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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน 5 ดาน คือ
ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน
และดานผูส อน (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ จําแนกตามเพศ (3) ศึกษาความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั เปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราหขอมูลไดแก
คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
มีภาพรวมอยูใ นระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.31 เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูส อนมีคะแนน
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ 4.52 รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียน
การสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ
นั ก ศึ ก ษาเพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นภาษาญี่ ปุ  น ทั้ ง ในภาพรวมและรายด า น
ไมแตกตางกัน นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
แตกตางกันทั้งการมองในภาพรวมและแยกเปนรายดาน ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวา นักศึกษา
มีความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน โดยมีขอ เสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น
*ผูเขียนหลัก
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คําสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ความพึงพอใจ

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
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ อยางมากกับทุกประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ทําใหประเทศตาง ๆ ตองมีความสัมพันธกนั มากขึน้ ทัง้ ในดานของการลงทุนทางดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา
และทางดานวัฒนธรรม สําหรับประเทศไทยแลวถือวาเปนประเทศหนึ่งที่อยูในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ทีเ่ ปดโอกาสใหตา งชาติเขามาลงทุนทางดานเศรษฐกิจ ทัง้ นีโ้ ดยสวนใหญแลวมักจะเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
จะเขามาลงทุนในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา ซึง่ ประเทศทีส่ ง ออกไปลงทุนยังตางประเทศมากทีส่ ดุ คือ สหรัฐอเมริกา
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รองลงมาคือ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุน และยังพบวาในอนาคตทิศทางการลงทุนจะไหลออกไปสูประเทศ
ทางกลุม เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ 7 มูลคา 186 พันลานเหรียญสหรัฐ
(สันติ บูรณะพาณิชยกิจ, 2552, 1-7) ประเทศญี่ปุนนับไดวา เปนประเทศที่มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีเงินทุนจํานวนมหาศาลในการลงทุนทําธุรกิจกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ
แหลงลงทุนหลักไดแก ประเทศในทวีปเอเชีย ซึง่ มีมลู คาการลงทุนสุทธิ 488,642 ลานบาท (1.33ลานลานเยน)
และมีการลงทุนในประเทศไทยมากเปนอันดับที่ 4 มีมูลคาการลงทุนสุทธิ 34,241.1 ลานบาท (กุลกัญญา
จรเพ็ง, 2552,10-16) และจากสถิตขิ องธนาคารแหงประเทศไทยพบวา การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญีป่ นุ ในไทย
ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 46,333.69 ลานบาท และในสวนของ
การลงทุนที่ผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 ชี้วา ญี่ปุนยังคง
เปนนักลงทุนอันดับหนึ่งในแงจํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนทั้งในขั้นคําขอรับการสงเสริมการลงทุน
ขั้นอนุมัติใหการสงเสริมและขั้นออกบัตรสงเสริมการลงทุน (Board of Investment, 2009) ดวยจํานวนเงิน
ทุนมหาศาลที่ประเทศญี่ปุนไดใชลงทุนในประเทศไทย สามารถชี้ใหเห็นไดวาทั้ง 2 ประเทศ จําเปนที่จะตอง
พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันอยางมาก โดยทีป่ ระเทศไทยจําเปนตองพึง่ พาเงินทุนและเทคโนโลยีจากประเทศญีป่ นุ
สวนประเทศญีป่ นุ ก็จาํ เปนตองพึง่ ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยในการดําเนินงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
จากความสั มพั นธดั งกล าวก็ เป นส วนหนึ่งที่ทําให คนไทยจํานวนไมนอยหันมาใหความสนใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น เพราะจะเพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคต และจากการสํารวจของ
เจแปนฟาวเดชั่น (Japan Foundation)ในป ค.ศ. 2012 พบวาในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของ
ประเทศไทยจัดอยูเ ปนอันดับที่ 7 ของโลกทีม่ ผี เู รียนภาษาญีป่ นุ มากทีส่ ดุ และมีสถาบันทีเ่ ปดสอนภาษาญีป่ นุ
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
ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเ รียนทางสถาบันทางการศึกษามีความจําเปนทีจ่ ะตองทําการประเมินถึงความพึงพอใจ
ของผูเ รียนวามีลกั ษณะเชนใด การเรียนการสอนสามารถทําใหผเู รียนมีความสุขกับการเรียนมากนอยเพียงใด
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) มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนโยบายหลัก
วา เสนทางสูผ ปู ระกอบการมืออาชีพ มุง มัน่ ผลิตนักศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ จึงไดมกี ารสอนวิชาภาษาญีป่ นุ เพือ่ ให
สอดคลองกับความตองการในการเรียนภาษาญีป่ นุ เปนภาษาที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนใหกบั นักศึกษา
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วิชาเอกภาษาญี่ปุนธุรกิจ และวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุนซึ่งการจัดการเรียน
การสอนไดมงุ เนนใหนกั ศึกษาไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดานภาษาญีป่ นุ ทัง้ ทางดานทักษะการพูด การอาน และ
การเขียน ตลอดจนไดเรียนกับเจาของภาษาโดยตรงและมีโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาตอยังประเทศญี่ปุน
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ ในมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนในชวงระยะเวลาไมนาน จึงยังไมไดมี
การทําศึกษาความพึงพอใจของผูเ รียนในดานเนือ้ หาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานสือ่ การเรียน
การสอน และดานผูสอน ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนภาษาญี่ปุนมีความประสงคที่จะทํางานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน” เพื่อจะไดนํา
ขอมูลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงใชในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาญี่ปุนธุรกิจ
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหนักศึกษามีความรู ความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่สามารถใชงานไดจริงตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
จําแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจนั้นเปนองคประกอบสําคัญที่จะ
สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพดังที่ กลาววา การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการ
บุคคลนั้นจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจในเบื้องตน นั่นคือบุคคลตองไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะ
นามธรรมและรูปธรรม (ประภา ตุลานนท, 2540, 23) สรุปไดวา นักเรียนที่สติปญญาเทากันถามีแรงจูงใจ
ในการเรียนตางกัน เชน มีความพึงพอใจในการเรียนสูง ก็มักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน
สอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของ ธีระ สุภาวิมล (2551, 54-55) ที่คนพบวานักเรียนที่มีความพึงพอใจ
ในการเรียนสูง ทําใหมีความสุขในการเรียน และมีความรูสึกอยากจะมาเรียนมากกวาที่จะหลีกเลี่ยงไปทํา
กิจกรรมอื่น ๆ แวนแกว พนภัย (2549, 63-65) ก็ไดคนพบในงานวิจัยวา การที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียน
หนังสือไดอยางมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง สิ่งสําคัญที่จะตองทําคือการสังเกตความพึงพอใจ
ของผูเ รียน ทัง้ นีก้ ารศึกษาถึงความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
จะต อ งทํ า ความเข า ใจถึ ง แนวคิ ด หลั ก ของทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจ ตลอดจนวิ ธี ก ารวั ด ที่ เ หมาะสม และ
ไดทําการศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจที่ไดรับการยอมรับจากนักวิจัยและนักวิชาการ ไดแก อเดยและ
แอนเดอรเซนมิลเลทท มัมฟอรด (Aday and Andersen Manford) เปนตน
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นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมองคกรและดานการศึกษาตางใหความสําคัญกับ
การศึกษาความพึงพอใจของมนุษยเพราะวา ความพึงพอใจเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงคตามมาหากมองในมิติความพึงพอใจในการเรียนก็จะพบวา ความพึงพอใจมีผลตอการเรียน
ในฐานะที่เปนสิ่งกระตุนและสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดความตั้งใจในการทํางาน ในวงการศึกษาก็ไดนําตัวแปร
ความพึงพอใจในการเรียนมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธภาพ ทั้งนี้พบวา ซาโนะ (2551,
55-61)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
จากกลุม ตัวอยางจํานวน 450 คน ผลการวิจยั พบวา (1) ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผูสอนมีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 4.30 รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอน และดานสื่อการเรียน
การสอนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97, 3.96 และ 3.94 ตามลําดับ ทั้งนี้นักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงมี
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน (2) นักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชาทีแ่ ตกตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ทั้งการมองในภาพรวมและมองแยกเปนรายดาน โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มีระดับความพึงพอใจ
ในการเรียนภาษาญี่ปุนสูงกวานักศึกษาคณะอื่น ๆ ทั้งนี้ ซาโนะ (2551, 62) ไดวาผลการวิจัยที่ไดจะทําให
ผูบ ริหารและครูผสู อนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมคี วามสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน
คือ ควรเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนใหมากขึ้น
มอรส (Mors, 1991,302) ไดศกึ ษาในเรือ่ งของการรับรูข องนักเรียนและคุณลักษณะพฤติกรรมการสอน
ของครูผสู อนวิชาภาษาตางประเทศในชัน้ ประถมศึกษา โดยการศึกษากลุม นักเรียนทีม่ คี วามคาดหวัง 3 ระดับ
โดยผานกระบวนการสอน 3 วิธี ที่ใชในการสอนวิชาตางกันพบวา กลุมนักเรียนที่มีความคาดหวังตางกัน
มีความรับรูต า งกันและเขาใจพฤติกรรมการสอนของครูตา งกัน แตอยางไรก็ตามวิธกี ารสอนของครูทแี่ ตกตางกัน
ยอมมีผลตอการรับรูของนักเรียนไมมากนัก
ลุค และ แกรรี่ (Luke & Gary, 1996, 31-46) ไดวิจัยเรื่องความแตกตางทางเพศกับเจตคติที่มีตอ
วิชาภาษาตางประเทศในโรงเรียนของวัยรุนโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณจากการเรียนวิชา
ภาษาตางประเทศตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 4 เพือ่ ทีจ่ ะหาปจจัยทีเ่ ปนตัวกําหนดทีม่ ตี อ วิชา
ภาษาตางประเทศกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 488 คน ผลการวิจยั พบวา ปจจัยทีเ่ ปนตัวกําหนดเจตคติ
ทีม่ ตี อ วิชาภาษาตางประเทศไดแก เนือ้ หาวิชา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศภายในชัน้ เรียน การรับรู
อุปกรณ และไมมีความแตกตางระหวางเพศเกี่ยวกับปจจัยทั้งหมดนี้
การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งตอผูจัดการเรียนการสอนและตอ
นักศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและตระหนักรูวาสิ่งที่ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปนั้นเ
ป น สิ่ ง ที่ อ ยู  ใ นความสนใจของผู  เ รี ย นและสามารถกระตุ  น ให เ กิ ด ความสนใจหรื อ ไม กระทั่ ง ให เ ป น ไป
ตามวัตถุประสงคหลักในการจัดการเรียนการสอนเพียงใด ทัง้ นีเ้ พือ่ นําขอมูลจากการศึกษาความพึงพอใจทีไ่ ดมา
ใชในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนจึงมีความจําเปนอยางมากที่ตองทําการศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนของนักศึกษา
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วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ถึงชั้น
ปที่ 4 ของสาขาวิชา 2 สาขาวิชา คือ ภาษาญี่ปุนธุรกิจ และการจัดการการทองเที่ยว ที่ลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุน
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน และ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ผลงานวิจยั ในเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุนและภาษาตางประเทศตาง ๆ ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนโดยทัว่ ไป เพือ่ นํามาเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนือ้ หาในการสรางนิยามศัพท
เฉพาะสําหรับการสรางคําถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
3.2 ทําการรวบรวมและศึกษาความหมายของความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรการสอนวิชาภาษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน แลวทําการวิเคราะหถึงขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงคของงานวิจัยแลวสรางขอคําถามให
ตรงกับคําสําคัญหรือคําจํากัดความที่ไดกําหนดไวในแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชียวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน จํานวน 3 ทาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน
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ตารางที่ 1
แสดงระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุน จํานวน 5 ดาน
o°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

