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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
เป็นกลุ่มควบคุม จ�ำนวน 33 คน และภาคเรียนที่ 2/2558 กลุ่มทดลอง จ�ำนวน
35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษา
ญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 แบบปกติและแบบห้องเรียนกลับทาง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า แม้ค่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 ของนักศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ก็ตาม แต่ผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ ่ น ของกลุ ่ ม ทดลองสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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A Study of Learning Achievement of
Basic Japanese 1 by Using the Flipped
Classroom for Non-Japanese Major
Students of Chiang Mai University *
Abstract
The purposes of this research were to study the learning
achievement of non-Japanese major students taught using the Flipped
Classroom approach in the teaching of Basic Japanese 1. The sample
consisted of 33 non-Japanese major students that had studied in the first
semester and 35 students that had studied in the second semester of
academic year 2015. The two classrooms were assigned as the control
group and the experimental group. The experimental instrument consisted
of lesson plans using the Flipped Classroom method for the experimental group and normal plans for the control group. The data collecting
instrument included a learning achievement test and a satisfaction questionnaire on the Flipped Classroom approach. The data were analyzed
using statistical methods to find the mean value, the standard deviation,
and the t-test score. The result showed that the learning achievement
of the students in the experimental group and that of the control group
were not significantly different at the .05 level. However, the learning
achievement of the students that had no previous study experience with
Japanese was significantly higher than that of students that had learned
under a conventional instruction method at the .05 level.
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1. บทน�ำ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของ
สังคมโลก การเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะ
ส�ำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนการ
สอนแบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง การจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ผู้
เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านรูปแบบและเทคนิค
การสอนที่หลากหลายนั้นจึงเป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบใหม่ที่พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบการเรียนการสอน
ที่ประยุกต์จากการเรียนการสอนเชิงรุกและเป็นรูปแบบ
การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงประการหนึ่งก็คือการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
（溝上，2014, 141）โดยวิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงรูป
แบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางไว้ดังนี้ว่า
เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณค่าของความ
เป็นครู คือ ครู ไม่สอนแบบถ่ายทอดความรู้ให้
แก่ศษิ ย์โดยตรงอีกต่อไป แต่ถา่ ยทอดผ่านวิดที ศั น์
สัน้ ๆ ๑๕-๒๐ นาที ให้นกั เรียนไปเรียนสาระความรู้
ทีบ่ า้ น ซึง่ จะเปิดโอกาสให้เด็กทีเ่ รียนช้า “กรอกลับ
ครู” ได้ และจะดูซ�้ำหลายครั้งก็ได้……..แล้วใน
วันรุง่ ขึน้ นักเรียนก็ได้ทำ� โจทย์หรือกิจกรรมเพือ่ ฝึก
ใช้ความรู้นั้น เกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือ
ท�ำ” (Learning by Doing) ที่จะช่วยให้เด็กรู้ลึก
และรูจ้ ริง โดยครูเปลีย่ นไปท�ำหน้าที่ “ครูฝกึ ” หรือ

โค้ช (วิจารณ์ พานิช, 2557:ค�ำน�ำ)
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางนีพ้ ฒ
ั นา
ขึน้ โดย Jonathan Bergmann และ Aron Sams (2012)
ใน ค.ศ. 2007 พวกเขาได้เริ่มจัดท�ำวีดีโอที่บันทึกการ
บรรยายผ่านโปรแกรม Power Point อย่างง่าย ๆ แล้ว
อัพโหลดลงเว็บไซต์ Youtube เพื่อช่วยนักเรียนที่ไม่
สามารถมาเรียนเนื่องจากติดภารกิจบางอย่าง สามารถ
ติ ด ตามเนื้ อ หาบทเรี ย นผ่ า นทางวี ดี โ อได้ ด ้ ว ยตนเอง
Bergmann และ Sams (2012, 15) ได้เปรียบเทียบการ
เรียนการสอนแบบเดิมและแบบห้องเรียนกลับทางไว้ดงั นี้
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าลักษณะการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางที่น�ำเนื้อหาบทเรียนไปจัด
ท�ำเป็นวีดีโอท�ำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุก
ที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการ ขณะเดียวกันผู้เรียนที่
มีพื้นฐานอ่อนก็สามารถเรียนรู้บทเรียนล่วงหน้าให้ทัน
เพื่อนได้ นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการบรรยายบทเรียนใน
การเรียนการสอนแบบเดิมได้เปลี่ยนมาใช้ท�ำกิจกรรม
การเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนแทน การ
เรียนการสอนชนิดนี้ถูกน�ำไปใช้จัดการเรียนรู้ในหลาก
หลายวิชา ส�ำหรับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
นั้น Bergmann และ Sams (2012:48) ได้แนะน�ำไว้ว่า
ผู้สอนสามารถบันทึกวีดีโอบรรยายไวยากรณ์หรือบท
สนทนาง่าย ๆ เพื่อน�ำเวลาที่เหลือไปใช้ฝึกทักษะด้าน
อืน่ ๆ ของผูเ้ รียน นอกจากนี้ Yixing Li (2015, 188-189)

ตาราง 1 Comparison of Class Time in Traditional versus Flipped Classroom

Traditional Classroom		
Activity
Time
Warm-up activity
5 min.
Go over previous night’s
20 min.
homework
Lecture new content
30-40 min.
		
Guided and independent
20-35 min.
practice and/or lab activity

Flipped Classroom
Activity
Warm-up activity
Q&A time on video

Time
5 min.
10 min.

Guided and independent
practice and/or lab activity

75 min.

