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การทดลองจัดการเรียนการสอนเชิ งรุก
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อการ
ทดลองจัด การเรีย นการสอนเชิง รุ ก ในรายวิช าการอ่ า นภาษาญี่ป่ ุ นขัน้ สูง ผล
การศึกษาพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ในภาพรวมผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่ารูปแบบการเรียนการ
สอน 1. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื 2. ส่งเสริมให้นิสติ ใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน และ
การคิด 3. กระตุ้นให้นิสติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชัน้ เรียน และ 4. ฝึ กฝนให้นิสติ
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื สาหรับคุณลักษณะของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียน
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ ในทุกประเด็น โดยให้คะแนนเต็มในด้านความรู้ ความสามารถใน
การสอน และความพร้ อ มในการสอน ส าหรับ ผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้ ต ามกรอบ
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มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ผูเ้ รียนประเมินว่าได้รบั ครบทุกด้านในระดับมากขึน้ ไป
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชา “การ
อ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้น ยอมรับ และให้การสนับสนุนรูปแบบการ
เรียนการสอนดังกล่าว
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผูเ้ รียน; การเรียนการสอนเชิงรุก;
รายวิชาการอ่านภาษาญีป่ ่ นุ ; มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
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The implementation of Active Learning
in an Advanced Japanese Reading Class*
Yupaka Fukushima**

Abstract
The objective of this research was to study student’s satisfaction
towards an implementation of active learning in advanced Japanese reading
class. The results found that, regarding the classroom activities, overall the
students were most satisfied with active learning instructional model.
Especially, students thought that active learning one, helped them develop
their thinking skills, communication skills and collaboration skills. Second,
promoted them to use various skills such as listening, speaking, reading,
writing including thinking skills. Three, encouraged students to participate in
the classroom activities. Finally, fourth, trained students to accept the
opinions of the others. Regarding the teacher characteristics, the study found
that students were most agreed on all issues. Especially, they gave full points
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for teacher’s knowledge, teaching ability and preparedness for teaching.
Regarding the achievement of learning outcomes in 5 domain of TQF (Thai
Qualifications Framework), the study found that students thought that they
achieved 5 domain of learning outcomes. The results of the study can be
concluded that the implementation of active learning in a Japanese reading
class achieved five domain of learning outcomes of TQF. The students were
enthusiastic, accepted and supported the instructional model.
Keywords: Students’ Satisfaction; Active Learning;
Japanese Reading Class; 5 Domain of Learning Outcomes
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1. บทนา
การอ่านเป็ น 1 ใน 4 ของทักษะการใช้ภาษา และเป็ นฐานของทักษะการเขียน
ซึง่ ยากทีส่ ุดในบรรดาทักษะทัง้ 4 หลักสูตรทีจ่ ดั การเรียนการสอนภาษาญี่ป่ ุนเป็ น
วิชาเอกในระดับอุดมศึกษาของไทย จึงมักเปิ ดรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ่าน เป็ น
ทัง้ วิชาบังคับและวิชาเลือกด้วยตระหนักถึงความสาคัญของทักษะดังกล่าว
สาหรับรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาอ่านภาษาญีป่ ่ นุ Tateoka (2006)
ซึ่งสารวจความคิดเห็นของอาจารย์สอนภาษาญี่ป่ ุน 30 คน พบว่า การเรียนการ
สอนภาษาญี่ป่ ุนแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่นาโดยครูผู้สอน ทาให้ชนั ้ เรียนขาดความ
ตื่นตัว ผูเ้ รียนมักเป็ นฝ่ ายรอรับข้อมูล และผูส้ อนไม่อาจรูไ้ ด้ว่าผูเ้ รียนประสบปั ญหา
การเรียนตรงไหนบ้าง ขัน้ ตอนการสอนการอ่าน มักเริม่ จากการทีผ่ ู้สอนแจกเนื้อ
เรื่องที่กาหนดให้ผู้เรียน เพื่อให้อ่านเตรียมมาก่อนล่วงหน้า กิจกรรมในชัน้ เรียน
ได้แก่ ผูเ้ รียนตอบคาถามของผูส้ อน หรือผูส้ อนตอบข้อสงสัยจากผูเ้ รียน ท้ายคาบ
มีก ารให้ผู้เ รีย นพูด คุ ย แสดงความคิด เห็น หรือ ความรู้สึก ต่ อ เรื่อ งอ่ า น แต่ ด้วย
ข้อจากัดของเวลา กิจกรรมนี้มกั ดาเนินไปอย่างเร่งรีบ เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับ
การอธิบายคาศัพท์ หรือการถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน (Ikeda & Tateoka,
2007) นอกจากนี้ Ishiguro (2012) กล่ า วว่ า การเรีย นการสอนภาษาญี่ ป่ ุ นใน
ต่างประเทศ ผู้สอนมักเน้นที่จะแปลประโยคภาษาญี่ป่ ุนที่อ่านเป็ นภาษาแม่ข อง
ผูเ้ รียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกีย่ วกับเนื้อหาของผูเ้ รียน รูปแบบการเรียนการ
สอนดังกล่าวทาให้การสอนการอ่านภาษาญีป่ ่ ุนมักประสบปั ญหา เช่ น “ผูเ้ รียนรูส้ กึ
เบื่อหน่ าย” “ผูเ้ รียนขาดแรงจูงใจในการเรียน” “ผูเ้ รียนขาดความกระตือรือร้น มัก
เป็ น ฝ่ ายรอรับ ข้อมูล ” “บรรยากาศในชัน้ เรียนน่ า เบื่อ หน่ าย” เป็ น ต้น (Ikeda &
Tateoka, 2007)
การดาเนินชีวติ ในสังคมโลกในปั จจุบนั นอกจากการเรียนเพื่อให้ได้มาซึง่
องค์ความรู้ ผู้เรียนจาเป็ นต้องมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่21 ติดตัวด้วย Mori (2015)
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กล่าวไว้ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเรียนรู้, วิทยาศาสตร์การเรียนรู้: การ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน” ว่าการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นัน้
มีประเด็นสาคัญ คือ “การออกแบบชัน้ เรียนที่ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง” “การเรียนรู้
แบบร่ ว มมือ ” และ “การก าหนดหัว ข้อ การเรี ย นรู้ท่ีต รงตามสภาพจริง ” ทัง้ นี้
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2561) ระบุว่าการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
Learning)1 เป็ นแนวการสอนหนึ่งทีส่ ามารถใช้เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างผูเ้ รียนให้
มีลกั ษณะ และทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทา
กิจกรรม ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการ
คิดขัน้ สูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่าในสิง่ ที่กาลังกระทา
อยู่ ด้ว ย กล่ า วคือ การเรีย นการสอนจ าเป็ น ต้อ งเปลี่ย นจากที่ค รูเ ป็ น ผู้น า และ
นักเรียนเป็ นผูร้ บั ไปเป็ นการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ ซึง่ จะช่วยให้
การเรียนรูค้ งทน ติดอยู่ในความทรงจาของผูเ้ รียนได้นานขึน้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Dale (1969) ซึ่ง น าเสนอกรวยแห่ ง การเรีย นรู้ (Cone of Learning) โดย
ผู้เรียนจะสามารถจดจาในสิง่ ที่พูดได้ 70% เมื่อได้ร่วมการพูดคุย อภิปราย และ
สามารถจดจาสิง่ ทีพ่ ดู และทาได้ 90% เมื่อได้ลงมือทากิจกรรมต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาญีป่ ่ นุ ในประเทศไทยยังไม่มี
ลัก ษณะของการเรีย นรู้เ ชิง รุ ก มากนั ก โดย Kaewkritsadang (2017) กล่ า วถึง
ปั ญหาการศึกษาภาษาญีป่ ่ นุ ในประเทศไทยว่า “ส่วนใหญ่เป็ นจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะบรรยายโดยครูผสู้ อน ในชัน้ เรียนใหญ่ทม่ี ผี เู้ รียนจานวนมาก ใช้ตาราที่
เน้ น ไวยากรณ์ ” ซึ่ง เป็ น การสอนโดยยึด ครูเ ป็ นหลัก ท าให้ก ารเรียนรู้เป็ นแบบ
Passive Learning ซึง่ ผูเ้ รียนไม่มสี ่วนร่วมในการเรียนรูเ้ ท่าทีค่ วร สอดคล้องกับที่
1 ราชบัณ ฑิ ต สถานได้ ใ ห้ ค วามหมายของ “การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ” ว่ า หมายถึ ง

กระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมีชวี ติ ชีวา และอย่างตื่นตัว มี
ความหมายตรงกันข้ามกับ Passive Learning (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 10)
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พันธ์ศกั ดิ ์ พลสารัมย์ (2546) ระบุถงึ ปั ญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีในประเทศไทยด้านผู้สอนว่า ผู้สอนมักสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนใช้การ
ถ่ า ยเทความรู้ ไม่ ถ่ า ยเทความคิด เป็ น ท าเป็ น มุ่ ง เน้ น การท่ อ งจา ไม่ สามารถ
ปลูกฝั งการรักทีจ่ ะเรียนรู้ เน้นภาคทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิ ซึง่ คาดว่าเป็ นสาเหตุ
หนึ่ ง ที่ท าให้ยงั มีการกล่ า วถึง บัณฑิตของไทยว่า เรีย นจบแต่ ยงั ขาดทัก ษะการ
ทางาน ในกรณีของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ป่ ุ น พบว่าทักษะที่ยงั ต้องพัฒ นา
ได้แก่ “ทักษะการคิดวิเคราะห์” “ทักษะการสือ่ สาร” “ทักษะการปรับตัว” “ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม” “ทักษะการจัดการและการแก้ไขปั ญหา” เป็ นต้น (ทัศนีย์ เมธาพิสฐิ
และ ยูมิโกะ ยามาโมโตะ, 2560 ; ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์, 2561) ทัง้ นี้ ศิริวรรณ
มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสฐิ (2558) ได้เสนอแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผูป้ ระกอบการญี่ป่ ุนในไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง 1 ใน
นัน้ คือ ผูส้ อนจาเป็ นต้องออกแบบการเรียนการสอนเป็ นโครงงานทีส่ ่งเสริมทักษะ
การสื่อสารกับบุคคลอื่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีแก้ ปัญหาด้วยตนเอง (Problembased Learning) ใช้ทกั ษะทางไอที คอมพิวเตอร์ และทางานเป็ นทีมซึง่ หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกนันเอง
่

2. กรอบแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้ ชิ งรุก (Active Learning)
คาว่า “Active Learning” มีการแปลเป็ นภาษาไทยหลายคา เช่น “การ
เรียนรูเ้ ชิงรุก” “การเรียนรูแ้ บบใฝ่ รู”้ “การเรียนรูแ้ บบลงมือทา (ปฏิบตั )ิ ” “การเรียนรู้
แบบตื่นตัว ” “การเรีย นรู้แบบมีส่วนร่วม” “การเรีย นรู้อย่ างมีชีวิต ชีวา” สาหรับ
งานวิจยั นี้ กาหนดให้ “Active Learning” ตรงกับคาว่า “การเรียนรูเ้ ชิงรุก”
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ปรัช ญา ทฤษฎี และแนวคิ ด ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ( Active
Learning) ได้แก่ 1. ปรัชญาการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) ซึ่งเชื่อ
ว่าการเรียนรูเ้ กิดจากการลงมือกระทา (Learning By Doing) 2. ทฤษฎีสรรคนิยม
(Constructivism)2 ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เป็ นกระบวนการทางความคิดซึ่งเกิดขึน้
ภายในตัวบุคคล ผู้เรียนเป็ นผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นจาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลทีไ่ ด้ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล และสิง่ แวดล้อมรอบตัวมากกว่า
การเป็ น ผู้ร ับ ความรู้ และ 3. แนวคิด การเรีย นรู้แ บบรวมพลัง (Collaborative
Learning Approach) เป็ นการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการเรียนรูร้ ่วมมือกันของ
ผูเ้ รียนทีม่ เี ป้ าหมายในการทางานเดียวกันโดยการทางานกลุ่ม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และ พเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
Bonwell & Eison (1991) ให้คาจากัดความของการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
Learning) ว่ า หมายถึ ง “anything that involves students in doing things and
thinking about the things they are doing” หรือ “กระบวนการทุกอย่างที่ผู้เรียน
กระท า และใช้ ค วามคิด เกี่ย วกับ สิ่ง ที่พ วกเขากระท า ” ตรงข้า มกับ Passive
Learning ซึง่ เป็ นกระบวนการเรียนรูแ้ บบเดิมทีย่ ดึ ผูส้ อนเป็ นหลัก โดยผูเ้ รียนไม่มี
ส่ ว นร่ ว มในการเรีย นรู้ ดัง เช่ น ภาพของชัน้ เรีย นแบบเดิม ที่ค รู เ ป็ น ผู้บ รรยาย
นัก เรีย นนัง่ ฟั ง และจดบัน ทึก ทัง้ นี้ Bonwell & Eison ได้สรุ ป ว่ า กลวิธีท่จี ะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิงรุกในชัน้ เรียนได้แก่ 1. ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมมากกว่าแค่นงฟั
ั่ ง
2. ไม่เน้นการถ่ายทอดข้อมูล แต่เน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียน 3. ให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะการคิดขัน้ สูง (การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมิน) 4. ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรม (การอ่าน การอภิปราย การเขียน เป็ นต้น) 5. เน้ นให้ผู้เรียนสารวจ
ทัศนคติและคุณค่าของตนเอง
2 หรือทีเ่ รียกว่า “ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ” เป็ นทฤษฎีการเรียนรูใ้ นกลุ่มปั ญญานิยม

