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จากสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าจาวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าสู่บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้อายุของประชากรที่เข้าใช้
บริการอินเตอร์เน็ตก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึง
อุด มศึกษาพบว่า มีจ านวนร้ อยละของการใช้งานอิน เตอร์ เ น็ต สู งมากที่สุดเมื่อ เปรี ยบเทียบกั บ
ประชากรในวัยอื่น นอกจากนี้สานักงานสถิติแห่งชาติยังพบว่าปัจจุบันจานวนผู้อ่านหนังสือของ
ประเทศไทยในวั ย เรี ย นก าลั ง ลดลง เนื่ อ งจากหั น ไปศึ ก ษาหาความรู้ จ ากสื่ อ ออนไลน์ ห รื อ
อินเตอร์เน็ตแทนที่การอ่านจากหนังสือหรือตาราเรียน
งานวิจัยชิ้นนี้มี จุดประสงค์ที่จะศึกษา พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นได้กลายมาเป็นหนึ่งในวิชาภาษาต่างประเทศที่สถาบันการศึกษาทั่วไปให้ความสาคัญ
รองลงมาจากภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมของคนในวัยเรียนได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยค้นหา
ความรู้ จ ากหนัง สือ เรี ย นไปเป็ น การเรี ย นรู้ ด้ วยตัวเองผ่า นสื่อ ออนไลน์หลากหลายรู ปแบบซึ่ ง
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีขอบเขตของเนื้อหาในการเรียนอย่างไร้ขีดจากัด
งานวิจั ยชิ้น นี้เ ก็บข้อมู ลจากนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ข องมหาวิท ยาลัยธุ ร กิ จบัณ ฑิตย์ใ น
ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึ กษา 2558 ที่ลงเรี ยนภาษาญี่ปุ่น ทุกรายวิชา จานวนทั้งสิ้น 123 คน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อออนไลน์มากกว่าจากหนังสือ และ
เมื่อปรับปรุงแบบเรียนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของนักศึกษาแล้วพบว่า
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบเรียนฉบับปรับปรุงแล้วส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
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From the statistics of the National Statistical Office found that the number
of mobile
phone
users to
access
the Internet
now
has more likely continued increasing. In addition, ages of people who has access
to internet are reduce especially people in student age. It also showed that the
percentage of internet usage is very high in high school and college level
compared with another people age range. The National Statistical Office also
found that the number of students who learn from books currently reduced
because they turned to learn from online media instead of books.
The purpose of this research is to study Japanese Language learning
behavior through online media of undergraduate students in Dhurakij Pundit
University. Nowadays, teaching Japanese language has become one of the most
important second language that the general academic institutions give priority
the same with English language. Also, behavior of young people who are
student has changed from learn from books to learn from online media, which
is available any time and scopes of content are unlimited.
These studies case collected data from 123 undergraduate students who
had attended all Japanese language courses from Dhurakij Pundit University in
the second semester year 2015. The research has found most students who
learn Japanese language from online media more than book. However, when
revised learning plan to align with student behavior when they use online, the
students are very satisfactory.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร
โกมารทัต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ ซึ่งท่านได้ให้คาปรึกษาและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดาเนินงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ สาหรับข้อแนะนาและความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านในการทาวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจทุกคนที่เป็นกาลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้
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ขออัญเชิญพระรำชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในงำน
สัปดำห์หนังสือแห่งชำติ พ.ศ. 2533 เมื่อ 28 มีนำคม 2533 ณ หอประชุมคุรุสภำ ตอนหนึ่งว่ำ
“ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า ประเทศไทยมีประชาชนจานวนมากเห็นคุณค่าของหนังสือ ใฝ่ใจ
ศึกษาหาความรู้และแนวคิด แล้วนาสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์จากหนังสือซึ่งเป็นที่รวมแหล่งสรรพ
วิชาการทั้งปวงมาใช้ในชีวิตประจาวันแล้ว ประเทศนั้นย่อมจะมีแต่ความรุ่งเรืองวัฒนา เพราะ
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุด ของประเทศ คือประชาชน การที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่า วได้จะต้องมี
องค์ประกอบคือ ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้สิ่งที่ได้จากการอ่านให้เป็นประโยชน์ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาความคิด วางแผนและลงมือกระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
และมีหนังสือดีๆ เป็นจานวนมากพอ…ข้าพเจ้าหวังให้ประชาชนคนไทยส่วนมาก หรือทั่วประเทศ
เห็น ความสาคัญของหนังสือและสนใจอ่า นหนังสือเพื่อหาความรู้ เ ป็น ประจา แล้วนาไปคิดไป
ปฏิบัติ อันจะช่วยให้ประเทศของเราพัฒนายิ่งๆ ขึ้นทุกด้าน”

1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ผู้เรียนชำวไทยที่เรียนภำษำต่ำงประเทศในยุคสมัยปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่มักจะละเลยกำร
อ่ำนและทบทวนควำมรู้จำกแบบเรียนที่อยู่ในลักษณะของหนังสือ โดยมีพฤติกรรมกำรเรียนที่หัน
ไปให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนผ่ำนสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงช่อง
ทำงกำรสื่อสำรผ่ำนสมำร์ทโฟน ด้วยแอพพลิเคชั่นสอนภำษำต่ำงๆ หรือพจนำนุกรมออนไลน์ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในสำเหตุที่ทำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจผิด พลำดในกำรเรียนรู้ในทักษะด้ำนต่ำงๆทำง
ภำษำ ทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน สำเหตุหลักมำจำกสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนั้นบำง
แหล่งยังขำดกำรอ้ำงอิงข้อมูลที่มำที่ไปในเชิงลึกและขำดคำอธิบำยตำมหลักไวยำกรณ์ทำงภำษำที่
เป็นภำษำไทยที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในกำรนำภำษำที่เรียนรู้ไปใช้
งำนจริง
สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต (internet) เมื่อแยกเป็นสองคำจะได้คำว่ำ Inter หมำยถึง
ระหว่ำงหรือท่ำมกลำงและคำว่ำ Net มำจำกคำว่ำ Network หมำยถึงเครือข่ำย คำว่ำ Internet
จึงมีควำมหมำยว่ำกำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงเครือข่ำยขนำดใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อกันไปทั่วโลก ปัจจุบัน
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อินเตอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก ดังจะเห็นได้จำกผล
กำรศึ ก ษำที่ ร ำยงำนเมื่ อวั น ที่ 2 กุม ภำพั น ธ์ 2555 มี ร ำยงำนผลงำนวิ จัย จำกกำรร่ วมมื อของ
สถำบั น วิ จั ย และศู น ย์ ข้ อ มู ล กำรใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำระหว่ ำ งองค์ ก ร
PewInternet, Tnsdigitallife, Neilsen และ Comscoredatamine ว่ำปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ใช้
อิน เตอร์เ น็ต จ ำนวน 2,095,006,005 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 30 ของจำนวนประชำกรโลก นั้น
เพรำะสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้จำกทั่วทุกมุมโลก (go-gulf, ออนไลน์, 2012)
เมื่อเปรียบเทียบปริมำณกำรใช้อินเตอร์เน็ตในทวีปต่ำงๆพบว่ำทวีปเอเชียมีปริมำณกำรใช้
งำนอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.00 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก (ศกุนตลำ เกตุมณี
,2555,น.18)
จำกกำรสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี พ.ศ.
2550-2554 ประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนกำรใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอำยุ
โดยเฉพำะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอำยุระหว่ำง15-24 ปี มีสัดส่วนกำรใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่ำกลุ่มอื่น จำก
ร้อยละ 39.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 2554 และคำดว่ำกำรใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่ม
วัยรุ่นนี้น่ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ออนไลน์, 2554)
ผลกำรส ำรวจจ ำนวนผู้ ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยของบริ ษั ท ศู น ย์ วิ จั ย นวั ต กรรม
อิ น เตอร์ เ น็ ต ไทย จ ำกั ด (Truehits) ได้ ร ำยงำนว่ ำ ในเดื อ นสิ ง หำคม 2554 มี จ ำนวนผู้ ที่ ใ ช้
อิน เตอร์ เ น็ต ในประเทศไทยจ ำนวน 25 ล้ำ นคน โดยในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลมี
จำนวนประชำกรใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 31 กลุ่มอำยุที่ใช้อินเตอร์เน็ตมำกที่สุดคือ ช่วงกลุ่มอำยุระหว่ำง 12-17 ปี
จำกผลสำรวจในประเทศไทย และงำนวิจัยในต่ำงประเทศ มีควำมสอดคล้องในด้ำนกำร
ควำมต้ อ งกำรในกำรใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และกำรเพิ่ ม จ ำนวนผู้ ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ ำ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผลกำรสำรวจปี พ.ศ. 2554 โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
พบว่ำ มีผู้ใ ช้โ ทรศัพท์ทั่วโลกถึง 6 พัน ล้ำ นเลขหมำย ในประเทศไทยมีผู้ใ ช้โ ทรศัพท์เ คลื่อนที่
ทั้งหมด 75.5 ล้ำนหมำยเลข ซึ่งจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมำกกว่ำจำนวนประชำกร
ของประเทศ คือ 67.7 ล้ำ นคน จำกยอดจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย
ดังกล่ำว แสดงให้เห็ นว่ำผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 รำยมีหมำยเลขโทรศั พท์เคลื่อนที่มำกกว่ำ 1
หมำยเลข
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ต่อมำในปี 2556 สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ทำกำรเก็บสถิติเกี่ยวกับกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
พบว่ำประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอำยุ โดยเฉพำะกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีอำยุระหว่ำง 15-24 ปี มีสัดส่วนกำรใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่ำกลุ่มอื่น จำกร้อยละ 39.7 ใน
ปี 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 2554 และคำดว่ำกำรใช้ อินเตอร์เน็ต ของกลุ่มวัยรุ่ นนี้น่ำจะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อพิจ ำรณำแนวโน้มกำรใช้ค อมพิวเตอร์ อิน เตอร์ เ น็ ต และสมำร์ ทโฟนหรื อ โทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ของประชำกรอำยุ 6 ปี ขึ้นไปในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ระหว่ำงปี 2552-2556 พบว่ำผู้ใช้
คอมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 29.3 (จำนวน 17.9 ล้ำนคน) เป็นร้อยละ 35.0
(จำนวน 22.2 ล้ำนคน) ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 20.1 (จำนวน 12.3 ล้ำนคน) เป็น
ร้อยละ 28.9 (จำนวน 18.3 ล้ำนคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 56.8 (จำนวน
34.8 ล้ำนคน) เป็นร้อยละ 73.3 (จำนวน 46.4 ล้ำนคน)
ตำรำง 1 ร้อยละของประชำกำรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้งำนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
จำแนกตำมเขตกำรปกครอง พ.ศ. 2552-2556
คอมพิวเตอร์

อินเตอร์เน็ต

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ปี

2552
2553
2554
2555
2556

ในเขต
เทศบำล
42.0
43.4
44.3
45.4
46.3

นอกเขต
เทศบำล
23.6
25.2
25.5
27.5
29.1

ในเขต
เทศบำล
32.8
35.1
36.0
37.7
39.9

นอกเขต
เทศบำล
14.5
16.5
17.2
20.5
23.2

ในเขต
เทศบำล
68.9
72.2
74.8
77.7
80.0

ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

นอกเขต
เทศบำล
51.5
57.0
62.0
66.2
69.8
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ตำรำง 2 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตำมกลุ่มอำยุ พ.ศ.
2552 – 2556
กลุ่มอำยุ (ปี)
ปี
15-24
47.3
50.0
51.9
54.8
58.4

25-34
21.5
24.6
26.6
29.7
33.5

35-49
11.9
13.6
14.3
17.1
18.7

50 ปีขึ้นไป
4.0
4.2
5.5
6.2
6.6
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2552
2553
2554
2555
2556

6-14
29.0
35.9
38.3
46.5
54.1

ที่มำ : สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

จำกสภำพทั่วไปของกำรใช้สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตในกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนต่ำงๆที่กล่ำว
มำจะพบว่ำสื่อออนไลน์เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกลุ่มประชำกรช่วงอำยุ 15-24 ปีซึ่งเป็นวัยที่กำลังศึกษำอยู่มีกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตมำกที่สุดใน
กลุ่มประชำกรทั้งหมด ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงถูกใช้งำนไปในด้ำนพัฒนำกำรศึกษำของผู้ใช้ควบคู่
กับกำรใช้งำนในด้ำนอื่นๆอยู่ตลอดเวลำ ด้วยเหตุนี้สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยส่วน
ใหญ่ใ นปัจ จุ บัน จะมีบริ กำรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถเชื่อมต่อเครื อข่ำ ยอิน เตอร์ เน็ตให้แ ก่
นักศึกษำไว้เพื่อใช้งำน รวมไปถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตหรือไวไฟ (Wifi)
ไว้ บ ริ ก ำรเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำสำมำรถเข้ ำ ถึ ง เครื อ ข่ ำ ยออนไลน์ ไ ด้ ต ลอดเวลำและทุ ก สถำนที่ ใ น
สถำบันกำรศึกษำ
บัลลังค์ โรกิตเสถียร กล่ำวว่ำสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสถำนศึกษำ
เท่ำนั้น แต่ยังมีบริกำรเชิงพำณิ ชย์ เช่น ร้ำนอินเตอร์เน็ต คำเฟ่ ซึ่งร้ำนดังกล่ำวส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
ในบริเวณใกล้กับสถำนศึกษำหรือชุมชนเพื่อให้บริกำรนักเรียน นักศึกษำหรือบุคคลทั่วไป รวมถึง
ปัจจุบันรำคำของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีรำคำไม่สูงมำก ทำให้สำมำรถจัดซื้อไปใช้งำนส่วนตัวที่
บ้ำนได้อีก นอกจำกนี้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่ เรียกว่ำสมำร์ทโฟน ( Smartphone ) ใน
ปัจจุบันยังสำมำรถเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลำ กำรเข้ำถึงข้อมูลแบบ
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ออนไลน์จึงเกิดขึ้นได้ตลอดแบบไม่จำกัดสถำนที่และเวลำอีกต่อไป นั กศึกษำจึงสำมำรถใช้งำน
อินเตอร์เน็ตได้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ
คมกริช ทัพกีฬำ (2540) พบว่ำนอกจำกกำรใช้อินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ที่สำคัญแล้ว ยังเป็นสื่อทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีบทบำทอย่ ำงยิ่งในด้ำนกำรศึกษำ สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 ในด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียน (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ. 2542) กำรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกำรศึกษำ
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรศึกษำหำควำมรู้ ทั้งนี้เพรำะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งควำมรู้ที่ไร้พรมแดน
นักศึกษำสำมำรถเข้ำสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิจัยและรำยงำนต่ำงๆซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำที่มี
ควำมสนใจศึกษำงำนวิจัยสำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดเพื่อสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้ใหม่
ต่อๆไปได้ รวมไปถึงกิจ กรรมกำรเรี ยนกำรสอนและแผนกำรสอนที่มีผู้สอนได้มีกำรจัดไว้บน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตแก่ผู้สนใจ ซึ่งนักศึกษำสำมำรถเข้ำไปเรียนรู้ผ่ำนสื่อเหล่ ำนี้ได้ตลอดเวลำโดย
ไม่ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและไม่ จ ำกั ด จ ำนวนครั้ ง นอกจำกนี้ ก ำรเข้ ำ สู่ เ ครื อ ข่ ำ ยออนไลน์ ยั ง สำมำรถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นหรือสอบถำมผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆแทบทุกสำขำ ทั้งในเรื่องที่ตนเอง
สนใจโดยไม่จำกัดอยู่แค่ สถำบัน องค์กรหรือประเทศเดียวกัน จิร ศักดิ์ จันกัน. (2547,น.13) ได้
วิจัยพบว่ำแนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิ่มเติมนั้นจะเปิดโอกำสให้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจในควำมรู้มีโอกำสได้เพิ่มพูนควำมรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองมำกกว่ำกำรเรียนในชั้นเรียน ฝึกให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ รู้จักแก้ปัญหำด้วยตนเองปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆและ
ที่สำคัญคือกำรรู้จักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งต้องอำศัยปัจจัยหลำยๆด้ำนมำประกอบ
โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเตอร์เน็ต

มหำวิ ท ยำลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2511 ภำยใต้
เจตนำรมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอำจำรย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถำบัน "ธุรกิจบัณฑิตย์"
ตั้งอยู่ริ ม คลองประปำ ถนนพระรำม 6 สำมเสน ในยุค เริ่ มต้น ต่อมำจึงเปลี่ยนสถำนภำพเป็น
วิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐำนะเป็น "มหำวิทยำลัย" ในปี พ.ศ. 2527
มหำวิทยำลัยธุ รกิจ บัณ ฑิตย์ใ นปัจจุบัน เมื่อมีกำรพัฒนำมำกขึ้น และมีกำรขยำยตัวของ
ระบบกำรศึกษำในประเทศ มหำวิทยำลัยจึงย้ำยสถำนที่ตั้งมำอยู่ริมคลองประปำ ถนนประชำ
ชื่น บนเนื้อที่ 130 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรปฏิบัติกำรทำงกำรเรียนกำรสอน สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในรูปแบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็น
มหำวิทยำลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชำ ทุก
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หน่วยงำน ในองค์กร มหำวิทยำลัยถือเป็นมหำวิทยำลัยที่มีสภำวะแวดล้อมสวยงำมที่สุดแห่งหนึ่ง
ของสถำนศึกษำในประเทศไทย ภำยใต้ปรัชญำกำรดำเนินงำนที่ว่ำ "นักธุรกิจเป็นผู้สร้ำงชำติ"
สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตนับว่ำมีบทบำทสำคัญต่อกำรเรียนของนักศึกษำทุกคณะ ซึ่ง
นั ก ศึ ก ษำจ ำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ข้ อ มู ล จำกหลำกหลำยแหล่ ง ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น จ ำนวนมำกใน
อินเตอร์เน็ตเพื่อนำมำอ้ำงอิงหรือประกอบกำรเรียนของนักศึกษำและนักศึกษำได้ให้ควำมสำคัญใน
กำรใช้อินเตอร์เน็ตค่อนข้ำงมำกในหลำยๆด้ำนเช่น กำรใช้งำนส่วนตัว เพื่อควำมบันเทิงและกำร
สื่อสำรจึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักศึกษำเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำไทยในปัจจุบันจึ งผูกติดอยู่กับกำรสืบค้นข้อมูลจำกสื่อ
ออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตมำกกว่ำรูปแบบตำรำเรียนหรือหนังสือ เนื่องจำกสำมำรถค้นคว้ำหำ
ข้อมูลได้ทุกเวลำและทุกสถำนที่ ทั้งยังมีค่ำบริกำรกำรใช้งำนที่ถูกกว่ำกำรซื้อหนังสือเรียน กำร
เรียนรู้จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำและต่อเนื่อง กล่ำวได้ว่ำในด้ำนกำรศึกษำนักศึกษำส่วนใหญ่มีควำม
กระตือรือร้นที่จะศึกษำหำควำมรู้ใหม่ๆแต่นักศึกษำบำงส่วนยังเคยชินกับกำรเรียนในห้องเรียน
และกำรค้นคว้ำข้อมูลในห้องสมุดเนื่องจำกมีข้อจำกัดในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
ทักษะกำรใช้งำน กำรขำดแหล่งกำรค้นหำ หรือไม่ทรำบวิธีค้นหำและวิธีกำรค้นหำนั้นไม่ต้องตำม
ควำมต้องกำรแต่นักศึกษำจำนวนมำกยอมรับว่ำอินเตอร์เน็ ตเป็นเครื่องมือสำคัญที่อำนวยควำม
สะดวกในกำรใช้เพื่อค้นคว้ำหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำรำยงำนหรือหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำรเรียน
เนื่องจำกได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีควำมทันสมัย
ดำรินทร์ เพ็ชรศรี (2553) กล่ำวว่ำนักศึกษำยังตระหนักและให้ควำมสำคัญของกำรใช้
อินเตอร์เน็ตในกำรค้นหำข้อมูลเนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่ง่ำย สำมำรถหำข้อมูลเพื่อประกอบกำรทำ
รำยงำนได้อย่ำงครบถ้วน เพรำะสะดวกและรวดเร็วและมีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเป็นจำนวนมำก
ดร.ธำนี ชัยวัฒน์ (2558,ออนไลน์) กล่ำ วภำยใต้หัวข้อ“ผลวิจัย กำรอ่ำ น คนไทยอ่ำ น
อะไร” ว่ำถึงคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมำก อินเตอร์เน็ตโดยปกติไม่ได้ทดแทนหนังสือโดยตรง
ตัวอินเตอร์เน็ตจะไปทดแทนนิตยสำร หนังสือพิมพ์ เป็นหลัก เฉพำะนั้นผลกระทบที่ส่งถึงตลำด
หนังสือคือ คนมีเวลำว่ำงจำกัด จำกเดิมถ้ำไม่มีอินเตอร์เน็ตก็จะอ่ำนหนังสือ อินเตอร์เน็ตจึงมำผ่ำน
กำรใช้เวลำว่ำง
สื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตช่วยแก้ปัญหำทำงกำรศึกษำของไทยในเรื่องกำรขำดแคลน
แหล่งข้อมูลกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรขำดแคลนผู้สอนที่ชำนำญเฉพำะเรื่อง กำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ช่องทำงที่เป็นอินเตอร์เน็ตช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนได้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลด้ำนวิชำกำร
ได้ สะดวกและรวดเร็ ว นอกจำกนี้ผู้ ส อนยัง สำมำรถผสมผสำนเทคนิ ค กำรเรี ย นกำรสอนและ
ประยุกต์ใช้งำนได้เช่นเดียวกับกำรเปิดตำรำ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดหรือคำถำมใหม่ตำมมำ
กำรสอนที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้สำมำรถสร้ำงให้เกิดขึ้นได้ผ่ำนกำรเรียนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ซึ่ ง
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ให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนหลำกหลำยกลุ่มเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตกับผู้เรียนที่
สนใจแสวงหำควำมรู้
นอกจำกนี้กำรนำสำรสนเทศต่ำงๆให้สำมำรถผ่ำนถึงกันได้โดยเข้ำถึงข้อมูลทำงอิน เตอร์เน็ต
จะทำให้ควำมรู้ต่ำงๆที่มีอยู่อย่ำงมำกมำยถูกนำมำรวมกันเพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
ง่ำยขึ้นและรวดเร็วขึ้น
กลุ่มวัยรุ่นอำยุ 15-24 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษำ มักใช้ อินเตอร์เน็ตค้นหำข้อมูล
ทั่วไปสินค้ำหรือบริกำรมำกที่สุด ถึงร้อยละ 79.6 ซึ่งหำกคิดเป็นค่ำเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักศึกษำในปัจจุบันว่ำเมื่อต้องกำรค้นคว้ำหำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ รวม
ไปถึงด้ ำนกำรเรียน นักศึกษำเหล่ำ นั้น มักจะเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่ำ งอินเตอร์ เ น็ตมำกกว่ำ จะ
ค้นคว้ำจำกแบบเรียนหรือตำรำ
ดร.มิ่งมำนัส ศิวรักษ์ กรรมกำรสมำคมผู้จัดพิมพ์ กล่ำวถึงพฤติกรรมกำรซื้อหนังสือของไทย
ว่ำ คนไทยจะซื้อหนังสือเฉลี่ยปีละ 4 เล่ม โดยคนกลุ่มที่ซื้อหนังสือมำกที่สุด คือคนที่อำยุน้อยกว่ำ
20 ปี ซื้อเฉลี่ยปีละ 9 เล่ม รองลงมำคือ คนที่อำยุ 21-30 ปี ซื้อเฉลี่ยปีละ 6 เล่ม และค่อยๆลด
จำนวนลงในคนที่มีอำยุมำกขึ้น จนกระทั่งคนที่มีอำยุมำกกว่ำ 61 ปี ขึ้นไปจะกลับมำซื้อเพิ่มเป็น
เฉลี่ย 4 เล่มต่อปี โดยระบุว่ำ “หำกหนังสือที่เกิดกำรซื้อได้รับกำรอ่ำนครบทุกเล่มก็ยังถือได้ว่ำ
กำรอ่ำนของคนไทยเมื่อนับเป็นจำนวนเล่มอยู่ในระดับที่ต่ำมำก และเป็นที่น่ำสนใจว่ำเด็กไทยอ่ำน
หนังสือปีละ 9 เล่มนั้นจำนวน 4 เล่มเป็นกำร์ตูน นิยำยภำพ และอีก 3 เล่มเป็นคู่มือเตรียมสอบ”
หำกเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือกับกำรใช้อินเตอร์เน็ต หมำยถึงเฉพำะคนในเขต
เมื อ งจะพบว่ ำ คนไทยกว่ ำ 71% ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต และใช้ เ กื อ บทุ ก วั น โดยมี ร ะยะเวลำกำรใช้
อินเตอร์เน็ตอยู่ที่ 92 นำทีต่อวัน หรือมำกกว่ำกำรอ่ำนหนังสือ 3 เท่ำตัว
ผลงำนวิจัยระบุว่ำคนอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี มีระยะเวลำเฉลี่ยในกำรใช้อินเตอร์เน็ตมำกที่สุดอยู่
ที่ 224 นำทีต่อวัน หรือเกือบ 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ข้อมูลกำรใช้อินเตอร์เน็ตนั้น แม้จะไม่สำมำรถบอกได้
ว่ำ เป็นไปเพื่อควำมบันเทิงหรือเพื่อกำรทำงำน ผลสำรวจนี้บอกได้แต่เพียงว่ำ เวลำว่ำงของคน
ไทย ถูกใช้ไปกับอินเตอร์เน็ตมำกกว่ำกำรอ่ำนหนังสือมำก
ทั้ ง นี้ ภ ำษำญี่ ปุ่ น นั้ น มี ลั ก ษณะโครงสร้ ำ งทำงไวยำกรณ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นและมี วิ ธี ก ำรแปล
ควำมหมำยในทิศทำงตรงข้ำมกับภำษำไทย รวมไปถึงปริมำณของคำศัพท์และตัวหนังสือที่ใช้
สื่อสำรก็มีจ ำนวนมำก กว่ำ ภำษำไทยหลำยเท่ำ ส่งผลสืบเนื่องให้กำรฝึกฝนทักษะภำษำญี่ปุ่น
จ ำเป็ น ต้ อ งอำศัย ควำมรอบคอบละเอีย ดอ่อ น นอกจำกนี้ ภ ำษำญี่ ปุ่ น ยั ง มีร ะดั บ กำรใช้ งำ นที่
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นภำษำสุภำพ ภำษำธรรมดำ คำถ่อมตน หรือคำยกย่อง ที่อำจมีกำรใช้งำน
แตกต่ำงควำมหมำยกันในแต่ละบริบทของสังคมและวัฒนธรรม กำรเรียนรู้จึงจำเป็น ต้องมีกำร
อธิบำยและยกตัวอย่ำงประกอบกำรใช้งำนที่ชัดเจนเพื่อป้องกันควำมสับสนและใช้งำนผิดพลำด
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ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้เริ่มเรียนภำษำญี่ ปุ่นเบื้องต้น ได้ตระหนักเห็น
ควำมส ำคั ญ ของแบบเรี ย นในฐำนะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรจั ด ระเบี ย บควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจใน
ระดั บ พื้น ฐำนและเพื่อ ป้ อ งกั น กำรเข้ ำ ใจผิ ด ในกำรใช้ ภ ำษำในลั กษณะต่ำ งๆ โดยกำรพั ฒ นำ
แบบเรียนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น ให้มีเนื้อหำและรูปแบบสอดคล้องกับพฤติกรรมและค่ำนิยมของ
ผู้เรียนชำวไทยในยุคที่สังคมกำรเรียนกำรสอนอยู่ภำยใต้กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์เป็นหลัก
งำนวิจั ย ชิ้น นี้น อกจะมีเ ป้ำ หมำยเพื่อวิจัยถึ งคุณ ลักษณะของแบบเรี ย นที่เ หมำะสมและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษำในปัจจุบันแล้ว ยังมีเป้ำหมำยที่จะนำข้อมูลและผลงำนวิจัยที่
ได้รับไปต่อยอดผลิตแบบเรียนรูปแบบใหม่ที่ สำมำรถนำจุดเด่นของหนังสือเรียนมำผสมผสำนเข้ำ
กับกำรใช้สื่อออนไลน์เ พื่อใช้ในกำรเรี ยนรู้ ไ ปพร้ อมกัน ๆได้ โดยมี ผู้เ รียนเป็น ศูน ย์กลำงภำยใต้
สโลแกนกำรเรียนรู้แบบก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย โดยเก็บข้อมูลจำกนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่
ลงทะเบียนเรียนทุกวิชำของหลักสูตรภำษำญี่ปุ่นธุรกิจในภำคกำรศึกษำที่ 2/2558
1.2 วัตถุประสงค์งำนวิจัย
1. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงแบบเรียนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้นให้มี สอดคล้องกับพฤติกรรมกำร
เรียนกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อออนไลน์ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อแบบเรียนภำษำญี่ปุ่นหลังจำกที่ได้รับกำร
พัฒนำปรับปรุงแล้ว
1.3 สมมติฐำนงำนวิจัย
1. แบบเรียนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้นที่มีกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ของนักศึกษำจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมสนใจศึกษำค้นคว้ำจำกแบบเรียนในรูปแบบ
หนังสือมำกขึ้น
2. นักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีควำมพึงพอใจต่อแบบเรียนที่มีกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