ที่มา: Bergmann and Sams, 2012:15
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ได้น�ำเสนอรูปแบบจ�ำลองการน�ำการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางไปใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยให้เริ่มกิจกรรมในชั้นเรียนจาก
การน�ำประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในวีดีโอมาพูดคุยหรือ
ตั้งค�ำถามให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น (Identify
problems) จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการให้ผู้เรียนส�ำรวจ
ความรู้ของตนเอง (Independent exploration) และ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนโดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 2-5 คน เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มทุกคนได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นกับผูเ้ รียนอืน่ เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร เมื่อได้ท�ำกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มแล้ว ผู้
เรียนควรมีโอกาสน�ำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ (Achievements exchange) เพื่อให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่วน
การประเมินผลผู้เรียน (Feedback Assessment) นั้น
ก็ไม่ควรมุ่งไปที่คะแนนสอบแต่เพียงอย่างเดียว หาก
แต่ ค วรเน้ น การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง อย่ า งไร
ก็ตาม Watanabe (2014) ได้น�ำการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางไปใช้จดั การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่
และพบปัญหาว่า มีผู้เรียนเพียง 50% เท่านั้นที่ศึกษา
วีดีโอบทเรียนมาล่วงหน้าอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 เป็นวิชาโท
และวิชาเลือกเสรีส�ำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษา
ญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชานีจ้ ดั การเรียนการสอน
คาบละ 90 นาที จ�ำนวน 2 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น
15 สัปดาห์ โดยเน้นเนื้อหาส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน1 ลักษณะการเรียนการสอนใช้รูป

แบบบรรยายโดยผู้สอนชาวไทยสลับกับผู้สอนชาวญี่ปุ่น
จากการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ผ ่ า นมาพบว่ า ผู ้ ส อน
ชาวญี่ ปุ ่ น ประสบปั ญ หาการอธิ บ ายไวยากรณ์ ใ ห้ แ ก่
ผู ้ เ รี ย นเนื่ อ งจากอุ ป สรรคทางด้ า นภาษา อี ก ทั้ ง ด้ ว ย
เนื้อหาบทเรียนในแต่ละบทมีปริมาณมาก จึงท�ำให้ผู้
สอนใช้เวลาไปกับการบรรยายจนท�ำให้ไม่มีเวลาพัฒนา
ฝึกฝนทักษะผู้เรียนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ด้วยเหตุที่
ในชั้นเรียนมีทั้งผู้เรียนที่มีพื้นฐาน2 และผู้เรียนที่ไม่มีพื้น
ฐานภาษาญี่ปุ่นส่งผลให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเกิด
ความเครียด รู้สึกกดดันและไม่กล้าซักถามเมื่อไม่เข้าใจ
ในขณะที่ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็รู้สึกเบื่อ
หน่ายกับการเรียนการสอน เพือ่ แก้ไขปัญหาเหล่านีผ้ วู้ จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะน�ำรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับทางมาทดลองใช้ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนบทบาทการบรรยายหน้า
ชั้นของผู้สอนเพื่อจัดการเวลาภายในห้องเรียนให้คุ้มค่า
สามารถน�ำเวลาไปพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่ผเู้ รียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และเพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่นระหว่างวิธีสอนแบบปกติและวิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง

2. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักศึกษาทีไ่ ม่ใช่
วิชาเอกภาษาญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีล่ งทะเบียน
รายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ�ำนวน

1

ดูรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาจากตารางที่ 3

2

นักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนั้นสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาทีม่ พี นื้ ฐานภาษาญีป่ นุ่ มาก่อนส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะเทียบโอนฯ เนือ่ งจากต้องการ
ลงทะเบียนวิชานี้เป็นวิชาเลือกเสรีเพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ยสะสมให้แก่ตนเอง ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการวิจัยตามสภาพห้องเรียนจริง ประชากร
ในกลุ่มตัวอย่างจึงมีทั้งผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ส�ำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
มาก่อนในงานวิจัยนี้คือผู้เรียนที่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ ผู้เรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์
ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย หรือ ผู้เรียนที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองเท่ากับหรือมากกว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไป
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196 คน3 และภาคการศึกษาที่ 2 จ�ำนวน 48 คน ปีการ ตาราง 2 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติและ
ศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา แบบห้องเรียนกลับทางที่ใช้ในการวิจัย
ที่ลงทะเบียนตอนเรียน 0024 ในรายวิชาดังกล่าวใน
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนแบบ
5
แบบปกติ
ห้องเรียนกลับทาง
ภาคการศึกษาที่ 1 จ�ำนวน 33 คน (กลุ่มควบคุม) และ
(กลุ่มควบคุม)
(กลุ่มทดลอง)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนตอนเรียน 001 ในภาคการศึกษา ก่อนเรียน
ก่อนเรียน
ที่ 2 จ�ำนวน 35 คน6 (กลุ่มทดลอง) โดยกลุ่มตัวอย่าง - ผู้เรียนท�ำการบ้านที่ได้รับ - ผู้เรียนศึกษาวีดีโอเนื้อหา
มอบหมาย
บทเรียนที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็นตอนเรียนที่ผู้วิจัยทั้งคู่ได้จัดการเรียน
ในชั่วโมงเรียน
ในชั่วโมงเรียน
การสอนร่วมกัน
(ทั้งหมด 90 นาที เวลาท�ำการ (ทั้งหมด 90 นาที เวลาท�ำการ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แผนการจัดการเรียน เรียนการสอน 70 นาที)
เรียนการสอน 70 นาที)
รูร้ ายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 แบบปกติกบั กลุม่ ควบคุม - พูดคุย/เช็คชื่อ/รับ-คืน
- พูดคุย/ทบทวนบทเรียนที่
การบ้าน (5 นาที)
ผ่านมา (5 นาที)
และแบบห้องเรียนกลับทางกับกลุ่มทดลองรายละเอียด
- ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (คันจิ) / - แบบทดสอบก่อนเรียน
ของรูปแบบการสอนมีดังนี้ (ตาราง 2)
แบบทดสอบย่อย / ทบทวน (อิงเนื้อหาจากวีดีโอ) /
ส�ำหรับกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ผู้เรียน
บทเรียนที่ผ่านมา (20 นาที) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
(15 นาที)
ศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้าผ่านสื่อการสอนออนไลน์ที่
ผู้วิจัยได้จัดท�ำเตรียมไว้ในเว็ปไซต์ YouTube และแจ้ง - แนะน�ำค�ำศัพท์ในบทเรียน - แนะน�ำค�ำศัพท์ในบทเรียน
(5 นาที)
(5 นาที)
ช่องทางการรับชมวีดีโอผ่าน Facebook Fanpage ของ - บรรยายรูปประโยคส�ำคัญ - กิจกรรมในชั้นเรียน
รายวิชา ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้งผู้เรียนจะต้อง
ในบทเรียน (5 นาที)
(35 นาที)
ท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อส�ำรวจความเข้าใจต่อบท - บรรยายไวยากรณ์ และการ - แบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน
ออกเสียง (15 นาที)
(10-15 นาที)
เรียนจากการศึกษาด้วยตนเองผ่านวีดีโอ หลังจากเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียนจะเข้าสู่การแนะน�ำค�ำศัพท์และ - ฝึกรูปประโยค (10 นาที)
าน / บทสนทนา
กิจกรรมในชั้นเรียน การด�ำเนินกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้ - อ่(10านบทอ่
นาที)
วิจัยได้แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 5 คน และมอบหมายให้
ท�ำกิจกรรมในชัน้ เรียนทีแ่ ตกต่างไปตามบทเรียนในแต่ละ ให้ท�ำแบบฝึกหัด โดยในขณะที่ท�ำแบบฝึกหัดนั้น ผู้สอน
คาบเรียนโดยมีผู้ช่วยสอน (TA) จ�ำนวน 2 คน คอยดูแล และ TA จะเดินส�ำรวจความเข้าใจของผู้เรียนและให้ค�ำ
ความเรียบร้อย กระตุน้ และสนับสนุนกิจกรรมแต่ละกลุม่ แนะน�ำหรืออธิบายให้แก่ผเู้ รียนทีม่ ปี ญ
ั หาเป็นรายบุคคล
หลังกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย
ในส่วนของกิจกรรมในชัน้ เรียนนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� และ
3