(Cognitivism) นักจิตวิทยาทีเ่ ป็ นรากฐานสาคัญของทฤษฎีน้คื อื เพียเจต์ (Piaget) และไวกอทสกี
(Vygotsky) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2561)
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สาหรับบทบาทของผูส้ อนในการจัดการศึกษาตามแนวคิดของการเรียนรู้
เชิงรุกนัน้ พรทิพย์ วงศ์ไพบูลย์ (2560)ได้สรุปไว้ดงั นี้ 1. ผู้สอนควรทราบความ
แตกต่างของผูเ้ รียนทัง้ ความถนัด และความรูพ้ น้ื ฐาน 2. ควรสร้างบรรยากาศการ
เรียนให้ผเู้ รียนกล้าพูด กล้าตอบ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 3. ให้ความสาคัญกับ
ผู้เรียนเป็ นหลักในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผูเ้ รียน เน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริงของผูเ้ รียน 4. วางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างชัดเจน ทัง้ ด้านเนื้อหาและกิจกรรม 5. สร้างบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเช่น การอภิปราย การเจรจาโต้ตอบ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั ผูส้ อน และเพื่อนร่วมชัน้ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ความลื่นไหล มีชวี ติ ชีวา 7. จัดสภาพการเรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือในกลุ่มผูเ้ รียน 8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทา้ ทาย ให้โอกาส
ผู้เรียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย 9. ครูผู้สอนใจกว้าง ยอมรับ
ความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นของผูเ้ รียน โดยผูส้ อนจาเป็ นต้อง
ลดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดข้อมูลความรู้ ปรับ เปลีย่ นไปเป็ นผูอ้ อกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ชี้แนะและอานวยความสะดวกให้ผู้เรีย นประสบความสาเร็จในการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเ้ ชิงรุกมีหลายรูปแบบ เช่น
การเรีย นรู้แ บบร่ ว มมือ (Collaborative Learning Group) การโต้ว าที (Student
Debates) การเรียนรู้ผ่านการเล่นละคร (Drama) การแสดงบทบาทสมมติ (Role
Playing) การจาลองสถานการณ์ (Simulations) การเรียนรูผ้ ่านเกม (Games) การ
เรียนรูผ้ ่านการสอนผูอ้ ่นื (Peer Teaching) การแลกเปลีย่ นความคิด (Think-PairShare) การวิเคราะห์วดี โี อ (Analysis or Reactions to Videos) การเขียนบันทึก
(Keeping Journals or Logs) การเรียนรูแ้ บบแผนผังความคิด (Concept Mapping)
เป็ นต้น (Bonwell & Eison, 1991; McKinney & Heyl, 2008)
จากการทบทวนเอกสารงานวิจ ัย ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การเรีย นรู้เ ชิง รุ ก
(Active Learning) หมายถึงรูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยผูเ้ รียน
ได้ลงมือปฏิบตั ิผ่านทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน และใช้กระบวนการคิดขณะทา
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กิจ กรรมนัน้ ๆ ส่ว นผู้สอนเปลี่ย นบทบาทจากการบรรยาย ไปเป็ น ผู้อ อกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ชี้แนะ และอานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเอง รวมทัง้ สร้างบรรยากาศทีด่ เี พื่อให้ผเู้ รียนกระตือรือร้น และมีความสุขใน
การเรียน
สาหรับงานวิจยั ทีท่ ดลองจัดการเรียนการสอนภาษาญีป่ ่ นุ ตามแนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก ยังมีไม่มาก จากการสืบค้ นพบงานของ นะโอะโกะ โยะฌิดะ และ
ทนพร ตรีรตั น์สกุลชัย (2559) ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนจากการจัดการ
์
สอนแบบห้องเรีย นกลับทางในรายวิชาภาษาญี่ป่ ุนพื้นฐาน1 สาหรับนักศึกษาที่
ไม่ใช่วชิ าเอกภาษาญีป่ ่ นุ พบว่า แม้จะไม่ปรากฏความแตกต่างในกลุ่มนักศึกษาทีม่ ี
พื้นความความรู้ภาษาญี่ป่ ุน แต่ กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีพ้นื ความรู้ภาษาญี่ป่ ุน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
์
สถิติ ด้านกนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ (2561) ได้ทดลองจัดการเรียนการ
สอนเชิง รุ ก (active learning) โดยการผสมผสานกับ การเรีย นรู้แ บบไตร่ ต รอง
(Reflective Learning) ในวิชาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ป่ ุนประยุกต์ กับนิสติ วิชาเอก
ภาษาญี่ป่ ุนชัน้ ปี ท่ี 3-4 พบว่าช่วยให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิด (Cognitive
Skills)3 เช่นทักษะการสรุปและการเปรียบเทียบได้ดี อย่างไรก็ตามทักษะการคิด
ขัน้ สูง (Meta-cognitive Skills) เช่นทักษะการวิเคราะห์ การประเมินตนเอง และ
การวางแผน ปรากฏในผูเ้ รียนบางคนเท่านัน้ นอกจากนี้ยงั พบว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติ
เชิงบวกต่อรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว

3 กนกวรรณ เลาหบูร ณะกิจ คะตะกิร ิ (2561) ใช้ค าว่ า “ทัก ษะด้านปั ญ ญา” และ

“ทักษะอภิปัญญา” สาหรับ Cognitive Skills และ Meta-cognitive Skills ตามลาดับ อย่างไรก็
ตามเพือ่ ให้เข้าใจง่าย ผูว้ จิ ยั ขอใช้คาว่า “ทักษะการคิด” และ “ทักษะการคิดขัน้ สูง” แทน
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2.2 การสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น
Taniguchi (1991) กล่าวว่ากิจกรรมในชัน้ เรียนวิชาการอ่านภาษาญี่ป่ ุน
โดยทัว่ ไปคือ ผู้เ รีย นอ่ า นเนื้ อ เรื่อ ง แล้ว ตอบค าถามเพื่อ ทดสอบความเข้า ใจ
เกี่ย วกับ เรื่อ งที่อ่ า น จากนั น้ ครู ก็ม ัก จะถามแบบลงรายละเอีย ดเพิ่ม เติม เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจได้ถูกต้องเรียบร้อยดีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม Taniguchi
ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า การสอนการอ่านหมายถึงการทดสอบเรื่องทีอ่ ่านเช่นนัน้ หรือ ถ้า
สามารถตอบคาถามได้ถูกต้องจะเรียกว่าอ่านได้เรียบร้อยดีใช่หรือไม่เช่นเดียวกับที่
Umemura (2003) ระบุลกั ษณะการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาญี่ป่ ุนสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า กิ จ กรรมในชัน้ เรี ย นส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วยการอ่านเพื่อรับสารและการเขียนเพื่อส่งสารเป็ นหลัก ครูมกั ทาหน้าที่
อธิบายคาศัพท์ใหม่ ให้ผู้เรียนฝึ กฝนการใช้รูป ประโยคขัน้ สูง หรือบรรยายเพื่อให้
ความรูด้ า้ นประโยคและข้อความ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการอ่าน
บทความวิชาการ หรือเขียนรายงานได้ ทัง้ นี้ Umemura กล่าวว่ากิจกรรมเหล่านี้
เป็ นเพียงขัน้ ตอนของการเตรียมพร้อมเพื่อการอ่าน ยังไม่ใช่การอ่านโดยแท้จริง
นอกจากนี้ยงั ได้สรุปปั ญหาของการสอนการอ่านภาษาญี่ป่ ุนในระดับมหาวิทยาลัย
ไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1. การใช้ส่อื การสอนแบบเดียวกันในห้องเรียนแบบบรรยายเป็ น
เรื่องยาก เนื่องจากผูเ้ รียนมีความสนใจทีแ่ ตกต่างกัน 2. ผูเ้ รียนขาดแรงจูงใจในการ
อ่านภาษาญี่ป่ นุ เนื่องจากไม่รสู้ กึ ว่าการอ่านเป็ นเรื่องสนุ ก ส่วนใหญ่คดิ ว่าการอ่าน
เป็ นสิง่ ทีต่ ้องทาเพื่อสอบ หรือเขียนรายงาน 3. การสอนการอ่านให้นกั ศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่มคี วามชัดเจนว่าจะต้องสอนอะไร รูปแบบการสอนจึงแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่ผสู้ อน บางคนเน้นสอนคาศัพท์ ไวยากรณ์ รูปแบบบทสนทนาเพราะคิด
ว่าจาเป็ นสาหรับการทาความเข้าใจเรื่องอ่าน บางคนเน้นฝึ กการดาดเดาเนื้อเรื่อง
หรือเดาความหมายของคาศัพท์ และบางคนเน้นการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญโดย
ให้เขียนสรุป ถ้าผูส้ อนตัดใจเสียว่า “การสอนการอ่านคือการสอนไวยากรณ์เพื่อให้
อ่านได้” ก็อาจจะดี แต่ถ้าตัดใจไม่ได้กต็ อ้ งหนักใจ จึงกล่าวได้ว่า การสอนการอ่าน
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ภาษาญี่ป่ ุนทีผ่ ่านมาเน้นที่การบรรยายโดยให้ความรู้เกีย่ วกับคาศัพท์ ไวยากรณ์
และการทดสอบผลลัพธ์ของการอ่านจากการตอบคาถาม ซึง่ ยังไม่ใช่การสอนการ
อ่านโดยแท้จริง
เพื่อให้รายวิชาการอ่านเป็ นการสอนการอ่านโดยแท้จริง จึงเริม่ มีงานวิจยั
หลายงาน ทดลองจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การท ากิ จ กรรม หรื อ เน้ น ที่
กระบวนการอ่าน มากกว่าผลลัพธ์ของการอ่าน โดย Tateoka (2006) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบการสอนการอ่านแบบเดิมทีค่ รูเน้นบรรยาย กับแบบทีใ่ ห้ผเู้ รียนร่วมมือ
กัน ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รียนคิดว่าการเรียนแบบฟั งครูบรรยายได้ความรูม้ ากกว่า
แต่การเรียนแบบร่วมมือกันสนุกกว่า ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนแบบร่วมมือกัน
กระตือรือร้น และคิดว่าการได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นทาให้วสิ ยั ทัศน์กว้างขึน้
และเข้าใจลึกซึง้ ขึน้ นอกจากนี้ Kouda & Ishii (2012)ได้ทดลองเปลีย่ นรูปแบบการ
สอนจากการอ่านแบบเดิมทีเ่ น้นครูบรรยาย และถามตอบเกีย่ วกับเรื่องอ่าน ไปเป็ น
การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ Tateoka (2006) โดยพบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพิม่ ขึน้ ผูเ้ รียนคิดว่าการได้พูดคุย กับเพื่อนเป็ นเรื่องสนุก
ช่วยให้วสิ ยั ทัศน์กว้างขึน้ และเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่าการอ่านเองคนเดียว อย่างไร
ก็ตาม ปั ญหาของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พบคือ มีผู้เรียนบางคนที่ไม่ได้
เตรียมบทเรียนมาล่วงหน้า หรือไม่สนใจเรียนซึ่งทาให้ขาดความร่วมมือในการ
ทางานกลุ่ม รวมทัง้ การสื่อสารภายในกลุ่มบางครัง้ ยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก
คุยนอกเรื่อง นอกจากนี้ยงั มีความยากลาบากในการสือ่ สารด้วยภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษา
แม่ของตนเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้รบั คาอธิบายที่ตรงจุดจากเพื่อนในกลุ่ม (Tateoka,
2006) ผู้เรียนบางคนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง บางคนต้องการคาตอบที่
ถู ก ต้ อ งในทัน ที คนที่ท าหน้ า ที่ร ายงานผลการอภิป รายกลุ่ ม เป็ น คนเดิม ซ้ า ๆ
(Kouda & Ishii, 2012)
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Fujita (2014) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิของการจั
ดการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียน
์
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Autonomous Learning)4 ของ
ผู้เรียนภาษาญี่ป่ ุนชัน้ สูง ในรายวิชาการฟั งข่าวและอ่านหนังสือพิมพ์ กิจกรรมใน
ชัน้ เรียนตามลาดับประกอบด้วย 1. การสอบย่อย 2. การศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้
การอ่านและการฟั ง 3. การอ่านหนังสือพิมพ์และฟั งข่าว 4. การเขียนสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 5. การรายงานหน้ าชัน้ เรียน ผลการจัดชัน้ เรียน
พบว่ารูปแบบดังกล่าวสร้างความพึงพอใจแก่ผเู้ รียน โดยสามารถช่วยพัฒนาทักษะ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และกระตุ้นแรงจูงใจภายในของผูเ้ รียน แต่ยงั ไม่ปรากฏผล
สัมฤทธิด้์ านการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ และทักษะเชิงอภิปัญญาเท่าทีค่ วร
Tsuji et al. (2016) ได้ร ายงานผลการทดลองจัด การเรีย นการสอนที่
ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางในรายวิชาต่างๆ สาหรับรายวิชาการอ่านขัน้ กลาง และการ
อ่านขัน้ สูงซึง่ จัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันกับเพื่อน พบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่กว่าร้อย
ละ 80 มีทศั นคติท่ดี ตี ่อกิจกรรมดังกล่าวด้วยเหตุผลคือ การฟั งความคิดเห็นของ
ผูอ้ ่นื ทาให้วสิ ยั ทัศน์กว้างขึน้ กิจกรรมการอ่านร่วมกันกับเพื่อนช่วยให้ “อ่านได้เร็ว
ขึน้ ” “เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น ” “สามารถสรุปใจความสาคัญได้ ” “สามารถอธิบาย
เนื้อหาของเรื่องทีอ่ ่านได้” “รูป้ ระเด็นทีผ่ เู้ ขียนต้องการจะถ่ายทอด” อย่างไรก็ตาม
ประเด็นสาคัญคือการพิจารณาวิธีประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับรายวิชาที่เ น้ น
กิจกรรมซึง่ มีผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
สาหรับการวิจยั ในประเทศไทย มีงานวิจยั ของ สุณีย์รตั น์ เนียรเจริญสุข
(2561) ที่ได้ออกแบบกิจกรรมการอ่านร่วมกันกับเพื่อน ซึ่งเป็ นรูปแบบหนึ่งของ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านภาษาญีป่ ่ ุนเบือ้ งต้น พบว่ากิจกรรมนี้
4 หมายถึง ทัก ษะการรับ ผิด ชอบการเรีย นรู้ข องผู้ เ รีย น (Holec, 1981 ascited in