1.4 นิยำมคำศัพท์
1. แบบเรี ยน หมำยถึง แบบเรี ยนที่สร้ ำ งขึ้ น หรื อกำหนดให้มีเ นื้อหำวิชำภำษำญี่ปุ่ น
เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นหลักในกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน
2. กำรพั ฒนำแบบเรี ย น หมำยถึง กระบวนกำรปรั บ ปรุ ง แบบเรี ย นที่ ไ ด้ จ ำกกำรกำร
ประเมินคุณภำพของแบบเรียนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น โดยมีเนื้ อหำและรูปแบบที่เหมำะสมกับผู้เริ่ม
เรียนภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นหลักในกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน
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3. มิน นะ โนะ นิ ฮงโกะ หมำยถึ ง แบบเรี ยนภำษำญี่ปุ่ น ระดั บต้ น ที่ จัด ทำโดยสมำคม
เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น หรือ ส.ส.ท. ซึ่งถือเป็น แบบเรี ยนภำษำญี่ปุ่น สำหรับชำวไทยที่ได้รั บกำร
ยอมรับในวงกว้ำง และเป็นแบบเรียนมำตรฐำนของโรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่นในประเทศไทย
4. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ หมำยถึง พัฒนำกำรรอบด้ำนของชีวิต มีองค์ประกอบ ปัจจัย และ
กระบวนกำรที่หลำกหลำย มีพลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่ำงผสมกลมกลืน ได้สัดส่วน
สมดุลกัน เกิดควำมสมบูรณ์ของชีวิตและสังคมกำรเรียนรู้ มีควำมหมำยครอบคลุมถึงขั้นตอน
ต่อไปนี้ คือ
4.1 กำรรับรู้ (Reception) หมำยถึง กำรที่ผู้คนรับเอำข้อมูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ จำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำยซึ่งรวมทั้งแหล่งควำมรู้จำกครูผู้สอนด้วย
4.2 กำรเข้ำ (Comprehension) หมำยถึง กำรที่ผู้เรียนสำมำรถมองเห็นถึงควำมหมำย
และควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสิ่งต่ำงๆ ที่ตนเองรับรู้จำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำยในระดับที่
สำมำรถอธิบำยเชิง
เหตุผลได้
4.3 กำรปรับเปลี่ยน (Transformation) เป็นระดับของกำรเรียนรู้ที่แท้จริง ได้แก่ กำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนวิธีคิด (Conceptualization) กำรเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่ำ (Values) และกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) ในสิ่งที่รับรู้และมีควำมเข้ำใจแล้วเป็นอย่ำงดี
4.4 สื่ อ ออนไลน์ หมำยถึ ง สื่ อ กำรเรี ย นรู้ ผ่ ำ นอิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น พจนำนุ ก รม
อิเ ล็ค ทรอนิค ส์ เว็ บไซต์ ทวิ ต เตอร์ เฟสบุ๊ค เกม รวมถึงแอพพลิเ คชั่น กำรเรี ยนกำรสอนบท
โทรศัพท์สมำร์ทโฟน
5. พฤติกรรมกำรใช้สื่อออนไลน์ หมำยถึง ลักษณะกำรใช้งำนในด้ำนต่ำงๆที่แตกต่ำงกำร
ออกไปตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อติดต่อสื่อสำร ค้นคว้ำหำควำมรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้ใช้งำน ซึ่งสำมำรถจำแนกออกเป็นสำมด้ำน ได้แก่
5.1 ด้ำนกำรศึกษำ หมำยถึงลักษณะกำรใช้งำนสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลทำงวิชำกำรและ
สืบค้นข้อมูลควำมรู้ทั่วไป
5.2 ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร หมำยถึงกำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรติดต่อสื่อสำรกับบุคคลต่ำงๆ
รวมถึงกำรส่งข้อมูลภำพ เสียงและกำรสนทนำแลกเปลี่ย นควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆเช่น กำรใช้
อีเมล์หรือแอ็พพลิเคชั่นเพื่อรับส่งข้อมูลข่ำวสำรและแลกเปลี่ยนควำมเห็น เป็นต้น
5.3 ด้ำนควำมบันเทิง หมำยถึงกำรใช้สื่อออนไลน์เพื่อกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ เช่น กำร
ดูหนัง ฟังเพลง ติดตำมข่ำวสำรวงกำรแฟชั่นหรือนักแสดง เป็นต้น
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6. พฤติ กรรมกำรเรี ยนรู้ ภ ำษำญี่ปุ่น ผ่ำ นสื่อออนไลน์ หมำยถึง กำรใช้งำนสื่อออนไลน์
รูปแบบต่ำงๆเพื่อให้เกิดกระบวนกำรรับรู้ พัฒนำและปรับเปลี่ยนควำมคิดเกี่ยวกับภำษำญี่ปุ่น ใน
ทักษะด้ำนต่ำงๆได้แก่ กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรพูดภำษำญี่ปุ่น โดยในงำนวิจัยเล่มนี้จะ
มุ่งเน้นไปที่สื่อออนไลน์หลัก 5 รูปแบบ ได้แก่
1. เกมออนไลน์
2. แอพพลิเคชั่น (Application) บนโทรศัพท์หรือแท็บเลต
3. เว็บไซต์ (website)
4. เครือข่ำยสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook)
5. เว็บไซต์ยูทูบ (Youtube)
7. สังคมออนไลน์ (Social Network) หมำยถึง สังคมจำลองที่สำมำรถให้ผู้ติดต่อสื่อสำร
ทั่ ว โลกท ำควำมรู้ จั ก กั น ผ่ ำ นกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรในรู ป แบบตั ว อั ก ษร กำรพู ด คุ ย และแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกันผ่ำนเครือข่ำยบนเว็บเพจส่วนตัวของตนเอง
8. เว็บไซต์ (Website) หมำยถึง คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสำรและสื่อประสม
ต่ำง ๆ เช่น ภำพ เสียง ข้อควำม ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงำนโดยเรียกเอกสำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ว่ำ
เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้ำแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่ำ โฮมเพจ (Home Page) หรือ
อำจกล่ำวได้ว่ำ เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่ำงน้อยสองหน้ำที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตำมหลักคำว่ำ
เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อย
แล้ว เช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลเป็นต้น
9. ยูทูบ (YouTube) เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภำพวิดีโอ(www.youtube.com) โดยใน
เว็บไซต์ นี้ ผู้ ใ ช้สำมำรถอั พโหลดภำพวิดีโ อเข้ำ ไป เปิด ดูภ ำพวิดีโ อที่มีอยู่ และแบ่งภำพวิดีโ อ
เหล่ำ นี้ใ ห้คนอื่น ดู ได้ โดยไม่เสียค่ำ ใช้จ่ำ ยใดๆ ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหำรวมถึงคลิป
ภำพยนตร์สั้นๆ และคลิปที่มำจำกรำยกำรโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกกิ้ง ซึ่งเป็นกำร
สร้ำงบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็นภำพ วิดีโอเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพำะเป็นภำพวิดีโอที่เกิด
จำกมือสมัครเล่นถ่ำยกันเอง คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube ส่วนมำกเป็นไฟล์
คลิปสั้นๆ ประมำณ 1 - 10 นำที ถ่ำยทำโดยประชำชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ
YouTube
10. โมบำย แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ คือ โม
บำย( Mobile) กับแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งมีควำมหมำย ดังนี้ โมบำย (Mobile) คือ
อุปกรณ์สื่อสำรที่ใช้ในกำรพกพำ ซึ่งนอกจำกจะใช้งำนได้ตำมพื้นฐำนของโทรศัพท์แล้ว ยังทำงำน
ได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่พกพำได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนำดเล็ก
น้ำหนักเบำ ใช้พลังงำนค่อนข้ำงน้อย ปั จจุบัน มักใช้ทำหน้ำที่ได้หลำยอย่ำงติดต่อ แลกเปลี่ยน
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ข่ำวสำรกับคอมพิวเตอร์ได้และที่สำคัญคือสำมำรถเพิ่มหน้ำที่กำรทำงำนได้ สำหรับแอพพลิเคชั่น
(Application) จะหมำยถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ช่ ว ยกำรท ำงำนของผู้ ใ ช้ ( User) โดย
แอพพลิเคชั่น จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ำ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อเป็นตัวกลำงกำรใช้งำนต่ำงๆ ดังนั้น โม
บำย แอพพลิเคชั่น Mobile Application หมำยถึง แอพพลิเคชั่นที่ช่วย กำรทำงำนของผู้ใช้
บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรแบบพกพำ เช่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง แอพพลิ เ คชั่ น เหล่ ำ นั้ น จะท ำงำนบน
ระบบปฏิบัติกำรที่แตกต่ำงกันไป (User Interface แนวโน้มกำรใช้โมบำยแอพพลิเคชั่น Usages
Trend of Mobile Application สุชำดำ พลำชัยภิรมย์ศิล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ Executive
Journal 111 )
11. เฟสบุ๊ค (Facebook) หมำยถึงเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้
ติดต่อสื่อสำร แลกเปลี่ยน ข้อมูลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นรูปภำพหรือวิดีโอผ่ำนทำงบัญชีที่สร้ำงขึ้นมำ
ปัจจุบันเฟสบุ๊คมีผู้ใช้งำนทั่วโลกมำกกว่ำ 1,200 ล้ำนคน โดยในประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้งำนรำว
24 ล้ำนคน
ถือเป็นอันดับที่สำมของกลุ่มประชำคมอำเซียน (ที่มำเว็บไซต์ www.zocialrank.com)
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในงำนวิจัย
ประชำกรของกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ จำนวนนักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตั้งแต่ชั้นปี
กำรศึกษำที่ 1-4 ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 17-24 ปี จำนวน 123 คน
ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 เพศ จำแนกเป็น
1.1.1 ชำย
1.1.2 หญิง
1.2 ระดับชั้นปี จำแนกเป็น
1.2.1 ชั้นปี 1
1.2.2 ชั้นปี 2
1.2.3 ชั้นปี 3
1.2.4 ชั้นปี 4 และสูงกว่ำ
1.3 คณะที่ศึกษำ
1.3.1 คณะศิลปศำสตร์
1.3.2 คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
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2. ตัวแปรตำมได้แก่
2.1 พฤติกรรมกำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรเรี ยนรู้ภำษำญี่ปุ่นของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2.2 ควำมพึงพอใจจำกกำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่นของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำมำรถน ำผลงำนวิจั ย ไปปรั บ ปรุ ง แบบเรี ยนที่ เ หมำะสมกั บ พฤติ ก รรมกำรเรี ย น
ภำษำญี่ปุ่นของ
นักศึกษำ
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ดังที่ได้กล่ำวไว้ในคำนิยำมข้อที่ 3 ว่ำแบบเรียน มิ นนะโนะนิฮงโกะ ถูกใช้เป็นแบบเรียน
ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้ นในประเทศไทยอย่ำ งแพร่ หลำยมำนำนกว่ำ 20 ปี งำนวิจัยเล่มนี้จึงยึดเอำ
แบบเรียนมิน นะ โนะ นิฮงโกะ เป็น ต้น แบบในกำรปรับปรุงและพัฒนำแบบเรียนขึ้นมำใหม่ใ ห้
สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ความหมายของแบบเรียน
อรสา ปราชญ์นคร ให้ความหมายหนังสือเรียนไว้ตามความหมายของกระทรวงศึกษาธิการว่า
หมายถึงหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้ใช้สําหรับการเรียนโดยมีสาระตรงตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจจะมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่น เป็นชุดก็ได้ เมื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
หนั ง สื อ เรี ย น (Textbooks) คื อ หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หาตามสู ต รที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด และ
กระทรวงศึกษาธิการออกใบอนุญาตรับรองว่าได้เรียบเรียงเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชามีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับชั้น ลําดับขั้นตอนการเรียนรู้เหมาะสม ตรงตามรายละเอียดของลักษณะ วิชาที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรใช้ภาษาสื่อความหมายและแนวคิดชัดเจนและเหมะสมกับอัตราเวลาเรียนที่
กําหนดไว้
บันลือ พฤกษะวัน กล่าวว่า หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศบังคับใช้
โดยกําหนดว่าผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆ จําต้องมีเพื่อจะได้ใช้ฝึกอ่านเป็นพื้นฐานของวิชานั้นๆ ตามที่
เนื้อหาของหลักสูตรได้กําหนดไว้ให้
ฉวีวรรณ คูหาอภินันท์ กล่าวถึงหนังสือเรียนว่าคือหนังสือที่ใช้สอนเป็นหลักในวิชาที่เรียนของ
เด็ กแต่ ละระดั บชั้น หนังสือเรี ยนจะต้องมีการจัดลําดับเนื้อเรื่องให้เ หมาะสมและถูกต้อง เพื่อเป็น
อุปกรณ์อันสําคัญสําหรับวิชาที่หลักสูตรกําหนดให้
ทัศนีย ศุภเมธี ได้ให้ความหมายของหนังสือเรียนว่าเป็นหนังสือที่ได้เขียน โดยมีสาระตรงตาม
หลักสูตรในระดับนั้นๆ และวิชานั้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน Carter V. Good ได้ให้
ความหมายของหนังสือเรียนดังนี้
1. หมายถึง หนังสือใดๆ ก็ตามที่ใช้ในการสอน
2. หมายถึง หนังสือที่เกี่ยวกับวิชาที่กําหนดไว้ในการเรียนมีการจัดเรียงลําดับเรื่องอย่างมี
ระบบ มุ่งหมายสําหรับใช้ในการสอนในระดับเฉพาะและใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนที่สําคัญสําหรับวิชาที่
กําหนด
Louis Shor (อ้างใน ทัศนยี ศุภเมธี, 2542, หน้า 147) ได้ให้ความหมายของหนังสือเรียนว่า
เป็น เครื่ องมือที่ค รู กับนักเรียนใช้สื่อความหมายซึ่งกัน และกัน เป็น ศูนย์กลางให้นักเรี ยนที่มีค วาม
แตกต่างระหว่างบุคคลได้เรียนเรื่องเดียวกัน เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน
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กล่าวได้โดยสรุปว่าแบบเรียนหมายถึงสื่อการสอนที่เป็นเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ
หรือตําราที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบ มีสาระตรง
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้องอาจมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวตามกลุ่มวิชาหรือ รายวิชาใด
หรือเป็นชุด คือมีหลายเล่มหลายชนิดอยู่ในชุดเดียวกันได้และอาจมีแบบฝึกหัด ประกอบด้วยเพื่อเป็น
สื่อการเรียนสําหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและแตกฉานในบทเรียนสําหรับรายวิชาที่
เน้นทักษะและการปฏิบัติ
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องค์ประกอบสําคัญของแบบเรียนมีดังต่อไปนี้
1. คํานํา
2. สารบัญ
3. เนื้อเรื่อง
4. สรุป
5. การอ้างอิงที่ครบถ้วน
สรุปได้ว่าแบบเรียนหมายถึง เอกสารทางวิชาการ หรือ กึ่งวิชาการ ที่ได้เรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบ เข้าปกเป็น เล่มใช้อักษรพิมพ์และมีการเผยแพร่ อาจเขียนเป็นร้ อยแก้ว หรื อร้ อยกรองก็ไ ด้
สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น การเขียนในเชิงสารคดี การเขียนกึ่งบันเทิงคดี การเขียนในเชิง
บันเทิงคดี เป็นนิยาย หรือนิทาน เป็นต้น
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือนิยามของแบบเรียนในรูปแบบของหนังสือเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ยังไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้อ่านในปัจจุบัน งานวิจัยเล่มนี้จะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบของแบบเรียนที่ผสมผสานระหว่างหนั งสือเรียนและ
สื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อหาความสมดุลของสื่อการเรียนรู้ทั้งสองแบบที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
การเรียนรู้และการดําเนินชีวิตของนักศึกษาในยุคปัจจุบันมากที่สุด
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ
ผู้วิจัยขอหยิบยกประโยชน์ที่เกิดจากการอ่านหนัง สือ ภายใต้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ
มาประกอบเพื่อให้เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นหนังสือดังนี้
1. การอ่านทําให้สมองดีขึ้นไปหลายวัน ผลการศึกษาของ Emory University บอกว่าการ
อ่านนิยาย การอ่านหนังสือ ทําให้การเชื่อมต่อของสมองและการทํางานกับส่วนต่างๆ กล้ามเนื้อสมอง
ส่วนต่างๆ ดีขึ้น เพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโลกของคนเขียนและต้องมองภาพตาม จินตนาการตาม นั่น
คือการกระตุ้นการทํางานของสมองชั้นดี
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2. ช่วยลดความเครียด University of Sussex บอกว่าการเริ่มอ่านหนังสือไปได้เพียงแค่ 6
นาทีก็เริ่มลดความตึงเครียดได้ เพราะฉะนั้น การอ่านหนังสืออาจจะคลายเครียดได้ดีกว่าการฟังเพลง
หรือเดินเล่นเสียด้วยซ้ํา
3. การอ่ า นหนั ง สื อ ช่ ว ยให้ ย อมรั บ วั ฒ นธรรมต่ า งๆได้ ดี ก ว่ า การศึ ก ษาของ National
Endowment for the Arts ชี้ว่า คนที่อ่านมาก จะรู้มากและเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม และมี
แนวโน้มที่จะยอมรับในความแตกต่างนั้นๆ ได้ดีกว่า
4. ช่วยให้ผ่านสถานการณ์ร้ายๆไปได้ The American University กล่าวว่า หากคุณอ่าน
หนังสือ และเจอตัวละครหรื อบทบาทใดที่เ จอเรื่ องคล้า ยๆ คุณ อาจจะช่วยให้คุณรู้ ว่าคุณ ควรทํา
อย่างไรให้ผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้
5. ทํารู้จักคําศัพท์จํานวนมากได้ดีกว่า Rhode Island Hospital เปรียบเทียบคําศัพท์ที่เด็ก
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ด้วยการลองเทียบเด็กสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้มีคนอ่านหนังสือให้ฟัง กลุ่มสองไม่มีคน
อ่านให้ฟัง พบว่าเด็กกลุ่มแรกรู้ศัพท์เพิ่มขึ้น 40% กลุ่มที่สองแค่ 16% เท่านั้น
6. การอ่านจะช่วยให้เป็นคนในกว้าง ผลการศึกษาใน the Creativity Research Journal
ระบุว่า คนที่อ่านหนังสือมากๆ มีแนวโน้มที่จะเปิดรับและเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดีกว่า และมากกว่า
คนที่ไม่อ่านหนังสือเลย

2.2 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้และสํานักงานสถิติแห่งชาติได้แถลงผลสํารวจการอ่านหนังสือของ
ประชากรในปี พ.ศ. 2556 วันที่ 22 เมษายน 2557 ได้สรุปผลการสํารวจเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของ
ประชากรไทย ปี 2556 ออกมาดังต่อไปนี้
1. คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป อ่านหนังสือร้อยละ 81.8 แม้จะเพิ่มสูงขึ้นมากเปรียบเทียบกับการ
สํารวจครั้งก่อน (พ.ศ. 2554) แต่ก็ยังมีผู้ไม่อ่านอยู่อีกร้อยละ 18.2 หรือคิดเป็นจํานวนสูงถึง 11.3
ล้านคน
2. ความแตกต่างของปริมาณคนอ่านหนังสือเปรียบเทียบระหว่างในเขตและนอกเขตเทศบาล
ยังแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในทุกกลุ่มอายุ สะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย
3. ผลสํารวจชี้ว่าคนไทยนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด แต่เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านคือวันละ 37
นาที สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านที่ เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว ขาดการคิดวิเคราะห์และ
ไตร่ตรองในเนื้อหาเท่าที่ควร
4. ผลสํารวจชี้ว่าคนไทยอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนเพียงร้อยละ 1.6 (ข้อมูลการสํารวจ
ย้อนหลังพบว่า อัตราการยืมคืนหนังสือจากห้องสมุด จะสูงกว่าการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประมาณ
หนึ่งเท่าตัว หมายความว่ามีการใช้บริการยืมคืนหนังสือเพื่อไปอ่ านยังสถานที่อื่น เช่น บ้าน ที่ทํางาน
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มากกว่าการอ่านและค้นคว้าอยู่ภายในห้องสมุด) หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 8 แสนคนเศษ ลดลง
จากการสํารวจครั้งก่อนที่มีผู้ใช้อ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนประมาณ 1 ล้านคน การลดลงของ
ปริมาณการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการอ่านเช่นนี้เป็นแนวโน้ มที่เกิดขึ้นทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรม
การเรียนรู้ผ่านสื่อในรูปแบบหนังสือกําลังมีแนวโน้มลดน้อยลง
5. แม้ว่าการอ่านผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนจากการสํารวจครั้งนี้ยังมีปริมาณน้อย
แต่อัตราที่เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว จากร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 1.8 เทียบกับการสํารวจครั้งก่อน (พ.ศ.
2554) นั้นมีนัยยะสําคัญ หากอัตราการเพิ่มนี้คงที่และร้อยละของคนอ่านหนังสือยังไม่เปลี่ยนแปลง
นั่นหมายความว่าในอีกสองปีข้างหน้าจะมีผู้อ่านผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เพิ่มเป็นร้อยละ 10.8 หรือ
มากกว่า 5 ล้านคน ในทํานองเดียวกัน ถ้าหากการอ่านจากอินเตอร์เน็ต (จากแบบสอบถามในการ
สํารวจ) หมายถึงการอ่านผ่านคอมพิวเตอร์พีซี แสดงว่ามีผู้อ่านผ่านจอเพิ่มจากการสํารวจครั้งก่อน
ประมาณ 2.5 เท่า ขณะที่การอ่านจากหนังสือหรือกระดาษลดลงเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.1) แนวโน้ม
ที่คนจะอ่านผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งที่ เป็นหนังสือกระดาษ อุปกรณ์ไอที และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
6. คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ไม่อ่านหนังสือ ให้เหตุผลที่ไม่อ่านว่าเป็นเพราะอ่านหนังสือไม่ออก
ร้อยละ 27.5 หรือประมาณ 3.1 ล้านคน เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับการสํารวจของหลายหน่วยงาน ส่วน
เหตุผลว่าไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่าน มีร้อยละ 18.1 หรือประมาณ 2 ล้านคน หากเจาะลึกข้อมูลลงไปที่
กลุ่มเยาวชนหรือวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15-24 ปี) จะพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไม่อ่านหนังสือ มีอยู่ร้อยละ 9.9
หรือประมาณ 950,000 คน ในจํานวนนี้ไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่านร้อยละ 26.4 หรือประมาณ 250,000
คน
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการอ่านหนังสือของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนั้นลงอย่างต่อเนื่อง ในอีกทาง
หนึ่งคือพฤติกรรมการอ่านจากหนังสือได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการอ่านจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถบรรจุข้อมูลและเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเช่น โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตต่างๆ เป็นปัจจัยหลักที่สะท้อนให้เห็นว่าแบบเรียนในลักษณะที่เป็นหนังสือหรือตํารากําลัง
ได้รับความนิยมลงน้อยลงเรื่อยๆ ตามยุคสมัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เนื่องจากการ
อ่านหลังสื่อออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนั้นครอบคลุมเนื้อ หาในวงกว้างและบางแหล่งข้อมูลยังขาดการ
อ้างอิงที่ชัดเจน ซึ่งอาจทําให้ผู้เรียนสับสนและเข้าใจเนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์การเรียน
รายวิชาต่างๆได้
สําหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรูปแบบหนังสือเรียนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบและป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่มีการใช้งานของคําศัพท์และรูป
โครงสร้ า งไวยากรณ์ ที่ มีข้อ จํ า กั ด อยู่มากมาย จํา เป็น ต้องมีคํา อธิ บายอย่า งชั ดเจนและตั วอย่ า งที่
หลากหลาย รวมถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อโยงและใช้งานภาษาได้
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อย่างถูกต้อง การอ่านผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นพบว่ามีข้อจํากัดดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ได้ในระยะยาว ดั งนั้นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น ในยุคสมัย
ปัจจุบันจึงควรมีรูปแบบที่ดึงดูดและเชื่อมโยงกับการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ได้ไปพร้อมๆ กับ
เนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนหันมาให้ความสําคัญกับหนังสือเรียนมากกว่าการเรียน
ผ่านสื่อออนไลน์ที่อาจทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย
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2.3 ความหมายของการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดชีวิต คําจํากัดความที่นักจิตวิทยา มักจะ
กล่ า วอ้ า งอยู่ เ สมอ แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง กั บ เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น อย่ า งสากล คื อ คํ า จํ า กั ด ความของ คิ ม เบิ ล
( Gregory
A
Kimble)
กล่าวว่า "การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพแห่งพฤติกรรมที่ค่อนข้ างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจาก
การฝึกหรือการปฏิบัติที่ได้รับ การเสริมแรง (Learning as a relatively permanent change in
behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice)
จากความหมายของการเรียนรู้ข้างต้นแยกกล่าวเป็นประเด็นสําคัญได้ 5 ประการ คือ
1. การที่กําหนดว่าการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็แสดงว่าผลที่ เกิดจากการเรียนรู้
จะต้องอยู่ในรูปของพฤติกรรม ที่สังเกตได้หลังจากเกิดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถทําสิ่งหรือเรื่องที่
ไม่เคยทํามาก่อนการเรียนรู้นั้น
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร นั่นก็คือ พฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปนั้น จะไม่เป็นพฤติกรรมในช่วงสั้น หรือเพียงชั่วครู่ และในขณะเดียวกันก็ ไม่ใช่พฤติกรรม
ที่คงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว ไม่จําเป็นต้ องเปลี่ยนไปอย่างทันทีทันใด แต่มันอาจ
เป็นการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ (Potential) ที่จะกระทํา สิ่งต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพนี้อาจแฝงอยู่ในตัวผู้เรียน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมา เป็นพฤติกรรมอย่าง ทันทีทันใดก็
ได้
4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในตัวผู้เรียนนั้นจะเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรือการฝึกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือศักยภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น
ไม่ถือเป็นการเรียนรู้
5. ประสบการณ์หรือการฝึกต้องเป็น การฝึกหรือปฏิบัติที่ได้รั บการเสริมแรง (Reinforced
practice) หมายความว่า เพียงแต่ผู้เรียนได้ รับรางวัลหลังจากที่ตอบสนอง ก็จะให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
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ในแง่นี้คําว่า "รางวัล" กับ "ตัวเสริมแรง" (Reinforce) จะให้ความหมายเดียวกัน ต่างก็คือ หมายถึง
อะไรบางอย่างที่บุคคลต้องการ
2.3.1 ปัจจัยสําคัญในสภาพการเรียนรู้
ในสภาพการเรียนรู้ต่างๆ ย่อมประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ด้วยกัน คือ
1. ตัวผู้เรียน (Learner)
2. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นตัวเร้า (Stimulus Situation)
3. การกระทําหรือการตอบสนอง Action หรือ Response
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2.3.2 ลําดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้
มูลลีย์ (George J. Mouly) กําหนดลําดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้น ดังนี้
1. เกิดแรงจูงใจ (Motivation) เมื่อใดก็ตามที่อินทรีย์เกิดความต้องการหรืออยู่ในภาวะที่ขาด
สมดุลก็จะมีแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motive) เกิดขึ้นผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อหา สิ่งที่
ขาดไปนั้นมาให้ร่างกายที่อยู่ในภาวะที่พอดี แรงจูงใจมีผลให้แต่ละคนไวต่อการสัมผัสสิ่งเร้าแตกต่าง
กันเป็นสิ่งที่จะกําหนดทิศทางและความเข้มของพฤติกรรมและเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้น สําหรับการ
เรียนรู้
2. กําหนดเป้าประสงค์ (Goal) เมื่อมีแรงจูงใจเกิดขึ้นแต่ละบุคคลก็จะกําหนดเป้าประสงค์ที่จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป้าประสงค์จึงเป็น ผลบั้นปลายที่อินทรีย์แสวงหา ซึ่งบางครั้งอาจจะชัดเจน
บางครั้งอาจจะเลื่อนลอย บางครั้งอาจกําหนดขึ้น เพื่อสนองความต้องการทางสรีระ หรือบางครั้งเพื่อ
สนองความต้องการทางสังคม
3. เกิดความพร้อม (Readiness) คนแต่ละคนมีขีดความสามารถที่จะรับ และความต้องการ
พื้นฐานเพื่อที่จะเสาะแสวงหาความพอใจ หรือหาสิ่งที่จะสนอง ความต้องการได้จํากัดและแตกต่างกัน
ไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล เช่น เด็กทารกซึ่งมีความเจริญทางสรีระ ยังไม่มากก็จะไม่
พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการหาอาหารด้วยตนเองได้ เด็กที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีความบกพร่องของอวัยวะ
บางส่วน ก็จะไม่พร้อมในการเล่นกีฬาบางอย่างได้ กล่าวได้ว่าสภาพความพร้อมในการเรียนของบุคคล
นั้นจะต้องอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ หลายประการ อาทิเช่ น ความเจริญเติบโตของโครงสร้างทาง
ร่างกาย การจูงใจ ประสบการณ์ด้วย เป็นต้น เรื่องของความพร้อมนี้นับว่า เป็นสิ่งจําเป็นมากที่จะต้อง
ดีก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้
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4. มีอุปสรรค (Obstacle) อุปสรรคจะเป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจกับ
เป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีอุปสรรค์ หรือสิ่งกีดขวางเราก็จะไปถึงเป้าประสงค์ได้โดยง่าย ซึ่งเราก็ถือว่า
สภาพการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาและเรียนรู้ ตรงกันข้ามการที่เราไม่
สามารถไปถึงเป้าหมายได้จะก่อให้เกิดความเครียดและจะเกิดความพยายามที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา
ซึ่งจะทําให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
5. การตอบสนอง (Response) เมื่อบุคคลมีแ รงจู งใจ มีเ ป้าประสงค์ เกิดความพร้ อม และ
เผชิญกับอุปสรรคเข้าก็จะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น พฤติกรรมนั้น อาจเริ่มด้วยการตัดสินใจ เกิด
อาการตอบสนองที่เหมาะสมทดลองทําแล้วปรับปรุงแก้ไขการตอบสนองนั้นให้แก้ปัญหาได้ดี ที่สุด ซึ่ง
แนวทางของการตอบสนองอาจมุ่งสู่เป้าประสงค์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. การเสริ มแรง (Reinforcement) การเสริ มแรงก็หมายถึง การได้ร างวัลหรื อให้สิ่งเร้ า ที่
ก่อให้เกิดความพอใจ ซึ่งปกติผู้เรียนจะได้รับ หลังจากที่ตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงไม่จําเป็นต้องเป็น
สิ่ง ของหรื อ วัต ถุที่ มองเห็น ได้ เ สมอไป เพราะความสํา เร็ จ ความรู้ ความก้า วหน้า ฯลฯ ก็ เ ป็ น ตั ว
เสริมแรงได้เช่นเดียวกัน
7. การสรุ ป ความเหมื อ น (Generalization) หลั ง จากที่ผู้ เ รี ย นสามารถตอบสนองหรื อ หา
วิธีการที่จะมุ่งสู่เ ป้าประสงค์ได้แ ล้ว เขาก็อาจจะประสงค์ใช้กับปัญหา หรือสถานการณ์ที่จะพบใน
อนาคตได้นั้นก็แสดงว่า ผู้เรียนเกิดความสามารถที่จะสรุปความ เหมือนระหว่างสถานการณ์การเรียนรู้
ที่มีมาก่อน กับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เพิ่งจะพบใหม่ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของพฤติกรรม

2.3.3 ลักษณะการเรียนรู้ที่ดี
1. เกิดจากกระบวนการที่สร้างความเข้าใจ การให้ความหมายกับสิ่งที่รับรู้มา
2. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่รู้อยู่ก่อนแล้วและจะมีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่
3. เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
4. ผู้เรียนสามารถกําหนดขั้นตอนการเรียน และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ผู้เรียนมีความชัดเจนในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียน และเป้าหมายของการเรียน
นั้นมีความหมายกับตัวผู้เรียน
6. มีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้มิใช่เกิดจากการสั่งการสอนการถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสของมนุษย์ โดยเน้นเนื้อหาที่มีความ
หลากหลายครอบคลุมทุกมิติของชีวิตมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะหลากหลายร่วมกันใน
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ลักษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้จากสื่อธรรมชาติจากคํา
บอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ จากแหล่งงานอาชีพในชุมชน จากการค้นคว้าทางสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ
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2.4 สภาพการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเริ่มขึ้นก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยระยะ
เริ่มแรกการสอนภาษาญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อผูกมิตรกับประเทศไทย โดยสนับสนุนให้คนไทยได้ไป
ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่คนเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้ที่สนับสนุนประเทศญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต
ถึงแม้เศรษฐกิจฟองสบู่ของประเทศญี่ปุ่นจะล่มสลายในช่วงปี พ.ศ.2533 แต่บริษัทญี่ปุ่นที่เข้า
มาลงทุนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยข้อมูลในปี พ.ศ.2551 พบว่ามีบริษัทญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยประมาณ 3,500 บริ ษัท (Saito,2008:180) ทํา ให้ ผู้ที่จบจากสาขาภาษาญี่ปุ่ น เป็น ที่
ต้ อ งการของตลาดแรงงานอย่ า งมาก นอกจากความแข็ ง แกร่ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว ปั จ จุ บั น
วัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ ได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ความนิยมเรียนภาษาญี่ปุ่นยังมีมาต่อเนื่องเช่นกัน โดยจากการสํารวจของเจแปน
ฟาวเดชั่น ในปี พ.ศ.2552 พบว่ า มีผู้เ รี ยนชาวไทยเป็น จํา นวน 78,802 คน และหลังจากการที มี
กําหนดให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมาก็มีจํานวนผู้
เลือกสอบมากขึ้นทุกปีดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 3 จํานวนผู้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552
ปี 2550
3,418 คน

ปี 2551
3,679 คน

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
3,791 คน 20,917 คน 8,144 คน 7,052 คน 9,052 คน

ที่ ม า : บ ท ค ว า ม วิ จั ย ค ว า ม นิ ย ม ใ น ก า ร เ รี ย น ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น แ ล ะ ภ า ษ า จี น ข อ ง นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร ยุพกา ฟูกุชิม่า กนกพร นุ่มทอง และ
สร้อยสุดา ณ ระนอง

2.5 ความหมายและความสําคัญของสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต
อิน เตอร์ เ น็ ต คื อการเชื่อ มโยงเครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ เข้ า ด้ ว ยกั น ตามโครงการ ARPAnet
(Advanced Research Projects Agency Network) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่โยงใยคอมพิวเตอร์ทั่วทุ กมุมโลก
เข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกันคือ TCP/IP ทําให้ผู้ที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
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สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และใช้บริการต่างๆบนเครือข่ายได้ด้วยคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ อื่น ๆทํา ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า วสารที่เ ป็น ประโยชน์อย่างมากมาย ทํา ให้กิจกรรม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาถูกเชื่อมโยงให้เข้าถึงกันและกัน อินเตอร์เน็ต
เป็นแหล่งสารสนเทศที่สําคัญมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายทั้งความรู้ ความบันเทิงหลายรูปแบบเพื่อ
สนองความ ต้องการ ความสนใจสําหรับบุคคลทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ทําให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างไม่มีข้อจํากัด
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บริการบนอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์เน็ตมีเครือข่ายทั่วโลกจึงมีผู้คนนิยมใช้ ผ่านบริการต่าง ๆ ดังนี้
1. E-mail (Electronics mail) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการรับ -ส่งข้อความผ่าน
เครื อ ข่า ย คอมพิวเตอร์ ผู้ใ ช้ส ามารถส่ง ข้อมู ลข่า วสารไปยัง ผู้รั บ คนอื่น ๆ ได้ ถ้ า ผู้รั บมีที่อ ยู่ตาม
ข้อกําหนดการใช้ E-mail
2. World Wide Web หรือ WWW เป็นบริการ ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมสูงใน
ปัจจุบัน จุดเด่น ของ WWW ที่มีเหนือบริการอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ความง่ายในการใช้งานและ
รูปแบบการแสดงผลที่เชื่อมโยงจากข้อมูลชุดหนึ่งไปสู่ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะมีทั้งแบบข้อความปกติ
หรือมัลติมีเดีย เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 3. IRC (Internet Relay Chat) เป็นการสนทนา
โต้ตอบกันบนอินเตอร์เน็ต โดยใช้การพิมพ์ข้อความหรื อใช้เ สียง โดยอาจสนทนากัน เป็นกลุ่มหรื อ
ระหว่างบุคคล 2 บุคคลก็ได้ การสนทนาในรูปแบบนี้เป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นพูดคุยได้ทันที เรียกว่า Talks หรือ Chat ซึ่งใน ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นผ่าน
ทางโทรศัพท์ทําให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปัจจุบันการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์ มือถือหรือคอมพิวเตอร์ขนาด
พกพาที่เรียกว่าแท็บเล็ต ได้ทุกสถานที่และตลอดเวลา ซึ่งในงานวิจัยเล่มนี้ให้ความสําคัญกับการใช้
งานอินเตอร์เน็ตครอบคลุมอุปกรณ์ทุกชนิดนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

2.6 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา
ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของอินเตอร์เน็ตต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือการเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้การค้นหาข่าวสารข้อมูลต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปัจจุบัน มี เว็บไซด์
(Website) ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ละเว็บไซต์ (Website) ก็ให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ รูปแบบ
ระบบห้องสมุดก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็น ห้องสมุดอิ เล็กทรอนิกส์ (Digital Library) ที่มีหนังสือใน
เรื่ อ งต่ า งๆเก็บไว้ใ นคอมพิว เตอร์ ใ ห้ อ่า นและค้น คว้า ได้ การเชื่ อมต่ อเครื อ ข่า ย (Online) การใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ช่วยให้การติดต่อข่าวสารระหว่างนักวิชาการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
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ไม่ล่าช้าเหมือนแต่ก่อนช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการในสาขาเดียวกันทั่วโลก
เป็นไปได้ การเรียนแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Online) ยังช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ตาม
ความสามารถของตนเอง ใครมีความสามารถมากก็เรียนได้เร็วกว่า นักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นในห้องก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นผ่านการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) หรือ ห้องสนทนา (Web board)
นอกจากนี้ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่ อผู้
ให้บริการสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้พัฒนาโปรแกรมการใช้งานผ่ านหน้าจอโทรศัพท์หรือที่
เรียกว่าแอพฟลิเคชั่น (Application) ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทําให้โทรศัพท์กลายเป็นอุปกรณ์ที่
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและใช้สืบค้นข้อมูลทางสื่อออนไลน์ได้ง่ายดายและรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์
พฤติ กรรมการค้น คว้า หาข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษาจึงหัน มานิย มใช้โ ทรศัพท์เ ชื่อมต่อกั บ
อินเตอร์เน็ตบ่อยกว่าเนื่องจากสามารถพกพาไปได้ทุกที่และทุกเวลา
2.7 พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) “พฤติกรรมมนุษย์” (Human Behavior) หมายถึง
กิริยาอาการที่ไ ด้มาภายหลังการกําเนิด จากการที่ไ ด้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจาก
พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดพฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฎระเบียบ
หรือวิธีการที่มีอยู่ในสังคมรวมทั้งวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งมนุษย์ย่อมเข้าใจในสถานภาพและ
บทบาทตามที่กลุ่มสังคมคาดหวัง
( ประยุทธ ไทยธานี,2550,น. 1-3)
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษานั้น โดยทั่วไปนักศึกษาเน้นการใช้อินเตอร์เน็ตในด้านที่ใกล้
ตัว หรือให้ความสําคัญในการใช้งานเป็นอันดับแรกเนื่องจากปัจจุบันนี้ อินเตอร์เน็ต มีบทบาททีสําคัญ
ต่อนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นใช้งานในด้านการเรียนหรือการดํา เนินชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นด้าน
ต่างๆ ตามประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ ดังนี้
2.7.1 ด้านการศึกษา
การศึกษาบนอินเตอร์เน็ตจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้สื่อการสอนทางไกล ในปัจจุบันมีการจัดทําอย่างเป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนลงทะเบียนชํา ระเงิน ส่ง
งาน ปรึกษาหารือกับผู้สอน การเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยปัจจุบันมีการนํา เอา
เทคโนโลยีมาร่วมใช้ เช่น มีการสร้างโฮมเพจรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เสริมจากการเรียนในห้องเรียน ในส่วนการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ต่างประเทศบางแห่งมีการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) ชั้น
เรียนออนไลน์ (online class) การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet based Instruction)
อาจารย์และนักศึกษาไม่ต้องมาเรียนในห้องเรียนจริง แต่ใช้การประชุมทางไกลทางอินเตอร์เน็ตในการ
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เรียนการสอนแทน สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ หรืออ่าน
ตําราบนเว็บไซด์ ทั้งที่สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลมาอ่านในภายหลังนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อหาข้อมูลทีต้องการ ไม่ว่า
ข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ตามเช่น ข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่า งๆ เป็นต้น
(ไพฑูรย์ ศรีฟ้า. 2543: 85-86)
นอกจากการหาข้อ มูลจากการศึ กษาแล้ว การใช้ อิน เตอร์ เ น็ต ยังมี ข้อมู ลที่นิ ยมใช้กัน อย่า ง
กว้างขวาง เป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ท่องเที่ยว
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การสืบค้นไม่ยุ่งยากและซับซ้ อน
อีกทั้งข้อมูลทันสมัย อินเตอร์เน็ตถือเป็นข้อมูลที่ดีสาหรับการเรียนรู้ ทําให้สามารถเรียนรู้โลกภายนอก
ได้อย่า งใกล้ชิด ถือเป็นการหาข้อมูลและเป็น การเรียนรู้ใ หม่ๆ ข้อมูลที่อยู่บนอิน เตอร์เ น็ต นั้น มีทุก
เรื่องราวที่ที่สนใจสามารถเข้ าไปสืบค้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเป็นไปได้ยากที่จะควบคุมมาตรฐานของ
ข้อมูล ดังนั้นผู้ที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตควรที่จะเลือกบริโภคและรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
พิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาทัศนะที่มีต่อการเรียนการสอนที่ผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลด้าน
รูปแบบการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน มีความเหมาะสม
ในระดับมาก
เพ็ญนภา จวนชัยนาท (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาวะการใช้งานและการส่งเสริมการใช้
ข้อสนเทศจากระบบอิ น เตอร์ เ น็ตเพื่อ การศึ กษาในสถาบัน อุด มศึก ษา : กรณี ศึก ษามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการอินเตอร์เน็ตจาก
ห้องคอมพิวเตอร์ ความถี่ในการใช้
1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สถานที่ให้บริการอยู่ในระดับปานกลางประสิทธิภาพอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง
ความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่น้อย ประสิทธิภาพด้านความเร็วอยู่ในระดับที่
น้อย ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้าน การติดต่อสื่อสาร
ปาวีณา ฉ่ากิ่ง (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตในศูนย์
การศึ ก ษาจั น ทรเกษม สหะพาณิ ช ย์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการใช้ ง าน
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของสถาบัน ราชภัฎ จัน ทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า นักศึ กษามี
วัตถุประสงค์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลสูงที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุนให้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
สูงสุด คือทําการค้นหาข้อมูลได้ บริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้ประจําคือ การใช้บริการตรวจสอบผลการ
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เรียนและลงทะเบียน มีการเรียนรู้ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์และมีการค้นคว้าทํา
รายงานมากทีสุด ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แบ่งเป็นรายด้านพบว่า
การให้บริการอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึงกับความต้องการ มีข้อจํา กัดในการใช้ภาษาสําหรับสื่อเข้าถึงข้อมูล
และติดต่อสื่อสาร
2.7.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร
การติ ด ต่ อสื่อสารทางอิน เตอร์ เ น็ตเป็น รู ปแบบที่ไ ด้รั บการนิยมสูงสุด โดยใช้ข้อความที่เ ป็น
ตัวอักษร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว ไร้พรมแดนไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากนัก ดังนั้นการใช้งานด้านอีเมล์ ถือเป็นการติดต่อการสื่อสารที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งบน
เครื อข่า ยอิน เตอร์ เ น็ต ทั้ งหน่วยงาน และองค์กรต่า งๆ ใช้อีเ มล์ใ นการติดต่อสื่อสารติดตามความ
เคลื่อนไหวต่างๆทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยมอีกอย่างคือ ห้องสนทนา
(Chat room) เป็นการคุยตอบโต้กันช่วงเวลานั้น การสนทนาแบบนี้ มีข้อดีคือได้ความเพลิดเพลิน
ส่วนการติดต่อสื่อสารด้วยภาพและเสียง ได้แก่ การโทรศัพท์ทางไกลด้วยอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมมากนัก นอกจากนี้ยงมีซอฟท์แวร์สาหรับการสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่าน
อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ไมโครโฟน การ์ดเสียง กล้องวิ ดีโอ เพราะการติดต่อ
ด้วยภาพและเสียงนั้นมีการใช้งานทีซับซ้อนจึงจะสามารถคุยผ่านแบบเห็นหน้ากันได้ นอกจากนี้แล้ว
ยังสามารถไปประยุกต์กับการประชุมทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต สถานศึกษาหลายแห่งได้มีการนํา เอา
รูปแบบการสื่อสารแบบนี้ มาใช้ อาจารย์สามารถบรรยายพร้ อมนํา เสนอข้อมูลและภาพประกอบ
รวมทั้งนักศึกษาสามารถอภิปรายและตอบข้อซักถาม อนาคตการเรียนการสอนประเภทนี้จะได้รับ
ความนิยมสูงเพราะทําให้เกิดความเท่าเทียมในการศึกษามากยิ่งขึ้น
2.7.3 ด้านความบันเทิง
นอกเหนือจากการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆที่กล่าว
มาการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงถือเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งบนอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่นิยม
ของทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการรับข้อมูลข่าวสารด้านบันเทิง ในการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การค้นหา
วารสาร หนังสือพิมพ์ ภาพและข่าวสารอื่นๆ การเล่นเกมส์ออนไลน์ฟังวิทยุหรือดูการถ่ายทอดสดผ่าน
ระบบอิน เตอร์ เ น็ต เรี ยกใช้ข้อมูล (Download) เพลง ภาพยนตร์ เพื่อความบัน เทิงรวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบันเทิงนั้นไปยังผู้ที่มีความสนใจในด้านบันเทิงเหมือนกันซึ่งความบันเทิงจะทํา
ให้ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายและมีความสนใจในการใช้อินเตอร์เน็ต มากกว่าด้าน
อื่นๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่าย
และสามารถหาข้อมูลด้านบันเทิงนั้นได้ง่ายเช่นกัน (สมชาย นาประเสริฐชัย. 2543: 84-85)
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2.8 ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยประจําปี 2557
สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรื อ สพธอ.เปิดเผยผลการ
สํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 16, 596 คน แบ่ง
ออกเป็น เพศหญิง ร้อยละ 56 เพศชาย ร้อยละ 43.1 และเพศที่สาม เพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น โดย
สามารถแบ่งภาพรวมของการสํารวจออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.8.1 ภาพรวมของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
จากผลการสํารวจครั้งนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้
งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้คนใช้เวลา
เกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
2.8.2 อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Device)
“สมาร์ตโฟน” เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ตอบแบบสํารวจใช้งานมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 77.1 และ
มีการใช้งานโดยเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน ตามมาด้วย “คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ” ซึ่งมีผู้ใช้งานร้อยละ
69.4 และมีค่าเฉลี่ยในการใช้งานต่อวันคิดเป็น 6.2 ชั่วโมง และสําหรับการใช้งาน “สมาร์ตทีวี” ในยุค
ทีวีดิจิทัลระยะเริ่มต้น พบว่า มีผู้ตอบแบบสํารวจเพียงร้อยละ 8.4 เท่านั้นที่ใช้อุปกรณ์นี้ โดย
มีการใช้งานเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน
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ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2557
2.9 ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กิดานันท์ มลิทอง (2543) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บในการ
เรี ยนการสอน โดยอาจใช้ เ ว็บเพื่ อนํา เสนอบทเรี ยนในลักษณะสื่อหลายมิติ ของวิช าทั้งหมด ตาม
หลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกัน ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียง มาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าหมายถึง การผนวก
คุณสมบัติ ไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการ
เรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขต จํากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน (Learning Without
Boundary)
วิ ชุ ด า รั ต นเพี ย ร (2542) กล่ า วว่ า การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ เป็ น การนํ า เสนอโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ออกแบบและ
สร้ า งโปรแกรมการสอนผ่ า นเว็ บ จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความสามารถและบริ ก ารที่ ห ลากหลายของ
อินเตอร์เน็ต และนําคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด
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ข่าน (Khan. 1997) กล่าวว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บหมายถึง โปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วย
ในการสอน โดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเตอร์เน็ต (WWW) มาสร้างให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง
พาร์สัน (Parson. 1997) กล่าวว่า เป็นการสอนที่นําเอาสิ่งที่ต้องการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมด
โดยอาศัยเว็บ โดยเว็บช่วยสอนสามารถกระทํา ได้หลากหลายรู ปแบบและหลากหลายขอบเขตที่
เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งการเชื่อมต่อบทเรียน วัสดุช่วยการเรียนรู้ และการศึกษาทางไกล
สื่ อ ออนไลน์ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ในปั จ จุ บั น นั้ น มี ม ากหมายหลากหลายรู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น
โทรศัพท์มือถือ คอมพิเตอร์ส่วนบุคคล หรือแท็บเล็ตซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่าง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่จํากัดสถานที่ ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้จึงเพิ่มมากขึ้นใน
ปริมาณมหาศาล เป็นผลให้ความสํา คัญของการเรียนผ่านหนังสือเรียนถูกบั่นทอนและมองข้ามไป
วนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและการเรียนรู้ กล่าวไว้ว่า การอ่านนั้นทําให้สมองเกิดการพัฒนา
ได้ดีที่สุด เนื่องจากการอ่านคือการสื่อสารเป็นภาษาที่จะทําให้เกิดกระบวนการที่เป็นแบบแผน เป็น
โครงสร้างที่มีระเบียบที่ทําให้สมองเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
การเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ในปัจจุบันจะพบว่า ข้อความที่ เป็นตัวหนังสือ จะถูก
ลดปริมาณลงอย่างมากเหลือเพียงข้อความสั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็ บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ข้อความที่
กระตุ้นให้เกิดการอ่านจับใจความมีลักษณะที่สั้นลงเรื่อยๆ ส่งผลให้สมาธิของผู้อ่านในยุคนี้สั้นลงตาม
ไปด้วย กระบวนการเรียนรู้ของสมองก็จะเกิดขึ้นแบบไม่ปะติดปะต่อหรือขาดเป็นช่วงๆ ซึ่งต่างจาก
การเรียนรู้โดยผ่านการอ่านจากหนังสือ
2.10 คุณลักษณะและประเภทของการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องอาศัยคุณลักษณะของอินเตอร์เน็ต 3 ประการในการนําไปใช้
และประโยชน์ที่จะได้รับ (Doherty. 1998) นั่นคือ
1. การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อความกราฟิก ซึ่ง
สามารถนําเสนอได้อย่างเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ
1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เช่น เป็นข้อความ
1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความกับภาพกราฟิก
1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเ ดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
เสียงและภาพยนตร์ หรือวิดีโอ
2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ทุกวันในชีวิต ซึ่งเป็น
ลักษณะสําคัญของอินเตอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตหลายแบบ เช่น
2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
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2.2 การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งอีเมลโต้ตอบกัน การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหล่งไปหลายที่ เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียวแพร่กระจายไป
หลายแห่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอื่นๆ ได้รับฟังด้วย หรือการประชุมทางคอมพิวเตอร์
2.4 การสื่อสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการสื่อสารบนเว็บ
โดยมีคนใช้หลายคนและคนรับหลายคนเช่นกัน
3. การก่ อ เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Dynamic
Interaction) เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมี
คุณลักษณะที่สําคัญ 3 ลักษณะคือ
3.1 การสืบค้น
3.2 การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ
3.3 การตอบสนองของมนุษย์ในการใช้เว็บ
2.11 การประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นตัวแปรหนึ่งที่เกิดขึ้นในการะบวนการจูงใจ หากบุคคลเกิดความพึงพอใจจะ
มีผลย้อนกลับในการทํางานด้วย
2.11.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้
การที่ เ ราจะทราบว่ า บุ ค คลมี ค วามพึง พอใจหรื อไม่ สามารถสัง เกตโดยการแสดงออกที่ค่ อนข้า ง
สลับซับซ้อนจึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจได้โ ดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการ
วัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึง
จะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2558 กล่าวไว้ว่า “พึง
พอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่ง
หมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลากหลาย ดังนี้
กาญจนา อรุณสุขรุจี (จิตวิทยาทั่วไป 2540:17) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการแสดงว่ารู้สึก
ดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยปัจจัยเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจได้
อย่างเหมาะสมและเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมนั้นจะมีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็น รูปร่างได้ การที่เราจะ
ทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และ
ต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคลจึงจะทําให้เกิดความพึงพอใจ
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ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้นซึ่งสอดคล้อง
กับความหมายของ พรศัก ดิ์ ตระกู ลชี วาพานิตต์ (2541) ที่ใ ห้ค วามหมายของความพึ งพอใจว่ า
“ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสําเร็จตามมุ่งหมาย” และความพึงพอใจเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มี จากการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมของบุ ค คลเท่ า นั้ น การที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจจะต้ อ งศึ ก ษาปั จ จั ย และ
องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความพึงพอใจนั้น
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2.11.2 การวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลที่ไม่อาจวัดได้โดยตรง การวัดความพึงพอใจจึง
เป็ น การวั ด โดยอ้ อ ม วิ ธี ก ารวั ด ความพึ ง พอใจในงานที่ ใ ช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในปั จ จุ บั น นั้ น มี
หลากหลายวิธีด้วยกัน จากการศึกษาวิธีการวัดความพึงพอใจของนักวิชาการหลายท่านพบประเด็น
ของวิธีการวัดที่คล้ายกัน มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทําได้หลายวิธีได้แก่
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง
สามารถทําได้ในลักษณะที่กําหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามแบบอิสระ คําถามดังกล่าวอาจถาม
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงานและเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจึง
จะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้
3. การสังเกตเป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทําอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจส่วนใหญ่จะใช้วิธีการวัดโดยใช้แบบสอบถามโดยนํา
รูปแบบของแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลในการวัดความพึง
พอใจที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือ ในงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นี้ ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัด 5 ระดับของไลเคิร์ต
(Likert:1932) โดยมีหลักในการสร้างข้อคําถามในมาตรวัดของไลเคิร์ต ดังนี้
1. กําหนดเป้าหมายของความพึงพอใจ
2. รวบรวมและคัดเลือกข้อความที่เป็นบวกและลบของความพึงพอใจต่อเป้าหมาย
3. ให้กลุ่มประชากรตอบคําถารมตรงความเห็นหรือความรู้สึกของตนว่าพึงพอใจมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อ
5. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามและให้กลุ่มประชากรตอบ
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2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Robert N. Kanton และคณะ (1983) กล่าวว่าแบบเรียนที่ดีควรเป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้น
และจัดทําขึ้นโดยที่ผู้อ่านเป้าหมายสามารถอ่าน ศึกษาทําความเข้าใจเนื้อหาทั้งในระดับรายละเอียด
และความคิดรวบยอดได้ แบบเรียนที่จะทําหน้าที่ดังกล่าว ควรมีคุณสมบัติในเรื่องต่อไปนี้
ประการที่ 1 มีโครงสร้างการนําเสนอที่จัดเรียงเนื้อหาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาและความคิดรวบยอดต่างๆได้ชัดเจน คุณสมบัติข้อนี้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติประการที่สอง
ประการที่ 2 คือ สัมพันธภาพ นั่นคือมีลักษณะการเรียบเรียงที่เสนอให้เห็นความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงของเนื้อหาและความคิดรวบยอดอย่างชัดเจน ทั้งในระดับประโยคเชื่อมกับประโยค และใน
ระดับความเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดในแต่ละย่อหน้าจนถึงระดับทั้งตอนและทั้งบท
ประการที่ 3 คือ ความมีเอกภาพ ซึ่งหมายถึงระดับของการนําเสนอที่เนื้อหาและความคิดที่
กล่าวถึงสอดคล้องตรงตามประเด็นหัวข้อเรื่อง หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการนําเสนอหัวข้อเรื่อง
นั้นๆ ไม่เฉออกไปนอกเรื่อง
ประการที่ 4 คือความเหมาะสมกับผู้อ่านเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่า แบบเรียนมีโครงสร้างการ
นําเสนอเรื่องที่ดี มีสัมพันธภาพและเอกภาพที่เหมาะสมที่ผู้อ่านเป้าหมายจะสามารถศึกษาทําความ
เข้าใจและเรียนรู้ได้ หมายถึงว่า ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการนําเสนอนั้น เนื้อหาและความคิด
รวบยอดต่างๆ ไม่ซับซ้อนเกินไป การใช้ภาษาอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนที่จะอ่านและตีความ ตลอดจนเนื้อหาที่นําเสนอมีความเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์ที่
ผู้เรียนมีอยู่ ซึ่งจะทําให้อ่านแบบเรียนนั้นด้วยความเข้าใจ
ในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและลักษณะที่ควรจะเป็นของ
แบบเรียน ตลอดจนผลกระทบที่ผู้เรียนได้รับในการศึกษาจากแบบเรียน มีการยืนยันว่าผู้เรียนทุกวัย
และทุกระดั บตั้ งแต่ ร ะดั บประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาจะมีปัญหาในการทํา ความเข้า ใจเนื้อหาและ
ความคิดที่เสนออยู่ในแบบเรียน
( Cheek, Jr.and Cheek, 1983)
Jean H.Osborn และคณะ (1985) ได้นําเสนอผลงานวิจัยหลายเรื่องที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้แบบเรียน แบบฝึกหัดและคู่มือครู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ
เช่น ในแบบเรียนนิทานที่ให้นักเรียนเรียนมีเนื้อหาที่ไกลตัวเด็กและห่างไกลจากชีวิตจริงที่นักเรียน
อาจจะประสบในแบบฝึก หัด งานที่ใ ห้ นักเรี ยนทํ า บางครั้ งไม่สัมพัน ธ์ กับเนื้อ หาสาระและทักษะที่
ต้องการให้นักเรียนพัฒนาขึ้นบางอย่าง ไม่ใช่ทักษะสําคัญที่เกี่ยวกับการอ่านหรือการเขียน คําสั่งใน
แบบฝึกหัดบางครั้งไม่ชัดเจนหรือยากเกินจําเป็นและใช้คําศัพท์ที่ยาก และบางครั้งการจัดวางหนาก็
สับสน ส่วนคู่มือครู บางครั้งแนะนําหรือย้ําทวนเนื้อหาหรือทักษะที่ไม่สัมพันธ์กับบทเรียน
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ประภาศรี สีหอําไพ ( 2546 ) ได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีว่า
1. มีเนื้อหาตรงตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
2. มีคู่มือครูที่มีรายละเอียดไว้ชัดเจนและมีความยากง่ายเหมาะกับระดับชั้น
3. มีภาพและมีกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผู้เรียบเรียงควรรู้จักจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงตาม
ระดับชั้นและระดับวัย
5. การจัดทํารูปเล่ม ควรมีความคงทน มีตัวอักษรที่มีขนาดชัดเจน มีตัวสะกดการันต์และการ
เว้นวรรค ที่ถูกต้อง
6. มีการวัด และประเมิน ผลกิจกรรมอย่า งมีประสิทธิ ภ าพ หรื อจัดทํา คู่มือ ประเมิน ผล หรื อ
แบบฝึกหัดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น
Khalid Mahmood (2011: 174) ได้เขียนบทความถึงลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีไว้
ใน Journal of Research and Reflections in Education (December 2011) โดยมีลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้งหมด 40หัวข้อ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 8 หัวข้อใหญ่คือ
1. Conformity to curriculum policy and scope หนังสือแบบเรียนนั้นต้องสอดคล้อง
กับนโยบาย
หลักสูตรและขอบเขตของวิชา ทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์หลักของวิชานั้น
2. Vocabulary and Format ระดับการใช้คําศัพท์ และรูปแบบการจัดวางเนื้อหา ของ
หนังสือ การ
จัดรูปหน้า รูปเล่ม ภาพประกอบที่สวยงาม คุณภาพการพิม พ์ ขนาดตัวอักษร ความง่ายและความ
ชัดเจนในการอ่านเนื้อหาต้องมีคุณภาพ
3. Horizontal and vertical alignment of the text หนังสือแบบเรียนที่ดีควร มีการ
เปรียบเทียบหนังสือนั้นทั้งแนวนอน (เปรียบเทียบกับหนังสือจากสํานักพิมพ์อื่นที่เขียนในหัวข้อหรือ
ระดับชั้นเดียวกัน) และแนวตั้ง ( เปรียบเทียบ ความลึกของเนื้อหาที่เขียน ว่าเหมาะสมกับระดับชั้น
หรือไม่และมีเนื้อหาที่ยากขึ้นเป็นลําดับหรือไม่ ) รวมทั้งดูรูปแบบการประเมินความรู้และแบบฝึกหัด
ท้ า ยบทเรี ย นว่ า สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่ เ รี ย นหรื อ ไม่ การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาจากง่ า ยไปยากหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนภายในหนังสือและการจัดเรียงลําดับเนื้อหาและการนําเสนอ มีขั้นตอน
ที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
4.
Acceptability ความสามารถในการยอมรั บ หนั ง สื อ แบบเรี ย นที่ ดี ค วรคํ า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมของผู้เรี ยนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย การใช้ตัวอย่า ง
ประกอบการอธิบายที่สอดคล้องกับระดับชั้ นที่ผู้เรียนสามารถ เข้าใจได้ง่ายในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
การเข้ารูปเล่ม ความน่าเชื่อถือของผู้เขียน และการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ เป็นต้น
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5. Text Reliability เนื้อหามีความถูกต้อง ทั้งข้อมูลและข้อเท็จจริงและเป็นข้อมูล ที่มาจาก
แหล่งที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
6. Cognitive Development and Creative thinking เนื้อหาสาระในหนังสือควรเน้นที่
พัฒนาการทางสติปัญญาและส่งเสริมกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์
7. Learning and Assessment การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ในแต่ละบท เพื่อส่งเสริมการใช้เนื้อหาที่เรียนและนําไปประยุกต์ใช้
8. Bias free หนังสือแบบเรียนที่ดีควรมีความเป็นกลาง ไม่ลําเอียง ใช้ถ้อยคําที่แสดงถึงความ
เคารพในความแตกต่างและให้เกียรติเพศสตรี ชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
วุ ฒิ ชั ย เหมดี (2548,บทคั ด ย่ อ ) ได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาต้ อ งการในการใช้
คอมพิวเตอร์ ตามความเห็นของนักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้อ
ที่มีความต้องการสูงที่สุด คือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดอยู่ในระดับ
มาก รองลงไปคือมีความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้อยู่ ในระดับมาก ต่ําที่สุดคือ มี
ความต้องการในการใช้ระบบปฏิบัติการ Linux อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีประโยชน์สูงสุดคือได้รั บความ
สนุกสนานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่
อยู่ในระดับมากและนัก ศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
และความเร็วสูง คุณภาพดี ราคาถูก ประหยัด รูปลักษณ์มีสีสันทันสมัยง่ายต่อการใช้งานรูปแบบคําสั่ง
เป็นภาษาไทยทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
สุนิสา มาณพ (2550,น .114-118) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิ ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พบว่า นัก ศึกษาส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 5 ปีขนึ้ ไป ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย โดยใช้ 3-4
ครั้ง/สัปดาห์ แต่ละครั้งจะ 4 ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางคืนก่อนเที่ยงคืน และใช้ด้าน
การศึกษาเพื่อการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ในด้านบันเทิงจะใช้เพื่อการดูหนังฟังเพลงมากที่สุด
น้องนุช ศักดินาเกียรติกุล (2547,น.132-138) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พบว่าพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนั กศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เพื่อค้น หาข้อมูลสถานที่ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตคือที่บ้าน ระยะเวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละครั้ ง คือ 1-2 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้
งานอินเตอร์เน็ต คือ 20.00 น.ถึง 24.00 น. ประเภทเว็บไซต์ที่ใช้งานมากที่สุด คือ ประเภทบันเทิง
เป้าหมายหลักในการใช้งาน อินเตอร์เน็ต คือค้นหาข้อมูลข่าวสาร
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สรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากใช้สําหรับการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน สําหรับการ
ทําโครงงาน รายงาน หรือการบ้าน ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและช่วยกระตุ้น
ให้กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อีกด้วย
รั ชนีกร ลั กษณะ (2546: บทคัดย่ อ) ได้ศึก ษาความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งการใช้ อิน เตอร์ เ น็ต กั บ
พฤติ กรรมทางสั งคมของวัยรุ่ น ผลการวิ จัยพบว่ า ผู้ ใ ช้บ ริ การมี พฤติ กรรมการใช้ อิน เตอร์ เ น็ ต ใน
ช่วงเวลาการใช้ อินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เพื่ อความบัน เทิง มีพฤติกรรมทางสังคมในด้าน
ระเบียบวินัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ทางด้านเพศ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่าเพศชายมีการเก็บตัวสูงกว่าเพศหญิง แต่ไม่
พบความแตกต่างระหว่างเพศกับพฤติกรรมทางสังคมในด้านการมีปฎิสัมพันธ์ต่อครอบครัว
ปยนารถ ทองมาก (2546,บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการใช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต ของนิ สิ ต กรณี ศึ ก ษาเฉพาะนิ ส ตมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ผ่ า นสื่ อ ระบบ
เวิล ด์ ไ วด์ เ ว็บ ผลการวิจั ยพบว่า ความต้อ งการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ต เพื่ อความบัน เทิง และส่งข้ อความ
ข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะความเป็นเจ้าของ สถานที่ในการ
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ค วามถี่ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นสื่ อ ระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บต่างกัน
นารีรัตน์ สุวรรณวารี (2543,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมและจริยธรรมด้านการเอื้อ
ประโยชน์ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมจริยธรรมด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ อยู่ในระดับ
น้ อ ย นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ความบั น เทิ ง และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
นักศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
เอ็ลสเวิธ (พิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์,2547,น.39 อ้างอิงจาก Ellsworth. 1994) ได้ทําการศึกษา
การเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัย 75 แห่งทั่วโลก มีการเรียน
การสอนวิชาแบบออนไลน์ เช่นที่ New Jersey Institute of Technolog (NJIT) เป็นโครงการ
การศึกษาทางไกลของเป็นการสอนโดยการรวมเอาระบบออนไลน์ผนวกกับ เทคโนโลยีของวิดีทัศน์เข้า
ด้วยกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวจะพบว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาไทย
เปลี่ยนไปพึ่งพาเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าที่จะเรียนรู้จาก
แบบเรียนหรือตําราในรูปแบบของหนังสือ โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งำนวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1. กำรกำหนดกลุ่มประชำกร
2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
3. กำรรวบรวมข้อมูลและกำรจัดทำข้อมูล
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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3.1 กำรกำหนดประชำกร
ประชำกร
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยนี้ ไดแก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่ำจำก
คณะศิลปศำสตร์หลักสูต รภำษำญี่ปุ่นธุรกิจและคณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมที่ลงทะเบียน
เรียนในรำยวิชำภำษำญี่ปุ่นทุกวิชำ ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 ของมหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน
ตำรำงที่ 4 จำนวนประชำกรจำแนกตำมคณะวิชำที่ศึกษำ
คณะวิชำที่ศึกษำ