ในภาคเรียนที่ 1/2558 รายวิชา 018111 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 ตอนเรียน ได้แก่ ตอนเรียน 001 จ�ำนวนนักศึกษา
31 คน ตอนเรียน 002 จ�ำนวนนักศึกษา 36 คน ตอนเรียน 003 จ�ำนวนนักศึกษา 32 คน ตอนเรียน 005 จ�ำนวนนักศึกษา 33 คน ตอนเรียน 006
จ�ำนวนนักศึกษา 33 คน ตอนเรียน 007 จ�ำนวนนักศึกษา 31 คน ทั้งนี้ได้เปิดตอนเรียน 000 ส�ำหรับนักศึกษาที่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นและต้องการ
ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนกั ศึกษาลง
ทะเบียน 2 คน

4

ตอนเรียน 002 เป็นตอนเรียนเดียวของตอนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 ทั้งหมดที่ผู้วิจัยท�ำการเรียนการสอนร่วมกัน

5

จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 35 คน มีนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาค 33 คน นักศึกษาถอนรายวิชา (W) 2 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เป็นผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยาย (V) 1 คน

6

จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 48 คน มีนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาค 35 คน และนักศึกษาถอนรายวิชา (W) 13 คน
นะโอะโกะ โยะฌิดะ ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย | Naoko Yoshida & Thanabhorn Treeratsakulchai
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ปรับปรุงกิจกรรมบางส่วนขึน้ จาก 見る！日本語の教
え方 Watch! Teaching Japanese Videos ดู! วิธสี อน

ภาษาญีป่ นุ่ 7 (ฝ่ายภาษาญีป่ นุ่ The Japan Foundation)
ให้เข้ากับเนื้อหาของรายวิชาดังนี้

ตาราง 3 กิจกรรมในชั้นเรียนของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
สัปดาห์ที่
เนื้อหา	
1
- แนะน�ำรายวิชา / การศึกษา
			 แบบห้องเรียนกลับทาง / วิธี
			 การศึกษาวีดีโอด้วยตนเอง
		
- ค�ำทักทายภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
		
- การอ่านตัวอักษร Hiragana
		
- ตัวเลข

กิจกรรมกลุ่ม
- ช่วยกันอ่านค�ำศัพท์ง่าย ๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษร Hiragana ในใบงาน
ที่มอบหมาย ก่อนทีจะน�ำมา Feedback หน้าชั้นเรียน
- กิจกรรมเกม Bingo เพื่อฝึกการอ่านตัวเลขเป็นภาษาญี่ปุ่น

2
- การเขียนตัวอักษร Hiragana
		
		
- บทที่ 1 การแนะน�ำตัว
			 （私は N です）

- กิจกรรมค้นหาตัวอักษร Hiragana (Dot to dot) ในใบงานทีม่ อบหมาย
ก่อนที่จะน�ำมา Feedback หน้าชั้นเรียน
- กิจกรรมแนะน�ำตัว โดยแจกกระดาษให้ทำ� นามบัตร (เขียนชือ่ -สัญชาติอาชีพ-อายุ) แล้วแลกเปลี่ยนนามบัตรและถามตอบภายในกลุ่มตาม
รูปไวยากรณ์ในบทเรียนภายในกลุ่ม

