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บทคดัย่อ —การวิจยัครั *งนี* มีวตัถปุระสงค์เพื9อศึกษาว่านักศึกษาที9
เรียนวิชาภาษาญี9ปุ่ นธรุกิจ 1 ภาคเรียนที9 1/2562 หลงัจากปิดภาคเรียนช่วง
ระยะเวลาหนึ9ง เมื9อเปิดภาคเรียนที9 2 นักศึกษาสามารถระลึก (Recall) รปู
ประโยคต่าง ๆ เป็นภาษาญี9ปุ่ นที9เกี9ยวกบัเป้าหมายการเรียน (Can-do) ใน
แต่ละข้อได้มากน้อยเพียงใด การวิจยัครั *งนี*นําทฤษฎีการประมวลผล (Level 
of processing) 3 ระดบั ได้แก่ 1.การประมวลผลระดบัโครงสร้าง (Structural 
processing) 2.การประมวลระดับเสียง (Phonemic processing) 3.การ
ประมวลผลระดับความหมาย (Semantics processing) มาใช้ โดยการ
ประมวลผลระดบัความหมายจะทําให้ผู้เรียนมีความทรงจาํเกี9ยวกบัสิ9งที9
เรียนหลงเหลืออยู่ กลุ่มตวัอย่างที9ใช้ในการวิจยัครั *งนี*  ได้แก่ นักศึกษาชั *นปี
ที9 1 สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี9ปุ่ น ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี9ปุ่ นธุรกิจ 2 
ภาคเรียนที9 2/2562 จาํนวน 502 คน  

เครื9องมือที9ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที9ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี9 ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนส่วน
ใหญ่สามารถระลึกรปูประโยคต่าง ๆ ที9เกี9ยวกบัเป้าหมายการเรียนในแต่ละ

ข้อโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.84) แต่มีเป้าหมายการเรียนบางข้อที9
ผูเ้รียนไม่สามารถระลึกรปูประโยคได้เป็นอย่างดี 

สาํหรบัผลของการศึกษางานวิจยันี*  สามารถนําไปพฒันาสื9อการสอน
ใหม่ หรือพฒันาการเรียนการสอน เพื9อให้ผูเ้รียนมีความสามารถทางทกัษะ
ภาษาญี9ปุ่ นมากขึ*น และนําภาษาญี9ปุ่ นไปใช้กบัสถานการณ์จริงได้  

 

คาํสาํคญั — เป้าหมายการเรียน (Can-do), การระลึก (Recall), การ
ประเมินตนเอง(Self-assessment), ระดับการประมวลผล (Levels of 
processing), การประมวลผลระดบัความหมาย (Semantics processing) 
 
     ABSTRACT —  This research has the main objective to study 
structures that the participants enable to recall when they learn the new 
lessons in the following semester. For Level of processing is chosen to 
conduct this research. There are three levels of level of processing 
including Structural processing, Phonemic processing and Semantics 
processing. Semantics processing is considered as the level that the 
students acquire language. For data collection, the participants were 
502 university students who studied in the course JPN-102 (Business 
Japanese 2) taught in the second semester in the academic year 2019 
(2/2019) at Thai-Nichi Institute of Technology.       

For the research instrument, the rating-scale questionnaire was 
applied to collect data. The statistics used for the analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings 
indicated that the participants studying in JPN-101 (Business Japanese 
1) in the previous semester (1/2019) can recall some structures in the 
Can-do list taught in the class JPN-101 which is considered as the high 

level (�̅� = 3.84). However, there are some structures which the 
participants seem not to be able to recall. 

For the further development, other researchers would be able to 
apply the findings in this study to develop the new lessons or materials 
to enhance the level of language proficiency to be able use Japanese 
effectively in the real world situation.   

 

Keywords —Can-do, Recall, Self-assessment, Levels of processing, 
Semantics processing 

 
I. บทนํา 

ผูว้จิยัสอนวชิาภาษาญีMปุ่ น สงักดัทีMสาํนกัวชิาพืVนฐานและภาษา สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีMปุ่ น ซึMงสถาบนัฯ ไดจ้ดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาญีMปุ่ น
เป็นวชิาบงัคบั โดยนกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาญีMปุ่ นจาํนวน 5 
รายวชิา ในแต่ละภาคเรยีนนกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีน 1 รายวชิา เมืMอจบ
ภาคเรยีนทีM 1 จะมชีว่งปิดภาคเรยีนประมาณ 1 เดอืน และเมืMอจบภาคเรยีน
ทีM 2 จะมชีว่งปิดภาคเรยีนประมาณ 3 เดอืน ในชว่งปิดภาคเรยีน 3 เดอืน มี
นักศึกษาบางส่วนเรียนภาคเรียนทีM 3 หรือ ภาคเรียนฤดูร้อน และมี
นกัศกึษาบางสว่นไปแลกเปลีMยนระยะสั VนทีMประเทศญีMปุ่ นซึMงมจีาํนวนไมม่าก   