คณะศิลปศำสตร์
คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

ประชำกร
77
46
123

3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่
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1. แบบสอบถำมด้ำนควำมคิดเห็นของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มี
ต่อแบบเรียน มินนะโนะนิฮงโกะ เล่ม 1 และพฤติกรรมกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นผ่ำนสื่อออนไลน์ของ
นักศึกษำ
2. แบบสอบถำมด้ำนควำมพึงพอใจที่มีต่อแบบเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำแล้ว
โดยทั้งสองแบบสอบถำมมีขั้นตอนกำรสร้ำงดังนี้
2.1 ศึกษำค้นคว้ำจำกหนังสือ เอกสำร และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงเครื่องมือ
2.2 ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5
ระดับตำมวิธีกำร
3. ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวกับ แบบเรียนที่ดีและงำนวิจัยเกี่ยวกับ กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อออนไลน์
ของสำนักงำนกำรศึกษำกรุ งเทพมหำนครร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
(2556:) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
4. น ำข้อมูลที่ไ ด้ จ ำกข้อ1 2 และ3 มำสร้ ำ งเป็น แบบสอบถำมด้ำ นควำมคิดเห็น ที่มีต่อ
แบบเรี ย นและพฤติ กรรมกำรเรี ยนรู้ ผ่ ำ นสื่ อออนไลน์ แ ละควำมพึ งพอใจที่ มีต่ อแบบเรี ยนของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงำนวิจัยได้แบ่งกำรสำรวจออกเป็น 2
ครั้ง ขั้นตอนดังนี้
กำรสำรวจครั้งที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อแบบเรียนมิน
นะโนะนิฮงโกะเล่ม 1 และพฤติกรรมกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นผ่ำนสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วยสำม
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยข้อ
คำถำมเกี่ยวกับ เพศ และระดับชั้นปี
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อแบบเรียน มินนะโนะ
นิฮงโกะเล่ม 1ลักษณะของแบบสอบถำมมีสองแบบคือ
1. แบบประเมินค่ำห้ำระดับ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5 มำกที่สุด 4 มำก 3 ปำนกลำง
2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด
2. แบบสอบถำมปลำยเปิดเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อหนังสือแบบเรียน
มินนะโนะนิฮงโกะเล่ม 1
ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมำยถึง เห็นด้วยมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมำยถึง เห็นด้วยมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยถึง เห็นด้วยปำนกลำง
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ค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมำยถึง เห็นด้วยน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมำยถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้สื่อออนไลน์หรื ออินเตอร์เ น็ตของ
นั ก ศึ ก ษำในกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำญี่ ปุ่ น เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล จำกกำรส ำรวจครั้ ง ที่ 1 แล้ ว จึ ง น ำไปสร้ ำ ง
แบบเรียนต้นแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของนักศึกษำ
จำกนั้น จึง นำไปทดลองใช้โ ดยให้นักศึกษำอ่ำ น พร้ อมกับสำรวจควำมพึงพอใจต่อแบบเรี ยนที่
สร้ำงใหม่ด้วยแบบสอบถำมครั้งที่ 2
กำรสำรวจครั้งที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจของแบบเรียนที่มีกำรพัฒนำ
แล้วดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยข้ อ
คำถำมเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้นปี
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมด้ำนควำมพึงพอใจนักศึกษำที่มีต่อแบบเรียนภำษำญี่ปุ่นที่ได้รับกำร
พัฒนำแล้ว ลักษณะ ของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ
ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00 หมำยถึง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วระดับ
มำกที่สุด
3.50 - 4.49 หมำยถึง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วระดับ
มำก
2.50 – 3.49 หมำยถึง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วระดับ
ปำนกลำง
1.50 – 2.49 หมำยถึง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วระดับ
น้อย
1.00 – 1.49 หมำยถึง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วระดับ
น้อยที่สุด
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจัดกระทำข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำแบบสอบถำมดำเนินกำรเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชำกรและรวบรวมเก็บข้อมูลด้วย
ตัวเอง
2. รวบรวมแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำตรวจสอบควำมสมบรูณ์และให้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่กำหนด
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3. นำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำคำนวณหำค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำง

คอมพิวเตอร์เพื่อกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรดังนี้
1. วิเ ครำะห์ข้ อมูล ทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถำมโดยกำรหำค่ ำ ควำมถี่ (Frequency)
และค่ำร้อยละ(Percentage)
2. หำค่ำคะแนนเฉลี่ยและค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน ตำมวัตถุประสงค์งำนวิจัยข้อที่ 1
เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่นผ่ำนสื่อออนไลน์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่นผ่ำนสื่อออนไลน์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีของ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยรวมและเป็นรำยด้ำน จำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับชั้น
ปี คณะวิชำที่ศึกษำและประสบกำรณ์ในกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นใช้วิธีวิเครำะห์ค่ำควำม
แปรปรวน
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บควำมพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษำที่ มี ต่ อ สื่ อ ออนไลน์ ใ นกำรเรี ย นรู้
ภำษำญี่ปุ่น จำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับชั้นปี คณะวิชำที่ศึกษำและประสบกำรณ์ใน
กำรเรียนภำษำญี่ปุ่นโดยหำค่ำเฉลี่ยและ ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐำนได้แก่
1.1 ค่ำควำมถี่
1.2 ค่ำร้อยละ
1.3 ค่ำคะแนนเฉลี่ย
1.4 ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2. สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน
2.1 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันด้วยค่ำ TTest (Independent- Sample T Test)
2.2 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวแปรมำกกว่ำ 2 ตัว ด้วยกำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว F-Test (One-Way ANOVA)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
และพฤติ ก รรมการใช้ ง านสื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบตารางประกอบคาอธิบายโดยแบ่งออกเป็นลาดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหา
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ชื่อว่า มินนะโนะนิฮงโกะ โดย
หาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์แล้วนาไป
พัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้า นพฤติกรรมการเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่น ผ่านสื่อออนไลน์ของ
นักศึกษา โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ T-test และ F-test
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 4 การส ารวจความพึง พอใจในแบบเรี ย นภาษาญี่ปุ่ น ที่ ผ่า นการพั ฒนาแล้ ว ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และคณะวิชา
ที่ศึกษา
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อ ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น ในการแปลความหมายผลการวิเ คราะห์ข้ อมู ล คณะผู้ วิจั ยได้
กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
n
แทน จานวนนักศึกษา
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
X
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S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Std.Error แทน ความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด
Std.Error of the Estimate แทนความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด
ประมาณ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา และคณะวิชาที่
ศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 4-1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ ชั้นปี และ
คณะที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

36
87
123

29.26
70.74
100

45
36
31
11
123

36.58
29.26
25.20
8.96
100

77
46
123

62.60
37.40
100

1.เพศ
ชาย
หญิง

2.ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า
รวม
3.คณะวิชาที่ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
รวม
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ตารางที่ 4-2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสื่อในการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น
ประเภทสื่อ
สื่อออนไลน์
หนังสือเรียน
รวม

จานวน (คน)
78
45
123

ร้อยละ
63.41
36.59
100

อันดับ
1
2
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จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้สื่อการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 63.41 และรองลงมาคือสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 36.59 ตามลาดับ ผลการสารวจสอดคล้อง
กับที่มาของปัญหาที่ว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ของนักศึกษาจานวนมากพึ่งพาสื่อออนไลน์มากกว่า
หนังสือเรียน
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แบบเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ชื่อว่า มินนะโนะนิฮงโกะ โดยข้อมูลจากแบบสอบถามถูกแบ่งเป็นสองส่วน
คือ รูปแบบของหนังสือเรียน และ เนื้อหาของหนังสือเรียน

ตาราง 4-3 หน้าปกหนังสือมีความทันสมัย
ประเด็นคาถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

1. หน้าปกหนังสือมีความทันสมัย
- ดีอยู่แล้ว
- ควรปรับปรุงให้มีรูปภาพที่ดึงดูดสายตา
- ควรปรับปรุงให้คาอธิบายเกี่ยวกับหนังสือที่ชัดเจน
- ควรปรับปรุงในเรื่องอื่นๆ
รวม

59
49
6
9
123

47.97
39.84
4.88
7.32
100.00

1
2
4
3

จากตารางพบว่า นักศึกษาเห็นควรให้มีการปรับปรุงหน้าปกด้วยเหตุผลต่างๆ รวมกันอยู่ที่
ร้ อ ยละ 52.03 โดยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ต้ อ งมี ภ าพที่ ดึ ง ดู ด สายตา ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า
ภาพประกอบนั้ น เป็ น เหตุ ผ ลอั น ดั บ แรกที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสนใจในตั ว หนั ง สื อ หรื อ
แบบเรียน

41
ตารางที่ 4-4 ลาดับการนาเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม
ประเด็นคาถาม
2. ลาดับการนาเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- ลาดับการนาเสนอควรปรับปรุง
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

96
27
123

78.05
21.95
100.00

1
2
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จากตารางพบว่า รูปแบบของหนังสือมีลาดับการนาเสนอที่ดีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
78.05 และลาดั บการนาเสนอควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 21.95 ตามลาดับ ในที่นี้ลาดับการ
นาเสนอของหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะนิฮงโกะคือ รูปแบบไวยากรณ์ ประโยคตัวอย่าง
บทสนทนา คาศัพท์ คาแปลบทสนทนา คาศัพท์เกี่ ยวข้อง คาอธิบายไวยากรณ์ แบบทบทวน
A-C และแบบฝึกหัดท้ายบท

ตารางที่ 4-5 ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม

3. ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- ควรปรับปรุงให้มีขนาด A5 (14.8 x 21.0 cm)
- ควรปรับปรุงให้มีขนาด B5 (17.8 x 25.0 cm)
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

86
27
10
123

69.92
21.95
8.13
100.00

1
2
3

จากตารางพบว่า ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสมดีอยู่แล้วมากที่สุด (18.5 x 26.0 cm)
คิดเป็นร้อยละ 69.92 และสัดส่วนที่เห็นควรให้มีการปรับขนาดให้เล็กลงมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น
บ่งชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนมากเห็น ว่าขนาดของแบบเรียนไม่จาเป็นต้องมีขนาดเล็กเพื่อการ
พกพา แต่ควรมีขนาดเหมาะสมซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นคาถาม 4-10 จานวนรูปภาพ และ 413 ระยะห่างระหว่างบรรทัด กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าควรให้มีปริมาณมากกว่าเดิม เพื่อความสะดวก
ในการอ่านทาความเข้าใจเนื้ อหา ซึ่งจะเป็นต้องใช้พื้นที่ของหน้ากระดาษในการปรับแต่งรูปแบบ
หนังสือมากขึ้น
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ตารางที่ 4-6 ขนาดของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
ประเด็นคาถาม
4. ขนาดของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
- ดีอยู่แล้ว
- ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เป็น Size 12
- ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เป็น Size 14
- ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เป็น Size 16
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

65
24
26
8
123

52.85
19.51
21.14
6.50
100.00

1
3
2
4

DP
U

จากตารางพบว่า ขนาดของตัวอักษรญี่ปุ่นมีขนาดดีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.85
รองลงมา ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เมื่อคิด รวมกันแล้วมีจานวน 58 คน หรือราวร้อยละ
47 หมายความว่าเกือบครึ่งนึงของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเห็นขนาดของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
ตารางที่ 4-7 ขนาดของตัวอักษรภาษาไทย
ประเด็นคาถาม

5. ขนาดของตัวอักษรภาษาไทย
- ดีอยู่แล้ว
- ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เป็น Size 16
- ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เป็น Size 18
- ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง เป็น Size 20
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

65
34
20
4
123

52.85
27.64
16.26
3.25
100.00

1
2
3
4

จากตารางพบว่า ขนาดของตัวอักษรภาษาไทยมีขนาดดีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
52.85 รองลงมาคือ ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง คิดรวมได้มีจานวน 58 คน หรือราวร้อยละ
47 หมายความว่าเกือบครึ่งนึงของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเห็นขนาดของตัวอักษรไทยที่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมเช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่น เพื่อความสะดวกในการอ่านนั่นเอง
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ตารางที่ 4-8 รูปแบบ ของตัวอักษร (FONT) ภาษาญี่ปุ่น
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ อันดับ

48

39.02 1

13

10.57 5

23
20

18.70 2
16.26 3

19
123

15.45 4
100.00

DP
U

6. รูปแบบ ของตัวอักษร (FONT) ภาษาญี่ปุ่น
- ดีอยู่แล้ว
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Epson Taimei shoutai
B)
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Epson Maru gothic tai
M)
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Ms Gothic )
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Epson Seikai shotai
M)
รวม

จานวน (คน)

จากตารางพบว่า รูปแบบของตัวอักษร (FONT) ภาษาญี่ปุ่นมีรูปแบบดีอยู่แล้วมากที่สุด คิด
เป็น ร้ อยละ 39.02 อย่า งไรก็ต าม เมื่อสั งเกตจากจานวนของกลุ่ม เป้า หมายที่เ ลือกค าตอบว่ า
ต้องการให้ปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะมีคาตอบที่กระจายออกไปแต่กลับมี
มากถึง 75 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.98 ที่เห็นว่าตัวอักษรแบบใหม่มีความน่าสนใจมากกว่า เมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้วสามารถอนุมานได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงไปใน
รูปแบบของตัวอักษรไปในรูปแบบอื่นๆ
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ตารางที่ 4-9 รูปแบบของตัวอักษร (FONT) ภาษาไทย
ประเด็นคาถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

66
8
13
12

53.66
6.50
10.57
9.76

1
5
3
4

24
123

19.51
100.00

2

DP
U

7. รูปแบบของตัวอักษร (FONT) ภาษาไทย
- ดีอยู่แล้ว
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Layiji SaRangHeYo )
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Nithan )
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( WR Tish Kid )
- รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง ( Layiji MaHaNiYom
BAO 1.2)
รวม

สาหรั บรู ปแบบของตั วอักษร (FONT) ภาษาไทย จากตารางพบว่า รู ปแบบเดิมยังคงมี
สัดส่วนมากที่สุด ซึ่งรูปแบบตัวอักษรเดิมในแบบเรียนมินนะโนะนิฮงโกะนั้น กล่าวได้ว่าเป็นฟร้อนท์
ที่ค่อนข้างเก่าและมีระยะของแต่ละตัวอักษรที่ค่อนข้างชิดกัน ผู้ วิจัยจึงนารูปแบบฟร้อนท์ที่ได้รับ
ความนิยมใช้การอย่างแพร่หลายในสื่อออนไลน์มากที่สุดมาเป็นตัวเลือกสาหรับการปรับปรุง และ
พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 57 คนหรือ คิดเป็นร้อยละ 47 ที่เห็นว่ารูปแบบอื่นๆที่นามาเป็น
ตัวเลือกมีความน่าสนใจกว่ารูปแบบเดิม
ตารางที่ 4-10 จานวนรูปภาพที่ช่วยสื่อความหมาย
ประเด็นคาถาม

8. จานวนรูปภาพที่ช่วยสื่อความหมาย
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

51
71
1
123

41.46
57.72
0.81
100.00

2
1
3

จากตารางพบว่า จ านวนรู ปภาพที่ช่วยสื่อความหมายในแบบเรี ยน มิน นะโนะนิฮงโกะ
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามีจานวนน้อยเกินไป ถึงร้อยละ 57 แสดงให้เห็นว่า รูปภาพมีความจาเป็นต่อ
แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักสาหรับการปรับปรุงแบบเรียน
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ตัวใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่คุ้นชินอยู่กับการใช้สื่อออนไลน์ที่เต็มไปด้วยภาพ
ทั้งแบบเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
ตารางที่ 4-11 รูปภาพประกอบน่าสนใจกระตุ้นให้หนังสือน่าอ่าน
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ

อันดับ

48
31
29
15
123

39.02
25.20
23.58
12.20
100.00

1
2
3
4

DP
U

9. รูปภาพประกอบน่าสนใจกระตุ้นให้หนังสือน่าอ่าน
- ดีอยู่แล้ว
- ควรปรับปรุงเป็นรูปภาพการ์ตูนเสมือนจริง
- ควรปรับปรุงเป็นรูปภาพการ์ตูนอนิเมชั่น
- ควรปรับปรุงเป็นรูปภาพคนจริง
รวม

จานวน (คน)

สืบเนื่องจากหัวข้อ 4-10 เกี่ยวกับจานวนรูปภาพ เมื่อถามต่อไปว่าภาพประกอบแบบเรียน
ควรเป็นไปในลักษณะใด กลุ่มเป้าหมายจานวน 75 คน หรือร้อยละ 61 ให้ความสนใจต่อรูปภาพ
แบบอื่นมากกว่าแบบเดิมของหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ ซึ่งรูปภาพลักษณะเดิมนั้นเป็นเพียง
ตัวการ์ตูนที่วาดออกมาง่ายๆ ไม่มีรายละเอียดมากนัก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นควร
ให้ปรั บปรุงภาพที่ใช้ในการสื่อและเชื่อมโยงความหมายให้มีความสมจริงและหลากหลายมาก
กว่าเดิม

