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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน 5 ดาน คือ              

ดานเนื้อหาหลักสูตร  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานการวัดและประเมินผล  ดานสื่อการเรียนการสอน 

และดานผูสอน (2) เปรียบเทยีบความพงึพอใจในการเรียนภาษาญีปุ่นจาํแนกตามเพศ (3) ศกึษาความคดิเหน็

และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น ประชากรทีใ่ชในการวจิยัเปนนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน               

จํานวน  25 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราหขอมูลไดแก                 

คาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน         

มภีาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก  มคีะแนนเฉลีย่เทากับ 4.31 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนน

เฉลีย่มากทีส่ดุคือ 4.52  รองลงมาคือ ดานเน้ือหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียน     

การสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ

นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ นท้ังในภาพรวมและรายดาน                        

ไมแตกตางกัน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ น                  

แตกตางกันทั้งการมองในภาพรวมและแยกเปนรายดาน ดานความคดิเหน็และขอเสนอแนะ พบวา นกัศกึษา    

มคีวามพงึพอใจโดยรวมทกุดาน โดยมขีอเสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น
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Abstract
 The purposes of this research were (1) to explore the satisfaction in studying Japanese 

regarding five aspects: core curriculum; teaching and learning process; evaluation methods; teaching 

aids and media; and lecturers, (2) to compare the levels of satisfaction in studying Japanese using 

the following variables sex, (3) to investigate opinions and suggestions about the teaching and 

learning process of the classes. The population used in the research was 25 undergraduate          

students of The Far Eastern University who enrolled in Japanese classes. The data was collected 

using questionnaire and was later analyzed using three statistical methods which were frequency, 

mean, and standard deviation. The result showed that the overall level of satisfaction in studying 

Japanese of the students was at very satisfied (Mean = 4.31). Regarding each aspect, the                

lecturers received the highest mean, at 4.52, with the core curriculum; evaluation methods; teaching 

aids and media; and teaching and learning process following respectively (Mean = 4.39, 4.36,   

4.15 and 4.14). Moreover, the levels of satisfaction in studying Japanese, both overall and in each 

aspect, of male and female students were not different. On the other hand, students from different 

majors showed different levels of satisfaction, both overall and in each aspect. As for opinions and             

suggestions, the students were very satisfied overall and suggested that more time should be 

added to the Japanese classes.

Keywords
 Japanese Teaching and Learning Process, The Far Eastern University, Satisfaction

บทนํา
 ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงใน             

ดานตาง ๆ อยางมากกับทุกประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม            

ทาํใหประเทศตาง ๆ  ตองมคีวามสมัพันธกนัมากขึน้ท้ังในดานของการลงทนุทางดานเศรษฐกจิ ดานการศึกษา 

และทางดานวัฒนธรรม สําหรับประเทศไทยแลวถือวาเปนประเทศหนึ่งท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี                

ทีเ่ปดโอกาสใหตางชาติเขามาลงทนุทางดานเศรษฐกิจ ทัง้นีโ้ดยสวนใหญแลวมกัจะเปนประเทศท่ีพฒันาแลว

จะเขามาลงทุนในประเทศทีก่าํลังพัฒนา ซึง่ประเทศท่ีสงออกไปลงทนุยังตางประเทศมากท่ีสดุคือ สหรัฐอเมริกา   
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รองลงมาคือ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุน และยังพบวาในอนาคตทิศทางการลงทุนจะไหลออกไปสูประเทศ

ทางกลุมเอเชียตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 7 มลูคา 186 พนัลานเหรยีญสหรฐั 

(สันติ บูรณะพาณิชยกิจ, 2552, 1-7)  ประเทศญ่ีปุนนับไดวาเปนประเทศที่มคีวามเจริญทางดานเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีเงินทุนจํานวนมหาศาลในการลงทุนทําธุรกิจกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ

แหลงลงทนุหลกัไดแก ประเทศในทวีปเอเชยี ซึง่มมีลูคาการลงทุนสทุธ ิ488,642 ลานบาท (1.33ลานลานเยน) 

และมีการลงทุนในประเทศไทยมากเปนอันดับท่ี 4 มีมูลคาการลงทุนสุทธิ 34,241.1 ลานบาท (กุลกัญญา      

จรเพ็ง, 2552,10-16)  และจากสถิตขิองธนาคารแหงประเทศไทยพบวา  การลงทุนโดยตรงสุทธจิากญีปุ่นในไทย

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552  มีมูลคารวมทั้งสิ้น 46,333.69 ลานบาท และในสวนของ