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีMปุ่ น เป็นสถาบนัทีMก่อตั VงขึVนในประเทศไทย 
และจดัการเรียนการสอนภาษาญีMปุ่ นในฐานะภาษาต่างประเทศ ดงันั Vน 
สภาพแวดล้อมรอบตวันักศกึษาเป็นสภาพแวดล้อมทีMอยู่ในประเทศไทย
ทั VงสิVน ไม่มีสิMงทีMเกีMยวข้องกับประเทศญีMปุ่ น นักศึกษาจะได้สัมผัสกับ
ภาษาญีMปุ่ นโดยตรงจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนเป็นส่วนใหญ่ เมืMอมี
ชว่งปิดภาคเรยีน อาจจะทาํใหน้กัศกึษาลมืสิMงทีMเรยีนในหอ้งเรยีนได ้ 

การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศเป็นกระบวนการการเรยีนรูภ้าษาเป้าหมาย 
ในกรณีนีVคอืภาษาญีMปุ่ น โดยการพฒันาอนัตรภาษา (Interlanguage) ของ
ผู้เรียน หรือภาษาทีMเกิดขึVนในช่วงของการพัฒนาจากภาษาแม่ไปสู่
ภาษาเป้าหมาย ประกอบดว้ยกฎเกณฑค์วามรูเ้กีMยวกบัภาษาเป้าหมายทีM
ยงัไมส่มบรูณ์ แต่เนืMองจากมชีว่งปิดภาคเรยีน ทาํใหน้กัศกึษาไมม่โีอกาสใน
การใชภ้าษาญีMปุ่ น ไมส่ามารถรบัขอ้มลูเกีMยวกบัภาษาญีMปุ่ นทีMจาํเป็นสาํหรบั
การพฒันาอนัตรภาษาได ้ถงึแมว้่าจะไม่มกีารป้อนขอ้มูลทีMจําเป็นสําหรบั
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การพฒันาอนัตรภาษา แต่เพืMอใหผู้เ้รยีนยงัคงรกัษาอนัตรภาษาต่อไปได ้จงึ
จําเป็นต้องพฒันาการสอนในรูปแบบทีMจะทําใหผู้เ้รยีนสามารถจดจําสิMงทีM
เรยีนไปแลว้ได ้

รายวชิาภาษาญีMปุ่ นทีMผู้วจิยัสอน ใช้หนังสอืเรยีนของสถาบนัฯ ตั Vงแต่
สถาบนัฯ ก่อตั Vงมา ซึMงเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี  โครงสรา้งของหนงัสอืเรยีน
ในแต่ละบทเรยีนจะมชีืMอหวัขอ้ สถานการณ์จาํลองทีMเกีMยวกบัหวัขอ้นั Vน และ
เป้าหมายของการเรยีนในบทนั Vน ในแต่ละบทจะมเีป้าหมายการเรยีนเพยีง 
1 เรืMองเท่านั Vน และเป็นเป้าหมายอย่างกวา้ง ๆ อกีทั Vงเป้าหมายการเรยีนทีM
ระบุไวน้ั VนมบีางบททีMไมส่มัพนัธก์บัไวยากรณ์ดว้ย ดงันั Vน ผูว้จิยัจงึปรบัปรุง
หวัขอ้ในแต่ละบทและระบุเป้าหมายการเรยีน หรอื Can-do ใหเ้ป็นรปูธรรม
และชดัเจนมากขึVน นอกจากนั Vนยงันํากระบวนการการเรยีนรูภ้าษาทีMสองมา
ปรบัปรุงเนืVอหาและจัดทําเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา JPN-101 
ภาษาญีMปุ่ นธุกิจ 1 (Workbook) ซึMงเริMมใช้ในภาคเรียนทีM 1 ปีการศึกษา 
2562 

Can-do ทีMใชใ้นการเรยีนการสอนภาษาญีMปุ่ น มาจากการทีMเจแปนฟาวน์
เดชั Mนไดจ้ดัทาํกรอบมาตรฐานการเรยีนการสอนภาษาญีMปุ่ น (JF Standard) 
ในปี 2010 โดยอ้างองิมาจากแนวคดิของการเรยีนการสอนภาษาในยุโรป 
ห รื อ  CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment) ซึMง Can-do นีV  จะเขียน
ใหอ้ยู่ในรูป “สามารถ...ได”้ ดงันั Vน ผูเ้รยีนจะไดท้ําความเขา้ใจความหมาย
ในแต่ละ Can-do หลงัจากนั Vน สามารถนึกภาพออกไดอ้ยา่งงา่ยวา่จะนํารปู
ประโยคไปใชอ้ยา่งไร ผูเ้รยีนจะสามารถเชืMอมโยงรปูประโยคกบัความหมาย
ไดอ้ยา่งงา่ย 