¦µ¥µ¦
o µÁº°Ê ®µ®¨´¼¦
ÁºÊ°®µÄ¦µ¥ª·µÁ®¤µ³¤´Îµª®nª¥·
ÁºÊ°®µª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤¸ªµ¤´¤´¥
¦µ¥ª·µÁ®¤µ³¤ Â¨³°¨o°´ªµ¤o°µ¦
ÁºÊ°®µª·µÁ®¤µ³¤´¡ºÊµªµ¤¦¼o °¼oÁ¦¸¥
¦µ¥ª·µ¤¸¦³Ã¥rn°µ¦ÎµÅ¦³°°µ¸¡
o µ¦³ªµ¦Á¦¸ ¥µ¦°
¤¸µ¦¦oµªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´ª´»¦³rÂ¨³
Ájµ®¤µ¥ °µ¦´µ¦«¹¬µ
¤¸µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁoÄ®o´«¹¬µ¤¸nª¦nª¤Ä
·¦¦¤ Åo·ª·Á¦µ³®r·´··¦¦¤
Äoª·¸µ¦°®¨µ®¨µ¥Á®¤µ³¤´ÁºÊ°®µª·µ
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦° nÁ¦·¤Ä®o¼oÁ¦¸¥Åo¡´µ
µ¦· Åo°£·¦µ¥ ´µ¤Â¨³Âªµ¤·Á®È
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¸Énª¥Ä®o¼oÁ¦¸¥Á·µ¦Á¦¸¥¦¼o
oª¥´ªÁ°
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°nÁ¦·¤µ¦oªoµ
Â¨³Â®µªµ¤¦¼o°¥nµn°ÁºÉ°
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¸ÉnÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦Äo
´¬³£µ¬µÂ¨³µ¦ºo o°¤¼¨ªµ¤¦¼onµ Ç
¤¸·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¸ÉÁºÉ°¤Ã¥Â¨³
¼¦µµ¦´µ¦¦·µ¦µª·µµ¦Ân´¤ ®¦º°µ¦ª·´¥
®¦º° µ¦Îµ»Îµ¦»«·¨ª´¦¦¤
o µµ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
ÄoÁ·®¦º°ª·¸µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨°¥nµ®¨µ®¨µ¥
¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥µ¦°¸É°¨o°´·¦¦¤
µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É´Ä®o¼oÁ¦¸¥

¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
S.D
Â¨¨
¤µ¸É»
4.39
0.751
4.4
0.707
¤µ¸É»
4.36
0.7
¤µ¸É»
4.44
0.651
¤µ¸É»
4.24
0.926
¤µ¸É»
4.52
0.771
¤µ¸É»
¤µ
4.14
0.945
4.36

0.757

¤µ¸É»

4.16

1.068

¤µ

4.28
4.12

0.792
1.129

¤µ¸É»
¤µ

4.28

1.061

¤µ¸É»

3.92

0.862

¤µ

4

0.816

¤µ

4

1.080

¤µ

4.36
4.24
4.16

0.73
0.723
0.8

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
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o°
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

¦µ¥µ¦
¤¸µ¦Á¨¥®¦º°Â³Âªµ °Îµ°Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¨µ¦
Á¦¸¥¦¼o
ÁdÁ¥³Â¸ÉÅoµµ¦ª´¨

¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
S.D
Â¨¨
4.52
0.653
¤µ¸É»
4.48

0.653

¤µ¸É»

µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥¤¸ªµ¤´ÁÂ¨³¥»·¦¦¤

4.4

0.821

¤µ¸É»

o µºÉ°µ¦Á¦¸ ¥µ¦°
¤¸µ¦ÄoºÉ°Â¨³ÁÃÃ¨¥¸®¦º°ª´¦¦¤Äµ¦°Á¡ºÉ°
nÁ¦·¤µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ®oÂn´«¹¬µ°¥nµÁ®¤µ³¤
Ä£µª·µ¤¸®o°Á¦¸¥ ºÉ°Â¨³·É°Îµª¥ªµ¤³ª
Ä®o°Á¦¸¥°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡°
Ä£µª·µ¤¸®´º° Îµ¦µ Îµ®¦´oªoµ
°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡°
Ä£µª·µ¤¸µª·´¥ ª·¥µ·¡rÄµ¦«¹¬µoªoµ
°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡°
o µ¼o°
°µµ¦¥r¤¸µ¦Á¦¸¥¤°¨nª®oµ

4.15
4.12

0.934
0.927

¤µ
¤µ

4.36

0.810

¤µ¸É»

4.16

1.067

¤µ

3.96

0.934

¤µ

4.52
4.52
4.56

0.798
0.822
0.768

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.52
4.48
4.68

0.770
0.822
0.748

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.36

0.860

¤µ¸É»

4.308

0.831

¤µ¸É»

°µµ¦¥r¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦nµ¥°ªµ¤¦¼onª¥Ä®oÁ·
µ¦Á¦¸¥¦¼oÄÁºÊ°®µª·µ
°µµ¦¥r¤¸ªµ¤¦¼oÄÁºÊ°®µª·µ¸É°Á}°¥nµ¸
°µµ¦¥r¤¸ªµ¤¦°¦¼o´n°µ¦Á¨¸É¥Â¨µª·¥µµ¦
°µµ¦¥r¤¸ªµ¤Á}´Á° Ä®oÎµÂ³ÎµÂ¨³¦´¢{ªµ¤
·Á®È
°µµ¦¥rÁdÃ°µ nÁ¦·¤Ä®o´«¹¬µÅo«¹¬µÁ¦¸¥¦¼oµ
¦¸«¹¬µ ®¦º°µµ¦Îµµ¦· f·´·oªoµª·´¥
Ã¦µ/´¤¤µ
¦ª¤

จากตารางที่ 1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ มีภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.308 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูสอนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.52
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รองลงมาคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน และดาน
กระบวนการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนจําแนกตามเพศ
ตารางที่ 2
แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ป
ุน »
o µ
oµÁºÊ°®µ®¨´¼¦
oµ¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦°
oµµ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
oµºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°
oµ¼o°
£µ¡¦ª¤

