน จะเห็น ได้ว่าปั จจั ย ด้านพื้นที่ส ภาพแวดล้ อมของโรงเรียน และปัจจัย เรื่องการมีงานทา มี
อิทธิพลต่อผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ในการวางแผนการศึกษาให้บุตร
หลานและลู ก ศิ ษ ย์ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นบทที่ 1 ว่ า ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต ก าลั ง ปรั บ เปลี่ ย นจากสั ง คม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ความคิดเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแนวความคิดด้านการศึกษาก็เปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่สาหรับนักเรียนมีเหตุผลเพียงแค่ความสนใจส่วนตัว สะท้อนถึง
อิทธิพลการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่อเยาวชน และความคิดเห็นนี้ไม่แตกต่างจากที่ ทัศนีย์
เมธาพิสิฐ, น้าทิพย์ เมธเศรษฐ, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547, หน้า 223-233 )
ได้เคยสารวจไว้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศจานวน 68 แห่ง เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะชอบภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ แสดงให้เห็นว่าสาหรับนักเรียนแล้วความสนใจส่วนตัวยังเป็นเหตุผลที่สาคัญ
สาหรับการตัดสินใจเรียน
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กล่าวโดยสรุปนักเรียน ผู้ปกครองและครู ต่างมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
เป็นไปตามความรู้สึกที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ถ้าพิจารณาถีงเหตุผลด้านอื่นที่ไม่ใช่ความรู้สึกแล้ว นักเรียนใน
ฐานะที่เป็นผู้รับการศึกษาต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครู ใน
ฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาคานึงถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
2. ด้านทักษะที่ต้องการให้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็น ที่สอดคล้องกันคือ
ต้องการให้สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนทุกด้าน แตกต่างจากความคิดเห็นของครูที่ต้องการสอนเพียงทักษะฟัง
และพูดเท่านั้น วิเคราะห์ได้ว่า ประการแรกความต้องการของครูดังกล่าวสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 ระดับมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 คื อ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน ซึ่งเน้นการสนทนา
เป็นลาดับแรก ประการที่สองครูมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้มากกว่านักเรียนและผู้ปกครอง จึงมองเห็น
ว่าการเรียนรู้สามารถเรียนเฉพาะทักษะได้ มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านเนื้ อหา ( กล่าวถึงในข้อ 3 ) ที่
ครูต้องการให้สอนมากที่สุดคือการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางาน
เนื้อหาดังกล่าวนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยเน้นเฉพาะทักษะฟังและพู ดเพื่อให้สามารถเจรจาสื่อสารได้ สามารถ
เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นได้
3. ด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันคือ
ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวันเป็นอันดับแรก ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนรีนุช ดารงชัย (ม.ป.ป., บทคัดย่อ) ที่ระบุว่า บัณฑิตจะคาดหวังและให้ความสาคัญกับระดับความสามารถ
และทักษะการใช้ภาษามากที่สุด ในการวิจัยนี้ นักเรียน ผู้ปกครองและครู ก็น่าจะคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเรียน
ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะมีความสามารถทางการสนทนา สอดคล้องกับความคิดเห็นด้านทักษะที่ต้องการให้สอน
คือการฟังและพูด และสอดคล้องกับความคิดเห็นด้านเหตุผลที่กล่าวข้างต้นว่าถ้าสนทนาได้แล้วจะสามารถนา
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
เนื้ อ หาที่ ต้ อ งการให้ ส อนอั น ดั บ รองลงมา มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งระหว่ า งนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง กับครู ทางด้านนักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้สอนด้านสังคมและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นว่าควรจะสอนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางาน ความแตกต่างนี้ส อดคล้ องกับ
เหตุผลที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่นในข้อ 1 ที่กล่าวว่าครูมีความเห็นว่านักเรียนจะได้ นาความรู้ไปทางานได้
ในขณะที่นักเรียนต้องการให้สอนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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สรุปได้ว่า นักเรียน ผู้ปกครอง กับครูให้ความสาคัญกับเนื้อหาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสูง
กว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผลการวิจัย นี้ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นของฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ ดังที่ผลการวิจัยของนรีนุชที่กล่าวว่า “สถาน
ประกอบการชาวญี่ ปุ่ น คาดหวัง บุ คคลากรที่มี ความสามารถในการท าความเข้าใจและตัดสิ น ใจ อี กทั้งน า
ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ และปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวม
เป็นเพียงพื้นฐานอย่างหนึ่งในการทางานเท่านั้น” (นรีนุช ดารงชัย, ม.ป.ป., บทคัดย่อ )