กระบวนการการเรยีนรู้ภาษาทีMสอง ได้แก่ 1.ขอ้มูลรบัเขา้ (Input) 2. 
การสงัเกต (Noticing) 3. การทําความเขา้ใจ (Comprehension) 4. ขอ้มูล
ซึมซับ (Intake) 5. การบูรณาการ (Integrating) และ 6. ข้อมูลส่งออก 
(Output) [1] นอกจากนั Vน การเรียนรู้ภาษาทีMสองเป็นความสมัพนัธ์ทีMไม่
สามารถแยกออกจากกระบวนความจําได ้กระบวนความจํา ม ี� ขั Vนตอน 
คอื “จาํ เกบ็ นึกออก” หรอืเรยีกว่า กระบวนการจาํ กระบวนการเกบ็ขอ้มลู 
กระบวนการระลกึ  

จากทฤษฎทีีMเกบ็ความจาํ 2 ชนิด ของ Atkinson และ Shiffrin คอื ทีMเกบ็
ความจําในระยะสั Vน และทีMเกบ็ความจําในระยะยาวนั Vน [2]  ในขั Vนตอนของ 
Intake หรอืขอ้มลูซมึซบั หวัขอ้ทีMเรยีนจะถกูเกบ็ไวใ้นสว่นของความจาํระยะ
สั Vน พอมกีารฝึกฝนหลายครั Vงจะถูกโอนไปเกบ็ไวใ้นส่วนของความทรงจํา
ระยะยาว  ซึM งการ ฝึกฝน หรือ  Rehearsal มีอยู่  2 วิธี  วิธีแ รก  คือ 
Maintenance Rehearsal เป็นการพดูคาํหรอืรปูประโยคหลาย ๆ ครั Vง วธิทีีM
สอง คอื Elaborative Rehearsal เป็นการฝึกฝนรูปประโยคทีMเชืMอมโยงกบั
สถานการณ์และความหมาย จากทฤษฎีการประมวลผล (Level of 
processing) � ระดบั ไดแ้ก่ �.การประมวลผลระดบัโครงสรา้ง (Structural 
processing) �.การประมวลระดับเสียง (Phonemic processing) �.การ
ประมวลผลระดบัความหมาย (Semantics processing) โดยการประมวลผล
ระดบัความหมายจะทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามทรงจาํเกีMยวกบัสิMงทีMเรยีนหลงเหลอื
อยู่ [3] การทีMจะทําให้อนัตรภาษาของผู้เรียนยงัคงอยู่และพฒันาได้นั Vน 
Elaborative Rehearsal ถอืว่าเป็นสิMงทีMจําเป็น การเรยีนการสอนทีMมุ่งเน้น
เพยีงไวยากรณ์ และมกีารฝึกฝนเพยีงแค่ระดบัโครงสรา้ง และระดบัเสยีง 
จะทําให้ผู้เรยีนมคีวามทรงจําเกีMยวกบัสิMงทีMเรยีนหลงเหลอือยู่น้อย แต่ใน
กรณีทีMนําเป้าหมายการเรยีน (Can-do) เขา้มาใช ้จะมกีารฝึกฝนไปจนถงึ
ระดับความหมาย ซึMงเป้าหมายการเรียนทีMมีการประมวลผลในระดับ
ความหมาย ถงึแมว้า่ผูเ้รยีนไมไ่ดส้มัผสักบัภาษาเป้าหมายในชว่งระยะเวลา
หนึMง ความทรงจาํของสิMงนั Vนกย็งัคงอยูอ่ยา่งด ีผูเ้รยีนสามารถระลกึ (Recall) 
ถงึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเคยเรยีนมาแลว้ได ้

งานวิจัยครั Vง นีV จึงศึกษาเกีMยวกับการนําเป้าหมายการเรียนมา
ประยุกต์ใช้ และศกึษาว่าผู้เรยีนสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ได้มาก
น้อยเพยีงใด ผา่นการประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
�. เพืMอศกึษาว่านกัศกึษาทีMเรยีนวชิาภาษาญีMปุ่ นธุรกจิ � ภาคเรยีนทีM � 

ปีการศึกษา ���� หลงัจากปิดภาคเรยีน ไม่ได้สมัผสักบัภาษาญีMปุ่ นใน
ระยะเวลาหนึMง เมืMอเปิดภาคเรยีนทีM �  นักศกึษาสามารถระลกึรูปประโยค
ต่าง ๆ เป็นภาษาญีMปุ่ นทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ไดม้ากน้อย
เพยีงใด โดยผา่นการประเมนิความสามารถในแต่ละเป้าหมายการเรยีนของ
ตนเอง  