การลงทุนที่ผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 ชี้วา ญี่ปุนยังคง

เปนนักลงทุนอันดับหน่ึงในแงจํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนท้ังในขั้นคําขอรับการสงเสริมการลงทุน     

ขั้นอนุมัติใหการสงเสริมและขั้นออกบัตรสงเสริมการลงทุน (Board of  Investment, 2009) ดวยจํานวนเงิน

ทุนมหาศาลที่ประเทศญี่ปุนไดใชลงทุนในประเทศไทย สามารถชี้ใหเห็นไดวาทั้ง 2 ประเทศ จําเปนที่จะตอง

พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัอยางมาก โดยท่ีประเทศไทยจําเปนตองพ่ึงพาเงินทนุและเทคโนโลยีจากประเทศญีปุ่น

สวนประเทศญ่ีปุนก็จาํเปนตองพ่ึงทรัพยากรบคุคลของประเทศไทยในการดําเนินงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 จากความสัมพันธดังกลาวก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนไทยจํานวนไมนอยหันมาใหความสนใจ                  

ในการเรียนภาษาญี่ปุนเพิ่มมากข้ึน เพราะจะเพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคต และจากการสํารวจของ        

เจแปนฟาวเดชั่น (Japan Foundation)ในป ค.ศ. 2012 พบวาในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของ

ประเทศไทยจัดอยูเปนอันดับท่ี 7 ของโลกท่ีมผีูเรียนภาษาญ่ีปุนมากทีส่ดุ และมีสถาบันท่ีเปดสอนภาษาญ่ีปุน

ถึง 465 แหง แบงเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนมัธยม และสถาบันสอนภาษาเอกชนตาง ๆ โดยมีครู     

ที่เปนคนไทยประมาณ 900 คนและครูชาวญี่ปุน 452 คน มีจํานวนนักเรียนที่อยูในระบบทั่วประเทศประมาณ 

130,000 คนตอป (Japan  Foundation, 2012) 

 จากการศึกษางานวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (Formal Learning) เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลสงูสุดตอผูเรียนทางสถาบันทางการศกึษามีความจาํเปนท่ีจะตองทาํการประเมินถึงความพงึพอใจ

ของผูเรยีนวามลีกัษณะเชนใด การเรียนการสอนสามารถทําใหผูเรยีนมีความสุขกบัการเรยีนมากนอยเพยีงใด 

ดังเราจะเห็นไดวามีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาถึงความพึงพอใจในการเรียน (หทัยรัตน ประทุมสูตร, 2542 ; 

เอกเทศ แสงลับ, 2552 ; มหาลาภ ปอมสุข, 2548 ; ปฏิพงศ จงรูธรรม, 2547) ทั้งนี้ผลจากการศึกษาความถึง

พอใจในการเรียนรายวิชาตาง ๆ มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาอยางมากในฐานะ   

ที่จะเปนขอมูลในการกําหนดแบบแผน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ความสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2545, 31-32  ศรีเรือน แกวกังวาล, 2530, 

1-2, ; กรมวิชาการ, 2544, 12) มหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา มนีโยบายหลัก

วา เสนทางสูผูประกอบการมืออาชพี มุงมัน่ผลตินกัศกึษาใหมคีณุภาพ จงึไดมกีารสอนวชิาภาษาญีปุ่นเพือ่ให

สอดคลองกับความตองการในการเรียนภาษาญีปุ่นเปนภาษาที ่3 โดยการจดัการเรยีนการสอนใหกบันักศึกษา
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วิชาเอกภาษาญ่ีปุนธุรกิจ และวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสนใจในภาษาญ่ีปุนซึ่งการจัดการเรียน       

การสอนไดมุงเนนใหนกัศกึษาไดลงมือปฏิบตักิจิกรรมดานภาษาญ่ีปุนทัง้ทางดานทักษะการพดู การอาน และ

การเขียน ตลอดจนไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรงและมีโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาตอยังประเทศญี่ปุน  

อยางไรกต็าม การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่นในมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนในชวงระยะเวลาไมนาน จงึยงัไมไดมี

การทําศกึษาความพงึพอใจของผูเรยีนในดานเน้ือหาหลกัสตูร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียน

การสอน และดานผูสอน  ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนภาษาญ่ีปุนมีความประสงคที่จะทํางานวิจัยเรื่อง         

“การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน” เพ่ือจะไดนํา

ขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงใชในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาญี่ปุนธุรกิจ                 

ใหมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหนักศึกษามีความรู ความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่สามารถใชงานไดจริงตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศกึษาระดบัความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญีปุ่นของนกัศึกษามหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน

 2. เพือ่เปรยีบเทียบความพงึพอใจในการเรยีนวชิาภาษาญีปุ่นของนักศกึษามหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 

จําแนกตามเพศ

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
 ในการจัดการเรียนการสอนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจน้ันเปนองคประกอบสําคัญที่จะ        

สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพดังที่ กลาววา การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการ 

บุคคลน้ันจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจในเบ้ืองตน นั่นคือบุคคลตองไดรับการจูงใจท้ังในลักษณะ

นามธรรมและรูปธรรม (ประภา ตุลานนท, 2540, 23) สรุปไดวา นักเรียนที่สติปญญาเทากันถามีแรงจูงใจ         

ในการเรียนตางกัน เชน มีความพึงพอใจในการเรียนสูง ก็มักจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตางกัน 

สอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของ ธีระ สุภาวิมล (2551, 54-55) ที่คนพบวานักเรียนที่มีความพึงพอใจ     

ในการเรียนสูง ทําใหมีความสุขในการเรียน และมีความรูสึกอยากจะมาเรียนมากกวาท่ีจะหลีกเลี่ยงไปทํา

กิจกรรมอ่ืน ๆ แวนแกว พนภัย (2549, 63-65) ก็ไดคนพบในงานวิจัยวา การท่ีทําใหนักเรียนสามารถเรียน

หนังสือไดอยางมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง สิ่งสําคัญท่ีจะตองทําคือการสังเกตความพึงพอใจ        

ของผูเรียน ทัง้น้ีการศกึษาถงึความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญีปุ่นของนักศึกษามหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 

จะตองทําความเขาใจถึงแนวคิดหลักของทฤษฎีความพึงพอใจ ตลอดจนวิธีการวัดที่เหมาะสม และ                      

ไดทําการศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจท่ีไดรับการยอมรับจากนักวิจัยและนักวิชาการ ไดแก อเดยและ                          

แอนเดอรเซนมิลเลทท มัมฟอรด (Aday and Andersen Manford) เปนตน
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 นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมองคกรและดานการศึกษาตางใหความสําคัญกับ    

การศึกษาความพึงพอใจของมนุษยเพราะวา ความพึงพอใจเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรม                

ที่พึงประสงคตามมาหากมองในมิติความพึงพอใจในการเรียนก็จะพบวา ความพึงพอใจมีผลตอการเรียน          

ในฐานะที่เปนสิ่งกระตุนและส่ิงจูงใจใหผูเรียนเกิดความต้ังใจในการทํางาน ในวงการศึกษาก็ไดนําตัวแปร

ความพึงพอใจในการเรียนมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธภาพ ทั้งนี้พบวา  ซาโนะ (2551, 

55-61)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

จากกลุมตวัอยางจาํนวน 450 คน ผลการวิจยั พบวา (1) ความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญีปุ่นในภาพรวม

อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผูสอนมีคะแนนเฉลี่ย           

มากที่สุดคือ 4.30 รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานส่ือการเรียน   

การสอนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.97, 3.96 และ 3.94 ตามลําดับ ทั้งนี้นักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงมี             

ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุนท้ังในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   (2) นักศึกษาท่ีเรียนใน    

สาขาวชิาท่ีแตกตางกนัมคีวามพงึพอใจในการเรยีนวิชาภาษาญ่ีปุนแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 

ทั้งการมองในภาพรวมและมองแยกเปนรายดาน โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มีระดับความพึงพอใจ

ในการเรียนภาษาญี่ปุนสูงกวานักศึกษาคณะอื่น ๆ ทั้งน้ี ซาโนะ (2551, 62) ไดวาผลการวิจัยท่ีไดจะทําให            

ผูบรหิารและครผููสอนสามารถพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหมคีวามสอดคลองกบัความตองการ

ของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนการสอน  

คือ ควรเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนใหมากขึ้น

 มอรส (Mors, 1991,302) ไดศกึษาในเร่ืองของการรบัรูของนักเรยีนและคณุลกัษณะพฤติกรรมการสอน       

ของครผููสอนวิชาภาษาตางประเทศในชัน้ประถมศึกษา โดยการศกึษากลุมนกัเรยีนทีม่คีวามคาดหวงั 3 ระดบั 

โดยผานกระบวนการสอน 3 วิธี ที่ใชในการสอนวิชาตางกันพบวา กลุมนักเรียนท่ีมีความคาดหวังตางกัน             