ตารางที่ 4-12 จานวนบรรทัดในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม

10. จานวนบรรทัดในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

100
7
16
123

81.30
5.69
13.01
100.00

1
3
2

จากตารางพบว่า จานวนบรรทัดในแต่ละหน้ามีความเหมาะสมเป็นรูปแบบที่ดีอยู่แล้วมาก
ที่สุด
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คิดเป็นร้อยละ 81.30 ซึ่งเมื่อทาการนับจานวนพบว่าอยู่ระหว่าง 26-30 บรรทัดต่อหน้า ซึ่งเป็น
จานวนที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับการสร้างแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นสาหรับงานวิจัยเล่มนี้
ตารางที่ 4-13 ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม
11. ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

28
93
2
123

22.76
75.61
1.63
100.00

2
1
3

DP
U

ในบรรดาชุดคาถามทั้งหมด ประเด็นระยะห่างระหว่างบรรทัดของแบบเรียนมินนะโนะนิฮง
โกะ มีตัวเลขทางสถิติสูงที่สุด เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75.61 เห็นว่าระยะห่างของบรรทัด
ในแบบเรียนมีน้อยเกินไป เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกด้า นข้อมูลที่ที่มีการแสดงไว้ในส่วนแสดงความ
คิดเห็นพบว่า นักศึกษาส่วนมากระบุว่า การอ่านจับใจความเป็นไปอย่างยากลาบากเพราะระยะ
ระหว่างบรรทัดที่น้อยเกินไป เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นนั้น จาเป็นต้องแทรกคาอ่านไว้ด้านบนของตัว
คาศัพท์ จึงทาให้ระหว่างบรรทัดไม่เหลือช่องว่างน้อยเกินไป ซึ่งเป็นภาระหนักต่อสายตา ต่างจาก
สื่อชนิดอื่นๆ หรือสื่อออนไลน์ที่มีพื้นที่ไม่จากัด การทิ้งระยะระหว่างบรรทัดจึงค่อนข้างมาก การ
อ่านและไล่เรียงสายตาจึงง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าการอ่านจากหนังสือ
จากตาราง 4.2 - 4.13 เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือเรียน มินนะโนะนิฮง
โกะ พบว่ามีจานวนผู้ตอบเกินกว่าครึ่งใน 5 จาก 11 ประเด็นที่เห็นว่ารูปแบบของหนังสือเรียนควร
ปรับปรุงได้แก่
1. ด้านหน้าปกของหนังสือ ควรปรับปรุงร้อยละ 53.65
จากข้อมูลเชิงลึกของแบบสอบถาม ผู้ตอบให้ความสาคัญกับความน่าดึงดูดใจของหน้าปก
หนังสือเรียนเป็นหลัก โดยเห็นว่าควรมีรูปแบบที่ดึงดูดสายตา มีความน่ าสนใจ และมีคาอธิบาย
เกี่ยวกับหนังสือเรียนเป็นอันดับรองลงมา
2. รูปแบบของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นหรือ (font) ควรปรับปรุงร้อยละ 60.98
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบของตั ว หนั ง สื อ ภาษาญี่ ปุ่ น นั้ น มี ค วามหลากหลาย
แบบสอบถามได้สร้างช่องคาตอบแยกย่อยออกเป็น 4 ตัวเลือก โดยมีฟร้อนท์ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และพบว่ามีผู้เลือกรูปแบบของฟร้อนท์ไปในทิศทางที่อ่านง่าย สบาย
สายตา เนื่องจากตั วอักษรที่เรี ยกว่า คัน จิ หรือตัวอักษรจีน นั้น จะมีการลากเส้นที่ยุ่งยากและ
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ซับซ้อน แนวโน้มของผู้ตอบแบบสอบถามจึงพุ่งเป้าไปที่ตัวเลือกที่อ่านง่าย มีลักษณะของเส้นเขียน
ที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงรูปแบบตัวอักษรญี่ปุ่นแบบเดิมที่
หนังสือเรียน มินนะโนะนิฮงโกะ ทาไว้
3. จานวนรูปภาพประกอบคาอธิบายต่างๆของหนังสือ ควรปรับปรุง ร้อยละ 58.53
เมื่อวิเคราะห์คาตอบของนักศึกษาที่เห็นควรให้ปรับปรุงจานวนรูปภาพประกอบแล้ว พบว่า
ผู้ตอบทั้งหมด ร้อยละ 100 หรือ 72 เห็นว่าจานวนภาพประกอบของหนังสือเรียนมีน้อยเกินไป จึง
สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาที่อ่านหนังสือเรียนมี ความคาดหวังที่อยากจะเห็นภาพประกอบหนังสือ
เรียนเพื่อเชื่อมโยงความคิดและกระตุ้นให้หนังสือมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ก็
สอดคล้องกับข้อ 4 ด้านล่าง

DP
U

4. ลักษณะของรูปภาพประกอบ ควรปรับปรุง ร้อยละ 60.98
ลักษณะของรูปภาพประกอบที่ผู้ตอบต้องการ เมื่อวิเคราะห์จากช่องคาตอบที่เป็นรูปภาพ
สามประเภท คือ แบบการ์ตูนลายเส้นปากกา แบบการ์ตูนลายดินสอ และภาพประกอบของจริง
พบว่าแนวโน้มโดยมาก(58คน จาก 71) เลือกไปที่ภาพการ์ตูนทั้งสองแบบ ดังนั้นสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าผู้อ่านต้องการจานวนภาพในลักษณะที่เป็นการ์ตูนในหนังสือเรียนเพิ่มขึ้นจากหนังสือเรียน
แบบเดิม

5. ระยะห่างระหว่างบรรทัดของหนังสือ ควรปรับปรุง ร้อยละ 77.24
ผู้ตอบจานวน 63 คนเลือกคาตอบเชิงลึกว่า ช่องว่างระหว่างบรรทัดในหน้าหนังสือนั้นน้อย
เกินไป ทาให้การอ่านลาบาก ประกอบกับรูปแบบของฟร้อนท์ภาษาญี่ปุ่นแบบเดิม ทาให้การกวาด
สายตามองตัวหนังสือนั้นทาได้ไม่ราบรื่น จึงสรุปได้ว่าจาเป็นต้องทาให้ตัวหนังสือมีความอ่านง่าย
มากที่สุด ทั้งความเหมาะสมในด้านปริมาณและขนาดของตัวหนังสือ
นอกจากประเด็นคาถามทั้งห้าข้อด้านบนที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วนั้น ยังมีประเด็นรองลงมาซึ่ง
ควรให้ความสาคัญด้วยเช่นกัน ได้แก่ ขนาดของตัวหนังสือทั้งสองภาษา และรูปแบบฟร้อนท์ของ
ตัวอักษรภาษาไทย ซึ่งมีผู้ตอบว่าเห็นควรให้ปรับปรุงมากเกินกว่า ร้อยละ 40 ในทั้งสามประเด็น
กล่าวโดยสรุปมีเพียงลาดับการนาเสนอหัวข้อต่างๆกับจานวนบรรทัดของหนังสือ มินนะโนะ
นิฮงโกะ เท่านั้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามีรูปแบบที่ดีอยู่แล้วไม่
จาเป็นต้องพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก

48
2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาของหนังสือเรียน
ตารางที่ 4-14 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม
1. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

93
22
8
123

75.61
17.89
6.50
100.00

1
2
3

DP
U

จากตารางพบว่า ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสมดีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 75.61 รองลงมาคือ น้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 17.89 และมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 6.50
ตามลาดับ
ตารางที่ 4-15 คาศัพท์มีความทันสมัย
ประเด็นคาถาม

2. คาศัพท์มีความทันสมัย
- ดีอยู่แล้ว
- ควรปรับปรุงให้มีความหลากหลาย
- ควรปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน
- ควรปรับปรุงให้อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
นักศึกษา
- อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

69
10

56.10
8.13

1
3

31

25.20

2

11
2
123

8.94
1.63
100.00

4
5

จากตารางพบว่า คาศัพท์มีความทันสมัยดีอยู่แล้วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.10 แต่อีก
ร้อยละ 43.9 เห็นว่าควรมีการปรับปรุงไปในทิศทางที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น
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ตารางที่ 4-16 จานวนคาศัพท์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม
3. จานวนคาศัพท์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

90
28
5
123

73.17
22.76
4.07
100.00

1
2
3

DP
U

จากตารางพบว่า จานวนคาศัพท์ในแต่ละบทมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว คิดเป็น สัดส่วนถึง
ร้อยละ 73.17 พบว่า จานวนคาศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะ ที่เป็นต้นแบบใน
การปรับปรุงแบบเรียนนี้จะจากัดจานวนคาศัพท์ในส่วนรายนามคาศัพท์ไว้ไม่เกินหน้าละ 25 คา
และไม่เกินสองหน้าต่อหนึ่งบท หรือประมาณ 50 คาต่อบท หมายความว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึง
พอใจกับปริมาณของคาศัพท์ในระดับนี้

ตารางที่ 4-17 จานวนประโยคตัวอย่างมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม

4. จานวนประโยคตัวอย่างมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

84
38
1
123

68.29
30.89
0.81
100.00

1
2
3

จากตารางพบว่า จานวนประโยคตัวอย่างมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 68.29
รองลงมาคือ น้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 30.89 และมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามลาดับ
ซึ่งในหนังสือเรียน มินนะโนะนิฮงโกะ จะจัดให้มีจานวนตัวอย่างประโยคอยู่ในแต่ละหน้าไม่เกิน 10
ประโยคเท่านั้น โดยจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในแต่ละบทนั้นๆ เอาไว้ภายในประโยคตัวอย่าง
ดังกล่าว
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ตารางที่ 4-18 ประโยคตัวอย่างมีความทันสมัย
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ

อันดับ

58
24

47.15
19.51

1
3

27

21.95

2

12
2
123

9.76
1.63
100.00

4
5

DP
U

5. ประโยคตัวอย่างมีความทันสมัย
- ดีอยู่แล้ว
- ควรปรับปรุงให้มีความหลากหลาย
- ควรปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน
- ควรปรับปรุงให้อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
นักศึกษา
- อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นควรให้มีการปรับปรุงประโยคตัวอย่างให้มีความ
ทันสมัยไปในด้านต่างๆรวมกันมีมากถึง 52.85 ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาเมื่อเปิดอ่านหนังสือเรียนด้าน
ภาษา แล้วจะให้ความสาคัญกับประโยคตัวอย่างมากเป็นพิเศษ เนื่องจากในตาราง 4-15 คาศัพท์มี
ความทันสมัย ส่วนมากยังเห็นว่าในแบบเรียนมินนะโนะนิฮงโกะมีความทันสมัยดีอยู่แล้ว แต่นั้น
เป็นเพียงคาศัพท์ที่อยู่ในลักษณะของคาโดดๆเท่านั้น เมื่อมาเป็นประโยคจะรวมถึงไวยากรณ์และ
ความหมายที่สื่อถึงยุคสมัย สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ดังนั้น ในแง่ของหนังสือ
เรียนด้านภาษาแล้ว ประโยคตัวอย่างจึงเป็นเหมือนบทสรุปที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเอาไว้มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 4-19 ตัวอย่างบทสนทนามีความทันสมัย
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ

อันดับ

57
22

46.34
17.89

1
3

32

26.02

2

9
3
123

7.32
2.44
100.00

4
5

DP
U

6. ตัวอย่างบทสนทนามีความทันสมัย
- ดีอยู่แล้ว
- ควรปรับปรุงให้มีความหลากหลาย
- ควรปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน
- ควรปรับปรุงให้อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
นักศึกษา
- อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

จากตารางพบว่ า ตั ว อย่ า งบทสนทนามี ค วามทั น สมั ย ดี อ ยู่ แ ล้ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.34
ในขณะที่ผู้ที่เ ห็นว่าควรปรับปรุงไปในทิศทางต่า งๆมีรวมกันได้ ร้อยละ 53.66 แสดงให้เห็นว่า
ตัวอย่างบทสนทนามีความทันสมัยไม่มากพอ โดยส่วนใหญ่ของนักศึกษาต้องการเห็ นตัวอย่างของ
บทสนทนามีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ
4.18 ด้านประโยคตัวอย่าง ซึ่งบทสนทนา ก็เป็นส่วนหนึ่งของประโยคตัวอย่าง เพียงแต่จะมี
ความซับซ้อนในแง่การสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้พูด ได้ ม ากกว่า เนื่อ งจากเป็ น ประโยคโต้ตอบกั น และถื อ เป็ น ประเด็น ที่ มีค วามสาคั ญสาหรั บ
ภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากระดับของภาษาญี่ปุ่นมีการจาแนกออกหลากหลายระดับตามความอาวุโส
ของผู้พูด การปรับปุรงตัวอย่างการสนทนาให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันจะทาให้ผู้เรียน
สามารถนาบทเรียนไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ตารางที่ 4-20 จานวนไวยากรณ์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม
7. จานวนไวยากรณ์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

89
22
12
123

72.36
17.89
9.76
100.00

1
2
3

DP
U

การอธิ บ ายไวยากรณ์ ข องแบบเรี ย น จะอยู่ ค่ า เฉลี่ ย บทละ 5-10 ไวยากรณ์ ซึ่ ง พบว่ า
นักศึกษากว่า ร้อยละ 72.36 เห็นว่ามีความเหมาะสมดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุง โดยไวยากรณ์ใน
หน้าการอธิบายนั้น จะถูกอธิบายผ่านประโยคตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้าทีละประโยค เรียง
ตามลาดับเพื่อให้การอ่านทาความเข้าใจเป็นโดยง่ายและมีลาดับที่ชัดเจนนั่นเอง
ตารางที่ 4-21 คาอธิบายไวยากรณ์ภาษาไทยมีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
ประเด็นคาถาม

จานวน (คน)

8. คาอธิบายไวยากรณ์ภาษาไทยมีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
- ดีอยู่แล้ว
67
- คาอธิบายควรปรับปรุง
56
รวม
123

ร้อยละ

อันดับ

54.40
45.60
100.00

1
2

ในประเด็ น นี้ นั กศึ ก ษาที่เ ห็ น ว่ า วิ ธี ก ารอธิ บ ายไวยากรณ์ ภ าษาญี่ ปุ่ น ด้ วยภาษาไทยของ
แบบเรียน ถูกแบ่งออกเป็นสองทิศทางในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อวิเคราะห์ในคาตอบเชิงลึกพบว่า
ค าตอบของนั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า ค าอธิ บ ายภาษาไทยมี ก ารใช้ ภ าษาที่ เ ป็ น ทางการมากเกิ น ไป ไม่
เหมาะสมกั บ ระดั บ ของผู้ อ่ า นที่ อ ยู่ ใ นวั ย รุ่ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า ในแบบเรี ย นที่ จ ะท าการพั ฒ นา
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาไทยสาหรับการอธิบายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับ
ของผู้อ่านมากกว่าเดิมที่อยู่ในลักษณะตาราวิชาการมากเกินไป
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ตารางที่ 4-22 แบบฝึกหัดมีปริมาณที่เหมาะสม
ประเด็นคาถาม
9. แบบฝึกหัดมีปริมาณที่เหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

84
29
10
123

68.29
23.58
8.13
100.00

1
2
3

DP
U

จากตารางพบว่า แบบฝึกหัดมีปริมาณที่เหมาะสมดีอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 68.29 รองลงมา
คือ น้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 23.58 และน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 8.13 ตามลาดับ
ตารางที่ 4-23 แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นคาถาม

10. แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย
- ดีอยู่แล้ว
- น้อยเกินไป
- มากเกินไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

78
41
4
123

63.41
33.33
3.25
100.00

1
3
2

จากตารางพบว่ า แบบฝึ ก หั ด มี รู ป แบบที่ ห ลากหลายดี อ ยู่ แ ล้ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.41
รองลงมาคือ น้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-24 คาอธิบายการทาแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ

อันดับ

70
53
123

56.91
43.09
100.00

1
2

DP
U

11. คาอธิบายการทาแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม
- ดีอยู่แล้ว
- ขาดคาอธิบายที่เหมาะสม
รวม

จานวน (คน)

สาหรับคาอธิบายในส่วนของแบบฝึกหัดพบว่า ผู้ใช้งานหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะยัง
ขาดความเข้าใจในการทาแบบฝึกหัดอยู่มาก เนื่องจากตัวแบบเรียนใช้ตัวอย่างที่เป็นภาษาญี่ปุ่น
แทนการอธิบายทั้งหมด โดยไม่มีคาอธิบายเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนทาให้ผู้ใช้งานหนังสือไม่สามารถ
ลงมือทาแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการทา ดังนั้นการปรับปรุงแบบเรียนจาเป็น
อย่างยิ่งต้องปรับปรุงในส่วนคาอธิบายนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้น

ตารางที 4-25 แบบฝึกหัดมีความทันสมัย
ประเด็นคาถาม

12. แบบฝึกหัดมีความทันสมัย
- ดีอยู่แล้ว
- แบบฝึกหัดขาดความทันสมัย
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

41
82
123

33.33
66.67
100.00

2
1

จากตารางพบว่า แบบฝึกหัดของแบบเรียนขาดความทันสมัยไปมาก เมื่อมีผู้ต้องการให้มี
การปรับปรุงมากถึงร้อยละ 66 ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในส่วนที่สองที่ผล
บ่งชี้ว่านักศึกษามีการใช้สื่อออนไลน์ด้วยเหตุผลที่เนื้อหารวมไปถึงแบบฝึกหัดมีความหลากหลาย
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และทันสมัยกว่าการใช้แบบเรียน ดังนั้นการปรับปรุงแบบเรียนจาเป็นต้องพัฒนาให้มีทันต่อยุคสมัย
ในปัจจุบัน ทั้งรูปแบบที่ต้องหลากหลายและเนื้อหาต้องทันเหตุการณ์
ตารางที่ 4-26 เนื้อหาแต่ละบทมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
ประเด็นคาถาม

ร้อยละ

อันดับ

100
23
123

81.30
18.70
100.00

1
2

DP
U

13. เนื้อหาแต่ละบทมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
- ดีอยู่แล้ว
- เนื้อหาแต่ละบทขาดความต่อเนื่อง
รวม

จานวน (คน)

จากตารางพบว่า เนื้อหาแต่ละบทมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันดีอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ
81.30 รองลงมา คือ เนื้อหาแต่ละบทขาดความต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.70 ตามลาดับ

จากตารางที่ 4.14-4.26 มีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบเรียนดังต่อไปนี้
1. ความทันสมัยของประโยคตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 56.91 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็น
ควรให้ปรับปรุงแบบเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรจะให้ เนื้อหาของประโยคภาษาญี่ปุ่นใน
แบบเรี ย นนั้น มี ค วามทั น สมั ย และหลากหลายมากกว่ า เดิ ม เช่ น ควรมี เ นื้ อ หาที่ สอดคล้ อ งกั บ
เหตุ ก ารณ์ ปัจ จุ บั น โดยสอดแทรกค าศัพ ท์ที่เ กี่ ยวข้ องกับ ชีวิต ประจ าวัน ลงไปมากขึ้น เพื่อให้
ประโยคตัวอย่างน่าสนใจน่าติดตามอ่าน
2. ความทันสมัยของบทสนทนา ร้อยละ 54.47 มีความเห็นว่าควรปรับให้บทสนทนามีมาก
กว่าเดิมเพื่อความหลากหลายและให้มีความทันสมัย โดยไม่เน้นสถานการณ์ที่เป็นพิธีรีตองแต่มี
ความผ่อนคลายสอดคล้องกับวัยของผู้อ่าน คือ ช่วง 18-24 ปีมากกว่าเดิม ซึ่งประเด็นนี้มีความ
สอดคล้องกับข้อแรกอย่างมี นัยยะสาคัญ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้อ่านต้องการนาประโยคตัวอย่าง
ด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น มาใช้งานจริงในบทสนทนามากกว่าการอ่านจับใจความแบบทิศทาง
เดียวที่ไม่มีการโต้ตอบจากคู่สนทนา
3. คาอธิบายไวยากรณ์และคาแปลภาษาไทย ร้อยละ 53.66 ของนักศึกษามีความเห็นว่า
คาอธิบายที่เป็นภาษาไทยนั้นใช้ภาษาที่เป็นทางการมากเกินไป ทาให้การอ่านนั้นไม่สนุกและเข้าใจ
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ได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น สิ่งที่นักศึกษาต้องการเห็นคือคาอธิบายที่กระชับ ทันสมัย ไม่เป็นทางการ
มากนัก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ เนื่องจากการอ่านจะไม่น่าเบื่อ
4. ความทันสมัยของแบบฝึกหัด ร้อยละ 48.79 ของนักศึกษา ต้องการเห็นแบบฝึกหัดที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบัน เพื่อการฝึกทาแบบฝึกหัดนั้นมีความสนุกสามารถมี
สมาธิอยู่กับการฝึกฝนได้นาน

DP
U

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู้จนสามารถนาไปใช้ได้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการฝึกฝนเป็นหลักเพราะนอกจากปริมาณคาศัพท์ที่มากมายในภาษาญี่ปุ่นแล้ว โครงสร้าง
ทางภาษาหรือหลักไวยากรณ์ยังมีจานวนมากและส่วนใหญ่มีหลักการที่แตกต่างกับภาษาไทยอย่าง
สิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่นหลักการแปล จาเป็นต้องรู้ว่าประธานของประโยคนั้นคือใคร จากนั้นจึงต้อง
แปลจากข้างหลังมาข้า งหน้า จึงจาเป็น อย่างยิ่งที่ผู้เ รียนต้องหมั่นฝึกฝนทักษะหลังจากที่เรี ยน
ไวยากรณ์มาแล้ว เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ T-test และ F-test เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน

วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการแปลความหมายค่า เฉลี่ยการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้หลัก เกณฑ์แ ต่ล ะช่ว ง
คะแนนเท่ากัน เป็นแบบประเมิน ค่าห้าระดับ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5 มากที่สุด 4 มาก 3
ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
ระดับที่ 5 ช่วงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับที่ 4 ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
ระดับที่ 3 ช่วงคะแนน 2.50 -3.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับที่ 2 ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับที่ 1 ช่วงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยสุด
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ตารางที่ 4-27 เหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
MEAN
(X )

S.D.

ระดับความ ลาดับที่
คิดเห็น

1. เนื้อหามีความทันสมัยและหลากหลาย

4.46

0.813

มาก

1

2. รูปแบบการนาเสนอน่าสนใจ
3. ภาษาที่ใช้อธิบายกระชับเข้าใจง่าย
4. ตัวหนังสืออ่านง่าย
5. คาศัพท์น่าสนใจ
6. ภาพที่ใช้สื่อความหมายมีความน่าสนใจ
7. พกพาสะดวก
8. สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
9. สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.75
3.82
4.01
4.02
3.81
3.76
3.47
3.43

0.995
1.160
0.854
0.992
0.995
1.148
1.244
1.248

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

7
4
3
2
5
6
8
9

รวม

3.83

1.049

มาก
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เหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์
ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ในด้านเนื้อหามีความทันสมัยและ
หลากหลาย มีค่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น คาศัพท์น่าสนใจและตัวหนังสืออ่านง่าย นั้น
แสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษาในปัจจุบันพุ่งประเด็นไปที่ความทันสมัยและ
น่าสนใจเป็นหลัก ในขณะที่ความรวดเร็วของการใช้งานของสื่อออนไลน์กลับอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับท้ายๆ แสดงให้เห็นว่ าเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเนื้อหาอันทันสมัย หลากหลาย ทันต่อสถานการณ์ มีคาศัพท์
ที่ดึ ง ดู ด ความสนใจและเหมาะสมกับ ผู้ เ รี ย น รวมไปถึ ง มี ตัว หนั งสื อ ที่ อ่า นง่ า ย ซึ่ง การพั ฒ นา
แบบเรียนในลักษณะของหนังสือเรียนนั้นสามารถนาผลการวิเคราะห์นี้มาสร้างเป็นแบบเรียนที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาในยุคปัจจุบันได้
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ตารางที่ 4-28 การหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนักศึกษา ด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน

พฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น

MEAN
(X )