3
- ทบทวนตัวอักษร Hiragana
		
		
- บทที่ 2 การถามตอบเกี่ยวกับ
			 สิ่งของ 1
（この・その・あの・どの）
		

- กิจกรรมเขียนตัวอักษร Hiragana โดยในใบงานจะมีตัวเลขภาษาญี่ปุ่น
ตั้งแต่หลัก 100 - 1,000,000 ให้ผู้เรียนเขียนเสียงอ่านตัวเลขนั้น ๆ
- กิจกรรมจับฉลากชื่อตัวละครดังและแสดงท่าทางของตัวละครนั้น
เพือ่ ให้กลุม่ อืน่ ทายว่า เป็นตัวละครอะไร โดยการถามตอบใช้รปู ประโยค
ในบทเรียน （この人はだれですか。）

4
- การอ่านตัวอักษร Katakana
		
- บทที่ 3 การถามตอบเกี่ยวกับ
			 สิ่งของ 2

- กิจกรรมทายตัวอักษร Katakana ที่ถูกปิดไว้บางส่วน
- กิจกรรมบทบาทสมมติการซือ้ ของ โดยแจกเงินญีป่ นุ่ ปลอม แล้วให้แต่ละ
กลุ่มฝึกอ่านชื่ออาหารที่เขียนตัวอักษร Katakana จากเมนูอาหารร้าน
Mos Burger แล้วฝึกสนทนาสั่งอาหารจากในเมนู
- กิจกรรมวาดรูปตามโจทย์ที่ให้ไว้แล้วให้เพื่อนในกลุ่มทายภาพที่วาด
โดยใช้รูปประโยคในบทเรียนถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพที่ตนวาด（これ

			 （これ・それ・あれ・どれ／
			 これはいくらですか。）

は何ですか。）

5
- การเขียนตัวอักษร Katakana
		
		
- บทที่ 4 การแสดงความเป็น
			 เจ้าของ
			 （これは私の N です。）

6
- บทที่ 5 การขยายค�ำนาม
			 ด้วยค�ำนาม （NのN）
		

7

- กิจกรรมฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยตัวอักษร Katakana แล้วสลับชื่อกับ
นักศึกษาคนอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านชื่อเพื่อนด้วย
- กิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับตัวละครปริศนาในสไลด์ โดยจะแนะน�ำว่า
ตัวละครแต่ละตัวมีของอะไรบ้าง จากนั้นแจกบัตรภาพให้แต่ละกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มร่วมกันทายว่าบัตรภาพสิ่งของนั้นเป็นของตัวละครไหน
- กิจกรรมจากใบงาน 3 ชุด ทีม่ ชี อ่ งว่างในด้านข้อมูล (Information gap)
เกี่ยวกับค�ำค�ำนามที่น�ำมาขยายค�ำนาม ให้ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับเพือ่ นตามรูปประโยคในบทเรียน เพือ่ เติมข้อมูลในใบงานของ
ตนเองที่หายไป

หัวข้อที่น�ำมาประยุกต์และปรับปรุงเพื่อใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียนได้แก่หัวข้อ “ あきこบทที่12_ของจริงที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน_เอา
Google Map มาใช้เป็นสื่อ” (2015), “สื่อ_ของจริงที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน_ เพิ่มความกระตือรือร้นของผู้เรียนด้วยการใช้เมนูของจริง”
(2015), “ฮิระงะนะ เกมจับคู่ฮิระงะนะ” (2014), “การ์ดค�ำกริยา เกมคารุตะ” (2014), “เขียน_ฟังแล้วเขียนได้ ! เข้าใจแล้วเขียนได้!” (2014),
“あきこ บทที่ 3 เกมจ�ำได้ไหม” (2014), “คะตะคะนะ เห็นบั้นท้ายน่ารัก ๆ แล้วนะ” (2014)
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สัปดาห์ที่
เนื้อหา	
		
- บทที่ 6 ค�ำคุณศัพท์
7

- บทที่ 7 การใช้ค�ำคุณศัพท์

		

- บทที่ 8 ค�ำคุณศัพท์รูปอดีต

8
- กิจกรรมเรียนรู้ตัวอักษร
			 kanji

กิจกรรมกลุ่ม
- จับคู่ภาพค�ำนามที่ผู้สอนเตรียมมากับบัตรค�ำคุณศัพท์ที่เหมาะสมกับภาพ
และแต่งประโยคจากค�ำศัพท์นั้น
- กิจกรรม 20 ค�ำถาม ให้นักศึกษาถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ซ่อนอยู่ในบัตรภาพ
โดยใช้คำ� คุณศัพท์ทเี่ รียนมาภายใน 20 ค�ำถาม เพือ่ ทายว่าสิง่ ของในบัตรภาพ
- กิจกรรมพลิกบัตรค�ำคุณศัพท์และผันให้เป็นรูปอดีต
- แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน โดยฐานที่ 1 ให้นกั ศึกษาท�ำแบบฝึกหัดทบทวน
ความรูก้ อ่ นสอบกลางภาค โดยจะมีอาจารย์เดินดูเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักศึกษา ฐานที่ 2 เป็นฐานฝึกการเขียนคันจิพื้นฐานโดยใช้หมึกน�้ำ
กับหนังสือพิมพ์เพื่อสอนการลากเส้นและวิธีการเขียนค้นจิพื้นฐานให้แก่
นักศึกษา และฐานที่ 3 เป็นฐานฝึกเขียนคันจิโดยใช้หมึกจีน นักศึกษาจะ
วนฐานไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 3 ฐาน

9
- บทที่ 9 รู้จักค�ำกริยาและ		 - กิจกรรมสัมภาษณ์เพือ่ นตามโจทย์ในใบงาน ก่อนน�ำข้อมูลมาน�ำเสนอในรูป
แบบการเขียนเรียงความ
			 ประโยคภาษาญี่ปุ่น
10