มคีวามรับรูตางกนัและเขาใจพฤตกิรรมการสอนของครูตางกนั แตอยางไรก็ตามวธิกีารสอนของครูทีแ่ตกตางกนั

ยอมมีผลตอการรับรูของนักเรียนไมมากนัก

 ลุค และ แกรรี่ (Luke & Gary, 1996, 31-46) ไดวิจัยเรื่องความแตกตางทางเพศกับเจตคติที่มีตอ
วิชาภาษาตางประเทศในโรงเรียนของวัยรุนโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณจากการเรียนวิชา      
ภาษาตางประเทศต้ังแตระดบัอนบุาลจนถงึมธัยมศึกษาช้ันปที ่4 เพ่ือทีจ่ะหาปจจยัทีเ่ปนตวักาํหนดท่ีมตีอวชิา
ภาษาตางประเทศกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 จาํนวน 488 คน ผลการวจิยัพบวา ปจจยัทีเ่ปนตวักาํหนดเจตคติ
ทีม่ตีอวชิาภาษาตางประเทศไดแก เนือ้หาวิชา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศภายในช้ันเรียน การรับรู 
อุปกรณ และไมมีความแตกตางระหวางเพศเกี่ยวกับปจจัยทั้งหมดนี้
 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท้ังตอผูจัดการเรียนการสอนและตอ
นักศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงและตระหนักรูวาส่ิงท่ีไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปน้ันเ  
ปนส่ิงท่ีอยูในความสนใจของผูเรียนและสามารถกระตุ นใหเกิดความสนใจหรือไม กระท่ังใหเปนไป                   
ตามวัตถปุระสงคหลักในการจดัการเรยีนการสอนเพียงใด  ทัง้นีเ้พ่ือนําขอมูลจากการศกึษาความพงึพอใจทีไ่ดมา  
ใชในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุนจึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองทําการศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา
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วิธีการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ฟารอีสเทอรน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

 1. ประชากร

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ถึงชั้น     

ปที่ 4 ของสาขาวิชา 2 สาขาวิชา คือ ภาษาญี่ปุนธรุกิจ และการจัดการการทองเที่ยว ที่ลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุน

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25  คน

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย 3 ตอน ดังน้ี          

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน และ           

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

 3. ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 ศกึษาความหมาย ทฤษฎ ีผลงานวิจยัในเอกสารท่ีเกีย่วของกบัความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุนและภาษาตางประเทศตาง ๆ ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียน              

การสอนโดยทัว่ไป เพือ่นาํมาเปนแนวทางในการกาํหนดขอบเขตและโครงสรางของเนือ้หาในการสรางนยิามศพัท

เฉพาะสาํหรับการสรางคําถามความพงึพอใจในการเรยีนภาษาญ่ีปุนของนกัศกึษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน

  3.2 ทําการรวบรวมและศึกษาความหมายของความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรการสอนวิชาภาษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัย        

ฟารอีสเทอรน แลวทําการวิเคราะหถึงขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงคของงานวิจัยแลวสรางขอคําถามให          

ตรงกับคําสําคัญหรือคําจํากัดความท่ีไดกําหนดไวในแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนมาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ             

ที่มีความเชียวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน  จํานวน 3 ทาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน      
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ตารางที่ 1 

แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน จํานวน 5 ดาน

   

 S.D  

 
1 

 

 

4.39 0.751  

4.4 0.707  
2   4.36 0.7  
3   4.44 0.651  
4  4.24 0.926  
5  4.52 0.771  
 
6 

 

 

4.14 0.945  

4.36 0.757  

7 
  

4.16 1.068  

8  4.28 0.792  
9   

   
4.12 1.129  

10 
 

4.28 1.061  

11   
 

3.92 0.862  

12  
   

4 0.816  

13  
  

  

4 1.080  

 
14 

 

 
4.36 0.73  

4.24 0.723  
15 

 
4.16 0.8  
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 จากตารางท่ี 1 นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวชิาภาษาญ่ีปุนมีภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ

มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.308 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.52                 

   

 S.D  

16 
 

4.52 0.653  

17  4.48 0.653  

18  4.4 0.821  

 
19 

 

 

4.15 0.934  

4.12    0.927           

20   
 

4.36 0.810  

21    
 

4.16 1.067  

22   
 

3.96 0.934  

 
23 

 
 