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.61

0.57

มากที่สุด

2. เพื่อศึกษาหลักไวยากรณ์

3.85

0.91

มาก

3. เพื่อศึกษาวิธีเขียนตัวอักษรคันจิ

3.88

1.03

มาก

4. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
ญี่ปุ่น

4.00

0.92

มาก

5. เพื่อฝึกฝนทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น

4.08

0.82

มาก

6. เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น

3.83

0.93

มาก

7. เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการออกเสียง

3.78

1.08

มาก

8. เพื่อฝึกฝนทักษะการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น

3.74

1.21

ปานกลาง

9. เพื่อฝึกฝนทักษะการโต้ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น

3.36

1.23

ปานกลาง

รวม

3.87

0.96

มาก

DP
U

1. เพื่อค้นหาความหมายของคาศัพท์
ภาษาญี่ปุ่น

จากตาราง 4.28 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่น
จานวน 123 คน มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อฝนฝึกทักษะด้านต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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(xˉ = 3.87 , S.D=0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ มากกว่า 7
วัต ถุ ประสงค์ มี เ พี ยงการน าสื่ อออนไลน์ ไ ปใช้ ฝึก การท าข้ อสอบและฝึก ทัก ษะการโต้ต อบเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นที่อยู่ในระดับ ปานกลาง
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หากพิจารณา ค่าความแตกต่าง S.D. ของแต่ละวัตถุประสงค์แล้ว พฤติกรรมการใช้งานผ่าน
สื่อออนไลน์เพื่อค้นหาความหมายของนักศึกษาซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.57 มีความแตกต่างพอสมควรกับ
พฤติกรรม การใช้งานเพื่อฝึกฝนการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น (1.21) และการฝึกฝนทักษะการ
โต้ ต อบเป็น ภาษาญี่ปุ่น (1.23) แสดงให้เ ห็น ข้อเท็จจริงเชิงพฤติกรรมว่า นักศึกษาใช้งานสื่อ
ออนไลน์โดยเน้นหนักไปที่การสืบค้นความหมายของคาศัพท์เป็นหลัก เมื่อเทียบกับการนาความรู้ที่
ศึกษาไปใช้งานจริงอย่างการทาข้อสอบหรือโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่น วิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมการ
เรียนโดยรวมนั้น เป็นไปเพื่อตอบข้อสงสัยของตนเองในระยะสั้นหรือเพื่อทาการบ้านและรายงานที่
ได้รับมอบหมายมากกว่าการเรียนเพื่อนาไปใช้งาน
เมื่อทาการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามว่ามีการนาสื่อออนไลน์
ไปใช้เพื่อทาข้อสอบและฝึกโต้ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด นั้นจะมีแนวโน้ม
ใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในทุกรูปแบบอยู่ในระดับมากและมากที่สุดตามไปด้วย ซึ่ง
สามารถอนุมานได้ว่านักศึกษากลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ใช้งานสื่อออนไลน์เท่านั้นแต่ยังมีความสนใจศึกษา
หาความรู้จากสื่ออย่างหนังสือเรียนอีกด้วย เนื่องจากสื่อออนไลน์นั้นมีข้อจากัดอยู่ที่การอธิบาย
หลักไวยากรณ์และการนาเสนอเทคนิคการทาข้อสอบรวมไปถึงการเฉลยเนื้อหาจากข้อสอบ จึง
สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาโดยส่วนใหญ่จะใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นในด้านการ
ค้นหาความหมายมากที่สุด
การสารวจข้อมูลครั้งที่ 1 ข้างต้นนี้ จะนาข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการตอบคาถามของนักศึกษา
เกี่ยวกับแบบเรียน มินนะโนะนิฮงโกะ และพฤติกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่ นผ่านสื่อออนไลน์ นามา
วิเคราะห์และไปพัฒนาเป็นแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นฉบับใหม่ที่มีความเหมาะสมกับความ
คิดเห็นและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา โดยยึดหลักการพัฒนา
หนังสือเรียนภายใต้หลักการของ Khalid Mahmood (2011: 174) ซึ่งได้เขียนบทความถึง
ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีไว้ ใน Journal of Research and Reflections in Education
(December 2011) โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งหมด 40หัวข้อ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 8 หัวข้อ
ใหญ่คือ
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1. Conformity to curriculum policy and scope หนังสือแบบเรียนนั้นต้อง
สอดคล้องกับนโยบาย
หลักสูตรและขอบเขตของวิชา ทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์หลักของวิชานั้น
2. Vocabulary and Format ระดับการใช้คาศัพท์ และรูปแบบการจัดวางเนื้อหา ของ
หนังสือ การจัดรูปหน้า รูปเล่ม ภาพประกอบที่สวยงาม คุณภาพการพิม พ์ ขนาดตัวอักษร ความ
ง่ายและความชัดเจนในการอ่านเนื้อหาต้องมีคุณภาพ
3. Horizontal and vertical alignmentod the text หนังสือแบบเรียนที่ดีควรมีการ
เปรียบเทียบ
หนังสือนั้นทั้งแนวนอน (เปรียบเทียบกับหนังสือจากสานักพิมพ์อื่นที่เขียนในหัวข้อหรือระดับชั้น
เดียวกัน) และแนวตั้ง ( เปรียบเทียบความลึกของเนื้อหาที่เขียน ว่าเหมาะสมกับระดับชั้นหรือไม่
และมีเนื้อหาที่ยากขึ้นเป็นลาดับหรือไม่ ) รวมทั้งดูรูปแบบการประเมินความรู้และแบบฝึกหัดท้าย
บทเรี ย นว่ า สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่ เ รี ย นหรื อ ไม่ การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาจากง่ า ยไปยากหรื อ
ความสัมพัน ธ์ระหว่างบทเรี ยนภายในหนังสือและการจัดเรียงลาดับเนื้อหาและการนาเสนอ มี
ขั้นตอนที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
4. Acceptability ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ย อ ม รั บ ห นั ง สื อ แ บ บ เ รี ย น ที่ ดี ค ว ร
คานึงถึง สภาพแวดล้อมของผู้เรียน และความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย การใช้
ตั ว อย่ า งประกอบการอธิ บ ายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ชั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใ จได้ ง่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งการเข้ารูปเล่ม ความน่าเชื่อถือของผู้เขียน และการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
เป็นต้น
5. Text Reliability เนื้อหามีความถูกต้องทั้งข้อมูลและข้อเท็จจริง และเป็นข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
6. Cognitive Development and Creative thinking เนื้อหาสาระในหนังสือควรเน้นที่
พัฒนาการทางสติปัญญาและส่งเสริมกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์
7. Learning and Assessment การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละบท เพื่อส่งเสริมการใช้เนื้อหาที่เรียนในการนาไปประยุกต์ใช้
8. Bias free หนังสือแบบเรียนที่ดีควรมีความเป็นกลาง ไม่ลาเอียง ใช้ถ้อยคาที่แสดงถึง
ความเคารพในความแตกต่างและให้เกียรติเพศสตรี ชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
แบบเรียนที่ดีนั้นมีลักษณะตามที่กล่าวไปข้างต้น แต่เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันจะพบว่านิยมศึกษาเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆมากกว่าจะศึกษาจากแบบเรียน
หรือตารา ซึ่งอาจจะทาให้ผู้เรียนได้ศึกษาในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบรูณ์เท่าที่ควร ดังนั้นจึงเป็นที่มา
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ของการวิจัยเพื่อหารูปแบบของแบบเรียนที่ เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นของนักศึกษาไทยในปัจจุบัน
การวิเคราะห์แบบเรียนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นและพฤติกรรม
การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์จากประชากรซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รวม
ทั้งสิ้น 123 คน มาเป็นหลักในการพัฒนาแบบเรียนใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานสื่อการเรียนรู้
ในแบบหนังสือเข้ากับสื่อออนไลน์ที่นักศึกษานิยมใช้งานเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่ น โดยยึดหลักหนังสือ
เรียนที่ดีตามทฤษฎีข้างต้น ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบเรียนที่ได้พัฒนาแล้วเป็น
หัวข้อสาคัญต่างๆดังต่อไปนี้
1. หน้าปกหนังสือเรียน จากการสารวจความคิดเห็น พบว่าหน้าปกเป็นแรงจูงใจอันดับแรก
ที่จะทาให้ผู้อ่านรู้สึกเกิดความสนใจ ดังนั้นจึงต้องมีสีสันและรูปภาพที่ดึงดูดสายตาผู้อ่านซึ่งเป็น
นักศึกษาที่อยู่ในวัยอายุ 17-22 ปี เพื่อทาให้หนังสือเรียนนั้นมีความเป็นมิตรกับผู้อ่าน ไม่แข็งกระ
ด่าง และต้องทาให้ผู้เห็นเกิดความสนใจว่าเนื้อหาในหน้าต่อๆไปคืออะไร โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เกิน 53% ให้ค วามเห็น ตรงกัน ว่าต้องเป็นหน้า ปกที่มีรู ปและสีที่ดึงดูดกว่า เดิม ผู้วิจัยจึงได้ ข้อ
สรุปว่า หนังสือเรียนรุ่นใหม่ควรเป็นภาพสีที่มีรูปภาพโดดเด่นและมีคาอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเรี ยน
ที่ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องใด
2. ขอบเขตของเนื้อหาและลาดับการนาเสนอ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น มินนะ โนะ นิฮงโกะ
หรื อหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้นทั่วไปนั้น จะมีขอบเขตของเนื้อหาที่ค ล้า ยคลึงกั นเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทีละขั้นตามความเหมาะสมจากง่ายไปสู่ยาก ซึ่งเนื้อหาของแบบเรียนที่พัฒนา
แล้ วจะยึด ตามเนื้อ หาของหลัก สู ตรภาษาญี่ ปุ่ น ธุ ร กิจ ของมหาวิท ยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ต ย์ เพื่อ ให้
นักศึกษาสามารถนาไปใช้งานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยได้ด้วย
ในด้านลาดับการนาเสนอ จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่านักศึกษา 73% เห็นตรงกันว่า
แบบเรียนมาตรฐานอย่าง มินนะ โนะ นิฮงโกะ มีลาดับการนาเสนอที่เหมาะสมอยู่แล้ว ดังนั้ นการ
พัฒนาจะเป็นการเพิ่มเติมและจัดรูปเล่มให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยการใช้ภาพและคาอธิบายที่
ทันสมัยเหมาะกับช่วงวัยของผู้อ่านเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านอยู่กับหนังสือเรียนได้นานกว่าหนังสือเรียน
รูปแบบเดิม
3. ตัวอักษรและการวางบรรทัด จากข้อมูลพบว่า รูปแบบของตัวษรที่นักศึกษาต้องการให้
ปรับปรุงคือรูปแบบที่อ่านง่ายกว่าเดิม โดยลงความเห็นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สามารถอ่านได้
อย่างราบรื่น ไม่เกิดความรู้สึกตึงเครียดมากเกินไป ทั้งนี้ระยะห่างระหว่างบรรทัดนั้นก็มีความสาคัญ
เมื่อหนังสือเรียนส่วนใหญ่ มักอัดแน่นไปด้วยตัวหนังสือในแต่ละหน้า เพื่อประหยัดหน้ากระดาษ
หรือเพื่อบีบอัด เนื้อหาให้อยู่ใ นรู ปเล่ม ซึ่งเมื่อวิเ คราะห์ถึงพฤติกรรมการอ่า นของวัยรุ่น ไทยใน
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ปัจจุบันพบว่าทักษะและสมาธิในการอ่านนั้นลดลงและหันไปอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า
เพราะสื่อดังกล่าวสามารถย่อและขยายร่วมทั้งหมุนหน้าจอได้ เรียกได้ว่าเป็นอิสระมากกว่าหนังสือ
รูปแบบตัวอักษรในสื่อออนไลน์นั้นหากสั งเกตดูจะพบว่ามีความหลากหลายกว่าในหนังสือ
แบบเรียน โดยเฉพาะจุด ที่เ ป็น เนื้อหาสาคัญ จะมีรู ปแบบและขนาดที่เด่นชัดเพื่อดึงดูดสายตา
รวมถึงข้อความที่เป็นหัวข้อหลัก หรือหัวข้อรองก็จะมีรูปแบบตัวอักษรที่โดดเด่น ต่างจากข้อความ
ในเนื้อหาทั่วไปอีกด้วย ดังนั้นแบบเรียนรุ่นใหม่ควรมีการปรับให้เกิดความหลากหลายด้านรูปแบบ
ตัวอักษร เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการมองเห็นให้มากกว่าเดิม และควรมีระยะห่างระหว่าง
บรรทัดที่มากขึ้น เพื่อลดภาระของสายตาในการอ่านข้อความที่ต่อเนื่องยาวๆ ซึ่งจะเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการอ่านของวัยรุ่นสมัยปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไปเป็นการชอบการอ่านแบบสั้น กระชับ
จบภายในไม่กี่วรรคตอนนั้นเอง
4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อออนไลน์ จากข้อมูลแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการใช้งาน
สื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า มี ก ารใช้ ง านในหลายรู ป แบบเช่ น
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ สื่อวิดีโอยูทูบ สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค หรือเว็ บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัตถุประสงค์หลักที่มีการใช้สื่อออนไลน์เรียนรู้
มากที่สุดเกือบ 100% ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ การใช้งานเพื่อค้นหาคาศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้วิ จั ย จึ ง ได้ ข้อ สรุ ป ว่า การเรี ยนภาษาญี่ปุ่ น ของนั กศึ กษาปั จจุ บัน เลิ กใช้ง าน
พจนานุกรมในรูปแบบของหนังสือไปเกือบจะสมบรูณ์แบบแล้ว แต่หันมาพึ่งเทคโนโลยีสื่อออนไลน์
เพราะความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิ กส์เกิดขึ้นมากที่
สามารถใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดั ง นั้ น แบบเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ จ ะมี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เข้ า กั บ สื่ อ ออนไลน์ ทุ ก ชนิ ด ที่
นักศึกษานิยมใช้งาน โดยเป็นการแนะนาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและวิธีใช้งานสื่อนั้นๆเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและมีความถูก ต้องมากที่สุด เช่นการแนะนาแอพพลิเคชั่นสาหรับพจนานุกรม
ภาษาญี่ ปุ่ น -ไทย หรื อ ไทย-ญี่ ปุ่ น แอพพลิ เ คชั่ น ส าหรั บ ฝึ ก การสนทนาโต้ ต อบประโยคใน
ชีวิตประจาวัน หรือเว็บไซต์สอนการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น สอดแทรกอยู่ในแบบเรียนในส่วนต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือและใช้งานจากสื่อออนไลน์ไปพร้อมๆกันให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
จากข้อมูลแบบสอบถามในตางราง 2.3.2 พบว่า วัตถุประสงค์การใช้งานสื่อออนไลน์อย่าง
โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้น ผู้ตอบมีการใช้งานเพื่อค้นหาความหมาย
ของค าศัพท์มากที่สุด เหนือกว่า วัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ ดังนั้น การปรั บปรุ งพัฒนาหนังสือเรี ยน
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนจึงต้องสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
พจนานุกรมออนไลน์เข้าไปด้วยเป็นอันดับแรก
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ทั้งนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปในที่มาและความสาคัญของปัญหาซึ่งระบุว่า แหล่งข้อมูลการเรียนรู้
จากสื่อออนไลน์ใ นปัจจุบัน ยังขาดการคัดกรองด้านความถูกต้องของเนื้อหาอยู่มาก ดังนั้นแล้ว
ประเด็ น ส าคั ญคื อ ตั ว หนั ง สื อ เรี ย นหรื อ แบบเรี ย นควรจะมีร ายละเอี ย ดเพื่ อ แนะน าการใช้ ง าน
แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตสอดแทรกอยู่ด้วย ในที่นี้ก็คือ การแนะนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งาน
รูปแบบต่างๆ โดยเป็นการระบุรายละเอียดและอธิบายการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักสื่อที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้และมีทิศทางในการเรียนที่ชัดเจนต้องตามวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณของแอพพิลเคชั่นบทมือถือนั้นมีมากมายมหาศาล การปล่อย
ให้ผู้เรี ยนค้น หาสื่อด้ วยตนเองมาประกอบการเรี ยนอาจทาให้เ กิดความสับสนได้ แบบเรี ยนที่
พัฒ นาแล้ วจึ งได้ จั ด ท าข้ อมู ลที่ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ย วกับ การใช้ง านแอพพลิเ คชั่ น อย่า งถู กต้ องและมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่ได้ประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนไป
ด้วย
การให้ความรู้และแนะนาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือเรียนที่พัฒนาแล้ว
นั้นจะแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆตามข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม คือ
4.1 แอพพลิ เ คชั่ น เกี่ยวกับ ค าศั พท์ ได้แ ก่ เพื่อ ค้น หาความหมายจากภาษาญี่ ปุ่ น เป็ น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
4.2 แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและพูดตามสาเนียง
จริงของภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ แบบตอบสนอง (Response) ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถอยู่กับบทเรียนได้อย่างยาวนานกว่าการเพ่งสมาธิอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว เป็นการเพิ่ม
การใช้ ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารจดจ าค าและประโยคต่ า งๆมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอีกด้วย
4.3 แอพพลิ เ คชั่ น เกี่ ย วกั บ การเขี ย นตั ว อั ก ษรคั น จิ ห รื อ ตั ว จี น เพื่ อ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง
ความหมายจากรากศัพท์และวิธีการเขียนซึ่ง การอธิบายตัวอักษรคันจิทั้งหมดลงในหน้ากระดาษ
จะสิ้นเปลืองทรัพยากรจานวนไม่น้อยเนื่องจากตัวอักษรมีปริมาณมากและจะทาให้เสียเวลาในการ
ค้นหานาน จึงเหมาะที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างแอพพลิเคชั่นมาช่วยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.4 แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับแบบฝึกหัด การทาแบบฝึกหัดจากสื่อออนไลน์นั้นสร้างแรงจูงใจ
ได้มากกว่าการทาจากหนังสือเรียน เพราะข้อจากัดของหนังสือนั้นมีมากกว่าโดยเฉพาะด้านสี สี
ต่างๆที่ปรากฏนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการรับรู้ทางสมองซึ่งสามารถกระตุ้นการรับรู้และการจดจา
ได้ดีกว่า ดังนั้นหนังสือเรียนที่ดีควรเป็นการพิมพ์สี เพราะฉะนั้นการใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในการทา
แบบฝึกหัดจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีกว่า นอกจากนี้รูปแบบของแบบฝึกหัดยังมีหลากหลาย มี
ความน่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน เพียงแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้งานที่กว้างมากเกินไป
อาจจะท าให้ ผู้ เ รี ย นหลุ ด ออกนอกเป้ า หมายที่ บ ทเรี ย นวางเอาไว้ ดั งนั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารคั ด สรร
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แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละบทเอาไว้ด้วย เช่นบทที่ 1 ของแบบเรียน
ที่พัฒนาแล้วจะให้ผู้เรียนได้ลองตอบความหมายของคาศัพท์ที่อยู่ในบท และมีการฝึกตอบคาถาม
ของตัวละครเป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
สิ่งที่ต้ องระวังอีกอย่า งหนึ่งก็คือ การป้องกั น ไม่ใ ห้ผู้เ รี ยนหัน ไปพึ่ งแต่แ อพพลิเ คชั่น มาก
เกินไป จึงควรสร้างความเชื่อมโยงกับแบบเรียนเอาไว้ด้วย โดยการตั้งคาถามในแบบฝึกหัด จาก
โจทย์ที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นหรือสื่อออนไลน์ เพื่อให้นามาเขียนตอบลงในแบบเรียน หรือการตั้ง
คาถามจากเว็บไซต์วิดีโอบนยูทูบ โดนให้ผู้อ่านได้หาคาตอบจากคลิปวิดีโอ มาตอบลงในหนังสือ
ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะด้านการฟังและไหวพริบต่างๆ มากกว่าแบบฝึกหัดรูปแบบเดิมที่ให้ผู้เรียน
ได้ ฝึ กฝนอยู่ กับ หน้ า กระดาษเพีย งอย่า งเดี ยว ประเด็ น สาคัญ คือการใช้ สื่อออนไลน์เ ป็ น เพีย ง
เครื่องมือในการค้นหาคาตอบและฝึกฝนเท่านั้น
การพัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนักศึกษา
นอกจากจะยึดหลักพัฒนาหนังสือเรียนภายใต้ท ฤษฎีของ Khalid Mahmood แล้ว ผู้วิจัย
ได้นาทฤษฎีการเรียนรู้ของ มูลลีย์ (George J. Mouly) มาประยุกต์ในการพัฒนาแบบเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก
ที่สุด ตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
1. เกิดแรงจูงใจ (Motivation) มูลลีย์ กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่อินทรีย์เกิดความต้องการหรือ
อยู่ใ นภาวะที่ขาดสมดุ ลก็จ ะมีแ รงขับ (Drive) หรื อแรงจูงใจ (Motive) เกิดขึ้ น ผลักดัน ให้เ กิ ด
พฤติกรรมเพื่อหาสิ่งที่ขาดไปนั้นมาให้ร่างกายที่อยู่ในภาวะที่พอดี แรงจูงใจมีผลให้แต่ละคนไวต่อ
การสัมผัสสิ่งเร้ า แตกต่ า งกัน เป็ น สิ่งที่จะกาหนดทิศ ทางและความเข้มของพฤติ กรรม และเป็น
สิ่งจาเป็นเบื้องต้นสาหรับการเรียนรู้
แบบเรียนที่พัฒนาแล้วจะพยายามสร้างแรงจูงใจเบื้องต้นให้กับผู้อ่านโดยการใช้ภาพและ
ภาษาที่ดึงดูดและชักนาให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้เนื้อหาในหน้าถัดไปเรื่อยๆ โดยมีการสอดแทรก
เทคนิคในการเรียนและจดจาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการแนะนาสื่อออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยง
ได้ด้วยอุปกรณ์มือถืออย่างแอพพลิเคชั่นเอาไว้เป็นระยะในหน้าหนังสือเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเนื้อหาบทนั้นๆ และนาสื่อนั้นไปใช้เรียนร่วมกับการเรียนผ่านแบบเรียนเล่มนี้
2. กาหนดเป้าประสงค์ (Goal) เมื่อมีแรงจูงใจเกิดขึ้นแต่ละบุคคลก็จะกาหนดเป้าประสงค์ที่
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป้าประสงค์ บางครั้งอาจจะเลื่อนลอย บางครั้งอาจกาหนดขึ้น เพื่อ
สนองความต้องการทางสรีระ หรือบางครั้งเพื่อสนองความต้องการทางสังคม
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งานวิจั ยหรื อหนังสือเกี่ยวกับเทคนิค การเรี ยนให้เก่งจานวนมากให้ความสาคัญกับ การ
กาหนดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเดินไปสู่งเป้าหมายที่
วางเอาไว้ไ ด้ อย่า งเป็นรู ปธรรรม ไม่สะเปะสะปะ ดังนั้น แบบเรี ยนที่พัฒนาแล้วจึงจาเป็น ต้อง
กาหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนเอาไว้ให้ชัดเจนในแต่ละบท สาหรับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเล่มนี้จะเป็น
การกาหนดเป้าหมายง่ายๆ ไม่เยิ่นเย้อ ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจเป้าหมายและสิ่งที่ต้องเรียนรู้จบ
ภายในหนึ่งหน้าเท่านั้น
3. เกิดความพร้อม (Readiness) คนแต่ละคนมีขีดความสามารถที่จะรับ และความต้องการ
พื้นฐานเพื่อที่จะเสาะแสวงหาความพอใจ หรือหาสิ่งที่จะสนอง ความต้องการได้จากัดและแตกต่าง
กันไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล กล่าวได้ว่าสภาพความพร้อมในการเรียนของบุคคล
นั้นจะต้องอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ หลายประการ อาทิเช่น ความเจริญเติบโตของโครงสร้างทาง
ร่างกาย การจูงใจ ประสบการณ์ด้วย
เนื่องจากแบบเรียนที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะเน้นไปที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเป็นหลัก ดังนั้น
ความพร้อมของผู้อ่านจะถูกจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้รูปแบบเดียวกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็คือ “การเป็นผู้
เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น” ถือว่าเป็นองค์ประกอบความพร้อมที่มีความเหมือนกัน ยังผลให้การเรียนรู้
จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถชี้นาพฤติกรรมการเรียนรู้ในระหว่างอ่านแบบเรียนเล่มนี้ได้ใน
ลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ผู้อ่านไม่จาเป็นต้องมีทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นใดๆมาก่อนทั้งสิ้น เนื่องจาก
แบบบเรียนถูกปรับสามารถอ่านเข้าใจได้แม้ว่ายังไม่เคยรู้จักภาษาญี่ปุ่นเลยก็ตาม
4. มีอุปสรรค (Obstacle) อุปสรรคจะเป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ
กับเป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีอุปสรรค หรือสิ่งกีดขวางเราก็จะไปถึงเป้าประสงค์ได้โดยง่าย ซึ่งเราก็
ถือว่าสภาพการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาและเรียนรู้ ตรงกันข้ามการที่
เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้จะก่อให้เกิดความเครียดและจะเกิดความพยายามที่จะหาวิธีการ
แก้ปัญหา ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
อุปสรรคหนึ่งที่พบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นต้องประสบคือ การอ่านตัวอักษรฮิระกะนะ
และคะตะกะนะ อันเป็นพื้นฐานแรกสุดที่ผู้เรียนจาเป็นต้องมี เพื่อลดอุ ปสรรคดังกล่าว แบบเรียน
จะได้จัดพิมพ์คาอ่านเป็นภาษาอังกฤษกากับเอาไว้กับภาษาญี่ปุ่นทุกคา ซึ่งจะเป็นการลดอุปสรรค
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะอ่านหนังสือต่อไป ไม่เกิดความเครียดในการเรียน นอกจากนี้คาอธิบาย
หลักไวยากรณ์และคาแปลประโยคตัวอย่างที่เป็นภาษาไทยนั้นจะมีการปรับให้เข้ากั บวัยของผู้อ่าน
ให้มีความเป็นกันเอง เป็นมิตรและทันสมัย ลักษณะคล้ายๆการอ่านบรรยายจากสมุดโน้ตของเพื่อน
วัยเดียวกัน อันจะเป็นการลดความเครียด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและเรียนรู้ไปถึงเป้าหมายที่
แบบเรียนกาหนดไว้ในแต่ละบทได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วอีกทางหนึ่งด้วย
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5. การตอบสนอง (Response) เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ มีเป้าประสงค์ เกิดความพร้อม และ
เผชิญกับอุปสรรคเข้าก็จะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น พฤติกรรมนั้นอาจเริ่มด้วยการตัดสินใจ เกิด
อาการตอบสนองที่เหมาะสมทดลองทาแล้วปรับปรุงแก้ไขการตอบสนองนั้นให้แก้ปัญหาได้ดีที่สุด
ซึ่งแนวทางของ การตอบสนองอาจมุ่งสู่เป้าประสงค์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หนังสือหรื อแบบเรี ยนทั่วๆไปในปัจจุบัน จะไม่ส ามารถประเมิน ผลด้วยการตอบโต้หรื อ
ตอบสนองของผู้เรียนได้ ซึ่งเป็นข้อจากัดอันใหญ่หลวงของแบบเรียนที่เป็นหนังสือ ดังนั้นผู้วิจัยจะ
ได้ ส ร้ า งแบบเรี ย นที่ ส ามารถให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารตอบสนองด้ ว ยทั ก ษะด้ า นต่ า งๆได้ ด้ ว ย โดยการ
สอดแทรกแหล่งการเรียนรู้ของสื่อออนไลน์ลงไปในหนังสือดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อที่หนึ่ง
ยกตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ เรี ย นเรื่ อ งการทั ก ทายเป็ น ภาษาญี่ ปุ่ น ในแบบเรี ย นจะแนะน า
แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับบทสนทนาและทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้ 2 แอพพลิเคชั่น และอธิบาย
การใช้งาน จากนั้นนาให้ผู้เรียนกดเข้าไปลองใช้งานด้วยตัวเอง จากนั้นเมื่อผู้เรียนทดลองใช้แล้ว
จะต้องกลับมาตอบคาถามในแบบเรียนเมื่อถึงช่วงที่เป็นแบบฝึกหัดวิธีนี้จะทาให้การเรียนรู้ไม่จากัด
อยู่แค่ในหนังสือเรียนเท่านั้น แต่จะเป็น การฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น การฟังและพูดตาม เป็นการเรียนรู้สาเนียงการอออกเสียงภาษาญี่ปุ่ นจริงๆ ผ่าน
สื่อออนไลน์ และเมื่อเรียนรู้และจดจาแล้วจะได้ทบทวนอีกครั้งในช่วงแบบฝึกหัดซึ่งต้องนาคาตอบ
ที่ได้ฟังมาจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาตอบลงแบบฝึกหัด
พฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือ การเสพติดโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
กลายเป็นปัจจัยที่ 5 สาหรับวัยรุ่นไปแล้ว การจะไปห้ามไม่ให้ใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือ
แม้ ก ระทั่ ง หาวิ ธี ล ดปริ ม าณการใช้ ง านโทรศั พ ท์ ข องวั ย รุ่ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ย ากเย็ น ยิ่ ง นั ก ดั ง นั้ น
แบบเรียนสมัยใหม่จะควรปรับตัวเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้เรียนให้ได้
วิธีหนึ่งก็คือการสอดแทรกแอพพลิเคชั่นหรือแหล่งการเรียนรู้ เข้าไปในหนังสือพร้อมทั้งอธิบายการ
ใช้งานให้ชัดเจนและถูกต้องจะเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับการเรียนรู้ผ่านสื่อหนังสือ เรียนและ
สื่อออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเอง
6. การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงก็หมายถึง การได้รางวัลหรือให้สิ่งเร้าที่
ก่อให้เกิดความพอใจ ซึ่งปกติผู้เรียนจะได้รั บหลังจากที่ตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงไม่จาเป็นต้อง
เป็นสิ่งของหรือวัตถุที่มองเห็นได้เสมอไป เพราะความสาเร็จ ความรู้ ความก้าวหน้า ฯลฯ ก็เป็นตัว
เสริมแรงได้เช่นเดียวกัน
สื่อออนไลน์ที่สอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนนั้นไม่เพียงแต่จะมีแค่การ
ฝึกฝนหรืออธิบายเท่านั้น แต่แอพพลิเคชั่นที่เลือกนาเสนอไปนั้ นจะมีส่วนที่อยู่ในรูปแบบของการ
สอบหรือเกมอยู่ด้วย เมื่อผู้เรียนได้ลองเล่นก็จะมีคะแนนสะสม มีการจัดอันดับ ซึ่งตามธรรมชาติ
ของมนุษย์แล้วนั้นชื่นชอบความท้า ทาย การเอาชนะ เมื่อมีเพื่อนเล่นหรือมีการแข่งขันก็จะเกิด
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ความอยากเอาชนะขึ้น มา หนังสื อเรี ย นที่ พัฒ นาแล้ว ได้ น าจุดเด่น ด้า นนี้ ของแอพพลิเ คชั่ น ใน
ปัจจุบันมาใช้ด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความท้า ทายความสามารถของตนเอง เมื่อ
ได้เรียนผ่านไปแล้วในระยะหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนซ้าและทบทวนผ่านสื่อ
ออนไลน์นั่นเอง
7. การสรุปความเหมือน (Generalization) หลังจากที่ผู้เ รียนสามารถตอบสนองหรือหา
วิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าประสงค์ได้แล้ว เขาก็อาจจะประสงค์ใช้กับปัญหา หรือสถานการณ์ที่จะพบใน
อนาคตได้นั้นก็แสดงว่า ผู้เ รียนเกิดความสามารถที่จะสรุปความเหมือนระหว่างสถานการณ์การ
เรี ย นรู้ ที่ มีม าก่ อน กับ ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ที่ เ พิ่ ง จะพบใหม่ ซึ่ ง เป็ น การขยายขอบเขตของ
พฤติกรรม
การสรุ ปความเหมือนนั้นอาจเทียบเคียงได้กับแบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสือเรียนก็ว่าได้
ดังนั้นการจะทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและหนักแน่นตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ แบบฝึกหัดจะทา
หน้าที่เป็นตัวประเมินชั้นเยี่ยมว่าผู้เรียนนาความรู้ที่ได้มาใช้งานหรือประยุกต์ตอบคาถามได้มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุดของการทาแบบฝึกหัดนั้น ไม่ใช่ความ
ถูกต้องของไวยากรณ์หรือคาศัพท์แต่เป็นความเข้าใจในคาถาม หรือความพยายามในการตอบ
คาถาม อธิบายง่ายๆก็คือสาหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งจะเต็มไปด้วยคาศัพท์จานวนมาก แล้ว
จะต้องเจออุปสรรคด้านการเรียงไวยากรณ์ที่จะตรงกันข้ามกับภาษาไทย การเข้าใจคาถามและ
สามารถตอบไปในทิศทางเดียวกันได้นั้น สาคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเป็นอย่างมาก หาก
ผู้เรียนมีความพยายามในการตอบสามารถตอบได้อยู่ในบริบทเดียวกับคาถาม แม้จะเรียงประโยค
ผิดแต่นั้นจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน เรียนมาถูกทางแล้ว การจะเก่งหรือไม่นั้นยังไม่ใช่สาระสาคัญ
ของแบบเรียนเบื้องต้นที่ควรจะเน้นไปที่การทาความความเข้าใจภาพรวมและลาดับขั้นของภาษา
เมื่อเข้าใจและมีการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอความถูกต้องในการใช้คาศัพท์ไวยากรณ์ก็จะตามมาด้วย
อัตโนมัติ กล่าวโดยสรุปการเรียนภาษาใหม่ๆต้องเข้าใจเอกลักษณ์ของภาษานั้นๆก่อน เมื่อฝึกฝน
ความถูกต้องก็จะตามมาก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญสามารถนาไปใช้งานได้ตามเป้าหมาย