4. ด้ านระดับ ชั้น เรี ย นและจานวนคาบเรีย นที่ควรสอน ครูมี ความคิดเห็ นว่า ควรสอนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ละ 2 คาบ มีความเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีเวลาเรียนรวม 120
ชั่วโมง 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
5. ด้านความพร้อมในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมด้านบุคคลากรในการสอน ประเด็นนี้นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
บุคคลากรเป็นหนึ่งปัจจัยของการบริหารจัดการการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าต้องการความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการส่งบุคคลากรไปช่วยทดลองสอน การร่วมมือกับชุมชน
ถื อ เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก เรี ย น
ผู้ป กครอง และครู ที่มีต่อการจั ดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การดาเนินภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและครูเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ต้องคานึงถึงอีกส่วนหนึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น เช่น ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อพาตเมนต์ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม
เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ผลจากการวิจัยครั้ง นี้ทาให้ได้ทราบถึง เนื้อหา ทักษะ จานวนชั่วโมง ที่ควรสอน จึงควรมี
การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสามารถนามาใช้ในการจัดการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่มีต่อการจัด การสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา และเปรียบเทียบความต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ ม
ดังกล่าว ตลอดจนศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาตาบลสามบัณ ฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล 2 วิธีคือใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
แบบสอบถามเก็บจากประชากร 3 กลุ่มได้แก่ นักเรียนจานวน 120 คน ผู้ปกครองจานวน 120
คน และครูในสถานศึกษาดังกล่าวจานวน 38 คนโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสามกลุ่ม ถามคาถามใน
เรื่องความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา ความ
ต้องการด้านทักษะ เนื้อหา และเหตุผลที่ต้องการให้สอน จากนั้นได้ประมวลผลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และทาการเปรียบเทียบความ
ต้องการของประชากรทั้ง 3 กลุ่ม
การสัมภาษณ์ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 7 คนในประเด็นเรื่อง
ความคิดเห็ นที่มีต่อการจั ดการสอนภาษาญี่ปุ่น ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการสอน และความ
ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จดบันทึกแล้วคาการวิเคราะห์เนื้อหา
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สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง
และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย 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 ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนทุกด้าน มี
ค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.20 และเหตุ ผ ลที่ นั ก เรี ย นต้ อ งการให้ จั ด การสอนภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ต อบมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ อยากรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 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
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด 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 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 และเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอบมากที่สุดได้แก่ อยากให้บุตร
หลานรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามี
โรงงานญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจานวนมาก และต่อมาคือบุตรหลานจะได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
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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ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.21 มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปีมีจานวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.47 รองลงมา ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 26.32
ครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านทักษะที่
ต้องการให้สอนมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ทักษะการฟังและพูด มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือทักษะการฟัง พูด
อ่ า น และเขี ย นทุ ก ด้ า น มี ค่ า เฉลี่ ย 2.68 ส่ ว นเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการให้ ส อนมากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ สนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาได้แก่ภาษาญี่ ปุ่นเกี่ยวกับการทางานง่ายๆ มีค่าเฉลี่ย
3.45 ระดับชั้นเรียนที่ครูเห็นว่าควรสอนมากที่สุดคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และควรสอน 2 คาบต่อสัปดาห์