4.52 0.798  

4.52 0.822  
24  

 
4.56 0.768  

25  4.52 0.770  
26  4.48 0.822  
27  

 
4.68 0.748  

28  
   

/  

4.36 0.860  

 4.308 0.831    
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รองลงมาคือ ดานเน้ือหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน และดาน             

กระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ

 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนจําแนกตามเพศ

ตารางที่ 2

แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน

   

 Mean SD Mean SD 

 4.40 0.68 4.39 0.77 
 4.41 0.84 4.09 0.97 

 4.55 0.51 4.33 0.77 
 3.94 1.12 4.19 0.90 

 4.83 0.48 4.46 0.83 
 4.43 0.78 4.29 0.87 
 

 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจพบวา เพศชายและเพศหญิงมคีวามพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุน

ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอยโดยเพศชาย มีคาเฉลี่ย 4.43  และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน

ตารางที่ 3

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชากร

   

1  7 
2  5 
3  4 
4  2 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาความคดิเหน็และขอเสนอแนะดานหลกัสตูร ดงันี ้ความเหมาะสมและครอบคลมุ

ทุกดานเปนอันดับที่ 1 มีรองลงมาคือ อาจารยมีการเตรียมในการสอนอยางดี 
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ตารางที่ 4

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน

   

1  6 
2  3 
3  2 
4  1 

 
 

 จากตารางที่ 4 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ มีการสอน

เขาใจงายเปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ สอนไดอยางสนุกสนาน 

ตารางที่ 5 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสื่อการสอนและดานอาจารยผูสอน

   

1  7 
2  6 
3  3 
4  1 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานส่ือการสอนและดานอาจารยผูสอน ดังนี้     

คิดวามีการเตรียมสื่อการสอนที่พรอมเปนอันดับที่ 1 รองลงมาเห็นวาผูสอนมีความตั้งใจในการสอนมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลตามผลวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 “เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเรียน        

วิชาภาษาญี่ปุ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน” จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพึงพอใจ                       

ในการเรยีนภาษาญีปุ่นในภาพรวมอยูในระดับมาก ทัง้นีใ้นงานวจิยันีไ้ดศกึษาความพงึพอใจในการเรียน 5 ดาน 

ดงัตอไปนีค้วามพงึพอใจในการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนดานผูสอน พบวามีคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.52) 

ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยใหอาจารย              

ที่มีประสบการณสอนภาษาญี่ปุน ทั้งอาจารยชาวไทยและชาวญี่ปุน สรางบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม

กับเนื้อหาที่เรียนแกผูสอน ดังที่ Good (1973, 320) ที่ระบุวาบรรยากาศที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะทําใหผูเรียน

เกิดความสขุในการเรยีนได จงึสามารถสรปุไดวา จากวธิกีารสอนของอาจารยทาํใหผูเรียนมคีวามรูสกึพึงพอใจ
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อยูในระดับมาก  ผูเรียนมีความพึงพอใจดานหลักสูตรเปนอันดับที่สอง มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก              

(คาเฉลี่ย 4.39) ทั้งนี้เพราะการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

สามารถตอบสนองกับความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในประเด็น รายวิชามีประโยชนตอ

การนาํไปประกอบอาชพี ซึง่มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 4.52 )  เพราะวาหลกัสูตรภาษาญีปุ่นธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง สรุปไดวาหลักสูตร

การเรยีนการสอนภาษาญปีุนมุงเนนใหผูเรยีนคนพบประสบการณจรงิ จงึทาํใหผูเรียนมีความรูสกึถงึความพงึพอใจ

ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ผูเรียนพึงพอใจดานการวัดและประเมินผล อยูในลําดับท่ีสาม ซึ่งยัง

นบัไดวายังอยูในระดบัมาก (คาเฉล่ีย 4.36) และพบวานักศึกษาพึงพอใจในประเด็นท่ีมกีารเฉลยหรือแนะแนว

ทางของคําตอบเพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.52) สอดคลองกับแนวคิดการเรียน               

ดานภาษาดังท่ี ศรีเรือน แกวกังวาน (2530, 16) ไดเสนอวาการเรียนรูดานภาษาคือการทําความเขาใจ               

ซึง่การทาํความเขาใจการเรยีนจะเกิดไดยากหากไมมกีารเฉลย หรือแนะแนวทางของคําตอบ เพราะการเปดเผย

คะแนนในการวัดผลทุกคร้ังทําใหเกิดความตระหนักวาสิ่งที่เรียนอยูนั้นมีความหมายตอผูเรียนอยางแทจริง 