การสอดแทรกหลักการวิธีเรียนนอกเหนือไปจากเนื้อหาความรู้ด้านวิชาการ
หลักการของ Khalid Mahmood ที่ได้จาแนกลักษณะที่ดีของหนังสือเรียนออกมาเป็น 8
หัวข้อนั้น ผู้วิจัยเห็นควรจะเพิ่มเติมลงไปอีกหนึ่งหัวข้อ เพื่อทาให้หนังสือเรียนมีความสมบรูณ์แบบ
ในฐานะของเครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ นั่ น ก็ คื อ “วิ ธี ก ารเรี ย น” อิ โ ต
มะโกะโตะ ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาเนติบัณฑิตของประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวไว้ในหนังสือ จงถ่ายหน้า
สารบัญแล้วคุณจะเก่งขึ้น เอาไว้ว่า การเรียนการสอนที่ดีนั้นไม่ควรจะสอนแต่เพียงเนื้อหาอย่าง
เดี ยวแต่ จ าเป็น ต้ องสอน “วิธี เ รียน” ให้กับผู้เ รี ยนด้วย เพราะปัญหาในการเรี ยนนั้น ไม่ไ ด้อยู่ที่
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เนื้อหาจะยากหรื อง่า ยแต่ส่วนใหญ่ประสบปัญหากับวิธี การเรี ยน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น ว่า สิ่งที่
แบบเรี ยนหรื อตาราเกือบทุกเล่ มในปัจจุบันยังขาดหายไปก็คือ การแนะน า ชี้แนะขั้นตอนหรื อ
วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากศาสตร์แต่ละแขนงจาเป็นต้องใช้ทักษะในการ
เรียนรู้แตกต่างกัน คณิตศาสตร์ใช้ทักษะการคานวณและตีโจทย์ กฏหมายใช้ทักษะความเข้าใจ
และตีความ การจัดการใช้การวิเคราะห์จัดระเบียบ เป็นต้น สาหรับด้านภาษานั้นคือการใช้ทักษะ
ความจาเป็นหลักใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หนังสือเรียนในยุคสมัยใหม่จึงควรสอดแทรกกลยุทธ์
และวิธีการเรียนสาหรับเนื้อหานั้นๆเอาไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนรู้เทคนิคการจดจา เรียนรู้ และนาไปใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ในแบบเรียนที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักศึกษาธุรกิจ
บัณ ฑิต ย์ จึ งได้ เ พิ่ มเติ มในส่ ว นของ วิธี ก ารเรี ย น ภาษาให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสอดแทรกเอาไว้ ใ น
บทเรี ยนต่ า งๆ ได้ แ ก่ วิธี การจ าจดค าศัพ ท์ วิธี การค้ น หาค าศัพ ท์ วิธี การทาความเข้า ใจหลั ก
ไวยากรณ์ และวิธีการเดาความหมายจากบริบท เป็นต้น อันจะเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มทักษะให้กับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ไปใช้งานกับการเรียนในวิชาอื่นๆหรือการทางาน
จริงๆที่ต้องพบในชีวิตประจาวัน
ตอนที่ 4 การสารวจความพึงพอใจในแบบเรี ยนภาษาญี่ปุ่น ที่ผ่า นการพัฒนาแล้วของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และคณะวิชา
ที่ศึกษา (โดยใช้ชื่อหนังสือเรียนว่า DPU no Nihogo )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4-29 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
36
87
123

ร้อยละ
27.50
72.50
100.00

อันดับ
2
1

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.50 และ
เพศชายร้อยละ 27.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-30 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20
20 - 22 ปี
มากกว่า 22 ปี
รวม

จานวน (คน)
35
66
22
123

ร้อยละ
28.33
54.17
17.50
100.00

อันดับ
2
1
3

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุช่วง 20-22 ปีขึ้นไปมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
54.17 รองลงมา คือ ต่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.33 และอายุมากกว่า 22 ปี คิดเป็นร้อยละ
17.52 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-31 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่ศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
สูงกว่าปี 4
รวม

43
34
39
5
2
123

35.00
27.50
31.67
4.17
1.67
100.00

1
2
3
4
5

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.00
รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 31.67 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 257.50
ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 4.17 และนักศึกษาสูงกว่าปี 4 คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4-32 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะที่ศึกษา
ศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

อันดับ

82
38
3
120

67.50
30.83
1.67
100.00

1
2
3
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จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเรียนคณะศิลปะศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.50
รองลงมาคือคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 30.83 และคณะอื่นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 1.67 ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ที่ มี ต่ อ แบบเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น
(DPU No Nihongo) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติ T-test และ F-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน

วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการแปลความหมายค่า เฉลี่ยการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้หลัก เกณฑ์แ ต่ล ะช่ว ง
คะแนนเท่ากัน ดังนี้
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้วระดับ
มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้วระดับ
มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในแบบเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาแล้วระดับ
ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้วระดับ
น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจในแบบเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้วระดับ
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 4-33 ความพึ ง พอใจของแบบเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น ที่ พั ฒ นาเพื่ อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
หัวข้อการพัฒนาแบบเรียน

MEAN S.D.
(X )

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ลาดับที่

3.88
4.04
4.07
4.30
4.25
4.36
4.31
4.23
4.25
4.06
4.04
4.03
4.14

0.865
0.844
0.775
0.699
0.759
0.671
0.671
0.817
0.822
0.892
0.844
0.884
0.823

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

26
20
18
6
7
1
4
9
7
19
20
22
15

14 จานวนประโยคตัวอย่าง
15 ประโยคตัวอย่างมีความทันสมัย
16 ตัวอย่างบทสนทนามีความทันสมัย
17 ตัวอย่างบทสนทนาสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
18 จานวนไวยากรณ์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
19 ไวยากรณ์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
20 คาอธิบายไวยากรณ์เป็นภาษาไทยมีความชัดเจน
กระชับ และเข้าใจง่าย
21 จานวนของแบบฝึกหัด

3.98 0.783
4.16 0.733
4.17 0.714

มาก
มาก
มาก

23
12
10
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1 หน้าปกหนังสือ
2 ขนาดของหนังสือ
3 ลาดับการนาเสนอ
4 ขนาดของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
5 ขนาดของตัวอักษรภาษาไทย
6 รูปแบบของตัวอักษร (FRONT) ภาษาไทย
7 รูปแบบของตัวอักษร (FRONT) ภาษาญี่ปุ่น
8 จานวนรูปภาพที่ช่วยสื่อความหมาย
9 ความน่าสนใจของรูปภาพ
10 จานวนบรรทัดในแต่ละหน้า
11 ระยะห่างระหว่างบรรทัด
12 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบท
13 ความทันสมัยของคาศัพท์

4.36 0.671
4.15 0.741
4.33 0.690
4.16 0.778
3.93 0.853

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
14
3
12
24
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22 รูปแบบของแบบฝึกหัด
23 เนื้อหาความน่าสนใจของแบบฝึกหัด
24 แบบฝึกหัดกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้าน
ต่างๆอย่างเพียงพอ
25 มีการเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์
26 แบบเรียนนี้กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการ
อ่านภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น
รวม

3.93 0.827
4.08 0.932
4.17 0.873

มาก
มาก
มาก

24
17
10

4.31 0.818

มาก

4

4.34 0.690
4.15 0.791

มาก
มาก

3
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จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของแบบเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่พัฒนาเพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่าเฉลี่ย โดยมีความพอใจ
มากที่สุดในตัวอย่างบทสนทนาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และรูปแบบของตัวอักษร
(FRONT) ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากัน คือ 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.671
รองลงมาคือ ไวยากรณ์สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ
4.33
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.690 กล่าวโดยสรุปเมื่อทาการปรับปรุง
แบบเรียนให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ โดยนาผลของ
แบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงและแก้ไข โดยมีแบบเรียนมินนะโนะนิฮงโกะเป็นต้นแบบ และใช้
ทฤษฎีการสร้างแบบเรียนที่ดีในการอ้างอิงเพื่อหา จุดร่วมและสังเคราะห์แบบเรียนใหม่ในรูปแบบ
หนังสือภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นหรือ DPU No Nihongo พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของประเด็นคาถาม
ทั้งหมดเท่ากับ 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.791 ซึ่งหมายถึงนักศึกษามีความพึง
พอใจในแบบเรี ยนที่ได้ รั บการพัฒนาแล้วระดับมาก โดยที่ไ ม่มีประเด็น คาถามหัวข้อใดเลยที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่า 3.50
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ผลการวิเคราะห์การแปรปรวน
สมมตติฐานที่ 1 แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ผ่ า นสื่อ ออนไลน์ ของนั กศึ กษาจะช่ วยกระตุ้ น ให้ผู้ เ รี ยนมีค วามสนใจศึ กษาค้ น คว้า จาก
แบบเรียนในรูปแบบหนังสือมากขึ้น
สมมติฐานที่ 1.1 เปรียบเทียบข้อมูลทั่ว ไปของนักศึกษากับเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สี่ ออ
ออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

DP
U

สมมติฐานที่ 1.1.1 เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจาแนกตามเพศ
ใช้วิธีวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวน
H0: นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
H1: นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ ค่า T (Independent T-Test) ใช้สาหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมุ ติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อย
กว่า .05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเรี ยนรู้
ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจาแนกตามอายุ
ใช้วิธีวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวน
H0: นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
H1: นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์แตกต่างกัน
สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ ค่า F-Test (One Way ANOVA) ใช้สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่ม
ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig. น้อยกว่า .05
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ใช้ตัวแปรด้านเพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษาและประเภทของ
สื่อต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีผลลัพธ์คือไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีบางประเด็นที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญดังต่อไปนี้
1 เปรียบเทียบ อายุ กับเหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ เนื้อหามีความทันสมัยและ
หลากหลาย
2 ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษากั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ ฝึ ก ฝนวิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ภาษาญี่ปุ่น แตกต่างกัน
3 สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ เพื่อศึกษา
วิธีการใช้ไวยากรณ์
4 สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ เพื่อศึกษา
วิธีการเขียนตัวอักษรคันจิ
5 สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อฝึกฝน
ทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น
6 สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ เพื่อฝึกฝน
ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
7 สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อฝึกฝนการ
ทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
8 สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อฝึกฝนการ
โต้ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น
ตารางที่ 4-34 เปรียบเทียบอายุกับเนื้อหามีความทันสมัยและหลากหลาย
อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
20-22 ปี
มากกว่า 22 ปี

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เนื้อหามีความทันสมัยและหลากหลาย
Mean
S.D.
F
4.17
4.67
4.57

0.91
0.70
0.65

5.75

P

0.00
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จากตารางพบว่ า พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่า สถิติ F–Test โดยวิธี วิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ระดับนัยสาคัญ .05 P = 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
 = .05 (P <) (เท่ากับ Sig.) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1
สรุปได้ว่า อายุของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อออนไลน์ด้านเนื้อหามี
ความทันสมัยและหลากหลายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4-35 เปรี ยบเทียบชั้น ปีที่ศึกษากั บวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาใช้สื่อออนไลน์เ พื่อ ฝึกฝน
วิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
ฝึกฝนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
ชั้นปี
Mean
S.D.
F
P
ปี 1
3.91
1.04
3.19
0.02
ปี 2
4.11
1.04
ปี 3
4.57
0.63
ปี 4
4.63
0.52
สูงกว่าปี 4
4.75
0.50

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปได้ว่า ชั้นปีที่ศึกษาของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อออนไลน์ เพื่อ
ฝึกฝนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4-36 เปรียบเทียบสื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์ เพื่อศึกษาวิธีการใช้ไวยากรณ์
ศึกษาวิธีการใช้ไวยากรณ์
สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
Mean
S.D.
F
P
หนังสือเรียน
3.79
0.95
4.06
0.05
สื่อออนไลน์
4.16
0.39

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุปได้ว่า สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อศึกษาวิธีการใช้ไวยากรณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4-37 เปรียบเทียบสื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิ
สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
หนังสือเรียน
สื่อออนไลน์

ศึกษาวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิ
Mean
S.D.
F
3.79
4.13
4.40
4.13
0.87

P
0.04
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*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สรุปได้ว่า สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีการนาเสนอวิธีการเขียนตัวอักษรเป็นแบบวิดีโออยู่มากมาย ซึ่งมีความ
ชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ยกว่ า ในรู ป แบบของหนั ง สื อ แต่ ผู้ ต อบแบบสอบถามจ านวนมากแสดง
ความเห็นว่าวิธีการเขียนคันจิที่ถูกต้องนั้นไม่มีความสาคัญมากนัก หากเขียนออกมาแล้วถูกต้อง มี
เส้นครบ ตามลักษณะของตัวอักษร ดังนั้นสื่อแบบเรียนในหนังสือสามารถนาเสนอวิธี เขียนให้
น่าสนใจได้ด้วยการทาให้ชัดเจน ทั้งขนาดและลายเส้นการเขียนในแต่ละขั้นตอน
ตารางที่ 4-38 เปรียบเทียบสื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์ เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
Mean
S.D.
F
P
หนังสือเรียน
3.77
0.88
6.34
0.01
สื่อออนไลน์
4.20
0.97
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สรุปได้ว่า สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะฝึกทักษะการอ่านจากสื่อออนไลน์ เนื่องจากสามารถเรียนรู้การออก
เสียงที่ถูกต้องได้ทันที นอกจากนี้ รูปแบบของเนื้อหายังมีขอบเขตที่กว้างขวางสามารถค้นหาใน
หัวข้อที่สนใจได้
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ตารางที่ 4-39 เปรียบเทียบสื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กับวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์ เพื่อฝึกฝนการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
ฝึกฝนการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
Mean
หนังสือเรียน
สื่อออนไลน์
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

4.06
4.51

S.D.
1.011
0.727

F
6.77

P
0.01
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สรุปได้ว่า สื่อในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อฝึกฝนการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักศึกษานิยมใช้สื่อออนไลน์ในการฝึกฝนทาแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่น มากกว่า สื่อหนังสือเรี ยน
เนื่องจากมีรูปแบบที่น่าสนใจและตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ประเด็นสาคัญคือการทา
เฉลยที่สามารถตรวจสอบได้อย่างทันทีเมื่อทาแบบทดสอบเสร็จ ขณะที่ข้อดีของการฝึกฝนผ่านสื่อ
หนังสือเรียน พบว่าความตอบในเชิงลึกคือผู้ทาจะมีสมาธิกับหน้ากระดาษมากกว่าหน้าจอของ
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งการใช้มือจับปากกาหรือดินสอระหว่างใช้ความคิดนั้นทาให้เกิดสมาธิมากกว่า
การใช้มือสัมผัสเม้าส์ของคอมพิวเตอร์ หรือการสัมผัสกับหน้าจอโดยตรง
กล่าวโดยสรุป นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ตาม
ประเด็นต่างๆมากกว่าใช้หนังสือเรียนในการเรียนรู้ทั้งสิ้น 6 ประเด็น จากทั้งสิ้น 9 ประเด็น จึงเป็น
เรื่องสาคัญที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาแบบเรียนให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อ
ป้องกัน ความผิด พลาดจากการอ่า นทาความเข้า ใจจากสื่อออนไลน์ที่ยังขาดการคัดกรองและ
รวบรวมข้อมูลที่แม่นยาและถูกต้องเพียงพอ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นให้มีสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียน
การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นหลั งจากที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงแล้ว
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วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่าจาก
คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ทุกวิช า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จานวนทั้งสิ้น 123 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น มินนะโนะนิฮงโกะ ในด้านรูปแบบและ
เนื้อหารวม 26 ข้อและสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชุด ที่ 2 คื อ แบบสอบถามด้า นความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ต ย์ ที่ มีต่ อ แบบเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ได้พัฒนาแล้วให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น มินนะโนะนิฮงโกะ ในด้าน
รูปแบบของหนังสือและเนื้อหาของหนังสือเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา ด้านวัตถุประสงค์การใช้
งาน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์และปรับปรุง
พัฒนาแบบเรียนใหม่ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาที่กาลัง
เรียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน
4. การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบเรียนที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ T-test และ F-test เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
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สรุปผลการวิจัย
การส ารวจเพื่อ พั ฒ นาแบบเรี ย นภาษาญี่ ปุ่น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ กรรมการเรี ยนรู้ ผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นั กศึกษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ทยาลั ยธุรกิจ บัณฑิต ย์ มีการเรียนรู้ภ าษาญี่ปุ่น ผ่ านสื่ อ
ออนไลน์
มากกว่าสื่อแบบหนังสือเรียน
2. นักศึกษาทั้งชายและหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมต่อแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น มินนะโนะ
นิฮงโกะ
ในด้านรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือว่ามีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว
3. นักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ต่างกันและคณะที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อออนไลน์
ใน
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน โดยรวมเลือกใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
4. นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ ต่ า งกั น และคณะที่ ต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้ ง านหรื อ
วัตถุประสงค์สื่อ
ออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาที่กาลัง
เรี ย นอยู่ ในชั้น ปี ที่แตกต่างกัน มี วัตถุประสงค์ที่นักศึกษาใช้สื่ อออนไลน์เพื่อฝึ กฝนวิธีการออกเสี ยง
ภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่.05 ส่วนด้านอื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน
5. นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ ต่ า งกั น และคณะที่ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ แบบเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว โดยรวมไม่แตกต่างกันและอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
6. .นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยรวมเห็นว่าแบบเรียนที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กั บ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ภ าษาญี่ ปุ่ น จาก
แบบเรียนในรูปแบบหนังสือมากขึ้น
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การอภิปรายผล
1. ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น หรือมินนะโนะนิฮงโกะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุร กิจบัณฑิตย์ทั้งด้านรูปแบบของหนังสือและเนื้อหาของหนังสือพบว่า
ความคิดเห็นโดยรวมเห็นว่าแบบเรียนมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
ผู้วิจัยขออภิปรายผลด้านที่นักศึกษามีความเห็นส่วนใหญ่ว่าควรมีการปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้
1.1 ด้านรูปแบบของหนังสือเรียน นักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่าแบบเรีย นควรมีการ
ปรับปรุงจานวนทั้งสิ้น 5 ประเด็นได้แก่
หน้าปกของหนังสือ นักศึกษาโดยมากมีความเห็นว่าหน้าปกของแบบเรียนควรมีลักษณะที่ดึงดูด
สายตา ชักชวนให้อยากอ่าน และมีคาอธิบายเกี่ยวกับหนังสือที่กระชับและชัดเจน ซึ่งความคิดเห็นใน
เชิงลึกจานวนหนึ่งระบุว่าสีและรูปแบบการจัดหน้าปกจะมีผลต่อความอยากอ่านหรือหยิบหนังสือ
ขึ้นมาเปิดดูในทันทีที่เห็น เนื่องจากหน้าปกนั้นเป็นสิ่งแรกที่สามารถกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดความอยาก
อ่านขึ้นมาได้
รูปแบบของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (Font) เหตุผลหนึ่งที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเลือกเรียน
ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาก็คือ รูปแบบตัวหนังสือ ซึ่งสื่อออนไลน์จะมีรูปแบบที่อ่านง่ายและดึงดูด
สายตามากกว่าตัวอักษรในแบบเรียนที่มักจะเป็นทางการ ดุดัน เคร่งขรึม ไม่เป็นมิตร หรืออาจเรียก
ได้ว่าไม่เหมาะสมกับช่วงวั ยของผู้อ่านที่อยู่ในระดับ อุดมศึกษาหรือช่วง 17-23 ปี ดังนั้นแล้วรูปแบบ
หรือฟร้อนของตัวอักษรที่ใช้งานในแบบเรียนควรจะมีความนุ่มนวล อ่านง่าย และใกล้เคียงกับรูปแบบ
ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความคุ้นชินต่อการไล่ เลียงสายตามาก
กว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือญี่ปุ่นก็ตาม
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ไปยังรูปแบบของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์แบบต่างๆไมว่า
จะเป็นโทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต จะพบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีการใช้รูปแบบตัวอักษรที่มี
ความโค้งมนสู งและไม่ มีการตวัด ปลายตัว อัก ษรหรื อที่เป็ นรูปแบบของการเขีย นด้ว ยพู่กัน ซึ่งจะ
แตกต่างกับแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น มินนะโนะนิฮงโกะที่ยังคงรูปแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีลักษณะ
คล้ายการเขียนด้วยพู่กันที่ทาให้นั กศึกษาโดยมากมีความเห็นว่าอ่านยากและควรให้มีการปรับปรุง
นั้นเอง
จานวนรูปภาพประกอบหนังสือเรียน สิ่งที่ขาดไม่ได้ในแบบเรียนในยุคปัจจุบันคือ รูปภาพที่ช่วย
สื่อความหมาย โดยเฉพาะแบบเรียนที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ การเชื่อมโยงความคิดด้วยรูปภาพนั้น
มีความสาคัญเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงและสรุปกระบวนการจดจา
คาศัพท์ได้ออกมาเป็นภาพได้อย่างรวดเร็วกว่าการอ่านในลักษณะของตัวหนังสืออย่างเดียว โดยเฉพาะ
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คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม สาหรับแบบเรียนที่เป็นหนังสือนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อออนไลน์ที่สามารถ
เชื่อมโยงรูปภาพกับคาศัพท์ได้ในจานวนที่ไม่จากัดก็ถือว่ามีข้อจากัดสาหรับหนังสือเรียนมากกว่า แต่
รูปแบบหนังสือเรียนนั้นจะมีข้อดีที่การพลิกเปิดและสัมผัสกระดาษในแต่ละหน้านั้นกระตุ้นความจาได้
ดีกว่าการกดเพื่อเปลี่ยนหน้าจอของสื่อออนไลน์ จานวนรูปภาพในแบบเรียน มินนะโนะนิฮงโกะนั้นยัง
พบว่ามีจานวนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ดังนั้นแล้วแบบเรียนที่ปรับปรุงใหม่จึงต้องมี
จานวนรูปภาพที่มากกว่าเดิม
ลักษณะของรู ป ภาพประกอบหนังสื อเรียน พบว่านักศึกษาโดยมากเห็ นว่าภาพที่ประกอบ
หนังสือเรียนนั้นจาเป็นจะต้องอยู่ในลักษณะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน หรืออาจเป็นภาพเสมือนจริง มี
ความเป็นสากลและดูน่าสนใจ ซึ่งจะทาให้การอ่านทาความเข้าใจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่น่าเบื่อ
ดังนั้น แบบเรีย นที่ทาการพัฒ นาแล้ว นั้ นจึงได้นาภาพประกอบที่มีความคมชัดและเสมือนจริงมาก
กว่ า เดิ ม มาสอดแทรกภายในบทเรี ย นโดยแยกออกเป็ น ประเภทของค า เช่ น ค านาม ค ากริ ย า
คาคุณศัพท์ เป็นต้น
ระยะห่างระหว่างบรรทัด สาหรับภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีการนาตัวอักษรจีนมาใช้งานนั้น จะมีการวาง
คาอ่านกากับไว้ด้านบนซึ่งจะทาให้ระยะห่างของบรรทัดลดน้อยลง เป็นผลให้การไล่เรียงสายตาเวลา
อ่านนั้นจะลาบากมากขึ้นหากระยะห่างนี้ไม่เหมาะสม เนื่องจากแต่ละบรรทัดจะชิดติดกันมากขึ้นซึ่งจะ
แตกต่างอย่างมากกับ สื่อออนไลน์ที่มีขนาดของหน้าการนาเสนอแบบไร้ขีดจากัด ดังนั้นการจัดวาง
หน้ากระดาษสาหรับแบบเรียนที่เป็นหนังสือเรียนนั้นต้องคานึงถึงระยะห่างของบรรทัดตรงนั้นด้วย
เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระกับสายตาผู้อ่านมากเกินไป นอกจากนี้ การทิ้งระยะระหว่างบรรทัดที่มาก
เพียงพอ ยังเป็นการเหลือที่ว่างไว้สาหรับการจดบันทึกหรือทาสัญลักษณ์ในการอ่านทาความเข้าใจของ
ผู้อ่านได้อีกด้วย ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่สื่อการเรียนแบบออนไลน์ไม่สามารถทาได้
1.2 ด้านเนื้อหาของหนังสือเรียน นักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่าแบบเรียนควรมีการ
ปรับปรุงด้านเนื้อหา จานวนทั้งสิ้น 3 ประเด็นได้แก่
ประโยคตั ว อย่ า งมี ค วามทั น สมั ย การส ารวจพบว่ า นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า ประโยคตั ว อย่ า งใน
แบบเรียนขาดความร่วมสมัย ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันทั่วๆไป แต่
ด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน การใช้ประโยคตัวอย่างเพื่อ
สรุปหลักภาษาไว้ในประโยค ประโยคหนึ่งควรมีเรื่องราวในสังคมโลกปัจจุบันมากกว่าเดิม ซึ่งคาตอบ
เชิงลึกจากแบบสอบถามนักศึกษาต้องการเห็นประโยคตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่
เป็นรูปธรรมอยู่ในบริบทของผู้อ่านมากกว่า ซึ่งแบบเรียนมินนะโนะนิฮงโกะนั้น เขี ยนขึ้นมาภายใต้
บริบทของสังคมญี่ปุ่นเป็นหลัก
ดังนั้นเหตุการณ์สมมติในประโยคตัวอย่างต่างๆจึงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชาวญี่ปุ่น
ซึ่งผู้อ่านชาวไทยอาจจะเข้าไม่ถึงเนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน นอกจากนี้
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เมื่อสารวจจากสื่อออนไลน์ที่มี การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ประโยคตัวอย่างที่มี
ความน่าสนใจและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตวัยรุ่น เหตุการณ์ หรือ
ถ้อยคา สานวนต่างๆที่ปรากฏในประโยคตัวอย่างล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความร่วมสมัยและอ้างอิงจาก
สถานการณ์จริงเป็นหลักทาให้ตัวแบบเรียนมีความน่าค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การปรับปรุง
แบบเรียนจึงต้องมีการนาเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้อ่านให้มากกว่าเดิม เช่น เป็น
ประโยคที่ผู้อ่านที่เป็นนักศึกษามีโอกาสที่จะได้ใช้งานในชีวิตจริงยุคปัจจุบันได้มากกว่าประโยคห่างไกล
จากการดาเนินชีวิต
บทสนทนามีความทันสมัย สืบเนื่องมาจากประโยคตัวอย่าง บทสนทนาก็ต้องมีลักษณะที่คล้อย
ตามกั น ไปด้ ว ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความราบรื่ น ในการอ่ า น ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งน าเสนอเรื่ อ งราวที่ อ ยู่ ใ กล้ ตั ว
ครอบคลุมประสบการณ์ของผู้อ่านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาญี่ปุ่นอื่นๆได้
ง่ายขึ้น
แบบฝึกหัดมีความทันสมัย รูปแบบของแบบฝึกหัดของหนังสือเรียนปัจจุบันมองเผินๆอาจจะถูก
จากัดอยู่ ในรูปแบบของตัวหนังสื อเรียนเท่านั้น แต่หากประยุกต์ให้สอดคล้ องกับการเรียนด้ว ยสื่ อ
ออนไลน์ ก็ส ามารถทาได้เมื่อพฤติกรรมการใช้งานสื่ อออนไลน์ของนักศึกษาในปัจจุบันเรียกได้ว่า
กลายเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิตไปแล้วนั้น การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา การฝึกทาแบบฝึ กหัดควรทา
ควบคู่กันไประหว่างหนังสือเรียนและสื่อออนไลน์ เพื่อจากัดขอบเขตของการเรียนรู้ให้อยู่ในกรอบของ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบท เนื่องจากข้อเสียของการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์นั้นอยู่ที่การเรียนที่
ไม่มีขอบเขตอันแน่นอน ข้อมูลต่างๆสามารถเชื่อมโยงไปส่วนอื่นๆ ได้ตลอดเวลา การรวบรวม
สมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงเป็นเรื่องยาก ทาให้แบบเรียนแบบหนังสือมี บทบาทสาคัญในแง่นี้ ซึ่ง
ผู้วิจั ย จึ ง เห็ น ว่า หากกาหนดโจทย์ ในแบบเรียนเอาไว้ก่อน จากนั้นจึงให้ ผู้ เรียนใช้สื่ อออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการฝึกฝนและค้นหาคาตอบเพื่อนามาเขียนตอบลงไปในแบบเรียนน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสม
ที่สุดกับพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