Fujita, 2014) กล่ าวคือ ความสามารถในการกาหนดวัต ถุ ประสงค์ เป้ าหมาย ล าดับขัน้ ตอน
ทรัพยากรและวิธใี ช้ จังหวะ สถานที่ วิธปี ระเมินการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Aoki & Tanaka, 2011
as cited in Fujita, 2014)
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มีประสิทธิภาพโดย 1. ช่วยลดความวิตกกังวลในการอ่านภาษาญี่ป่ นุ 2. กระตุน้ ให้
ฝึ กทักษะการสรุปความและถ่ายทอดเนื้อหา 3. เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
และการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองของผูเ้ รียน และ 4. สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ป่ ุน
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ รียนส่วนหนึ่งกล่าวถึงข้อด้อยของกิจกรรมนี้ว่า ต้องใช้เวลานาน
และถ้าเพื่อนไม่เตรียมอ่านมาก่อนก็ดเู หมือนจะไม่ค่อยได้รบั ประโยชน์เท่าทีค่ วร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั ในชัน้
เรียนทีท่ ดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก ผลการศึกษาพบทัง้ ข้อดี และข้อด้อยของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางดังกล่าว ประเด็นนี้สอดคล้องกับที่ นนทลี พรธาดาวิทย์
(2559) ระบุว่ารูปแบบการสอนบางอย่างอาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ ์ เนื่องจากบริบทของ
ห้องเรียนมีความแตกต่างกัน ผูส้ อนควรใช้หลักการของการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
Learning) ในการพัฒนากิจกรรมสาหรับผู้เรียน ทัง้ วิธกี ารสอน อุปกรณ์การสอน
การออกแบบรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะกับผูเ้ รียนและชัน้ เรียน ทัง้ นี้ ยุพกา ฟูกุชมิ ่า
(2562) ซึ่ ง ทดลองจัด การเรี ย นการสอนภาษาญี่ ป่ ุ นด้ ว ยภาษาเป้ าหมายให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า “รูปแบบกิจกรรมในชัน้ เรียนที่จะช่วยให้การบรรยายโดยใช้
ภาษาญี่ป่ ุ นไม่ เ ป็ น ภาระมากนั ก ควรเน้ น ผู้เ รีย นเป็ น ศู น ย์ก ลาง มีกิจ กรรมที่
หลากหลาย ส่วนผู้สอนเป็ นเพียงผู้ท่คี อยช่วยเหลือ สนับสนุ นเท่านัน้ ” ผู้วจิ ยั จึง
ต้องการวิจยั ต่อยอด โดยศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการทดลองจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญีป่ ่ นุ ขัน้ สูง

3. วัตถุประสงค์การวิ จยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญีป่ ่ นุ ขัน้ สูง
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4. วิ ธีการวิ จยั
4.1 กลุ่มประชากร
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน ผูส้ อนออกแบบกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนตามแนวคิดของการเรียนรูเ้ ชิงรุก ประชากรได้แก่นิสติ วิชาเอกภาษาญีป่ ่ นุ
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” ในภาคต้นปี การศึกษา
2562 จานวน 24 คน
4.2 เครือ่ งมือวิ จยั
เครื่องมือหลักทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ร ายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุ น”
จานวน 15 สัปดาห์ ซึง่ ออกแบบกิจกรรมในชัน้ เรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้เชิง
รุก โดยมีรปู แบบกิจกรรมดังนี้ 1. การเรียนรูผ้ ่านเกม 2. การเรียนรูโ้ ดยใช้วดี โิ อเป็ น
ฐาน 3. การเรีย นรู้แ บบร่ ว มมือ โดยการอ่ า นร่ ว มกัน กับ เพื่อ น (Peer Reading)
4. การอภิป รายกลุ่ ม และ 5. การเรีย นรู้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานโดยการศึก ษา
เกี่ย วกับ ประเด็น ปั ญ หาที่สนใจและรายงานกลุ่ ม หน้ า ชัน้ เรีย น นอกจากนี้ ย ังมี
กิจกรรม การทดสอบย่อยต้นชัวโมงเพื
่
่อพัฒนาทักษะการอ่านผ่านการอ่านมาก
tadoku (多読) ซึ่ง จัด เป็ น บางครัง้ ตามความพร้อ มของผู้เ รีย น การถาม-ตอบ
เกีย่ วกับเรื่องอ่านและคาศัพท์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รียน
2. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิรท์
เกี่ย วกับ “ความคิด เห็นต่ อ การจัดการเรียนการสอนเชิง รุก ในรายวิชาการอ่าน
ภาษาญีป่ ่ นุ ขัน้ สูง” ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตาราประกอบการ
สอน และความพึงพอใจต่อกิจกรรมรายวิชา
ตอนที่ 2 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนเชิง รุ ก และ
คุณลักษณะของผูส้ อน อ้างอิงหัวข้อคาถามจากแบบสอบถามผลการทดลองจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning ของ นนทลี พรธาดาวิทย์ (2560) ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา รวมทัง้ การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ นี้
ผู้วจิ ยั ได้ตดั คาถามบางข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง และเพิม่ เติมบางหัวข้อที่จาเป็ นสาหรับ
บริบทของงานวิจยั นี้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ให้ผู้เรียนเขียน
ความคิด เห็น อื่น ๆ เกี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนรายวิช า “การอ่ า นและ
อภิปรายภาษาญีป่ ่ นุ ” เพิม่ เติม
3. แบบประเมินผลสัมฤทธิการเรี
ยนรูต้ ามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5
์
ด้านโดยผูเ้ รียน ซึง่ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แบบสัมภาษณ์ ผู้เรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเองในด้านต่ างๆ และ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
นอกจากนี้ เพื่อ ประเมิน ความพร้อ มของผู้เ รีย น ผู้วิจ ัย ได้ดาเนิ น การ
สารวจความพร้อมสาหรับการเรียนในรายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญีป่ ่ นุ ”
ด้วย READINESS QUESTIONNAIRE เพื่อให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับผูเ้ รียน
เช่น ระดับความสามารถด้านภาษาญี่ป่ ุน ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศ
ญีป่ ่ นุ ความคาดหวังต่อภาษาทีผ่ สู้ อนใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในชัน้
เรียนและวิธปี ระเมินผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง เป็ นต้น
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4.3 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการวิ จยั การเก็บข้อมูล และการวิ เคราะห์ผล
งานวิจยั นี้ดาเนินการวิจยั เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ออกแบบกิจกรรมในชัน้ เรียนตามตามแนวคิดของการเรียนรูเ้ ชิง
รุ ก และบรรจุ ล งในแผนการจัด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า “การอ่ า นและอภิ ป ราย
ภาษาญีป่ ่ นุ ” จานวน 15 สัปดาห์
ขัน้ ที่ 2 สารวจความพร้อ มการเรีย นรายวิช า “การอ่ า นและอภิป ราย
ภาษาญีป่ ่ นุ ” ด้วย READINESS QUESTIONNAIRE
ขัน้ ที่ 3 จัด การเรียนการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู้ร ายวิชาที่ได้
ก าหนดไว้ โดยปรับ เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการส ารวจความพร้ อ มที่ ไ ด้
ดาเนินการ
ขัน้ ที่ 4 สัม ภาษณ์ ผู้เ รีย นเพื่อ ให้ท ราบพัฒ นาการ และความคิด เห็น
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ท่ี 10
ขัน้ ที่ 5 สารวจความคิดเห็นของผูเ้ รียนต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
ในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ป่ นุ ขัน้ สูง และให้ผเู้ รียนทาแบบประเมินผลสัมฤทธิการ
์
เรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านในคาบสุดท้ายหลังจากเสร็จสิน้ การ
เรียนการสอน
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจยั วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและสรุปผลใน
ภาพรวม ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจ ัย น ามาถอดเสียงเป็ น ข้อ ความ เพื่อใช้
ประกอบการอภิปรายข้อมูลเชิงตัวเลขทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
4.4 แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิ ชา “การอ่านและอภิ ปรายภาษาญี่ปุ่น”
รายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” เป็ นรายวิชาบังคับสาหรับ
นิสติ ชัน้ ปี ท่ี 4 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ป่ ุน (หลักสูตร
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ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีเนื้อหาคาอธิบายรายวิชาคือ “อ่านบทความเพื่อจับ
ประเด็น ส าคัญ และอภิป รายเป็ น ภาษาญี่ป่ ุ น” ผู้ส อนซึ่ง เป็ น ผู้วิจ ัย เองก าหนด
วัตถุ ประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาไว้ดงั นี้ 1. เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านบทความ
ภาษาญี่ป่ นุ ในระดับสูง 2. เพื่อเพิม่ ทักษะการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกีย่ วกับ
เรื่องที่อ่านเป็ นภาษาญี่ป่ ุนได้ 3. เพื่อเพิม่ วงคาศัพท์ในระดับที่สูงขึน้ 4. เพื่อเพิม่
ทักษะการจัดการการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (การตัง้ เป้ าหมาย การดาเนินการ วิเคราะห์
ปั ญหา การแก้ไข/ปรับปรุง) รายวิชานี้ผสู้ อนจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ป่ ุน
เป็ นหลักตัง้ แต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นมา เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้
ที่ 2 ของรายวิชาทีต่ งั ้ ไว้ รายวิชานี้เรียน 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ 3 ชัวโมง
่
รวมเวลาเรียนทัง้ สิน้ 45 ชัวโมง
่
ตาราประกอบการสอนเป็ นเอกสารคาสอนซึง่ ผูส้ อนจัดทาขึน้ เอง เนื้อหา
ของตาราได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ ข่าว บทความ กระทู้ เรื่องสัน้ ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์
หนั ง สื อ และต าราต่ า งๆ มี ค วามหลากหลายตามความสนใจของผู้ เ รี ย น
ประกอบด้วยเนื้อหาด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และปั ญหาสังคม เป็ นต้น
ทัง้ นี้เนื้อหาในช่วงแรกเกีย่ วกับความสาคัญ การพัฒนาทักษะการอ่าน และกลวิธี
การอ่าน เพื่อให้ผเู้ รียนได้เข้าใจความสาคัญของการอ่าน และสามารถประยุกต์ใช้
กลวิธกี ารอ่านในการอ่านบทความต่างๆ ในบททีเ่ หลือต่อไป รายวิชานี้โดยเฉลีย่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 10 บท แต่ละบทมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 เกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการอ่าน บทที่ 2 เทคนิคการอ่านแบบ scanning และ skimming
บทที่ 3 เกีย่ วกับกลุ่มเพศทางเลือก บทที่ 4 เกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรม บทที่ 5
เกี่ยวกับการท้องก่อนแต่ ง บทที่ 6 เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศญี่ป่ ุน บทที่ 7 เกีย่ วกับนโยบายเศรษฐกิจของนายกชินโซ อาเบะ บทที่ 8
เกี่ย วกับ ความรุ น แรงในครอบครัว บทที่ 9 เกี่ย วกับ “ผู้ช ายกิน พืช ” บทที่ 10
เกีย่ วกับการทางานของคนญีป่ ่ นุ ในประเทศไทย โครงสร้างแต่ละบท ประกอบด้วย
1. Warm-up (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทอ่าน) 2. Keywords (คาสาคัญ)
3. บทอ่าน 4. 内容の問題 (คาถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าน) 5. 言葉の問題 (ฝึ กใช้
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คาศัพท์) 6. 話し合ってみよう (อภิปรายกลุ่ม) แต่ละบทใช้เวลาประมาณ 4.5
ชัวโมง
่
รูปแบบการเรียนการสอน5 ในชัน้ เรียนมีลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ลาดับที ่ 1 การสอบย่อยต้นชัวโมง
่
เป็ นกิจกรรมที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ รียนพัฒนาทักษะการอ่าน และเพิม่ วงคาศัพท์ผ่านการอ่านมาก tadoku (多読)
โดยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสอบเกี่ยวกับ 1. คาศัพท์ ซึ่งมี 2 ข้อ ได้แก่ (1) การโยง
จับ คู่ค าศัพ ท์ก ับ ความหมายที่อ ธิบ ายเป็ น ภาษาญี่ป่ ุ น (2) เดาความหมายของ
คาศัพท์ในบทอ่านโดยตอบเป็ นภาษาไทย และ 2. ประเด็นสาคัญของเรื่องอ่านที่
ผู้สอนกาหนด ทัง้ นี้จดั สอบต้นชัวโมงเพื
่
่อฝึ กความตรงต่อเวลา ใช้เวลาประมาณ
10-15 นาที
ลาดับที ่ 2 เริม่ ต้นคาบเรียนด้วยกิจกรรมเล่นเกมอุ่นเครื่อง (เริม่ สัปดาห์ท่ี
2) เช่น เกมต่อคา เกมปริศนาคาทาย เกมทายชื่อจังหวัด / ชื่อประเทศ / ชื่อคน
ญี่ป่ ุ นจากอัก ษรคัน จิ เกมตอบค าถามเกี่ย วกับ สุภ าษิต / ค าพัง เพย เกมสร้า ง
คาศัพท์จากอักษรคันจิทใ่ี ห้ เกมเลือกคาเลียนสภาพ / เลียนเสียงทีเ่ หมาะสม เกม
ทายศัพท์วยั รุ่น ซึง่ นอกจากจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ วงคาศัพท์ ยังช่วยให้ผเู้ รียน
ตื่นตัว พร้อมสาหรับการเรียน การเล่มเกมใน 2 ครัง้ แรก เตรียมโดยผูส้ อน ครัง้ ที่ 3
เตรียมโดยผูช้ ่วยสอนซึง่ เป็ นนิสติ ระดับปริญญาโท ครัง้ ทีเ่ หลือถัดไปผูเ้ รียนเป็ นผู้
คิดและเตรียมเกมมาโดยแบ่งเป็ นกลุ่มละ 2-3 คน กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 20
นาที
ลาดับที ่ 3 เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนแต่ละบท โดยเริม่ จากกิจกรรม Warm-up
(การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทอ่าน) ซึ่งเป็ นกิจกรรมก่อนอ่า น โดยการตัง้
5 รู ป แบบการเรี ย นการสอนหมายถึ ง การจัด การเรี ย นการสอนที่ ค รอบคลุ ม

องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้อย่ างเป็ น ระบบ ตามหลักการ แนวคิด โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขัน้ ตอนสาคัญในการสอน รวมถึงวิธสี อน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ทีส่ ่งผลให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการ (นนทลี พรธาดาวิทย์ ,
2560 น. 91)
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คาถามง่ายๆ ตรวจสอบคาสาคัญ และดูคลิปวีดโิ อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทอ่าน
เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนด้านความรูพ้ น้ื ฐาน (Background Knowledge)
กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
ลาดับที ่ 4 ทากิจกรรมการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Reading)6 ซึง่
เป็ นรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมืออย่างหนึ่ง ผูเ้ รียนจะถูกแบ่งเป็ นคู่ หรือกลุ่มละ 3
คน คละความสามารถ คือมีทงั ้ รุ่นพี่และรุ่นน้ องอยู่ด้วยกัน อ่านเรื่องที่มีเนื้อหา
เดียวกัน แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายร่วมกันว่าเข้าใจตรงกัน
หรือไม่ แตกต่ างกันอย่างไร ซึ่งถือเป็ นการการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่เน้น
กระบวนการ (Ikeda & Tateoka, 2007) และตรวจสอบค าตอบในแบบฝึ ก หัด
ร่วมกัน จากนัน้ ทาใบงาน Peer Reading โดย 1. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองใน 3
ประเด็น ได้แก่ (1) ระดับการอภิปรายแสดงความคิดเห็น (2) ความเปลี่ยนแปลง
ของระดับความเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องอ่าน และ (3) พฤติกรรมขณะทากิจกรรม peer
reading ซึ่ง เป็ น การประเมิน แบบรู บ ริค 7 และ 2. ให้ผู้เ รีย นเขีย นเกี่ย วกับ สิ่ง ที่
เปลี่ยนแปลงหลังจากทีไ่ ด้อ่านร่วมกันกับเพื่อน เช่นประเด็นที่ได้ตระหนักรู้ สิง่ ที่
เข้าใจ หรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป ใบงานนี้มคี ะแนนเต็ม 34 คะแนน ผู้เรียน
สามารถเขียนตอบเป็ นภาษาไทยได้ กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ทัง้ นี้
เพื่อแก้ปัญหาทีถ่ ูกระบุใน Tateoka (2006) และ สุณีย์รตั น์ เนียรเจริญสุข (2561)
ผูว้ จิ ยั กาหนดให้ผเู้ รียนต้องอ่านบทความ สรุปเนื้อหาเป็ นภาษาญีป่ ่ ุน รวมทัง้ เขียน
แสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับ เรื่อ งอ่ า นในใบงานการบ้า นก่ อนเรียนทุก ครัง้ และ
อนุ ญาตให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่าน
ด้วยกันได้
6 หมายถึง กิจกรรมการอ่านทีผ่ เู้ รียนช่วยกันแก้ไขปั ญหาผ่านการพูดคุยเพือ่ ทาความ

เข้าใจเรือ่ งอ่าน (Tateoka, 2005, p.89)
7 รูบริค (Rubrics) เป็ นเครื่องมือการให้คะแนนซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ดา้ นต่าง ๆ ที่

ต้องการประเมินในการปฏิบตั งิ าน หรือชิน้ งาน และระดับคะแนนซึง่ กาหนดตามคุณภาพทีท่ าได้
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ลาดับ ที ่ 5 ถาม-ตอบเกี่ย วกับ เรื่อ งอ่ า นและค าศัพ ท์ ซึ่ง เป็ น กิจ กรรม
ตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาบทอ่าน โดยเฉลยคาตอบในแบบฝึกหัดเกีย่ วกับเรื่อง
อ่าน 3 ข้อ ได้แก่ 1. คาถามที่ให้เลือกตอบถูก/ผิด 2. คาถามที่ให้เลือกตอบจาก
ตัวเลือกที่กาหนด และ 3. คาถามทีใ่ ห้เขียนตอบ ผู้สอนสุ่มผู้เรียนให้ตอบทีละคน
พร้อมทัง้ ให้กลับไปดูบทอ่านว่าตรงไหนที่บ่งบอกว่าคาตอบเป็ นเช่นนัน้ และทา
แบบฝึ กหัดเกีย่ วกับคาศัพท์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. การโยงจับคู่คาศัพท์ กับความหมายที่
อธิบายเป็ นภาษาญี่ป่ ุน 2. การเลือกคาศัพท์ท่จี บั คู่กบั ความหมายในข้อทีท่ าก่อน
หน้ า เติม ลงในประโยคให้ไ ด้ใ จความสมบู ร ณ์ และ 3. ฝึ ก เดาความหมายของ
คาศัพท์ทพ่ี บในบทอ่านโดยตอบเป็ นภาษาไทย กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ลาดับที ่ 6 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และนาเสนอผลการ
อภิปรายในหัวข้อที่กาหนด โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็ นกลุ่มละประมาณ 4 คน
คละเพศ และระดับความสามารถทางภาษาญี่ป่ ุน ให้สมาชิกทาหน้าทีต่ ่างๆ ตาม
แนวทางของ Iwashita (2013) ได้แ ก่ 1. ผู้ส รุ ป เนื้ อ หาบทอ่ า น 2.ผู้ด าเนิ น การ
อภิปราย 3. ผู้นาเสนอผลการอภิปราย ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มตระหนักถึง
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเอง หลังเสร็จกิจกรรมผูเ้ รียนต้องทาใบงาน โดย 1.
ให้ผเู้ รียนประเมินตนเองใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
อภิ ป รายกลุ่ ม (2) ระดั บ การใช้ ภ าษาญี่ ป่ ุ นขณะท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ( 3) การ
เตรียมพร้อมสาหรับการทากิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ซึ่งเป็ นการประเมินแบบรูบริค
และ 2. ให้ผู้เรียนเขียนสรุปประเด็นที่ได้จากการอภิปรายกลุ่ม ใบงานนี้มคี ะแนน
เต็ม 34 คะแนน กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ระหว่างผูเ้ รียนทากิจกรรม
กลุ่ม ผูส้ อนทาหน้าทีเ่ ดินสังเกตการณ์แต่ละกลุ่มเพื่อตอบคาถามของผู้เรียน หรือ
เข้าร่วมอภิปรายกลุ่มด้วยเป็ นบางครัง้
ลาดับที ่ 7 การศึกษาเกีย่ วกับประเด็นปั ญหาทีส่ นใจและรายงานกลุ่มหน้า
ชัน้ เรียน โดยให้ผเู้ รียนแบ่งเป็ นกลุ่มละ 4 คน ค้นคว้าเกีย่ วกับประเด็นทีส่ นใจจาก
หนังสือ บทความ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงจัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความ
คิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง และรายงานหน้าชัน้ เรียน หลังเสร็จสิน้ กิจกรรม ผู้เรียน
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ต้องส่งแบบประเมินการทางานสมาชิกกลุ่ม ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม
ในการหาข้อมูล สร้างแบบสอบถาม และการสารวจ (2) การมีสว่ นร่วมในการจัดทา
สคริปต์ และสไลด์ PowerPoint (3) การฝึ กซ้อมเพีอ่ เตรียมตัวนาเสนอผลงาน และ
(4) การอุทศิ ตนต่องานกลุ่มโดยรวม แต่หวั ข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน รวมเป็ น 20
คะแนน ผูส้ อนให้ผเู้ รียนส่งผลการประเมินสมาชิกกลุ่มแบบไม่เปิ ดเผยผ่านมาทาง
อีเมลของผูส้ อนโดยตรง นอกจากนี้ ผูเ้ รียนถูกประเมินเกีย่ วกับทักษะการนาเสนอ
จากผู้ ส อนใน 4 ประเด็น ได้ แ ก่ (1) ความคล่ อ ง (2) การออกเสีย ง (3) การ
แสดงออกด้วยภาษากาย การสบตาผูฟ้ ั ง และ (4) การเตรียมตัวเพื่อรายงานหน้า
ชัน้ คิดเป็ นคะแนนรวม 20 คะแนน
เพื่อให้รปู แบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับคุณลักษณะของการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ผูส้ อนได้ออกแบบชัน้ เรียนโดยพิจารณาประเด็นสาคัญ
หลักๆ ดังนี้ 1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ทส่ี นุ กสนาน
ไม่น่าเบื่อ ผ่านการเล่นเกมอุ่นเครื่อง และการดูวดี โิ อเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว
กระตือรือร้นทีจ่ ะติดตามเนื้อหา 2. กาหนดให้ผเู้ รียนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ (Learning
by Doing) โดยการคิดวิเคราะห์ อ่าน พูดคุย อภิปราย เขียนสรุป หรือสร้างสรรค์
ผลงาน ผ่ า นการท ากิจ กรรมต่ า งๆ 3. ให้ผู้เ รีย นมีส่ว นร่ ว มในการก าหนดแนว
ทางการประเมินผลการเรียนรู้ การเลือกหัวข้อการเรียนรูท้ ส่ี นใจ และเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นสิง่ ทีช่ อบ ไม่ชอบ หรือวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับเนื้อหาและ
การจัดกิจกรรมของรายวิชา 4. กาหนดรูปแบบการประเมินผลทีห่ ลากหลายทัง้ การ
สอบ และการประเมินตามสภาพจริง8 ซึง่ รูปแบบหนึ่งคือการประเมินจากตัวผูเ้ รียน
เองโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกระดับคะแนนของตนเองได้จากการประเมินแบบ
รูบริค รวมถึงการประเมินจากเพื่อน และจากผู้สอน 5. ผู้สอนไม่เน้นการบรรยาย
8 การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึงการประเมิน การ