- บทที่ 10 ค�ำกริยารูปอดีต

- เกมใครท�ำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่กับใคร แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ตัวแทนกลุ่ม
มาจับฉลากแยกบทบาทของกลุ่ม กลุ่มที่ได้ “ใคร” เป็นผู้ก�ำหนดประธาน
ของประโยค กลุม่ ทีไ่ ด้ “ท�ำอะไร” ก�ำหนดภาคแสดงของประโยค กลุม่ ทีไ่ ด้
“อะไร” ก�ำหนดกรรมของประโยค กลุ่มที่ได้ “ที่ไหน” ก�ำหนดสถานที่ของ
ประโยค กลุ่มที่ได้ “เมื่อไหร่” ก�ำหนดเวลา กลุ่มที่ได้ “กับใคร” ก�ำหนด
กรรมรอง แล้วน�ำเอาค�ำของแต่ละกลุ่มมารวมให้เป็นประโยคเดียวกันและ
ช่วยกันแก้ไขประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

11 - บทที่ 11 ค�ำกริยาแสดงการมี - กิจกรรมเขียนภาพตามค�ำบอก จับคู่นักศึกษาให้ฝ่ายหนึ่งเป็นภาพอธิบาย
			 อยู่ （PlaceにNがあります） ภาพเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งให้วาดภาพตามที่อีกฝ่ายอธิบาย
		
- บทที่ 12 ค�ำบอกลักษณนาม - กิจกรรมจับฉลากค�ำนามคนละ 1 ค�ำ จากนั้นให้หากลุ่มค�ำนามอื่น ๆ ที่ใช้
ลักษณนามเหมือนกัน ผู้สอนตรวจว่าในกลุ่มนั้นมีค�ำนามไหนที่ไม่เข้ากลุ่ม
หรือไม่ ก่อนที่จะแจกฉลากค�ำนามใหม่เพื่อท�ำกิจกรรมในรอบต่อไป
12 - บทที่ 13 ค�ำกริยาแสดงการ - เกมฟังเสียงและดูภาพทีผ่ สู้ อนเตรียมมาเพือ่ แข่งกันตอบค�ำถามว่าเสียงภาพ
			 มองเห็นและการได้ยิน
หรือนั้นคืออะไร
		
- บทที่ 14 การบอกต�ำแหน่ง - กิจกรรมจากใบงานช่องว่างในด้านข้อมูล (Information gap) ถามตอบ
เกี่ยวกับต�ำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่จริงประกอบ
13 - บทที่ 15 ค�ำกริยาแสดงการ - กิจกรรมแต่งเรียงความขนาดสั้นเรื่อง “วันหยุดที่แสนหรูหราของฉัน” โดย
			 เคลื่อนที่
ใช้ประโยครูปอดีต โดยกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้นำ� เรียงความของแต่ละกลุม่ โพสลง
Facebook เพือ่ ให้นกั ศึกษากลุม่ อืน่ ได้เข้ามาอ่านงานของเพือ่ นและโหวตให้
คะแนน กลุ่มที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดได้รับรางวัลจากผู้สอน
		
- บทที่ 16 ความแตกต่าง
- รวมรวมตัวอย่างประโยคต่าง ๆ ในบทก่อน ๆ มาประยุกต์ใช้กับไวยากรณ์
ระหว่างการใช้ 何か และ 何が. ในหลักบทนี้และฝึกถามตอบกับนักศึกษาผ่านสไลด์
		
.

14

- บทที่ 17 การบอกเวลา 1

- กิจกรรม “ตารางสอนของคุณมิว” ผู้สอนแจกตางรางสอนที่มีวิชาบางวิชา
เขียนเอาไว้และมอบค�ำใบ้ภาษาญีป่ นุ่ ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับตารางสอนเพิม่ เติม
นักศึกษาช่วยกันอ่านค�ำใบ้ต่าง ๆ และไขปริศนาจากค�ำใบ้เพื่อเติมตาราง
สอนให้สมบูรณ์
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สัปดาห์ที่
		

เนื้อหา	
- บทที่ 18 การบอกเวลา 2

15 - บทที่ 19 ประโยคแสดง
			 การเชิญชวน
		

- บทที่ 20 ประโยค Nが好き・
			 嫌い・上手・下手

กิจกรรมกลุ่ม
- กิจกรรมจากใบงานบทบาทสมมติ ให้นักศึกษาสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ�ำวันในช่วงเวลาต่าง ๆ ของเพือ่ นและน�ำข้อมูลมาเขียนตอบในใบงาน
- กิจกรรมจากใบงานช่องว่างในด้านข้อมูล (Information gap) โดยนักศึกษา
จะมีตารางเวลาของตนเอง ให้ฝกึ ใช้สำ� นวนชักชวนเพือ่ นไปท�ำกิจกรรมเวลา
ตามว่างของตนเอง
- กิจกรรม Bingo โดยแจกตาราง Bingo ภายในตารางจะมีค�ำถามเกี่ยวกับ
สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดต่าง ๆ นักศึกษาสัมภาษณ์เพื่อน
และเขียนชื่อเพื่อนลงในช่องต่าง ๆ ตามข้อมูลที่ได้รับมา