 �. เพืMอศกึษาลกัษณะพเิศษของผลการประเมนิตนเองของนกัศกึษาใน
ขอ้ทีMมผีลประเมนิเป้าหมายการเรยีนสูง และขอ้ทีMมผีลประเมนิเป้าหมาย
การเรยีนตํMา 
 

III. วธิดีาํเนินการวจิยั 
กลุ่มตัวอย่างทีMใช้ในการวิจัยในครั Vง นีV  ได้แก่  นักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย - ญีMปุ่ น ทีMลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา JPN-��� ภาษาญีMปุ่ น
ธุรกจิ 2 จํานวน ��� คน นักศกึษาส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาชั VนปีทีM � แต่ใน
จํานวน ��� คน มนีักศกึษาบางคนทีMเป็นนักศกึษาชั VนปีอืMนทีMลงทะเบยีน
เรยีนวชิา JPN-��� ดว้ย  

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีMปุ่ นมีนักศึกษา � คณะ ได้แก่ คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาของทั Vง � คณะ 

เมืMอเปิดภาคเรยีนทีM 2 ปีการศกึษา 2562 ก่อนจะเขา้สูบ่ทเรยีนใหมข่อง
รายวิชา JPN-102 ผู้วิจ ัยได้ให้นักศึกษาทําแบบสอบถามเพืMอประเมิน
ตนเองและทบทวนว่าตนเองสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ทีMอยู่ในรายวชิา JPN-101 ในภาคเรยีนทีM 1 
ปีการศกึษา 2562 ไดม้ากน้อยเพยีงใด 
 

IV. เครืMองมอืทีMใชใ้นการวจิยั 
เครืMองมอืทีMใชใ้นการวจิยัครั VงนีV เป็นแบบสอบถามทีMผูว้จิยัไดส้รา้งขึVนจาก

การศึกษางานวิจยัของ SUZUKI (2014,2015) เรืMองการประเมินตนเอง
เกีMยวกบั Can-do [4,5]  เพืMอสอบถามการระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละบทของรายวชิา JPN-101 ซึMงมทีั Vงหมด 10 บท 
ดงันีV 1.ภาษาญีMปุ่ น (ตวัอกัษรและคําทกัทาย) 2.การแนะนําตวัเอง 3. การ
แนะนําสถานทีM 4.เวลา 5.การเดนิทาง 6.การซืVอของ 7.คาํกรยิาต่าง ๆ 8.สิMง
ทีMชอบ 9.การชกัชวน 10.ความรูส้กึ ซึMงในแต่ละบทจะมกีารระบุเป้าหมาย
การเรยีนหรอื Can-do เอาไวเ้ป็นขอ้ ๆ อย่างชดัเจน และมเีป้าหมายการ
เรยีนทั VงสิVนจํานวน 33 ขอ้ย่อย โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ กําหนด
เกณฑด์งันีV 
 5 หมายถงึ  มคีวามมั Mนใจวา่ทาํได ้
 4 หมายถงึ  ไมค่อ่ยมั Mนใจแต่คดิวา่ทาํได ้
 3 หมายถงึ  คาดวา่น่าจะทาํได ้
 2 หมายถงึ  คาดวา่น่าจะทาํไมไ่ด ้
 1 หมายถงึ ทาํไมไ่ดแ้น่นอน 
    

V. การวเิคราะหข์อ้มลู 
ขอ้มูลเพืMอสอบถามการระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมาย

การเรยีนในแต่ละขอ้ของวชิา JPN-��� ซึMงนกัศกึษาไดเ้รยีนไปแลว้ในภาค
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เรยีนทีM � ปีการศกึษา ���� วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีMย (mean: 𝑥̅) และ
ส่วนเบีMยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) วเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีMย กําหนดเกณฑ ์
ดงันีV [�]  

คา่เฉลีMย ¥.�� – �.�� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัมากทีMสดุ        

คา่เฉลีMย �.¥� – ¥.�� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉลีMย �.�� – �.¥� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คา่เฉลีMย �.§� – �.�� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัน้อย 

คา่เฉลีMย �.�� – �.§� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัน้อยทีMสดุ 

 
VI. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ตอนทีM 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั Mวไป 
ตารางทีM 1 แสดงจาํนวนและรอ้ยละ 

ของกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ คณะทีMศกึษาและปีทีMศกึษา 
 

        ข้อมลูทั 9วไป จาํนวน ร้อยละ 
1. เพศ   

- ชาย 310 61.75 

- หญงิ 192  38.25 

                  รวม 502 100.00 
2. คณะที>ศกึษา   

- วศิวกรรมศาสตร ์ 154 30.68 

- บรหิารธุรกจิ 162 32.27 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 186 37.05 