เรียนรูข้ องผูเ้ รียน จากพฤติกรรม กระบวนการทางาน ผลงาน ในบริบทของการจัด การเรียนรู้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555 อ้างอิงใน วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒพล, 2562, น.1)
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แต่เปลีย่ นบทบาทไปเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก คอยให้คาชีแ้ นะ และให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเมื่อจาเป็ นทัง้ ในภาพรวม และรายบุคคล โดยตระหนักถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งทาให้ผู้สอนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรียนมากขึน้ จากการเดิน
สังเกตการณ์ไปมาในชัน้ เรียน
สาหรับการประเมินผลการเรียนรู้นัน้ นอกจากการประเมินเชิงปริมาณ
โดยการจัดสอบแล้ว วิธีประเมินผลที่เหมาะสมการจัดการเรีย นรู้เชิงรุกคือ การ
ประเมินเชิงคุณภาพซึ่งจัดเป็ นการประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การประเมิน
ภาคปฏิบตั ิ (Performance Assessment) การให้ผู้เรียนเล่าถึงการเรียนรู้ของตน
หรือ ให้ ผู้ เ รีย นเขีย นสะท้ อ นคิด (Reflection) เกี่ย วกับ การเรีย นรู้ ข องตนเอง
(Matsushita & Ishii, 2016, อ้างอิงใน กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ, 2561)
ผูส้ อนจึงได้กาหนดรูปแบบและสัดส่วนการประเมินผลดังนี้ 1. การสอบกลางภาค
และปลายภาค 50% 2. การทาการบ้าน (ใบงานการเตรียมบทเรียนล่วงหน้า และ
การเขี ย นสะท้ อ นคิ ด ) 13% 3. การท ากิ จ กรรม peer reading และ group
discussion 13% 4. การรายงานกลุ่มหน้าชัน้ เรียน 12% 5. การสอบย่อย 7% และ
6. การเข้าเรียน 5% ทัง้ นี้รูปแบบและสัดส่วนการประเมินผลดังกล่าว ผู้สอนเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นในคาบแรก และคาบสุดท้ายของการ
เรียนการสอนเพื่อหาข้อสรุปทีเ่ ป็ นมติร่วม

5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
5.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียนกลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรจานวน 24 คน แบ่งเป็ นเพศหญิง 19 คน (ร้อยละ 79.2)
และเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 20.8) ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์การศึกษาในประเทศญี่ป่ ุน

334

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

เป็ น เวลาประมาณ 1 ปี มีจ านวน 18 คน (ร้อ ยละ 75) ผู้ท่ีไ ม่ มีป ระสบการณ์
การศึกษาในประเทศญี่ป่ ุน มีจานวน 6 คน (ร้อยละ 25) สาหรับระดับ JLPT ผู้ท่ี
ผ่ า นการสอบวัด ระดับ ภาษาญี่ป่ ุ น มีจ านวน 23 คน โดยเป็ น ผู้ท่ีสอบผ่ า น N2
จานวน 19 คน (ร้อยละ 79.2) ทีส่ อบผ่าน N3 จานวน 3 คน (ร้อยละ 12.5) ทีส่ อบ
ผ่าน N1 จานวน 1 คน (ร้อยละ 4.2)
ความคาดหวังของผู้เ รียนต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอน พบว่าผูเ้ รียนจานวน 7 คน (ร้อยละ 29.2) ต้องการให้ผสู้ อนใช้ภาษาญีป่ ่ นุ
เป็ นหลัก และผูเ้ รียนจานวน 17 คน (ร้อยละ 70.8) ต้องการให้ใช้ภาษาญีป่ ่ นุ ควบคู่
กับภาษาไทย โดยอัตราส่วนของการใช้ภาษาญี่ป่ ุนต่อการใช้ภาษาไทยทีผ่ ู้ เรียน
ต้ อ งการโดยเฉลี่ย คือ 71:29 ซึ่ง เป็ น ค่ า ที่ใ กล้เ คีย งกับ การส ารวจผู้ เ รีย นในปี
การศึกษา 2561 ในงานวิจยั ของ ยุพกา ฟูกุชมิ ่า (2562) จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนใน
วิชานี้ส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ป่ ุนเป็ นหลักในการจัดการเรียนการ
สอน ทัง้ นี้ เมื่อสอบถามเพิ่มเติ มเกี่ยวกับความเข้าใจในภาษาญี่ป่ ุนที่ผู้สอนพูด
พบว่าผูเ้ รียน 14 คน (ร้อยละ 58) ประเมินว่าตนเองเข้าใจมากกว่าร้อยละ 90 และ
ผูเ้ รียนจานวน 10 คน (ร้อยละ 42) เข้าใจประมาณร้อยละ 70-80
สาหรับกิจกรรมในชัน้ เรียน พบว่ากิจกรรมทีผ่ เู้ รียนมากกว่าครึง่ ต้องการ
คือ 1. การดูวดี โิ อ (ร้อยละ 83) 2. การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
(ร้อยละ 71) 3. การเล่นเกม (ร้อยละ 58) และ 4. การฟั งครูบรรยาย (ร้อยละ 54)
ตามล าดับ จึง กล่ า วได้ว่ า ผู้เ รีย นส่ ว นใหญ่ ต้อ งการท ากิจ กรรมอื่น ๆ เพิ่ม เติม
มากกว่าเพียงฟั งครูบรรยาย หรือถามตอบเกีย่ วกับเรื่องอ่าน (ร้อยละ 37.5)
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ภาพที ่ 1. กิจกรรมในชัน้ เรียนทีผ่ เู้ รียนคาดหวัง (หน่วย: คน)
สาหรับความคาดหวังต่อวิธปี ระเมินผลการเรียน พบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ต้องการให้ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาคมากที่สุด (ร้อยละ 67)
ถัดไปคือ การประเมินผลจากการทากิจกรรมในชัน้ เรียน และการทาการบ้าน (ร้อย
ละ 54 เท่ากัน) และลาดับสุดท้ายได้แก่ การประเมินผลจากการเข้าชัน้ เรียน และ
การสอบย่อย (ร้อยละ 46 เท่ากัน) กล่าวคือผู้เรียนคิดว่าการสอบกลางภาค และ
ปลายภาคยังเป็ นสิง่ จาเป็ นในการวัดผลการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ รียนกว่าครึ่ ง
ต้องการให้ประเมินผลจากการทาการบ้าน และการทากิจกรรมในชัน้ เรียนซึง่ ถือ
เป็ นการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเช่นกัน

ภาพที ่ 2. วิธปี ระเมินผลการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนคาดหวัง (หน่วย: คน)
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ผลสารวจความพร้อมของผู้เรียนโดยรวม สามารถกล่าวได้ว่าผู้เรีย นมี
ความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และคาดหวังการประเมินผล
ตามสภาพจริงที่สอดคล้อ งกับ รูป แบบการเรียนการสอน การที่ผู้วิจยั ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกตามแผนการจัดการเรียนรูท้ แ่ี สดงใน 4.4 รวมถึง
ปรับเปลี่ยนวิธปี ระเมินผลให้มคี วามหลากหลาย ทัง้ การจัดสอบ การประเมินผล
จากการทากิจกรรมในชัน้ เรียน การทาการบ้าน ซึง่ การประเมินมีทงั ้ จากครู จากตัว
ผู้เ รีย นเอง และจากเพื่อ นร่ ว มชัน้ จึง เป็ น การทดลองจัด การเรีย นการสอนที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผูเ้ รียน
5.2 ความคิ ดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนเชิ งรุกในรายวิ ชา
การอ่านภาษาญี่ปุ่นขัน้ สูง
5.2.1 ความพึงพอใจต่อตาราทีใ่ ช้ประกอบการสอน
เนื่องจากตาราเป็ นสื่อการสอนหลักของรายวิชา เนื้อหาและโครงสร้าง
ของตาราอาจกระทบต่ อแรงจูงใจของผู้เรียน ผู้วจิ ยั จึงสารวจความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนเพื่อตรวจสอบประเด็นดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมผูเ้ รียนพอใจกับทุกหัวข้อ
ในระดับ “มาก”ขึน้ ไป (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะ หัวข้อ “ตาราทีใ่ ช้มปี ระโยชน์ ทาให้
ผูเ้ รียนได้ความรูห้ ลากหลาย” และ “โครงสร้างของตารามีความเหมาะสม” คะแนน
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากทีส่ ดุ ” จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหา โครงสร้าง และ
ระดับความยากง่ายของตารา มีความเหมาะสมสาหรับผูเ้ รียน
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ตารางที่ 1
ความพึงพอใจต่อตาราประกอบการสอน
หัวข้อคาถาม
1. ตาราทีใ่ ช้มปี ระโยชน์ ทาให้ผเู้ รียนได้
ความรูห้ ลากหลาย
2. โครงสร้างของตารามีความเหมาะสม
3. ตาราทีใ่ ช้เหมาะสาหรับการฝึกฝนทักษะ
การอ่านภาษาญีป่ ่ นุ ขัน้ สูง
4. ปริมาณของแบบฝึกหัดคาศัพท์มคี วาม
เหมาะสม
5. ตาราทีใ่ ช้มรี ะดับความยากง่ายเหมาะสม
กับผูเ้ รียน
6. เนื้อหาตาราในแต่ละบทมีความน่าสนใจ
7. ปริมาณของคาถามเกีย่ วกับเรือ่ งอ่านมี
ความเหมาะสม
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย9