หลังจากด�ำเนินการเรียนการสอนมาตลอด 15
สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 18 (Achievement Test)
ด� ำ เนิ น การทดสอบกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 2 กลุ ่ ม เพื่ อ
วั ด ความรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะทางภาษาญี่ ปุ ่ น
จากการเรียนการสอน โดยแบบทดสอบมีจ�ำนวน 4 ชุด
ได้แก่
(1) แบบทดสอบตัวอักษรคันจิแบบอัตนัย จัดท�ำ
ขึน้ เพือ่ ทดสอบความสามารถเกีย่ วกับการอ่านและเขียน
ตัวอักษรคันจิในบทเรียน โดยแบบทดสอบประกอบด้วย
การเขียนตัวอักษรคันจิที่หายไปในประโยคโดยมีเสียง
อ่านของตัวคันจินั้นก�ำกับไว้ 4 ประโยค 15 ตัวอักษร
ตัวอักษรละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน / การเขียนตัว
อักษรคันจิในค�ำศัพท์จากค�ำแปลภาษาไทย จ�ำนวน 6
ค�ำ 8 ตัวอักษร ตัวอักษรละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน
/ การเขียนเสียงอ่านของค�ำศัพท์ที่เขียนด้วยตัวอักษร
คันจิ จ�ำนวน 12 ค�ำ 32 เสียง เสียงละ 1 คะแนน รวม
32 คะแนน รวมคะแนนเต็มทัง้ หมด 55 คะแนน ตัวอักษร
คันจิในแบบทดสอบทั้งหมดน�ำมาจาก เอกสารประกอบ
การสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 ตัวอักษรคันจิ
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่: มปป)
8

(2) แบบทดสอบไวยากรณ์ จัดท�ำขึ้นเพื่อทดสอบ
ความสามารถเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นและการใช้
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น แบบทดสอบประกอบด้วย ค�ำถาม
อัตนัยเติมค�ำช่วยที่เหมาะสมลงในประโยค จ�ำนวน 31
ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งละ 1 คะแนน รวม 31 คะแนน /
ค�ำถามอัตนัยเติมค�ำแสดงค�ำถามลงในประโยค จ�ำนวน
9 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 18 คะแนน / ค�ำถามปรนัย
เลือกค�ำศัพท์ให้เหมาะสมกับประโยค จ�ำนวน 10 ข้อ ข้อ
ละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน / ค�ำถามอัตนัยเรียงล�ำดับ
ค�ำในประโยค จ�ำนวน 8 ข้อ 34 ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งละ 1
คะแนน รวม 34 คะแนน (5) ค�ำถามปรนัยเลือกค�ำตอบ
ให้เหมาะสมกับค�ำถาม จ�ำนวน 9 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 27 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 130 คะแนน
(3) แบบทดสอบการอ่าน จัดท�ำขึ้นเพื่อทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาญีป่ นุ่ (ความเข้าใจเนือ้ หา)
ของผู้เรียนนั้น ประกอบด้วยการอ่านบทอ่านขนาดสั้น
เรือ่ งที่ 1 ตอบค�ำถามปรนัยจ�ำนวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 15 คะแนน และค�ำถามอัตนัย จ�ำนวน 3 ข้อ ข้อละ
2 คะแนน รวม 6 คะแนน / บทอ่านขนาดสั้นเรื่องที่ 2
ตอบค�ำถามปรนัยจ�ำนวน 4 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 12
คะแนน และค�ำถามอัตนัย จ�ำนวน 3 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
รวม 9 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 42 คะแนน

อย่างไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 นั้นได้แบ่งการประเมินผลเป็น 2 ส่วนคือการประเมินตามสภาพจริงโดยการ
สอบเนื้อหา 50% โดยแบ่งเป็น การสอบ Pre Test 20% การสอบกลางภาค 15% และการสอบปลายภาค 15% และส่วนที่ 2 คือคะแนนจาก
กิจกรรมในห้องเรียน 50% แบ่งเป็น การท�ำงานกลุ่ม 20% การสะท้อนคิด 10% และกิจกรรมในห้องเรียน 20%
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(4) แบบทดสอบการแปลนั้นเพื่อทดสอบความ
สามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น แบบทดสอบ
ประกอบด้วยการแปลประโยคภาษาญีป่ นุ่ เป็นภาษาไทย
จ�ำนวน 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน และ
การแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาญีป่ นุ่ จ�ำนวน 5 ข้อ
ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน รวมคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 50 คะแนน ขอบเขตค�ำศัพท์และไวยากรณ์
ในแบบทดสอบได้จดั ท�ำขึน้ ตามเนือ้ หาบทเรียนในข้างต้น
จากผลคะแนนแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้น�ำมาหา
ค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบ
ว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนแตกต่างกันหรือไม่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

3. ผลการวิจัย
จากการใช้แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 ด�ำเนินการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่ม ได้ผลคะแนนดังนี้
จากข้อมูลผลคะแนนของผูเ้ รียนทัง้ 2 กลุม่ (ตาราง
ที่ 4) เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่ า งวิ ธี ส อนปกติ แ ละวิ ธี ส อนแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ
ทางในภาพรวมนั้น แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
จะสูงกว่ากลุ่มควบคุมก็ตาม แต่เมื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ค่าที (t-test) ได้ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ดังตารางที่ 5

4. อภิปรายและสรุปผล
จากผลการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน
1 ของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย
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เชียงใหม่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา
ญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 ระหว่างวิธีสอนปกติและวิธีสอนแบบ
ห้ อ งเรี ย นกลั บ ทางในภาพรวมของกลุ ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ตรงกันข้ามกับแนวคิดห้องเรียนกลับทาง
ของ Bergmann และ Sams และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว
กับห้องเรียนกลับทางอื่น ๆ9 ที่ยืนยันว่าการลดเวลา
บรรยายและเพิม่ เวลาฝึกทักษะแก่ผเู้ รียนมากขึน้ จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาว่าเหตุใดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธี
สอนปกติและวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับทางในงานวิจัย
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัย
ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกันนั้นอาจเกิดจากจ�ำนวนผู้เรียนกว่า 40%
ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่น
มาก่อน เป็นผลให้ค่าคะแนนไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
และงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อสังเกตข้างต้น ผู้วิจัยได้
น�ำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนปกติและวิธี
สอนแบบห้องเรียนกลับทางของนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนมาวิเคราะห์และพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลับแตกต่าง
กันที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ดังตารางที่ 6 ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อสังเกตและแนวคิดห้องเรียนกลับทาง นอกจากนี้เมื่อ
น�ำเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนปกติ
และวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับทางของนักศึกษาที่มีพื้น
ฐานภาษาญี่ปุ่นมาวิเคราะห์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญ .05 ดังตารางที่ 7
จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของวิ ธี ส อนแบบ
ห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง เห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า การใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนทีไ่ ม่มี

ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ วันเฉลิม อุดมทวี (2556) ลันน์ลลิต เอี่ยมอ�ำนวยสุข (2556) และนิชาภา บุรีกาญจน์ (2557) (อ้างถึงใน ปางลีลา บูรพา
พิชิตภัย, มปป)
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ตาราง 4 แสดงข้อมูลคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
กลุ่มควบคุม
ผู้เรียน		 การอ่าน คันจิ การแปล ไวยากรณ์ รวม	  ผู้เรียน		 การอ่าน
C01 K 37.0 53.5 50.0
128.0 268.5
E01 K
42
C02 K 35.0 55.0 50.0
125.0 265.0
E02 K 25.0
C03 K 36.0 55.0 49.0
119.0 259.0
E03 K 12.0
C04 K 42.0 55.0 50.0
125.0 272.0
E04 K 31.0
C05 K 33.0 49.0 47.0
112.0 241.0
E05 K 28.0
C06 K 33.0 50.0 39.0
98.0 220.0
E06 K 18.0
C07 K 27.0
3.0
0.0
36.0
66.0
E07 K 34.0
C08 K 38.0 50.5 48.0
121.0 257.5
E08 K 22.0
C09 K 35.0 52.0 45.0
125.0 257.0
E09 K 42.0
C10 K 31.0 54.0 49.0
123.0 257.0	 E10 K 42.0
C11 K 35.0 53.0 41.0
105.0 234.0
E11 K 32.0
C12 K 37.0 54.5 50.0
125.0 266.5
E12 K 42.0
C13 K 21.0 32.0 20.0
90.0 163.0
E13 K 36.0
C14 K 31.0 36.0 36.0
103.0 206.0
E14 M 42.0
C15 K 37.0 47.5 39.0
97.0 220.5
E15 M 37.5
C16 K 42.0 52.5 49.0
123.0 266.5
E16 M 31.0
C17 K 35.0 49.5 48.0
126.0 258.5
E17 M 35.0
C18 K 34.0 53.5 45.0
116.0 248.5
E18 M 24.0
C19 K 35.0 45.5 45.0
111.0 236.5
E19 M 12.0
C20 M 31.0 46.0 43.0
90.0 210.0
E20 M 27.0
C21 M 36.0 52.0 46.0
121.0 255.0
E21 M 38.0
C22 M 37.0 39.0 42.0
116.0 234.0
E22 M 29.0
C23 M 24.0 33.0 11.0
63.0 131.0
E23 M 35.0
C24 M 21.0 42.5 25.0
84.0 172.5
E24 M 21.0
C25 M 23.0 37.0 16.0
82.0 158.0
E25 M 37.0
C26 M 21.0 47.0 24.0
103.0 195.0
E26 M 27.0
C27 M 22.0 26.5 32.0
88.0 168.5
E27 M 18.0
C28 M 15.0 16.0 3.0
47.0
81.0
E28 M 28.5
C29 M 24.0 38.0 13.0
61.0 136.0
E29 M 25.0
C30 M 18.0 29.0 10.0
55.0 112.0
E30 M 25.0
C31 M 20.0 21.5 2.0
50.0
93.5
E31 M 38.0
C32 M 37.0 53.0 39.0
117.0 246.0
E32 M 35.0
C33 M 24.0 31.5 13.0
70.0 138.5
E33 M 34.0
E34 M 38.0
K 						
= ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
							
E35 M 39.0
M = ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
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กลุ่มทดลอง
คันจิ การแปล ไวยากรณ์ รวม
55
50
130
277
24.0 30.5
82.0
161.5
23.0 16.0
77.0
128
53.0 42.0
110.0
236
40.0 45.0
105.0
218
25.0 30.5
81.0
154.5
55.0 50.0
118.0
257
26.0 18.0
75.0
141
53.0 48.5
123.0 266.5
46.0 46.5
118.0 252.5
54.0 50.0
124.0
260
52.0 44.5
115.0 253.5
50.0 48.0
114.0
248
45.0 46.0
114.0
247
43.0 46.5
113.0
240
50.0 45.0
115.0
241
53.0 49.0
119.0
256
14.0 29.0
87.0
154
17.0 20.0
79.0
128
40.5 39.0
104.0 210.5
54.0 47.0
119.0
258
55.0 45.0
111.0
240
36.0 37.5
92.0
200.5
21.5 26.0
87.0
155.5
43.0 46.0
110.0
236
37.0 33.5
100.0 197.5
18.0 12.0
57.0
105
51.0 39.0
100.0 218.5
25.0 22.0
69.0
141
44.0 42.5
112.0 223.5
52.5 36.5
105.0
232
45.5 37.5
111.0
229
23.5 40.0
87.0
184.5
42.0 43.0
113.0
236
38.5 44.5
104.0
226

ตาราง 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 ของนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่วชิ าเอกภาษาญีป่ นุ่
โดยใช้การเรียนการสอนแบบปกติและแบบห้องเรียนกลับทาง
กลุ่มควบคุม (1/2558)
กลุ่มทดลอง (2/2558)