นอกจากนีย้งัพบวาผูเรียนมคีวามพงึพอใจดานสือ่การเรียนการสอน อยูในลําดับทีส่ีซ่ึง่ยังนบัไดวาอยูในระดบั

มาก (คาเฉลี่ย 4.15) การที่ผูเรียนมีความพึงพอใจก็เพราะในหองเรียนมีสื่อและส่ิงอํานวยความสะดวก         

อยางเหมาะสมและเพียงพอมากเปนอับดับหน่ึง (คาเฉล่ีย 4.36) สอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ       

(2544, 3-4) ที่ระบุวา การนําสื่อการสอนมาใชจะเปนการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ สรางสถานการณ           

การเรียนรูใหผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

 อภปิรายผลตามวตัถปุระสงคการวจิยัขอที ่2 “เพือ่เปรียบเทียบความพงึพอใจในการเรยีนวชิาภาษาญีปุ่น

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จําแนกตามเพศ”จากผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาเพศชาย              

กับเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ นทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอย                

โดยเพศชายมคีาเฉล่ีย  4.43  และเพศหญิงมีคาเฉล่ีย  4.29  ทัง้น้ีเพราะวาการเรยีนภาษาญีปุ่นในมหาวทิยาลัย          

ฟารอสีเทอรนน้ัน ถอืไดวานักศึกษาท้ังชายและหญงิท่ีเขามาเรยีนสวนใหญแลวลวนมคีวามสนใจดานภาษาญีปุ่น 

ซึง่ความสนใจหรอืทศันคตทิีดี่ตอภาษาญีปุ่นนัน้ จะทาํใหผูเรยีนเกดิความโนมเอยีงทีจ่ะรูสกึพงึพอใจในการเรยีน

ที่แตกตางกันเล็กนอยสอดคลองกับงานวิจัยของซาโนะ (2551,49) ที่คนพบวา นักเรียนเพศชายและ                

หญิงมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน เพราะวานักเรียนมีความสนใจและทัศนคติ

ตอรายวิชาเหมือนกัน และเมื่อทําการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาพบวา ในประชากรมีสัดสวน

ของผูเรียนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุนมากถึงรอยละ 60 และสัดสวนที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุนมากถึงรอยละ 

12 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีความสนใจในการเรียนภาษาญ่ีปุนมากพอสมควร จึงทําให            

ความแตกตางในความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน     

จากขอสรปุดังกลาวจงึสามารถกลาวไดวาระหวางนกัศึกษาเพศชายกบัเพศหญงิของมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน 

มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน
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 สําหรับดานขอเสนอแนะของผูเรียนท่ีตองการใหมีการเพิ่มเวลาเรียนภาษาญ่ีปุนใหมากขึ้นน้ัน           

อาจจะเปนเพราะนกัศึกษามีความพงึพอใจและมคีวามกระตอืรือรนทีจ่ะเรยีนภาษาญีปุ่น จงึทาํใหเกดิแรงจูงใจ

ที่อยากจะเรียนมากขึ้นก็เปนได

สรุป
 นกัศกึษามคีวามพึงพอใจในการเรยีนวชิาภาษาญีปุ่นมีภาพรวมอยูในระดบั พงึพอใจมาก มคีะแนนเฉลีย่

เทากับ 4.31 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคือ 4.52  รองลงมาคอื ดานเน้ือหา

หลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานส่ือการเรียนการสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน                

มคีะแนนเฉลีย่เทากบั 4.39,  4.36,  4.15  และ  4.14 ตามลําดบันกัศกึษาเพศชายและเพศหญิงมีความพงึพอใจ

ในการเรียนภาษาญ่ีปุ นท้ังในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอยโดยเพศชายมีคาเฉลี่ย 4.43                       

และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29 โดยมีขอเสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปการวิจัยครั้งตอไปควรทําการหาปจจัยที่ทําใหผู เรียนมี           

ความพึงพอใจในการเรียน เพราะจะทําใหการจดัการเรียนการสอนมีขอมลูทีม่ากขึน้ การศกึษาความพึงพอใจ

ในการเรยีนมหีลายมติ ิในการศกึษาครัง้ตอไป อาจจะทาํการศกึษาในมิตอิืน่ ๆ นอกเหนือจาก (1) ดานเน้ือหาหลัก 

(2)  ดานกระบวนการเรียนการสอน  (3)  ดานการวัดและประเมินผล (4) ดานส่ือการเรียนการสอน และ           

(5) ดานผูสอน
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