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล
ค่าเฉลี่ย

4.71

มาตรฐาน

“มากทีส่ ุด”

4.54

0.61

“มากทีส่ ุด”

4.50

0.58

“มาก”

4.50

0.65

“มาก”

4.46

0.71

“มาก”

4.38

0.58

“มาก”

4.38

0.56

“มาก”

4.49

0.63

“มาก”

5.2.2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในชัน้ เรียน
ผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ รียนประเมินระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ในชัน้
เรียน รวมทัง้ ให้เลือกกิจกรรมทีช่ อบ และกิจกรรมที่คดิ ว่ามีประโยชน์มากที่สุด 3
กิจกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรีย นการ
สอนในรายวิชา“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.54 สาหรับกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนประเมินว่าพึงพอใจมากทีส่ ุดได้แก่ การเล่น
9 ผูว้ จิ ยั แปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง “มากทีส่ ุด” 3.51-4.50

หมายถึง “มาก” 2.51-3.50 หมายถึง “ปานกลาง” 1.51-2.50 หมายถึง “น้ อ ย” 1.00-1.50
หมายถึง “น้อยทีส่ ุด” (บุญชม ศรีสะอาด, 2539)
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เกม การดูวีดิโ อ และการอภิป รายกลุ่ มตามลาดับ ซึ่ง สอดคล้อ งกับกิ จกรรม 3
อันดับแรกทีผ่ เู้ รียนคาดหวัง
ตารางที่ 2
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในชัน้ เรียน
4.79

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.41

แปลผล
ค่าเฉลี่ย
“มากทีส่ ุด”

4.79

0.41

“มากทีส่ ุด”

4.71

0.54

“มากทีส่ ุด”

4.42

0.70

“มาก”

4.29
4.25
4.08

0.68
0.72
0.95

“มาก”
“มาก”
“มาก”

4.54

0.50

“มาก
ที่สดุ ”

หัวข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

1. การเล่นเกมอุ่นเครือ่ ง
2. การดู VDO ซึง่ มีเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หัวข้อการเรียนรู้
3. การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
4. การถามตอบเกีย่ วกับเรือ่ งอ่าน และ
คาศัพท์
5. การอ่านร่วมกันกับเพือ่ น (peer reading)
6. การนาเสนอผลการศึกษาในหัวข้อทีส่ นใจ
7. การอ่านเพือ่ สอบย่อยต้นชัวโมง
่
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิ ชา“การอ่านและ
อภิ ปรายภาษาญี่ปน”
ุ่

เมื่อ ให้ผู้เ รีย นเลือ กกิจ กรรมที่ช อบมากที่สุด เพีย ง 3 กิจ กรรม พบว่ า
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เลือก การเล่นเกม (ร้อยละ 87.5) การอภิปรายกลุ่ม (ร้อยละ 66.7)
และการดูวีดิโ อ (ร้อ ยละ 62.5) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลการประเมิน ความพึงพอใจ
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด 3
อัน ดับ แรก พบว่ า ผู้เ รีย นส่ว นใหญ่ คิด ว่ า การอภิป รายกลุ่ ม และการถามตอบ
เกี่ย วกับ เรื่อ งอ่ านและค าศัพท์ มีป ระโยชน์ มากที่สุด (ร้อ ยละ 75 เท่ า กัน ) และ
ผูเ้ รียนอีกครึง่ หนึ่ง (ร้อยละ 50) คิดว่า การดูวดี โิ อมีประโยชน์มากทีส่ ดุ
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ภาพที ่ 3. กิจกรรมในชัน้ เรียนทีผ่ เู้ รียนชอบมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก
จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมทีผ่ เู้ รียนชอบอาจไม่สอดคล้องกับกิจกรรมทีผ่ ู้เรียน
คิดว่ามีประโยชน์เสมอไป ดังจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนที่ตอบว่าชอบกิจกรรมการถาม
ตอบเกีย่ วกับเรื่องอ่านและคาศัพท์มเี พียงร้อยละ 25 แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์
ผูเ้ รียนเลือกกิจกรรมนี้มากทีส่ ุดเช่นเดียวกับการอภิปรายกลุ่ม ซึง่ ตรงข้ามกับการ
เล่นเกม โดยผู้เรียนเกือบทุกคนชอบกิจกรรมการเล่นเกม แต่มผี ู้ท่คี ดิ ว่าการเล่น
เกมมีประโยชน์มากทีส่ ดุ มีเพียงแค่ 1 คน ซึง่ มีจานวนน้อยทีส่ ดุ

ภาพที ่ 4. กิจกรรมในชัน้ เรียนทีผ่ เู้ รียนคิดว่ามีประโยชน์มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก
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5.2.3 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
ผลสารวจความคิด เห็นต่ อการจัด การเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชา
“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” พบว่าผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ท่ี 4.54 โดยหัวข้อเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนประเมิน
ว่าเห็นด้วยมากที่สุดตามลาดับมีดงั นี้ 3. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ( =
4.83) 10. ส่งเสริมให้นิสติ ใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน และการคิด
( =4.79) 2.ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ( =4.75) 12. กระตุ้นให้นิสติ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในชัน้ เรียน ( =4.75) 5. ส่งเสริมให้นิสติ กล้าแสดงออก/กล้าแสดงความ
คิดเห็น ( =4.71) 14. ฝึ กฝนให้นิสติ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ( =4.71) 1.
ช่วยพัฒนาทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่นื ( =4.63) 6.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ( =4.58) 8. ส่งเสริมให้นิสติ สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ( =4.54) สาหรับ
กิจ กรรมในชัน้ เรีย น ประเด็น ที่ผู้ เ รีย นเห็น ด้ ว ยมากที่สุ ด ได้ แ ก่ 15. มีค วาม
หลากหลาย ( =4.63) และ 16. เหมาะสมกับเนื้อหาทีเ่ รียน ( =4.58)
หัวข้อทีผ่ ู้เรียนเห็นด้วยในระดับมาก เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
ได้แก่ 7. ส่งเสริมให้นิสติ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ( =4.50) 4. ช่วยพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา ( =4.38) 9. ส่งเสริมให้นิสติ ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเอง
( =4.38) 11. กระตุ้นให้นิสติ มีความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนอย่างลึกซึ้ง ( =4.38)
13. ช่วยให้นิสติ จดจาสิง่ ทีเ่ รียนได้ดี ( =4.29) หัวข้อการประเมินเกีย่ วกับกิจกรรม
ในชัน้ เรีย นระดับ มาก ได้แ ก่ 17. สามารถดึง ดูด ความสนใจ ( =4.38) สาหรับ
บรรยากาศในชัน้ เรีย น ผู้เรียนประเมินในระดับมากเช่น กัน ได้แก่ 19. มีความ
สนุกสนาน ( =4.38) และ 18. จูงใจให้รสู้ กึ อยากเรียน ( =4.08)
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ตารางที่ 3
ผลสารวจความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชา“การอ่านและ
อภิปรายภาษาญีป่ ่ นุ ”
ลาดับ
3
10
2
12
5
14
1
15
6
16
8

หัวข้อคาถาม
รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
รูปแบบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นิสติ ใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ฟั ง พูด
อ่าน เขียน และการคิด
รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยพัฒนา
ทักษะการสือ่ สาร
รูปแบบการเรียนการสอน กระตุน้ ให้
นิสติ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมในชัน้ เรียน
รูปแบบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นิสติ กล้าแสดงออก/กล้าแสดงความ
คิดเห็น
รูปแบบการเรียนการสอน ฝึกฝนให้
นิสติ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ นื ่
รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยพัฒนา
ทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ นื ่
กิจกรรมในชัน้ เรียน มีความ
หลากหลาย
รูปแบบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
กิจกรรมในชัน้ เรียน เหมาะสมกับ
เนื้อหาทีเ่ รียน
รูปแบบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นิสติ สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล
ค่าเฉลี่ย

4.83

0.37

“มากทีส่ ุด”

4.79

0.50

“มากทีส่ ุด”

4.75

0.43

“มากทีส่ ุด”

4.75

0.52

“มากทีส่ ุด”

4.71

0.45

“มากทีส่ ุด”

4.71

0.45

“มากทีส่ ุด”

4.63

0.48

“มากทีส่ ุด”

4.63

0.70

“มากทีส่ ุด”

4.58

0.57

“มากทีส่ ุด”

4.58

0.49

“มากทีส่ ุด”

4.54

0.64

“มากทีส่ ุด”
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7
4
9

11
17
19
13
18

รูปแบบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นิสติ ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา
รูปแบบการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
นิสติ ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศด้วย
ตนเอง
รูปแบบการเรียนการสอน กระตุน้ ให้
นิสติ มีความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียน
อย่างลึกซึ้ง
กิจกรรมในชัน้ เรียน สามารถดึงดูด
ความสนใจ
บรรยากาศในชัน้ เรียน มีความ
สนุกสนาน
รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยให้
นิสติ จดจาสิง่ ทีเ่ รียนได้ดี
บรรยากาศในชัน้ เรียน จูงใจให้รสู้ กึ
อยากเรียน
ภาพรวม

4.50

0.71

“มาก”

4.38

0.63

“มาก”

4.38

0.63

“มาก”

4.38

0.56

“มาก”

4.38

0.81

“มาก”

4.38

0.56

“มาก”

4.29

0.61

“มาก”

4.08

0.64

“มาก”

4.54

0.57

“มากที่สดุ ”

นอกจากนี้ ผูเ้ รียนได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมในแบบสอบถามตอนที่ 3
ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ให้ผู้เรียนเขียนความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” และในการสัมภาษณ์
ติดตามผล ดังต่อไปนี้
(1) “หลังจากทีไ่ ด้เรียนรายวิชานี้มาจนถึงคาบสุดท้าย ก็รสู้ กึ ว่าเป็ นวิชาที ่
ช่วยให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาด้านต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการการฟั ง พูด อ่าน หรือเขียน
รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น เป็ นรายวิชาทีด่ ี และ
เหมาะสมกับทุกคน” (#6203)