                  รวม 502 100.00 

3. ปีที>ศกึษา   

- ปี N 488 97.21 

- ปี O 9 1.79 

- ปี P 4 0.80 

- ปี Q 1 0.20 

                  รวม 502 100.00 

     
จากตารางทีM � พบว่านักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีMปุ่ น กลุ่ม

ตวัอยา่งมจีาํนวน ��� คน สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  ��� คน คดิเป็น
รอ้ยละ ��.¨� และเป็นเพศหญงิ จาํนวน �©� คน คดิเป็นรอ้ยละ �§.�� 

ดา้นคณะทีMศกึษา เป็นคณะวศิวกรรมศาสตร ์จํานวน ��¥ คน คดิเป็น
รอ้ยละ ��.�§ เป็นนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ จาํนวน ��� คน คดิเป็นรอ้ย
ละ ��.�¨ และนักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน �§� คน คดิ
เป็นรอ้ยละ �¨.�� 

ดา้นชั VนปีทีMศกึษา สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาชั VนปีทีM � จาํนวน ¥§§ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ  ©¨.�� นักศกึษาชั VนปีทีM � จํานวน  © คน คดิเป็นรอ้ยละ �.¨© 

นกัศกึษาชั VนปีทีM � จาํนวน ¥ คน คดิเป็นรอ้ยละ �.§� และ นกัศกึษาชั VนปีทีM 
¥ จาํนวน � คน คดิเป็นรอ้ยละ �.�� 

 
ตอนทีM  2    ผลการวเิคราะหก์ารระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ 
 

ตารางทีM 2   แสดงคา่เฉลีMยและสว่นเบีMยงเบนมาตรฐาน การระลกึรปู
ประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ 

บท-
ข้อ 

เป้าหมายการเรียน (Can-do) �̅� S.D ระดบั 

1-1 สามารถพดูทกัทายเป็นภาษาญี>ปุ่ นได ้ 4.12 0.88 มาก 
1-2 สามารถพดูแนะนําตวัเป็นภาษาญี>ปุ่ นได ้ 4.32 0.77 มาก

ที>สดุ 

1-3 สามารถเขา้ใจคาํสั >งภาษาญี>ปุ่ นของ
อาจารยท์ี>ใชใ้นหอ้งเรยีนได ้

3.72 0.83 มาก 

1-4 สามารถเขยีนชื>อตวัเองดว้ยตวัอกัษรคะตะ
คะนะได ้

4.18 1.06 มาก 

1-5 สามารถฟังเสยีงพเิศษ เสยีง maru ○,
เสยีง tenten, เสยีงควบ, เสยีงยาว เป็นตน้ 
ฟังแลว้เขา้ใจวา่คอืเสยีงอะไร 

3.71 0.98 มาก 

1-6 สามารถพมิพต์วัอกัษรฮริะงะนะได ้ 4.15 1.00 มาก 

2-1 สามารถพดูชื>อและอาชพีเป็นภาษาญี>ปุ่ น
ตอนแนะนําตวัได ้

3.97 0.86 มาก 

2-2 สามารถถามชื>อและอาชพีเป็นภาษาญี>ปุ่ น
ได ้

3.72 0.93 มาก 

2-3 สามารถตอบชื>อและอาชพีเป็นภาษาญี>ปุ่ น
ไดเ้มื>อถกูถาม 

3.91 0.95 มาก 

2-4 สามารถพดูชื>อและอาชพีของเพื>อน เพื>อ
แนะนําเพื>อนใหค้นอื>นรูจ้กัได ้

3.49 0.94 มาก 

2-5 สามารถอ่านคาํศพัทเ์กี>ยวกบัการแนะนํา
ตวัดว้ยตวัอกัษรฮริะงะนะได ้

4.21 2.41 มาก
ที>สดุ 

3-6 สามารถแนะนําสถานที>ในสถาบนัฯ เป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้

3.64 0.92 มาก 

3-1 สามารถสอบถามเกี>ยวกบัสถานที>เป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้เชน่ หอ้งนํmาอยูท่ี>ไหน 

3.77 0.99 มาก 

3-2 สามารถตอบไดว้า่สถานที>นั mน ๆ อยู่
ตรงไหน ชั mนไหน 

3.74 0.94 มาก 

3-3 สามารถอ่านคาํศพัทฮ์ริะงะนะเกี>ยวกบั
สถานที>ได ้

4.06 0.98 มาก 

3-4 สามารถอ่านคาํศพัทค์ะตะคะนะเกี>ยวกบั
สถานที>ได ้

3.61 1.09 มาก 

4-1 สามารถถามและบอกเกี>ยวกบัเบอร์
โทรศพัทเ์ป็นภาษาญี>ปุ่ นได ้

3.87 0.90 มาก 

4-2 สามารถถามและบอกเกี>ยวกบัเวลาเป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้

3.86 0.89 มาก 

4-3 สามารถถามเกี>ยวกบัตารางเวลาเรยีนเป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้เชน่ เรยีนภาษาญี>ปุ่ นกี>โมง 

→ เรยีน 9.30 - 11.00 น. 