N
33
35

คะแนนเฉลี่ย
205.8788
211.8000

Std. Deviation Std. Error Mean
61.50115
10.70598
47.23147
7.98358

t
-.447

p
.079

ตาราง 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 ของนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่วชิ าเอกภาษาญีป่ นุ่
และไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน โดยใช้การเรียนการสอนแบบปกติและแบบห้องเรียนกลับทาง
กลุ่มควบคุม (1/2558)
กลุ่มทดลอง (2/2558)

N
14
22

คะแนนเฉลี่ย
166.5000
207.2500

Std. Deviation Std. Error Mean
t
55.54589
14.84526
-2.446
43.97206
9.37487

p
0.020

ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน 1 ของนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่วชิ าเอกภาษาญีป่ นุ่
และมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน โดยใช้การเรียนการสอนแบบปกติและแบบห้องเรียนกลับทาง
กลุ่มควบคุม (1/2558)
กลุ่มทดลอง (2/2558)

N
19
13

คะแนนเฉลี่ย
234.8947
219.5000

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้ศึกษาเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า
ตลอดจนการลดเวลาบรรยายและเพิ่มกิจกรรมฝึกฝน
ทักษะผู้เรียนมากขึ้นช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
ในขณะที่ผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนั้นกลับ
ไม่มีความแตกต่างในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีทักษะความรู้ตรงกับเนื้อหาบท
เรียนอยู่แล้ว รูปแบบการเรียนการสอนจึงไม่ใช่ตัวแปร
ที่ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันนั่นเอง
การเรียนของวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับทางได้
เปลีย่ นผูเ้ รียนให้เป็น active learner มากขึน้ โดยสังเกต
ได้จากบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ผู้เรียนให้
ความร่วมมือต่อผูส้ อนและกิจกรรมกลุม่ ต่าง ๆ จากบันทึก
หลังการสอนของผู้สอนและจากแบบสะท้อนคิดของ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนได้แสดงความเห็นว่าการเรียนการสอน
เช่นนี้สร้างความกระตือรือร้นและวินัยในการเรียนรู้ ส่ง

Std. Deviation Std. Error Mean
49.00158
11.24173
53.24237
14.76678

t
.843

p
0.406

ผลให้เกิดความภูมิใจในตัวเองตามมา ขณะเดียวกันการ
ได้ศึกษาเนื้อหาผ่านวีดีโอมาก่อนท�ำให้เกิดความมั่นใจ
และไม่ รู ้ สึ ก กดดั น เมื่ อ ต้ อ งเรี ย นร่ ว มกั บ ผู ้ เ รี ย นที่ มี
พื้นฐานมาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับทางเหมาะกับห้องเรียนที่มี
ผูเ้ รียนทีม่ พี นื้ ฐานทางภาษาญีป่ นุ่ ทีห่ ลากหลาย เนือ่ งจาก
วิธีการเรียนการสอนช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนที่รู้สึกว่าตนมีพื้นฐานไม่เท่า
ผู้เรียนคนอื่น
อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาบางส่วนแสดงความเห็น
ว่าชอบการเรียนการสอนแบบบรรยายมากกว่า เนือ่ งจาก
การศึ ก ษาวี ดี โ อด้ ว ยตนเองนั้ น ไม่ ส ามารถสอบถาม
อาจารย์ได้ทันทีเมื่อเกิดประเด็นที่ไม่เข้าใจ จึงท�ำให้รู้สึก
ว่าเรียนได้ไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งการศึกษาวีดีโอมาก่อนบาง
ครัง้ ก็ทำ� ให้ความตัง้ ใจในการเรียนในห้องเรียนลดลงและ
รูส้ กึ เบือ่ หน่ายในช่วงทีผ่ สู้ อนสรุปเนือ้ หาจากวีดโี ออีกครัง้
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ก่อนเข้ากิจกรรมในห้องเรียนเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ตน
รู้มาก่อนแล้ว ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การน�ำรูปแบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับทางไปใช้ได้มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น จึงควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการสรุป
เนือ้ หาบทเรียนเพือ่ ดึงดูดความสนใจและเหมาะกับความ
สามารถของผู้เรียน ตลอดจนปรับปรุงระบบการตอบ
ค�ำถามและข้อสงสัยของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนมากขึ้น
ในการด�ำเนินการทดลองการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางครั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาถอนรายวิชา
(W) ในกลุ่มทดลองสูงถึง 13 คน จาก 48 คน (คิด
เป็น 27.08%) ซึ่งเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนแบบ
บรรยายของกลุ่มควบคุมมีเพียง 2 คนจาก 38 คน (คิด
เป็น 5.71%) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษาที่
ถอนรายวิชาทั้ง 2 กลุ่ม พบว่านักศึกษา 2 คนในกลุ่ม
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ควบคุ ม ถอนรายวิ ช าเนื่ อ งจากผลคะแนนอยู ่ ต�่ ำ กว่ า
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างมาก ในขณะที่นักศึกษา
กลุ่มทดลองจ�ำนวน 8 คนใน 13 คนที่ถอนรายวิชานั้น
มี ค ะแนนอยู ่ ใ นระดั บ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย หรื อ สู ง กว่ า ค่ า
คะแนนเฉลี่ย คาดว่าสาเหตุประการหนึ่งที่นักศึกษา
ถอนรายวิชาเป็นจ�ำนวนมากนั้นอาจมาจากการเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอนที่นักศึกษาจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้ น จนอาจท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า วิ ช านี้ เ ป็ น ภาระ
ส�ำหรับนักศึกษามากเกินไปเมื่อเทียบกับวิชาเลือกเสรี
อื่น ๆ จากปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการน�ำรูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงรุกมาใช้ในรายวิชาเลือกที่ผู้เรียน
ไม่ใช่นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
คุณลักษณะของนักศึกษาและปัญหาการถอนรายวิชา
ของผู้เรียนที่จะตามมาด้วย
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