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

343

(2) “เป็ น กิจ กรรมทีส่ ่ง เสริม ความกล้า แสดงของตัว เองทีจ่ ะออกความ
คิดเห็น อีกทัง้ ยังได้รบั ฟั งความคิดของคนอืน่ ทีห่ ลากหลายด้วย” (#6204)
(3) “รู้สกึ ว่าวิชานี้เปิ ดโอกาสให้ใช้ภาษาญีป่ ่ ุนในการพูดมากทีส่ ุดในทุก
รายวิชา ตอนจับกลุ่มอภิปราย เพราะทากับเพือ่ นจึงทาให้ไม่รู้สกึ เคอะเขินหรือ
ประหม่า กดดัน ทาให้พดู แสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรืน่ ” (#6205)
(4) “ชอบกิจกรรมในวิชานี้ มีความหลากหลายดี ทาให้ไม่เบือ่ อยากให้
วิชาอืน่ ๆ ในวิชาภาค มีกจิ กรรมในคาบหลากหลายแบบวิชานี้บา้ ง” (#6206)
(5) “รู้สกึ ว่าการเรียนไม่น่ าเบือ่ ทัง้ ๆ ทีเ่ รียน 3 ชัวโมง
่
กิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องเรียนลืน่ ไหล ทาให้รสู้ กึ เรียนไปได้เรือ่ ย ๆ” (#6208)
(6) “คิดว่าเป็ นวิชาทีท่ าให้ได้ฝึกฝนความสามารถทีน่ าไปใช้ได้จริง เป็ น
วิชาทีด่ คี รับ” (#6215)
(7) “วิชานี้ช่วยทักษะภาษาญีป่ ่ นุ ทุกด้าน ฟั ง พูด อ่าน เขียน ได้ใ ช้ครบทัง้
4 ทักษะ” (#6216)
(8) “จากวิชาเรียนทัง้ หมดตลอด 5 ปี รูส้ กึ ว่าวิชานี้ ได้เรียนรูท้ กั ษะครบชุด
แต่ น่าเสียดายทีไ่ ด้คู่ซ้ าบ่อย ทาให้แลกเปลีย่ นความคิด/กระบวนการคิดเดิม ๆ”
(#6217)
(9) “ได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพือ่ นๆ ในชัน้ เรียนทีป่ กติอาจจะไม่ค่อย
ได้คุยกัน หรือทางานร่วมกัน ทาให้ได้รจู้ กั กันมากขึ้น” (#6220)
(10) “รู้ สึ ก ว่ า ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ท างภาษาญี ป่ ่ ุ นที ห่ ลากหลาย รอบด้ า น
โดยเฉพาะการอ่าน และได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับปั ญหาสังคมทีเ่ กิดขึ้น ทาให้ได้ลอง
มองย้อนดูว่าขณะนี้สงั คมไทยเป็ นอย่างไร” (#6221)
(11) “คิดว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมดี ทัง้ การเรียนการสอน และการ
ทากิจกรรมในชัน้ เรียน” (#6221)
(12) “เป็ นคาบเรียนทีร่ ู้สกึ ไม่น่าเบือ่ เพราะกิจกรรมหลากหลาย ความ
ยากของเนื้อหากาลังพอดี ทาให้ได้พฒ
ั นาตัวเองตลอด” (#6223)
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5.2.4 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูส้ อน
ผลการสารวจความคิดเห็นต่ อคุณลักษณะของผูส้ อน ในการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกสาหรับรายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” พบว่าผู้เรียน
เห็นด้วยมากทีส่ ุดในทุกประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ ความสามารถในการสอน ( =
5.00) 2. มีความพร้อมในการสอน ( =5.00) 3. มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาญี่ป่ ุนได้อย่างเหมาะสม ( =4.96) 4. การเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวก และกระตุน้ ให้นิสติ เกิดการเรียนรู้ ( =4.92) 5. การคอยดูแล ช่วยเหลือ ให้
คาแนะนาแก่นิสติ ในการปฏิบตั งิ าน ( =4.88) 6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนอย่างเหมาะสม ( =4.76) กล่าวคือ ผู้เรียนทุ กคนมีความเห็นว่าผู้สอนมี
ความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูอ้ านวยความสะดวก กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คอยดูแล ช่วยเหลือ ให้
คาแนะนาแก่นิสติ ในการปฏิบตั งิ าน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังสามารถใช้ภาษาญี่ป่ ุนในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับผู้สอนใน
แบบสอบถามตอนที่ 3 และในการสัมภาษณ์ตดิ ตามผล ดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อนมีความกระตือรือร้น และตัง้ ใจสอนมาก (#6207)
(2) ชอบบรรยากาศทีเ่ หมือนแม่สอนลูก เชือ่ ว่าอาจารย์พยายามพัฒนาให้
คลาสดียงิ ่ ขึ้นทุกปี อยากให้ keep energy นี้ต่อไปค่ะ (#6224)
(3) T: เรียนวิชานี้ประทับใจอะไรคะ  S: ประทับใจตัวอาจารย์ค่ะ รูส้ กึ
ว่าอาจารย์ทายังไงใน 3 ชัวโมงนี
่
้ ให้มที ุกอย่างได้ ใช่ค่ะ...รูส้ กึ ตัง้ แต่เรียนทีไ่ ทยมานี ่
อาจารย์เป็ นคนแรกเลย (#6203)
(4) T: เรีย นวิช านี้ มีป ระทับ ใจอะไรบ้า งหรือ เปล่ า คะ  S: ประทับ ใจ
อาจารย์ รูส้ กึ อาจารย์สอนได้ดี เหมือนควบคุมนักเรียนในชัน้ ...เอาอยู่น่ะค่ะ ไม่ได้
แค่แบบเจาะจงไปแค่คนเดียว แต่อาจารย์กเ็ ดินไปดูคนโน้นคนนี้ รูส้ กึ ว่าทัวถึ
่ งทุก
คน ก็ได้คุยกับอาจารย์บา้ ง เวลาอาจารย์เดินเข้ามา ก็รสู้ กึ ว่าเออ...โอเคนะ เพราะว่า

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

345

บางทีอาจารย์บางคนไม่ได้แบบ...ทัวถึ
่ งขนาดนี้น่ะค่ะ เวลาในคาบเรียน ก็เลยรูส้ กึ
ว่าโอเคเลย (#6214)
ตารางที่ 4
ผลสารวจความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูส้ อน
5.00
5.00

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.00
0.00

แปลผล
ค่าเฉลี่ย
“มากทีส่ ุด”
“มากทีส่ ุด”

4.96

0.20

“มากทีส่ ุด”

4.92

0.28

“มากทีส่ ุด”

4.88

0.33

“มากทีส่ ุด”

4.79

0.41

“มากทีส่ ุด”

หัวข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ผูส้ อนมีความรู้ ความสามารถในการสอน
ผูส้ อนมีความพร้อมในการสอน
ผูส้ อนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาญีป่ นุ่ ได้อย่างเหมาะสม
ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก และกระตุน้
ให้นิสติ เกิดการเรียนรู้
ผูส้ อนคอยดูแล ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแก่
นิสติ ในการปฏิบตั งิ าน
ผูส้ อนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอน
อย่างเหมาะสม

5.3 การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5
ด้านโดยผูเ้ รียน
เพื่อตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านหรือไม่ ในระดับใด ผู้วจิ ยั ให้
ผูเ้ รียนทาแบบประเมินตนเองและพบว่าผูเ้ รียนประเมินผลลัพธ์การเรียนรูท้ ุกด้าน
ในระดับ “มาก” ขึน้ ไป 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 ความมีวนิ ัย ( =4.08) 1.2
ความตรงต่ อเวลา ( =4.33) 2. ด้านความรู้ 2.1 ได้ความรู้ด้านคาศัพท์ สานวน
ภาษาญี่ป่ ุ นจากการอ่ า น ( =4.42) 2.2 ได้พ ัฒ นาทัก ษะการอ่ า น และอภิป ราย
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ภาษาญี่ป่ ุ น ( =4.46) 2.3 ได้ค วามรู้ค รอบคลุ มทัก ษะทัง้ สี่ ได้แ ก่ ฟั ง พูด อ่ า น
เขียน ( =4.50) 3. ด้านทักษะทางปั ญญา 3.1 ได้พฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์
( =4.46) 3.2 ได้พฒ
ั นาทักษะการแก้ปัญหา ( =4.25) 3.3 ได้พฒ
ั นาความคิดริเริม่
สร้ า งสรรค์ ( =4.08) 4. ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความ
รับ ผิด ชอบ 4.1 ได้พ ัฒ นาทัก ษะการท างานร่ ว มกับ ผู้อ่ื น ( =4.79) 4.2 มีค วาม
รับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย ( =4.33) 4.3 ได้พฒ
ั นาทักษะการวางแผน
และกากับการเรียนรู้ของตนเอง ( =4.29) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 สามารถใช้ภาษาญี่ป่ ุนเพื่อการ
สื่อ สารได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ทัง้ การฟั ง พู ด อ่ า นและเขีย น ( =4.21) 5.2
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อ การสืบ ค้น ศึกษาด้วยตนเอง
นาเสนอและสือ่ สาร ( =4.38)
ตารางที่ 5
การประเมินผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านโดยผูเ้ รียน
หัวข้อคาถาม
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1.1 ความมีวนิ ยั
1.2 ความตรงต่อเวลา
2. ด้านความรู้
2.1 ได้ความรูด้ า้ นคาศัพท์ สานวนภาษาญี่ป่ นุ
จากการอ่าน
2.2 ได้พฒ
ั นาทักษะการอ่าน และอภิปราย
ภาษาญี่ป่ นุ
2.3 ได้ความรูค้ รอบคลุมทักษะทัง้ สี่ ได้แก่ ฟั ง
พูด อ่าน เขียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ได้พฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล
ค่าเฉลี่ย

4.08
4.33

0.76
0.94

“มาก”
“มาก”

4.42

0.49

“มาก”

4.46

0.58

“มาก”

4.50

0.50

“มาก”

4.46

0.71

“มาก”
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3.2 ได้พฒ
ั นาทักษะการแก้ปัญหา
4.25
0.83
“มาก”
3.3 ได้พฒ
ั นาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
4.08
0.76
“มาก”
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิ ดชอบ
4.79
“มากที่สุด”
4.1 ได้พฒ
ั นาทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
0.41
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4.33
0.69
“มาก”
4.3 ได้พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและกากับการ
4.29
0.68
“มาก”
เรียนรูข้ องตนเอง
5.ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ การฟั ง พูด อ่านและ
4.21
0.64
“มาก”
เขียน
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอและ
4.38
0.70
“มาก”
สื่อสาร

6. สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญีป่ ่ นุ ขัน้ สูง
ผลการศึกษาพบว่า ด้านตาราประกอบการสอน ในภาพรวมผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเนื้อหาทีม่ ปี ระโยชน์ ทาให้ได้รบั ความรู้
หลากหลาย และโครงสร้างของตาราทีผ่ ู้เรียนประเมินความพึงพอใจในระดับมาก
ทีส่ ดุ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ในภาพรวมผูเ้ รียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน”
ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะกิจกรรมการเล่นเกมอุ่นเครื่อง การดูวดี โิ อ และการ
อภิปรายกลุ่มซึง่ ผูเ้ รียนพึงพอใจมากทีส่ ุด สอดคล้องกับกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนชอบมาก
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ที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งคาดว่าเนื่องจากผู้เรียนรู้สกึ ว่ากิจกรรมเหล่านี้ทาให้รู้สึก
สนุ กสนาน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ผู้เรียนชอบอาจไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่
ผูเ้ รียนคิดว่ามีประโยชน์เสมอไป โดยพบว่าการเล่นเกมเป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนส่วน
ใหญ่ชอบมากทีส่ ดุ แต่ผทู้ ค่ี ดิ ว่ากิจกรรมนี้มปี ระโยชน์กลับน้อยทีส่ ดุ ในทางกลับกัน
ผู้เรียนที่ชอบกิจกรรมการถาม-ตอบเกีย่ วกับเรื่อ งอ่านมีจานวนน้อย แต่ผู้ท่คี ดิ ว่า
กิจกรรมนี้มปี ระโยชน์กลับมีจานวนมากทีส่ ดุ ถึงกระนัน้ ผูเ้ รียนยังคงประเมินว่าพึง
พอใจต่อทุกกิจกรรมที่จดั ในชัน้ เรียนในระดับมากขึน้ ไป ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น
สามารถกล่าวโดยรวมได้ว่าผู้เรียนจะรู้สกึ พึงพอใจต่ อกิจกรรมที่ทาให้รู้สกึ สนุ ก
หรือ กิจ กรรมที่ต นเองคิด ว่ า ได้ป ระโยชน์ สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ ยุ พ กา
ฟู กุ ชิม่ า และ ริก ะ อิน ะงะขิ (2562) ซึ่ง สารวจความเชื่อและความคาดหวังของ
ผูเ้ รียนภาษาญีป่ ่ นุ ชาวไทยต่อชัน้ เรียนภาษาญีป่ ่ ุน ครูภาษาญีป่ ่ นุ และบทบาทของ
ผู้สอน และพบว่าชัน้ เรียนภาษาญี่ป่ ุนทีด่ ใี นความคิดของผู้เรียนคือ ชัน้ เรียนทีไ่ ด้
เพิม่ พูนความรูภ้ าษาญีป่ ่ นุ และชัน้ เรียนทีเ่ รียนสบาย ไม่เครียด ดังนัน้ คาว่า “เรียน
สนุ ก” และ “ได้เพิม่ พูนความรู้” จึงเป็ นคาสาคัญสาหรับการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผูเ้ รียน
สาหรับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวมพบว่า
ผู้เรียนเห็นด้วยมากทีส่ ุดกับรูปแบบการเรียนการสอน จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนเชิงรุก ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การทางานร่วมกับผู้อ่นื และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะของวิชาแกน (ภาษาญี่ป่ ุน) ทัง้
การฟั ง พูด อ่ า น เขีย น และการคิด นอกจากนี้ กิจ กรรมที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาทีเ่ รียน สามารถดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผเู้ รียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในชัน้ เรียน เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง โดยบางกิจกรรมผูเ้ รียน
ต้องค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ช่วย
กระตุ้นให้ผเู้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถจดจาสิง่ ทีเ่ รียนได้ดี
กล้าแสดงออก รู้จกั การรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กับ
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เพื่อ น น าไปสู่ ส ัง คมแห่ ง การแบ่ ง ปั น ซึ่ง ผลสัม ฤทธิด์ ัง กล่ า วเกิด ขึ้น ได้ จ าก
บรรยากาศการเรียนการสอนทีม่ คี วามสนุกสนาน และจูงใจให้รสู้ กึ อยากเรียน
สาหรับคุณลักษณะของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุดในทุก
ประเด็น โดยให้คะแนนเต็มในด้านความรู้ ความสามารถในการสอน และความ
พร้อมในการสอน นอกจากนี้ คุณลักษณะอื่น ได้แก่การเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
และกระตุ้นให้นิสติ เกิดการเรียนรู้ การคอยดูแล ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแก่นิสติ ใน
การปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างเหมาะสม รวมถึง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ป่ ุนได้อย่างเหมาะสม ก็
ได้รบั การประเมินในระดับมากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน ผลการประเมินจากผูเ้ รียนนับว่า
สูงมาก และกล่าวได้ว่าเกินความคาดหมายของผู้วจิ ยั ทัง้ นี้เหตุผลทีท่ าให้ผเู้ รียน
รูส้ กึ เช่นนัน้ ผูว้ จิ ยั คิดว่ามาจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1. การจัดกิจกรรมในชัน้
เรียน และการที่ผู้สอนใช้ภาษาญี่ป่ ุนเป็ นหลักในการบรรยาย สอดคล้องกับความ
คาดหวังของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนในปั จจุบนั เป็ นผลมาจากการ
พัฒนาปรับปรุงรายวิชามาโดยตลอด เพื่อเปลี่ยนจากวิชาที่เน้นการบรรยายโดย
ผูส้ อน ไปเป็ นการลงมือปฏิบตั ิ และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียน ตามหลักการและ
แนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุก ทาให้ผู้เรียนรู้สกึ ว่าการเรียนการสอนในรายวิชา
เหมาะสมและลงตัว ดังเช่นผู้เรียนคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการเขียน
สะท้อนคิดว่า “จริงๆ คาบนี้เป็ นคาบทีต่ อ้ งใช้สมองและสติอย่างมาก แต่การทีม่ เี กม
คันกลางระหว่
่
างคาบทาให้ความตึงเครียดลดลง ทาให้เราสามารถไปต่อได้ เหมือน
เป็ นการพักสมองแต่กย็ งั ได้สาระ การทีค่ าบนี้ใช้สอื ่ หลากหลายคละๆ กันไปไม่ว่า
จะเป็ นวีดโิ อหรือเกม จึงทาให้ไม่รสู้ กึ เบือ่ เลย รูส้ กึ ตืน่ ตัวอยู่ตลอดเวลา” 2. รูปแบบ
การเรียนการสอนที่มกี จิ กรรมต่างๆ หลากหลาย โดยเน้ นให้ผู้เรียนเป็ น ผู้ลงมือ
ปฏิบตั ิ ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก และกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ รวมทัง้
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเมื่อจาเป็ น น่ าจะเป็ นรูปแบบทีท่ าให้ผเู้ รียนรูส้ กึ แปลกใหม่ หาก
เปรียบเทียบกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรฯ ทีส่ ่วนใหญ่ยงั คงเน้นการบรรยายโดย