2. ผลการส ารวจพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ ใ นการเรี ย นรู้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้านเหตุผลในการเลือกใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีเพีย งสองประเด็น คือ ความรวดเร็ว ในการใช้งานและการเชื่อมโยงข้อมูล เพียงสอง
ประเด็นเท่านั้นทีผ่ ลลัพธ์อยู่ที่ระดับปานกลาง
2.1 ด้านเหตุผลในการเลือกใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ชี้ให้เห็นว่าข้อดีอันดับต้นๆ
ของการใช้สื่อออนไลน์อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านช่องทาง
อย่างแอพพลิเคชั่นต่างๆนั้นอยู่ที่ความทันสมัยและความหลากหลายของเนื้อหา โดยอายุของนักศึกษา
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ที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อออนไลน์ด้านเนื้ อหามีความทันสมัยและหลากหลายแตกต่าง
กัน โดยนักศึกษาที่อยู่ช่วงอายุ 20-22 ปีจะให้ความสาคัญกับความทันสมัยของเนื้อของแบบเรียนสื่อ
ออนไลน์มากที่สุดนาไปสู่การเลือกใช้งานสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆเช่น แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ยูทูบ
ในการเรียน ทั้งนี้จุดเด่นของสื่อออนไลน์อยู่ที่การปรับปรุงข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนเปลงได้ ตลอดเวลา
แต่ก็กลายเป็นข้อเสี ยไปพร้อมกันๆ เนื่องจากผู้เรียนจะไม่สามารถกาหนดขอบเขตการเรียนรู้และ
ลาดับขั้นการเรียนรู้อย่างที่หนังสือเรียนมี เพราะข้อมูลที่มากเกินไปในสื่อออนไลน์นั่นเอง เพราะฉะนั้น
การปรับปรุงเนื้อหาในแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สิ่ง
แรกที่ควรจะปรับปรุงคือเนื้อหาด้านความทันสมัยและหลากหลาย ภายใต้บริบทที่ผู้เรียนสามารถ
เข้ า ถึง ได้ ไม่ ห่ างไกลจากประสบการณ์ ม ากเกิ น ไป เช่ น อาจจะเป็ น เรื่ อ งราวของตั ว ละครที่ เ ป็ น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ฉากหลังเป็นมหาวิทยาลัย หอพัก เป็นต้น
2.2
ด้านวัตถุประสงค์การใช้งานสื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น พบข้อเท็จจริงว่า
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการใช้ ง านสื่ อ ออนไลน์ ป ระเภทต่ า งๆของนั ก ศึ ก ษา คื อ การใช้ เ พื่ อ ค้ น หา
ความหมายของคาศัพท์มาเป็นอันดับแรก และมีการใช้งานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นในลาดับที่น้อยที่สุด ซึ่งนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนอยู่ชั้นปีใดหรือเรียนอยู่คณะใดก็ตามปริมาณการใช้
งานสื่อออนไลน์เพื่อค้นหาความหมายของคาศัพท์ก็อยู่ในลาดับสูงที่สุดไม่ต่างกัน เห็นได้ว่าสัดส่วนการ
เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาโดยรวมนั้นมีพฤติกรรมที่ให้ความสาคัญกับคาศัพท์เป็นหลัก โดย
ใช้งานสื่อออนไลน์ในรูปแบบของพจนานุกรมไฟฟ้าที่สามารถสืบค้นคาศัพท์ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น อัน
เป็นข้อเสียหนึ่งของการเรียนผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากการใช้งานในรูปแบบของการสืบค้นความหมาย
ในพจนานุ ก รมออนไลน์ การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ใ หม่ ๆ นั้ น จะขาดกรอบหรื อ ขอบเขตในการเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสมเนื่องจากสื่อออนไลน์นั้นมีขอบเขตที่ไร้ข้อจากัดต่างจากแบบเรียนการจาจดหรือเชื่อมโยง
คาศัพท์ในหมวดหมู่เดียวกันจึงไม่มีประสิท ธิภาพ ซึ่งต่างจากแบบเรียนที่เป็นหนังสื อที่สามารถจากัด
ขอบเขตของการเรียนรู้คาศัพท์ได้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเป็นลาดับขั้นมากกว่า นอกจากนี้การใช้
งานพจนานุกรมออนไลน์ห รือแอพพลิเคชั่นแปลความหมายต่างๆ และเมื่อทาการสารวจช่องทาง
ออนไลน์เหล่านั้นแล้วจะพบว่า สื่อจานวนไม่น้อยขาดการอธิบายคาศัพท์รวมไปถึงการให้ความหมาย
ผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งเป็นข้อเสียอย่างใหญ่หลวงของสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วแบบเรียน
ในลักษณะหนังสือที่ผ่านการปรับปรุงพัฒนาแล้วต้องมีหน้าที่สาคัญคือเป็นเครื่องมือแนะนาหรือชี้แนะ
การใช้งานสื่อออนไลน์ให้ถูกต้องนั่นเอง
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-Test โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (OneWay ANOVA) พบว่าชั้นปีที่ศึกษาของนักศึกษาที่แตกต่างกันมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการฝึกฝนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นผ่าน

84
สื่อออนไลน์ โดยเมื่ออยู่ชั้นปีที่สูงขึ้น นักศึกษาจะหันมาใช้สื่อออนไลน์ในการฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นมาก
ขึ้นตามลาดับไม่ว่าจะผ่านการดูการ์ตูน การฟังเพลง หรือการชมภาพยนตร์ออนไลน์ก็ตาม
ด้า นการใช้สื่ อในการเรี ย นรู้ กั บ วัต ถุป ระสงค์ ผลการวิเ คราะห์ การแปรปรวนพบว่ ามี ความ
แตกต่างกัน โดยที่นักศึกษาจะใช้งานสื่อออนไลน์ เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้านต่างๆ มากกว่าการเรียน
ผ่ านสื่ อแบบของหนั งสื อ ได้แก่ ด้านต่า งๆ ดัง นี้ ด้านการเรีย นรู้ห ลั ก ไวยากรณ์ ด้ านวิธีก ารเขีย น
ตัวอักษรคันจิ ด้านการฝึกฝนทักษะการอ่าน และด้านการฝึกฝนการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
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3. ผลการสารวจความพึงพอใจต่อแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การเรี ย นรู้ ผ่ านสื่ อ ออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย ธุร กิจบั ณฑิ ตย์ จากผลการส ารวจโดยให้
นักศึกษาได้ทดลองใช้งานแบบเรียนที่ทาการปรับปรุงแล้ว โดยใช้ชื่อแบบเรียนว่า DPU No Nihongo
(ดีพียู โนะ นิฮงโกะ) พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.15 หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้มีการปรับปรุงแบบเรียนจากต้นฉบับเดิมชื่อ Minna No Nihongo (มินนะ โนะ นิฮง
โกะ) ทั้งสิ้น 27 หัวข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษามากที่สุด
โดยใน 27 หัวข้อนั้น หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดสามอันดับแรกได้แก่
1. รูปแบบของตัวหนังสือหรือ Font ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36
2. ตัวอย่างบทสนทนาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่
4.36
3. แบบเรี ย นสามารถกระตุ้ นให้ นัก ศึ กษามี ความสนใจในการอ่ า นภาษาญี่ ปุ่ นมากขึ้ น มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.34

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1. ด้านการพัฒนาสื่อหนังสือเรียน ด้านรูปแบบของหนังสือ
จากการวิจัยพบว่า สิ่งที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นพฤติกรรมให้นักศึกษาหันมาสนใจหนังสือได้
มากขึ้นเป็นขึ้นมีดังต่อไปนี้
1.1 หน้าปกที่ต้องโดดเด่น มีสีสัน เหมาะสมกับวัยของนักศึกษา และคาอธิบายทีช่ ัดเจน
1.2 ด้านขนาดควรเป็นขนาด A4 เนื่องด้วยความคุ้นเคยกับการใช้งานในชีวิตประจาวันมาก
ที่สุดทาให้สามารถพกพาได้สะดวก
1.3 ลาดับขั้นการนาเสนอ ควรเริ่มด้วยวัตถุประสงค์ในแต่ละบท ที่สาคัญคือความชัดเจน
ล าดั บ ขั้ น นี้ ห มายรวมถึ ง หน้ า สารบั ญ ที่ ต้ อ งสามารถเปิ ด ดู ไ ด้ โ ดยง่ า ย และมี ค วาม
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ต่อเนื่องกันในแต่ละหัวข้อ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรมีลาดับดังนี้ สารบัญ ➝ ชื่อบทพร้อม
วัตถุประสงค์➝ คาศัพท์ที่ใช้ในแต่ละบท ➝ บทสนทนาพร้อมคาแปล ➝ เรื่อง
สอดแทรก ➝ หน้าอธิบายไวยากรณ์ ➝ ตัวอย่างประโยค➝ พร้อมคาแปล ➝
ตัวอย่างบทสนทนา ➝ เรื่องสอดแทรก ➝ แบบฝึกหัด และ หน้าดัชนีคาศัพท์
1.4 ขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่นควรมีขนาดตั้งแต่ 18 ขึ้นไป โดยเว้น
ช่ ว งระหว่ า งบรรทั ด ให้ ม ากกว่ า เอกสารทั่ ว ไป เนื่ อ งจากตั ว อั ก ษรภาษาญี่ ปุ่ น นั้ น
จาเป็นต้องใช้พื้นที่ในการกากับคาอ่านอยู่ด้วยจึงต้องทิ้งระยะห่างของบรรทัดให้มากขึ้น
1.5 จานวนรูปภาพ ไม่ควรมีมากกว่าหน้าละ 2 รูป ยกเว้นในหน้าบทสนทนาหรืออธิบาย
คาศัพท์ เนื่องจากจะทาให้เป็นภาระต่อสายตาในการอ่าน
1.6 รูปแบบของรูปภาพประกอบ ควรเป็นรูปภาพชนิดเดียวกัน เช่น ภาพเสมือนจริงก็ควร
เป็นเสมือนจริงตลอดทั้งเล่ม หรือมีผู้วาดเป็นคนเดียวกันเพื่อความต่อเนื่องและเชื่อมโยง
ความคิด ไปในทิศทางที่หนังสือต้องการนาเสนอ หากมีภาพจากหลายแหล่งที่มาจะทา
ให้กระบวนการอ่านทาความเข้าใจกระจัดกระจายได้
1.7 จานวนบรรทัดในแต่ละหน้า ไม่ควรเกิน 20 บรรทัด เนื่องด้วยสมาธิในการอ่านของ
นักศึกษายุคนี้ลดน้อยลง เมื่อตัวอักษรใหญ่ขึ้น บรรทัดย่อมลดลง ทั้งนี้การเหลือที่ว่าง
เอาไว้จะทาให้ผู้อ่านสามารถจดบันทึกข้อความสาคัญในระหว่างการอ่านได้ดีมากขึ้น
ด้วย
1.8 การใช้ภาษาไทยในการอธิบาย เนื่องด้วยผู้อ่านเป็นนักศึกษาอุดมศึกษาในวัย 17-22 ปี
ซึ่ ง ถื อ เป็ น ช่ ว งวั ย รุ่ น ประกอบกั บ การที่ มี พ ฤติ ก รรมใช้ สื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า งมากใน
ชีวิตประจาวัน ดังนั้นการใช้ภาษา ไม่ควรเป็นภาษาวิชาการ แต่ควรเป็นภาษาพูดแบบ
เดียวกับที่อาจารย์หรือครูใช้ในห้องในการอธิบายแก่นักศึกษา ต้องไม่เยิ่นเย้อ มีความ
กระชับ ตรงประเด็น ลดทอนความเป็นหนังสือวิชาการลงเพื่อดึงสมาธิของผู้อ่านเอาไว้
ให้มากที่สุด นอกจากนี้การมีมุกตลกหรือการคุยเล่นนอกเรื่องสอดแทรกอยู่เป็นระยะ
จะทาให้หนังสือเรียนน่าอ่านมากขึ้นในความคิดของผู้วิจัย ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยควรอยู่ที่ สาม
หน้าต่อหนึ่งเรื่อง อาจเป็นบทกลอนเพื่อสรุปยอดความคิดของไวยากรณ์หรือ คาศัพท์
และอาจเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นต้น
1.9 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบท ไม่ควรเกิน 10-12 หน้า และควรมีจานวนหน้าที่เท่ากันใน
ทุกๆบท เพื่อสร้างความเป็นระเบียบของสมองในการอ่านทาความเข้าใจ
1.10 จานวนของประโยคตัวอย่างต่างๆ แต่ละไวยากรณ์ควรมีตัวอย่างอยู่ที่ 5 ประโยค
และ 10 ประโยคในกรณีที่มีจานวนไวยากรณ์น้อย และควรเป็นจานวนที่เท่ากันทั้งหมด
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ในทุกๆบท ทั้งนี้ข้อได้เปรียบของแบบเรียนในลักษณะของหนังสือนั้นคือการสามารถ
จัดเรียงรูปเล่มและระยะต่างๆในจบได้ในหนึ่งหน้ากระดาษ ควรนาจุดเด่นข้อนี้มีใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือการสร้างความเป็นระเบียบให้สายตาจะทาให้สมอง
สามารถประมวลผลได้เร็วที่และมีประสิทธิภาพ
1.11 การเน้นข้อความ งานวิจัยจานวนมากกล่าวว่าการทาไฮไลต์หรือเน้ นข้อความสาคัญ
ด้ว ยปากกาสี จ ะท าให้ ผู้ อ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ ได้ เ ร็ ว และอ่ า นเข้ า ใจได้ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น
ตัวหนังสือควรมีการเน้นหัว ข้อในสามระดับ คือ หั วเรื่องหลัก หัว เรื่องรอง และคา
สาคัญหรือ Key word โดยมีการเน้นในลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
เช่นหัวเรื่องหลักเน้นตัวหนา หัวเรื่องรองเน้นตัวเอียง และ คาสาคัญมีขีดเส้นใต้ เป็น
ต้น
1.12 การตีกรอบความคิด การตีกรอบประเด็นสาคัญ ภาพ หรือข้อความใดๆในหน้า
หนังสือควรเป็นแบบเส้นประ ไม่ใช้เส้นทึบ เพื่อเพิ่มช่ องว่างและลดความน่าอึดอัดใน
การอ่านลง เป็นการลดภาระการทางานของสมองเนื่องจากกรอบทึบนั้นจะส่งผลให้เกิด
ความโดดเด่นของส่วนอื่นๆ
โดนลดทอนลงมากเกินความจาเป็น และยังทา
ให้สายตาระหว่างการอ่านทาความเข้าใจนั้นพุ่งความสนใจไปยังกรอบมากเกินไปอีก
ด้วย

2. ด้านการพัฒนาแบบเรียนในด้านเนื้อหา
2.1 ความทันสมัยของประโยคตัวอย่างและบทสนทนา ถึงแม้ว่าข้อจากัดของหนังสือจะอยู่
ทันสมัย ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างสื่อออนไลน์ จึงต้องสรร
หาเนื้อหาและนาข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในกระแส
สังคมมาใช้ในตัวอย่าง
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการเชื่อมโยง
และจดจาของผู้อ่านมากที่สุด งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจานวนกว่าร้อย
ละ 66.67 ต้องการเห็นความทันสมัยของประโยค และบทสนทนา ทั้งนี้ประโยค
ตัวอย่างและบทสนทนาต่างๆของแบบเรียน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางอยู่บนพื้นฐาน
สาคัญที่ว่า ผู้อ่านมีประสบการณ์อยู่ในขอบเขตใด ดังนั้นประโยคตัวอย่างของหนังสือ
เรียนที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่น ช่วงอายุ 17-22 ปี ควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ หนึ่งด้านความบันเทิง เช่น เกม การ์ตูน เพลง ภาพยนตร์ ดารา
นักร้อง
สองด้านชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียนเรียน การคบเพื่อน
การเข้าชมรม เป็นต้น สามด้านชีวิตในหอพัก เช่น การย้ายเข้า ย้ายออก การทิ้งขยะ
การซักผ้า การแก้ปัญหาไฟฟ้า น้าประปา เป็นต้น และสี่ดา้ นประเด็นอันเป็นที่วิพากษณ์
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2.2 แบบฝึกหัด และการเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของสื่อการ
เรียนแบบหนังสื อเรียน คือสามารถฝึ กทาแบบฝึกหัดได้สะดวกและปริมาณมากกว่า
เนื่องจากสื่อออนไลน์จัดทาเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้สามารถเข้าไปฝึกฝนได้นั้นยังมีน้อย
และส่วนใหญ่ขาดการอธิบายอย่างชัดเจน ผลวิจัยพบว่าร้อยละ 68 มีความเห็นตรงกัน
ด้านปริมาณว่าควรจะอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ โดยแบบเรียนที่ทาการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่าน สื่อออนไลน์ได้สร้างรูปแบบการทา
แบบฝึกหัดควบคู่กันระหว่างสื่อออนไลน์และหนังสือเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อกระตุ้นความ
สนใจและตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ให้มากที่สุด ดังนี้
- หน้าที่ 1 บอกวัตถุประสงค์การทาแบบฝึกหัดเน้นทาในกระดาษ รูปแบบจะเป็น
โจทย์ถามตอบเติมคาในช่องว่าง แต่งประโยค หรือแบบตัวเลือกทั่วๆไป ซึ่งเป็น
รูปแบบดั้งเดิมที่เน้นการเขียนเป็นหลัก
- หน้าที่ 2 แบบฝึกหัดที่เชื่อมโยงกับมัลติมีเดียหรือสื่อออนไลน์แบบหลากหลาย
ช่องทาง
เช่น การฟัง การอ่าน และการเล่นเกมต่างๆ โดยระบุช่องทางการ
เชื่ อ มโยงและประเด็ น ค าถามเอาไว้ ใ นหน้ า กระดาษ ผู้ อ่ า นจะต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็คโทรนิคส์เพื่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจะเป็นการเข้าสู่หน้าการเรียนรู้
ในแบบต่างๆ เช่น การฟังตัว อย่างคาทักทายในภาษาญี่ปุ่น ต้องเปิดฟัง เพื่อฝึ ก
ทั ก ษะการฟั ง จากนั้ น น าค าตอบที่ ไ ด้ ยิ น มาตอบลงในหน้ า หนั ง สื อ ระหว่ า ง
หน้ากระดาษอาจมีคาบอกใบ้หรือคาศัพท์วางไว้เป็นระยะๆเพื่อดึงให้ผู้อ่านอยู่กับ
ประเด็นนั้นๆ หรือจะเป็นการฝึกเขียนตัวอักษร ที่สามารถเปิดเข้าไปดูวิธีการเขียน
แล้ ว น ามาฝึ กเขียนตามลงหน้ากระดาษ หรือการฝึ กเขียนตามเสี ยงที่ได้ยิน จาก
เว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบันมีช่องทางทางสื่อออนไลน์มากมายที่สามารถเข้า
ไปใช้งานสร้างพื้นที่สาหรับทาแบบฝึกหัดต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย เช่น Google
Classroom Kahoot.it หรือ Adobe Spark เป็นต้น
- หน้าที่ 3 การสรุปวัตถุประสงค์ของการทาแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นส่วนท้ายของเนื้อหา
เพื่อสรุปรวบยอดความคิดทั้งหมดในแต่ละบท เป็นการย้าเตือนระบบความคิดให้
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ชัดเจนอีกครั้งว่าตั้งแต่ต้นจนจบนั้นมีการกล่าวถึงเรื่องอะไร มีใจความสาคัญอยู่ที่
เรื่องใดบ้าง
2.3 การแนะนาสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ผู้วิจัยเห็นว่าหนังสือเรียนในปัจจุบัน
นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว จาเป็นต้องทาหน้าที่ช่วยคัดกรองแหล่งข้อมูล
ต่างๆให้ กั บ ผู้ เรี ย นด้ว ย โดยแนะนาและอธิ บายสื่ อออนไลน์ช่ องทางต่ างๆ เช่ น
แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ใดที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยระบุเอาไว้ในหน้าหนังสือ
ส่วนต่างๆ ในที่นี้แบบเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแล้วได้สอดแทรกมุมแนะนาแอพพลิเคชั่น
พจนานุ ก รม เว็ บ ไซต์ ร วบรวมค าศั พ ท์ ภ าษาญี่ ปุ่ น รวมไปถึ ง ช่ อ งทางการฝึ ก ฝน
ภาษาญี่ปุ่นในทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีการ
แนะนาวิธีเข้าถึงและวิ ธีการใช้งานกากับเอาไว้ในส่วนต่างๆ ของหน้าหนังสือทั้งนี้เพื่อ
ป้องกัน ความเข้าใจผิดด้านเนื้อหาและเพื่อให้ส อดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่ อ
ออนไลน์ของนักศึกษา
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ภาคผนวก
ก. แบบสอบถาม
“พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”
ผู้วิจัย: ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ  ชาย
2. อายุ

 หญิง

............. ปี
 ปี 2

 ปี 3

 ปี 4
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3. ชั้นปีที่ศึกษา  ปี 1

 สูงกว่าปี 4

4. คณะที่ศึกษา  ศิลปศาสตร์

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

5. นักศึกษาใช้สื่อใดในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นบ่อยที่สุด  หนังสือเรียน

 สือ่

ออนไลน์

ตอนที่ 2 คาถามด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น มินนะโนะนิฮงโกะ เล่ม 1
ด้านรูปแบบของหนังสือ

1. หน้าปกหนังสือมีความทันสมัย

 ดีอยู่แล้ว
 หน้าปกควรปรับปรุง
ลักษณะของหน้าปกหนังสือที่นักศึกษาต้องการ
 มีรูปภาพที่ดึงดูดสายตา

 มีคาอธบายเกี่ยวกับหนังสือที่ชัดเจน
 อื่นๆ ระบุ..........................................................................................
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2. ลาดับการนาเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม ( รูปแบบประโยค ➝ ประโยคตัวอย่าง ➝ บท
สนทนา ➝ คาศัพท์➝ ส่วนการแปล ➝ คาศัพท์และข้อมูลต่างๆ ➝ คาอธิบายหลัก
ไวยากรณ์ ➝ แบบฝึกหัดทบทวน )
 ดีอยู่แล้ว

 ลาดับการนาเสนอควรปรับปรุง
น.ศ.ต้องการให้แบบเรียนมีลาดับการนาเสนออย่างไร ระบุ

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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3. ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม

 ดีอยู่แล้ว  ขนาดหนังสือควรปรับปรุง
กรุณาเลือกขนาดหนังสือที่นักศึกษาต้องการ

 A5 (14.8✕21.0 cm)

 B5(17.8✕25.0 cm)
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4. ขนาดของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
 ดีอยู่แล้ว

 ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง
กรุณาเลือกขนาดตัวอักษรที่ชอบ

 田中さんはせんせいです
 田中さんはせんせいです
 田中さんはせんせいです
5. ขนาดของตัวอักษรภาษาไทย
 ขนาดของตัวอักษรควรปรับปรุง
กรุณาเลือกขนาดตัวอักษรที่ชอบ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
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 ดีอยู่แล้ว

 คุณทานากะเป็นครู
 คุณทานากะเป็นครู

 คุณทานากะเป็นครู

6. รูปแบบ ของตัวอักษร(FONT) ภาษาญี่ปุ่น
 ดีอยู่แล้ว

 รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง
กรุณาเลือกแบบตัวอักษรที่ชอบ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )

 田中さんはせんせいです
 田中さんはせんせいです
 田中さんはせんせいです

 田中さんはせんせいです

7. รูปแบบ ของตัวอักษร(FONT) ภาษาไทย

 ดีอยู่แล้ว  รูปแบบตัวอักษรควรปรับปรุง
กรุณาเลือกแบบตัวอักษรที่ชอบ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
 คุณทานากะเป็นครูโรงเรียนประถม
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 คุณทานากะเป็นครูโรงเรียนประถม
 คุณทานากะเป็นครูโรงเรียนประถม
 คุณทานากะเป็นครูโรงเรียนประถม
8. จานวนรูปภาพที่ช่วยสื่อความหมาย
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

9. รูปภาพประกอบน่าสนใจกระตุ้นให้หนังสือน่าอ่าน
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 ดีอยู่แล้ว
 รูปภาพประกอบควรปรับปรุง
กรุณาเลือกรูปภาพที่ชอบ (เพียง 1 ข้อ)







10. จานวนบรรทัดในแต่ละหน้ามีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

11. ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

96
ด้านเนื้อหาของหนังสือ
1. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

2. คาศัพท์มีความทันสมัย
 ดีอยู่แล้ว

 คาศัพท์ขาดความทันสมัยควรปรับปรุง

ลักษณะของคาศัพท์ที่นักศึกษาต้องการ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
 มีความหลากหลาย
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 ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

 อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษา
 อื่นๆ ระบุ.........................................................................................

3. จานวนคาศัพท์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

4. จานวนประโยคตัวอย่างมีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

5. ประโยคตัวอย่างมีความทันสมัย

 ดีอยู่แล้ว
 ประโยคตัวอย่างขาดความทันสมัยควรปรับปรุง
ลักษณะของประโยคตัวอย่างที่นักศึกษาต้องการ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
 มีความหลากหลาย
 ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
 อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษา

97
 อื่นๆ ระบุ...........................................................................................
6. ตัวอย่างบทสนทนามีความทันสมัย
 ดีอยู่แล้ว
 ตัวอย่างบทสนทนาขาดความทันสมัยควรปรับปรุง
ลักษณะของตัวอย่างบทสนทนานักศึกษาต้องการ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
 มีความหลากหลาย
 ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
 อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษา
 อื่นๆ ระบุ..........................................................................................
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7. จานวนไวยากรณ์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

8. คาอธิบายไวยากรณ์ภาษาไทยมีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
 ดีอยู่แล้ว

 คาอธิบายควรปรับปรุง

9. แบบฝึกหัดมีปริมาณที่เหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 น้อยเกินไป

 มากเกินไป

10. แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย

 ดีอยู่แล้ว
เกินไป

 ความหลากหลายน้อยเกินไป

11. คาอธิบายการทาแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม
 ดีอยู่แล้ว

 ขาดคาอธิบายที่เหมาะสม

 ความหลากหลายมาก
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12. แบบฝึกหัดมีความทันสมัย
 ดีอยู่แล้ว

 แบบฝึกหัดขาดความทันสมัย

13. เนื้อหาแต่ละบทมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
 ดีอยู่แล้ว

 เนื้อหาแต่ละบทขาดความต่อเนื่อง

14. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ みんなのにほんご
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….........................................................................................
..............................

ตอนที่ 3 คาถามพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา

1. “เหตุผล” ที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

ระดับความเห็น

เหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น

1. เนื้อหามีความทันสมัยและหลากหลาย
2. รูปแบบการนาเสนอน่าสนใจ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1
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3. ภาษาที่ใช้อธิบายกระชับเข้าใจง่าย
4. ตัวหนังสืออ่านง่าย
5. คาศัพท์น่าสนใจ
6. ภาพที่ใช้สื่อความหมายมีความน่าสนใจ
7. พกพาสะดวก
8. สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
9. สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
2. “วัตถุประสงค์” ที่นักศึกษาใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
ระดับการใช้งาน
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วัตถุประสงค์ที่นักศึกษาใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น

มาก
ที่สุด
5

1. ค้นหาความหมายของคาศัพท์
2. ศึกษาวิธีการใช้ไวยากรณ์
3. ศึกษาวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิ
4. ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
5. ฝึกฝนทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น
6. ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
7. ฝึกฝนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
8. ฝึกฝนการทาข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
9. ฝึกฝนการโต้ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ สกุล

ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์

วัน เดือน ปีเกิด

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

ที่อยู่ปัจจุบัน

89/711 ม.พฤฤษ์ลดา ถ.345 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ตาแหน่ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สถานที่ทางาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น
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เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

พ.ศ. 2553

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อศ.ม.)
ภาควิชาภาษาตะวันออก

สาขาวัฒนธรรมและวรรณคดีภาษาญี่ปุ่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย

การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นและมังงะของ

นักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

E-MAIL

patiyoot.thu@dpu.ac.th
Patiyoot.pato@gmail.com