3.82 0.96 มาก 

5-1 สามารถพดูเกี>ยวกบัเวลานอนและเวลาตื>น
นอนได ้

4.04 0.92 มาก 

5-2 สามารถถามตอบเกี>ยวกบัการเดนิทางได ้
เชน่ ไปที>ไหน ไปอยา่งไร ไปกี>โมง เป็นตน้ 

3.74 0.95 มาก 
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6-1 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัสิ>งที>ไมรู่แ้ละ

เป็นสิ>งที>อยูต่รงหน้าได ้เชน่ นี>คอือะไร → 
นี>คอืทุเรยีน 

3.99 2.00 มาก 

6-2 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัราคาได ้ 3.69 1.01 มาก 

6-3 สามารถสั >งซืmอสิ>งของต่าง ๆ ดว้ย
ภาษาญี>ปุ่ นอยา่งงา่ยได ้เชน่ เอาเคก้ 3 ชิmน 
เป็นตน้ 

3.48 0.97 มาก 

7-1 สามารถถามและตอบกบัเพื>อนไดว้า่จะกนิ
อะไร จะกนิที>ไหน 

3.76 0.95 มาก 

7-2 สามารถถามและตอบกบัเพื>อนไดว้า่จะทาํ
อะไร หรอืทาํอะไรไปแลว้เมื>อวนัก่อน 

3.68 1.00 มาก 

7-3 สามารถแจง้อาจารยเ์รื>องลาหยดุได ้เชน่ 
พรุง่นีmหยดุเรยีนนะคะ/นะครบั 

3.19 1.00 ปาน
กลาง 

8-1 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัอาหารที>
ชอบได ้

4.16 0.93 มาก 

8-2 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัสิ>งอื>น ๆ ที>
ชอบได ้เชน่ กฬีา เพลง เป็นตน้ 

4.11 0.93 มาก 

9-1 สามารถพดูชกัชวนได ้และเมื>อถกูชกัชวน
สามารถตอบรบัหรอืตอบปฏเิสธไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.65 0.94 มาก 

9-2 สามารถพดูเสนอสิ>งต่าง ๆ ใหผู้อ้ื>นได ้และ
เมื>อถกูเสนอ สามารถตอบรบัหรอืตอบ

ปฏเิสธไดอ้ยา่งเหมาะสม เชน่ เสนอ →
เชญิดื>มชาคะ่/ครบั ตอบรบั →ขอบคณุ

คะ่/ครบั ตอบปฏเิสธ →ขอบคณุคะ่/ครบั 
แต่พอแลว้คะ่/ครบั 

3.66 0.96 มาก 

10-1 สามารถพดูแสดงความรูส้กึเกี>ยวกบัสิ>งต่าง 
ๆ ได ้เชน่ อาหารญี>ปุ่ นอรอ่ย เรยีน
ภาษาญี>ปุ่ นสนุก เป็นตน้ 

3.94 0.93 มาก 

10-2 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัลกัษณะของ
สิ>งต่าง ๆ ได ้เชน่ อาจารยท์ี>สอน

ภาษาญี>ปุ่ นเป็นอยา่งไร →ใจด ี

3.89 0.95 มาก 

 รวม 3.84 0.24 มาก 

 
จากตารางทีM 2 พบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีMปุ่ น มกีาร

ระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้โดยรวม 

33 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅=3.84) เมืMอพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีMมี

ค่าเฉลีMยสงูสุดอยู่ในระดบัมากทีMสุด (𝑥 ̅=4.32) ไดแ้ก่ บททีM 1 เป้าหมายการ
เรยีน ขอ้ 2 “สามารถพดูแนะนําตวัเป็นภาษาญีMปุ่ นได”้ รองลงมาคอื บททีM 2 
เป้าหมายการเรยีน ขอ้ 5 “สามารถอ่านคาํศพัทเ์กีMยวกบัการแนะนําตวัดว้ย

ตวัอกัษรฮริะงะนะได”้ มคีา่เฉลีMยสงูสดุอยูใ่นระดบัมากทีMสดุ (𝑥 ̅=4.21)  สว่น

ขอ้ทีMมคีา่เฉลีMยตํMาสดุอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅=3.19)  คอื บททีM 7 เป้าหมาย
การเรยีน ขอ้ 3 “สามารถแจง้อาจารยเ์รืMองลาหยุดได ้เช่น พรุ่งนีVหยุดเรยีน
นะคะ/นะครบั” ซึMงเป็นเพยีงขอ้เดยีวทีMนักศกึษาสามารถระลกึรูปประโยค
ต่าง ๆ เกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง จงึอาจสรุปไดว้่า
นกัศกึษาระลกึรปูประโยคในหวัขอ้นีVไดย้าก 
 