Á¡«µ¥
Mean
4.40
4.41
4.55
3.94
4.83
4.43

Á¡«®·
SD
0.68
0.84
0.51
1.12
0.48
0.78

Mean
4.39
4.09
4.33
4.19
4.46
4.29

SD
0.77
0.97
0.77
0.90
0.83
0.87

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจพบวา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาญีป่ นุ
ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันเล็กนอยโดยเพศชาย มีคาเฉลี่ย 4.43 และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29
3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน
ตารางที่ 3
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชากร
°´´¸É
1
2
3
4

ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o °Á°Â³
ÁºÊ°®µ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤¦»oµ
°µµ¦¥r¤¸µ¦Á¦¸¥¤Äµ¦°°¥nµ¸
°µµ¦¥r°Á oµÄ
°¥µÄ®oÁ¡·É¤ÁºÊ°®µoµµ¦Á ¸¥´·Ä®o¤µ ¹Ê

ªµ¤¸ÉÄµ¦°
7
5
4
2

จากตารางที่ 3 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานหลักสูตร ดังนี้ ความเหมาะสมและครอบคลุม
ทุกดานเปนอันดับที่ 1 มีรองลงมาคือ อาจารยมีการเตรียมในการสอนอยางดี
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ตารางที่ 4
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน
°´´¸É
1
2
3
4

ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o °Á°Â³
°Åo°¥nµÁ oµÄ
°°¥nµ»µ
¼o°°´¥µ«´¥¸
¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´´«¹¬µ

ªµ¤¸ÉÄµ¦°
6
3
2
1

จากตารางที่ 4 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ มีการสอน
เขาใจงายเปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ สอนไดอยางสนุกสนาน
ตารางที่ 5
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสื่อการสอนและดานอาจารยผูสอน
°´´¸É
1
2
3
4

ªµ¤·Á®ÈÂ¨³ o °Á°Â³
¤¸µ¦Á¦¸¥¤¡¦o°¤ °ºÉ°µ¦°
¼o°¤¸ªµ¤´ÊÄÄµ¦°¤µ
¼o°°»Â¨³¦´¬µÁª¨µ
¤¸ºÉ°¸É´¤´¥´{»´

ªµ¤¸ÉÄµ¦°
7
6
3
1

จากตารางที่ 5 พบวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสื่อการสอนและดานอาจารยผูสอน ดังนี้
คิดวามีการเตรียมสื่อการสอนที่พรอมเปนอันดับที่ 1 รองลงมาเห็นวาผูสอนมีความตั้งใจในการสอนมาก