ด้ า นเหตุ ผ ลที่ ค รู ต้ อ งการให้ จั ด การสอนภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ต อบมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นมี โ อกาสเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่นจานวนมาก และนักเรียนนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปทางาน
2. ผลการเปรี ย บเทีย บความต้องการให้ จัด การสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง
และครูมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาความความพร้อมในการจัดการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ และความ
ต้องการการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ในสถานศึกษา
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าในภาพรวมผู้บริหารมีความต้องการให้มีการ
จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน แต่ขาดความพร้อม
ด้านครู และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้ สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้ในอนาคตอาจทาได้ไม่เต็มที่
เพราะขาดความต่อเนื่อง จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งบุคคลากร
ลงไปช่วยจัดการทดลองสอนในโรงเรียน
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า นั กเรี ย น ผู้ ป กครอง และครู มีค วามต้ อ งการให้ จั ด การสอน
ภาษาญี่ปุ่ นในสถานศึกษาตาบลสามบั ณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา สามารถอภิ ปรายผล
การศึกษาได้ว่า
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1. ด้านความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น นั กเรียน ผู้ปกครอง และครูมีความต้องการ
ให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลที่ต้องการให้สอน
อันดับแรกไม่มีความแตกต่างกัน คืออยาก (ให้) เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การ
ที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความต้องการและเหตุผลที่ต้องการนั้น อภิปราย
ได้ว่าความต้องการนี้ เป็นไปตามแนวคิดของ แบรดชอว์ (1972) เรื่องความต้องการเกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือ
มุมมองของบุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง วิเคราะห์ได้จากระดับความต้องการมาก และต้องการปานกลาง แต่ไม่ใช่
ต้องการมากที่สุด แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นขาดไม่ได้ และเมื่อพิจารณาจากเหตุผล
ที่ต้องการ ทั้งๆทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่อยากเรียนรู้ ดังนั้นในแง่ของ
นักเรียนจึ งน่าจะเป็ นความรู้สึ กอยากทดลองเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และในแง่ของผู้ปกครองและครูจึงน่าจะเป็น
ความรู้สึกที่คิดว่า บุตรหลานหรื อลูกศิษย์จะได้ทดลองเรียนรู้ ภ าษาใหม่ๆ โดยที่ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม นี้ไม่ได้
คานึงถึงว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ยากหรือง่ายเพียงใด กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการที่ไม่ได้
คานึงถึงปัจจัยใดๆในการเรียนรู้
เหตุผลที่ต้องการอันดับรองลงมา นักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้ปกครองและครู
คือนักเรียนต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครูมีเหตุผลที่ตรงกัน
คือ ในจังหวัดอยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมของชาวญี่ปุ่น หากบุตรหลานเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะได้นาความรู้ไป
ใช้ในการทางาน จะเห็น ได้ว่าปั จจั ย ด้านพื้นที่ส ภาพแวดล้ อมของโรงเรียน และปัจจัย เรื่องการมีงานทา มี
อิทธิพลต่อผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ในการวางแผนการศึกษาให้บุตร
หลานและลู ก ศิ ษ ย์ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นบทที่ 1 ว่ า ในพื้ น ที่ ต าบลสามบั ณ ฑิ ต ก าลั ง ปรั บ เปลี่ ย นจากสั ง คม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ความคิดเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแนวความคิดด้านการศึกษาก็เปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่สาหรับนักเรียนมีเหตุผลเพียงแค่ความสนใจส่วนตัว สะท้อนถึง
อิทธิพลการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่อเยาวชน และความคิดเห็นนี้ไม่แตกต่างจากที่ ทัศนีย์
เมธาพิสิฐ, น้าทิพย์ เมธเศรษฐ, สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (2547, หน้า 223-233 )
ได้เคยสารวจไว้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศจานวน 68 แห่ง เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะชอบภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ แสดงให้เห็นว่าสาหรับนักเรียนแล้วความสนใจส่วนตัวยังเป็นเหตุผลที่สาคัญ
สาหรับการตัดสินใจเรียน
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กล่าวโดยสรุปนักเรียน ผู้ปกครองและครู ต่างมีความต้องการให้จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น
เป็นไปตามความรู้สึกที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ถ้าพิจารณาถีงเหตุผลด้านอื่นที่ไม่ใช่ความรู้สึกแล้ว นักเรียนใน
ฐานะที่เป็นผู้รับการศึกษาต้องการเรียนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้ปกครองและครู ใน
ฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาคานึงถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
2. ด้านทักษะที่ต้องการให้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็น ที่สอดคล้องกันคือ
ต้องการให้สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนทุกด้าน แตกต่างจากความคิดเห็นของครูที่ต้องการสอนเพียงทักษะฟัง
และพูดเท่านั้น วิเคราะห์ได้ว่า ประการแรกความต้องการของครูดังกล่าวสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.2 ระดับมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 คื อ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน ซึ่งเน้นการสนทนา
เป็นลาดับแรก ประการที่สองครูมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้มากกว่านักเรียนและผู้ปกครอง จึงมองเห็น
ว่าการเรียนรู้สามารถเรียนเฉพาะทักษะได้ มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านเนื้ อหา ( กล่าวถึงในข้อ 3 ) ที่
ครูต้องการให้สอนมากที่สุดคือการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางาน
เนื้อหาดังกล่าวนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยเน้นเฉพาะทักษะฟังและพู ดเพื่อให้สามารถเจรจาสื่อสารได้ สามารถ
เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นได้
3. ด้านเนื้อหาที่ต้องการให้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันคือ
ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวันเป็นอันดับแรก ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนรีนุช ดารงชัย (ม.ป.ป., บทคัดย่อ) ที่ระบุว่า บัณฑิตจะคาดหวังและให้ความสาคัญกับระดับความสามารถ
และทักษะการใช้ภาษามากที่สุด ในการวิจัยนี้ นักเรียน ผู้ปกครองและครู ก็น่าจะคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเรียน
ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะมีความสามารถทางการสนทนา สอดคล้องกับความคิดเห็นด้านทักษะที่ต้องการให้สอน
คือการฟังและพูด และสอดคล้องกับความคิดเห็นด้านเหตุผลที่กล่าวข้างต้นว่าถ้าสนทนาได้แล้วจะสามารถนา
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้
เนื้ อ หาที่ ต้ อ งการให้ ส อนอั น ดั บ รองลงมา มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งระหว่ า งนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง กับครู ทางด้านนักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้สอนด้านสังคมและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นว่าควรจะสอนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทางาน ความแตกต่างนี้ส อดคล้ องกับ
เหตุผลที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่นในข้อ 1 ที่กล่าวว่าครูมีความเห็นว่านักเรียนจะได้ นาความรู้ไปทางานได้
ในขณะที่นักเรียนต้องการให้สอนเพราะสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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สรุปได้ว่า นักเรียน ผู้ปกครอง กับครูให้ความสาคัญกับเนื้อหาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสูง
กว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผลการวิจัย นี้ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นของฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ ดังที่ผลการวิจัยของนรีนุชที่กล่าวว่า “สถาน
ประกอบการชาวญี่ ปุ่ น คาดหวัง บุ คคลากรที่มี ความสามารถในการท าความเข้าใจและตัดสิ น ใจ อี กทั้งน า
ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ และปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวม
เป็นเพียงพื้นฐานอย่างหนึ่งในการทางานเท่านั้น” (นรีนุช ดารงชัย, ม.ป.ป., บทคัดย่อ )
4. ด้ านระดับ ชั้น เรี ย นและจานวนคาบเรีย นที่ควรสอน ครูมี ความคิดเห็ นว่า ควรสอนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัปดาห์ละ 2 คาบ มีความเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีเวลาเรียนรวม 120
ชั่วโมง 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
5. ด้านความพร้อมในการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมด้านบุคคลากรในการสอน ประเด็นนี้นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
บุคคลากรเป็นหนึ่งปัจจัยของการบริหารจัดการการศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าต้องการความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการส่งบุคคลากรไปช่วยทดลองสอน การร่วมมือกับชุมชน
ถื อ เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก เรี ย น
ผู้ป กครอง และครู ที่มีต่อการจั ดการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การดาเนินภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและครูเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ต้องคานึงถึงอีกส่วนหนึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น เช่น ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อพาตเมนต์ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม
เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ผลจากการวิจัยครั้ง นี้ทาให้ได้ทราบถึง เนื้อหา ทักษะ จานวนชั่วโมง ที่ควรสอน จึงควรมี
การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสามารถนามาใช้ในการจัดการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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