VII. สรปุผลการวจิยั 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีMปุ่ นทีMมตี่อการระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีน 
ในแต่ละขอ้ สรปุผลไดด้งันีV  

1. นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย  - ญีMปุ่ น กลุ่มตวัอย่างจํานวน  502 
คน มกีารระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ = 3.84) จงึสามารถสรุปไดว้า่ นกัศกึษาทีMเรยีน
โดยใช ้Workbook ทีMมกีารนําเอาเป้าหมายการเรยีนมาประยุกต์ใชด้ว้ยนั Vน 
ถงึแมว้่าจะมชี่วงปิดภาคเรยีนทีMนักศกึษาไม่ไดส้มัผสักบัภาษาญีMปุ่ นในช่วง
ระยะเวลาหนึMง แต่นักศกึษากย็งัสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ เกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้นั Vนได ้

2. จากเป้าหมายการเรยีนทั Vงหมด 33 ขอ้ ขอ้ทีMมคี่าเฉลีMยสูงสุดอยู่ใน

ระดับมากทีMสุด (𝑥̅ = 4.32) ได้แก่  บททีM  1 เป้าหมายการเรียน ข้อ  2 
“สามารถพดูแนะนําตวัเป็นภาษาญีMปุ่ นได้  ” รองลงมาคอื บททีM  2 เป้าหมาย
การเรยีน ขอ้  5 “สามารถอ่านคาํศพัทเ์กีMยวกบัการแนะนําตวัดว้ยตวัอกัษรฮิ

ระงะนะได้  ” มคีา่เฉลีMยสงูสดุอยูใ่นระดบัมากทีMสดุ (𝑥̅ = 4.21)   และขอ้อืMน ๆ 
มคี่าเฉลีMยอยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ทีMมคี่าเฉลีMยตํMาสุดอยู่ในระดบัปานกลาง 

(𝑥̅ = 3.19)   คอื บททีM  7 เป้าหมายการเรยีน ขอ้  3 “สามารถแจ้งอาจารย์
เรืMองลาหยดุได ้เชน่ พรุง่นีVหยดุเรยีนนะคะ/นะครบั” จากเป้าหมายการเรยีน 
ทั Vงหมด 33 ขอ้ย่อย มเีพยีงบททีM  7 เป้าหมายการเรยีน ขอ้  3  เพยีงขอ้
เดยีวทีMนักศกึษาสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ เกีMยวกบัเป้าหมายการ
เรยีนนีVอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. โครงสรา้งของหนังสอื Workbook นั Vน ในหน้าแรกของแต่ละบทจะมี
ชืMอหวัข้อและรูปภาพทีMเกีMยวข้องกับหวัข้อนั Vน ๆ ในหน้าถัดไปจะชีVแจง 
เป้าหมายการเรยีนทีMนักศกึษาจะสามารถทําไดเ้มืMอเรยีนในบทนีV หลงัจาก
ชีVแจงผู้เรียนเกีMยวกบัหวัข้อและเป้าหมายการเรียนแล้ว ในหน้าต่อจาก 
เป้าหมายการเรยีนจะเป็นเนืVอหาต่าง ๆ ดงัต่อไปนีV 1. การนําเขา้สูบ่ทเรยีน
ดว้ยการฟังสถานการณ์ทีMเกีMยวกบัหวัขอ้ในบทนั Vน  2.บทพูดแบบสมบูรณ์
ของการฟังเพืMอตรวจสอบเนืVอหาทีMไดย้นิ 3. คาํศพัท ์4. ไวยากรณ์ 5. แบบ
ฝึกฝนไวยากรณ์ 6.แบบฝึกพดู นอกจากนั Vนหน้าสุดทา้ยของแต่ละบทจะมี
การชีVแจงเป้าหมายการเรยีนอกีครั Vง ในเป้าหมายการเรยีนทั Vง 33 ขอ้ ทกุขอ้
มเีนืVอหาการเรยีนตามโครงสรา้ง Workbook ทีMไดก้ล่าวไปขา้งต้น ยกเวน้ 
เป้าหมายการเรยีนขอ้ทีMมคีา่เฉลีMยตํMาสดุ คอื บททีM ¨ เป้าหมายการเรยีน ขอ้  
3  “ สามารถแจง้อาจารยเ์รืMองลาหยดุได ้เชน่ พรุง่นีVหยดุเรยีนนะคะ/นะครบั” 
เพยีงขอ้เดยีวทีMแตกต่าง ไม่ได้ทําตามโครงสร้างขา้งต้น กล่าวคอื มกีาร
นําเขา้สู่บทเรยีนดว้ยการฟัง แต่บทพูดของการฟังเพืMอตรวจสอบเนืVอหาทีM
ไดย้นินั Vน ไมไ่ดเ้ขยีนเนืVอหาใหน้กัศกึษาไดด้ทูั Vงหมด เป็นบทพดูทีMมชีอ่งวา่ง
เพืMอให้นักศึกษาฟังแล้วเติมเนืVอหาให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง และไม่มีรูป
ประโยค  ไวยากรณ์ แบบฝึกฝนไวยากรณ์ และแบบฝึกพูด จึงทําให้
นกัศกึษาระลกึรปูประโยคในเป้าหมายการเรยีนขอ้นีVไดย้าก 
 