350

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

ผูส้ อนเป็ นหลัก ทาให้ผู้เรียนรูส้ กึ สนุ ก ไม่น่าเบื่อ ผูส้ อนซึง่ มีบทบาทสาคัญในการ
ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว จึงได้รบั การประเมินในระดับสูง
สาหรับผลสัมฤทธิการเรี
ยนรูต้ ามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านนัน้
์
ผู้ เ รี ย นประเมิน ว่ า ได้ ร ับ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ค รบทุ ก ด้ า นในระดับ มากขึ้ น ไป
โดยเฉพาะทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทีผ่ เู้ รียนประเมินว่าได้รบั มากทีส่ ดุ ซึง่ เป็ น
การเสริม สร้า งทักษะด้า นความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งบุค คล สาหรับ ด้า นความรู้และ
ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรูท้ ค่ี รอบคลุมทักษะทัง้ สี่ (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) ทักษะ
การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุ น ความรูด้ า้ นคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ป่ ุน และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนก็ประเมินในระดับสูงเช่นเดียวกัน ค่าประเมินเชิง
ตัว เลขเหล่ า นี้ ชี้ใ ห้เ ห็นว่ า การจัด การเรีย นการสอนเชิงรุ ก ทาให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลลัพธ์การเรียนรูค้ รบทัง้ 5 ด้าน
ผลการศึก ษาสามารถสรุ ป ได้ว่ า การจัด การเรีย นการสอนเชิง รุ ก ใน
รายวิช า “การอ่ า นและอภิป รายภาษาญี่ป่ ุน” ช่ ว ยให้เ กิด การเรีย นรู้ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ยอมรับ และให้การ
สนับสนุ นรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ผลลัพธ์การเรียนรูส้ อดคล้องกั บการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ นอกจากความรู้และทักษะซึง่
เปรียบเหมือนสาระวิชาหลัก ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือกัน ซึง่ เป็ นทักษะทีจ่ าเป็ นและสาคัญ
อย่างยิง่ ในการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คิดว่าเบือ้ งหลังความสาเร็จ
ของการจัดการเรียนการสอน เกิดจากปั จจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติและ
ความพร้อ มของผู้สอน ความสมดุ ลระหว่ า งการเรีย นที่ส นุ ก กับ การเรีย นที่ไ ด้
ประโยชน์ (ได้เพิม่ พูนความรู)้ และ การปรับเปลีย่ นวิธปี ระเมินผลให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนการสอน กล่าวคือ 1. ผูส้ อนได้เปลีย่ นแนวความคิดจากทีเ่ คยคิด
ว่าการสอนหมายถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปสู่ความคิดที่ว่าความรู้เป็ นสิง่ ที่
ผูเ้ รียนสามารถแสวงหาได้ดว้ ยตนเอง นอกเหนือจากความรู้ ผูเ้ รียนควรได้รบั การ
พัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการดารงชีวติ ในโลกยุคใหม่
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ผู้สอนจึงได้ศกึ ษาหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชัน้
เรียนดังกล่าวซึ่งก็คอื การเรียนรู้เชิงรุก เปลี่ยนตัวเองจากการเป็ นศูนย์กลางของ
การเรีย นการสอน เน้ น การบรรยาย ไปเป็ น ผู้อ านวยความสะดวก และให้การ
ช่วยเหลือที่จาเป็ น ผู้เรียนกลายเป็ น ศูนย์ก ลาง เป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ เรียนรู้ด้ว ย
ตนเองผ่านการทากิจกรรมต่างๆ 2. ในชัน้ เรียนมีทงั ้ กิจกรรมทีส่ นุก และกิจกรรมที่
ได้เพิม่ พูนความรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างพลวัตให้กบั ชัน้ เรียนที่มตี ึงบ้าง ผ่อนคลายบ้าง
เป็ นระยะ ทาให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ดี ี และกระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียน 3.
ผู้สอนปรับ เปลี่ย นวิธีก ารประเมิน ผลให้มีค วามหลากหลาย สอดคล้อ งกับ การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยลดสัดส่วนของการวัดผลเชิงปริมาณ เพิ่มสัดส่วนการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยเฉพาะการประเมินภาคปฏิบตั ิ ซึง่ ผูเ้ รียนมีโอกาสเลือกระดับ
คะแนนของตนเองได้จากการประเมินแบบรูบริค ซึง่ ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าการจัดการเรียน
การสอนดัง กล่า วน่ าจะเป็ น แนวปฏิบ ัติท่ดี ี ที่เ อื้อ ให้สามารถใช้ภาษาเป้ าหมาย
(ภาษาญี่ป่ ุน) ในการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของ ยุพกา ฟูกุชมิ ่า
(2562)

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่าการทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชา “การ
อ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” ประสบผลสาเร็จ ผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้น ยอมรับ
และให้การสนับสนุ นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยมองว่าทาให้
เรียนรู้ได้อย่างสนุ กสนาน ได้เพิม่ พูนความรู้ รวมทัง้ ได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การ
อภิปรายด้วยภาษาญีป่ ่ นุ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของรายวิชา อีกทัง้ ยังช่วยพัฒนา
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ทักษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21 จากผลการศึกษาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับรายวิชา เหมาะสม
กับผู้เรียน และผู้สอนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นสุขเป็ นเรื่องยาก ผู้ท่เี ป็ น
อาจารย์จงึ ต้องทุ่มเท ทางานหนักเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
จุดเริม่ ต้นหนึ่งทีผ่ วู้ จิ ยั ใคร่เสนอแนะคือ การหลุดออกจากกรอบแนวคิด หรือความ
เคยชินเดิมๆ และลองพยายามก้าวข้ามขีดจากัดของตนเอง ดังเช่นรายวิชา “การ
อ่านและอภิปรายภาษาญี่ป่ ุน” ที่ผู้สอนทดลองใช้ภาษาเป้ าหมายในการจัดการ
เรียนการสอนและสื่อสารกับผู้เรียน ออกแบบชัน้ เรียนที่ผู้สอนลดการบรรยายลง
ให้ผู้เรียนคิด และลงมือปฏิบตั ิจริง ตามแนวคิดของ “Teach Less Learn More”
หรือ “Non-Teaching Class” (Tsuji et al., 2016) ทัง้ นี้การทดลองจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จาเป็ นต้องทาซ้าแล้วซ้าอีกจนสามารถเชื่อได้ว่าจะเป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับรายวิชานัน้ ๆ
2. ถึงแม้คาว่า “การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” จะเป็ นคาที่ได้ยนิ
บ่อย แต่ ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะคุ้นชินกับการการเรียนการสอนเชิง รุ ก
ดังนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งปฏิกริ ยิ าต่อต้านจากผูเ้ รียน ผูส้ อนจาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจ
ต่ อรูปแบบการสอนดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ผี ู้เรียนจะได้รบั รวมถึ ง
ปรับเปลีย่ นวิธปี ระเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทัง้ นี้ควรให้ผเู้ รียนมีส่วน
ร่ ว มในการก าหนดเนื้ อ หาการเรีย นรู้ รวมถึง พิจ ารณาวิธีก ารและสัด ส่ว นการ
ประเมิน ผล เพื่อ ให้ต ระหนัก ถึง ความรับ ผิด ชอบ และรู้สึก ว่ า เป็ น ส่ว นหนึ่งของ
รายวิชา
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8. บทส่งท้าย
คุณภาพการศึกษาของไทย ไม่ว่าจะระดับพืน้ ฐาน หรือระดับอุดมศึกษา
ต่ างถูกมองว่ายังขาดคุณภาพ โดย สถาพร พฤฑฒิกุล (2555) กล่าวว่าในการ
ปฏิรูปการศึกษาทีผ่ ่านมา ครูเป็ นหนึ่งในจาเลยทีถ่ ูกกล่าวหาว่าเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ า
ให้การปฏิรูปการศึกษารอบแรกล้มเหลว และให้ขอ้ สังเกตว่าการจัดการเรี ยนรูใ้ น
ลักษณะเน้นเนื้อหาความจา (Passive Learning) น่าจะเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่ง
ทีส่ ่งผลให้การศึกษาไทย ไม่ประสบความสาเร็จด้านคุณภาพของผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั ใน
ฐานะครูคนหนึ่งมีความเห็นว่า ครูต้องไม่ยดึ ติดกับรูปแบบ หรือแนวปฏิบตั ทิ เ่ี คย
ชิน ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนกระบวนทัศน์
ปรับวิธีสอนที่เน้ นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าการเน้ นเนื้อหา โดยประยุกต์ใช้
แนวคิด การเรีย นรู้เ ชิง รุ ก ซึ่ง จะช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะที่จ าเป็ น ในการท างานและ
ดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป้ าหมายสาคัญคือการสร้างคนคุณภาพสูส่ งั คม
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