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลตามผลวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 “เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเรียน
วิ ช าภาษาญี่ ปุ  น ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น ” จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษาพึ ง พอใจ
ในการเรียนภาษาญีป่ นุ ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีใ้ นงานวิจยั นีไ้ ดศกึ ษาความพึงพอใจในการเรียน 5 ดาน
ดังตอไปนีค้ วามพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ ดานผูส อน พบวามีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.52)
ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยใหอาจารย
ที่มีประสบการณสอนภาษาญี่ปุน ทั้งอาจารยชาวไทยและชาวญี่ปุน สรางบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาที่เรียนแกผูสอน ดังที่ Good (1973, 320) ที่ระบุวาบรรยากาศที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะทําใหผูเรียน
เกิดความสุขในการเรียนได จึงสามารถสรุปไดวา จากวิธกี ารสอนของอาจารยทาํ ใหผเู รียนมีความรูส กึ พึงพอใจ
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อยูในระดับมาก ผูเรียนมีความพึงพอใจดานหลักสูตรเปนอันดับที่สอง มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.39) ทั้งนี้เพราะการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
สามารถตอบสนองกับความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในประเด็น รายวิชามีประโยชนตอ
การนําไปประกอบอาชีพ ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.52 ) เพราะวาหลักสูตรภาษาญีป่ นุ ธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง สรุปไดวาหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาญีปนุ มุง เนนใหผเู รียนคนพบประสบการณจริง จึงทําใหผเู รียนมีความรูส กึ ถึงความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก ผูเรียนพึงพอใจดานการวัดและประเมินผล อยูในลําดับที่สาม ซึ่งยัง
นับไดวา ยังอยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 4.36) และพบวานักศึกษาพึงพอใจในประเด็นทีม่ กี ารเฉลยหรือแนะแนว
ทางของคําตอบเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.52) สอดคลองกับแนวคิดการเรียน
ดานภาษาดังที่ ศรีเรือน แกวกังวาน (2530, 16) ไดเสนอวาการเรียนรูดานภาษาคือการทําความเขาใจ
ซึง่ การทําความเขาใจการเรียนจะเกิดไดยากหากไมมกี ารเฉลย หรือแนะแนวทางของคําตอบ เพราะการเปดเผย
คะแนนในการวัดผลทุกครั้งทําใหเกิดความตระหนักวาสิ่งที่เรียนอยูนั้นมีความหมายตอผูเรียนอยางแทจริง
นอกจากนีย้ งั พบวาผูเ รียนมีความพึงพอใจดานสือ่ การเรียนการสอน อยูใ นลําดับทีส่ ซี่ งึ่ ยังนับไดวา อยูใ นระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.15) การที่ผูเรียนมีความพึงพอใจก็เพราะในหองเรียนมีสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก
อยางเหมาะสมและเพียงพอมากเปนอับดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย 4.36) สอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ
(2544, 3-4) ที่ระบุวา การนําสื่อการสอนมาใชจะเปนการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ สรางสถานการณ
การเรียนรูใหผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 2 “เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จําแนกตามเพศ”จากผลการวิจัยพบวา (1) นักศึกษาเพศชาย
กับเพศหญิ งมี ความพึงพอใจในการเรียนภาษาญี่ปุนทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกั นเล็กนอย
โดยเพศชายมีคา เฉลีย่ 4.43 และเพศหญิงมีคา เฉลีย่ 4.29 ทัง้ นีเ้ พราะวาการเรียนภาษาญีป่ นุ ในมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรนนัน้ ถือไดวา นักศึกษาทัง้ ชายและหญิงทีเ่ ขามาเรียนสวนใหญแลวลวนมีความสนใจดานภาษาญีป่ นุ
ซึง่ ความสนใจหรือทัศนคติทดี่ ตี อ ภาษาญีป่ นุ นัน้ จะทําใหผเู รียนเกิดความโนมเอียงทีจ่ ะรูส กึ พึงพอใจในการเรียน
ที่แตกตางกันเล็กนอยสอดคลองกับงานวิจัยของซาโนะ (2551,49) ที่คนพบวา นักเรียนเพศชายและ
หญิงมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน เพราะวานักเรียนมีความสนใจและทัศนคติ
ตอรายวิชาเหมือนกัน และเมื่อทําการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาพบวา ในประชากรมีสัดสวน
ของผูเรียนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุนมากถึงรอยละ 60 และสัดสวนที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุนมากถึงรอยละ
12 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญมีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุนมากพอสมควร จึงทําให
ความแตกตางในความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน
จากขอสรุปดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวา ระหวางนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนไมแตกตางกัน
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สําหรับดานขอเสนอแนะของผูเรียนที่ตองการใหมีการเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้นนั้น
อาจจะเปนเพราะนักศึกษามีความพึงพอใจและมีความกระตือรือรนทีจ่ ะเรียนภาษาญีป่ นุ จึงทําใหเกิดแรงจูงใจ
ที่อยากจะเรียนมากขึ้นก็เปนได

สรุป
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ มีภาพรวมอยูใ นระดับ พึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลีย่
เทากับ 4.31 เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ผูส อนมีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ 4.52 รองลงมาคือ ดานเนือ้ หา
หลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอน และดานกระบวนการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.39, 4.36, 4.15 และ 4.14 ตามลําดับนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในการเรีย นภาษาญี่ปุ น ทั้ง ในภาพรวมและรายดา นแตกตา งกัน เล็ ก นอ ยโดยเพศชายมีค า เฉลี่ย 4.43
และเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 4.29 โดยมีขอเสนอแนะวาใหเพิ่มเวลาเรียนภาษาญี่ปุนใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปการวิจัยครั้งตอไปควรทําการหาปจจัยที่ทําใหผูเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียน เพราะจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีขอ มูลทีม่ ากขึน้ การศึกษาความพึงพอใจ
ในการเรียนมีหลายมิติ ในการศึกษาครัง้ ตอไป อาจจะทําการศึกษาในมิตอิ นื่ ๆ นอกเหนือจาก (1) ดานเนือ้ หาหลัก
(2) ดานกระบวนการเรียนการสอน (3) ดานการวัดและประเมินผล (4) ดานสื่อการเรียนการสอน และ
(5) ดานผูสอน
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