VIII. อภปิรายผล 
จากสรปุผลการวจิยั มปีระเดน็สาํคญัทีMนํามาอภปิรายผลการวจิยั ดงันีV 
จากโครงสร้างของ Workbook และการประเมนิเป้าหมายการเรียน 

ด้วยตนเองของผู้เรยีน พบว่า สิMงทีMทําให้ความทรงจําในเรืMองทีMผู้เรยีนได้
เรียนไปแล้วยงัคงหลงเหลืออยู่ หรือสิMงทีMสามารถทําให้ผู้เรียนระลึกรูป
ประโยคต่าง ๆ เป็นภาษาญีMปุ่ นได ้คอืการนําเป้าหมายการเรยีนมาใชไ้ป
พรอ้ม ๆ กบัการเรยีนหวัขอ้ไวยากรณ์ต่าง ๆ ตามกระบวนการการเรยีนรู้
ภาษาทีMสอง ไดแ้ก่ 1.ขอ้มลูรบัเขา้ 2. การสงัเกต 3. การทําความเขา้ใจ 4. 
ขอ้มลูซมึซบั 5. การบรูณาการ และ 6. ขอ้มลูสง่ออก สาํหรบัเป้าหมายการ
เรยีน บททีM 7 ขอ้ 3 “สามารถแจง้อาจารยเ์รืMองลาหยุดได ้เช่น พรุ่งนีVหยุด
เรยีนนะคะ/นะครบั” ในหนงัสอื Workbook มเีพยีงแคข่อ้มลูรบัเขา้ และการ

สงัเกตเท่านั Vน ไม่มีการ Elaborative Rehearsal หรอืการฝึกฝนรปูประโยค
ทีMเชืMอมโยงกบัสถานการณ์และความหมาย  

สาํหรบัเป้าหมายการเรยีนทีMมคีา่เฉลีMยสงู หนงัสอื Workbook จดัทาํขึVน
ตามโครงสร้างของกระบวนการการเรยีนรู้ภาษาทีMสอง และมกีารฝึกฝน
แบบ Elaborative Rehearsal ซึMงเป็นการประมวลผลทั Vงระดบัโครงสร้าง 
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ระดบัเสยีง ระดบัความหมาย นอกจากนั Vน เป้าหมายการเรยีนในบททีM � 
“สามารถพูดแนะนําตัวเป็นภาษาญีMปุ่ นได้” เมืMอเข้าสู่บทเรียนบททีM � 
นกัศกึษากย็งัมโีอกาสไดฝึ้กฝนรปูประโยคแนะนําตวัทีMเรยีนในบททีM � ดว้ย 
ดงันั Vน เป้าหมายการเรยีนขอ้นีVจงึถอืไดว้า่ผา่นกระบวนการการเรยีนรูภ้าษา
ทีMสองถงึสองครั Vง ซึMงมากกวา่เป้าหมายการเรยีนในขอ้อืMน ๆ  สว่นเป้าหมาย
การเรียนในบททีM � “สามารถอ่านคําศัพท์เกีMยวกับการแนะนําตัวด้วย
ตวัอกัษรฮริะงะนะได”้ ซึMงเป็นเนืVอหาทีMเชืMอมโยงกบัเป้าหมายการเรยีนใน
บททีM � “สามารถพูดแนะนําตวัเป็นภาษาญีMปุ่ นได้” นักศึกษาจงึได้เรยีน
เกีMยวกบัเรืMองนีVและมโีอกาสไดฝึ้กฝนหลายครั Vง ซึMงมากกว่าหวัขอ้อืMน ๆ อกี
ดว้ย 

การทีMหวัขอ้การเรยีนต่าง ๆ มเีป้าหมายการเรยีน และมกีารฝึกฝนตาม
การประมวลผลระดบัโครงสร้าง ระดบัเสยีง และระดบัความหมายทําให้
ผูเ้รยีนมคีวามทรงจําเกีMยวกบัสิMงทีMเรยีนหลงเหลอือยู่ การนําเป้าหมายการ
เรยีนมาใช ้ถอืเป็นการประมวลผลในระดบัความหมาย  จงึทาํใหส้ิMงทีMเรยีน
ไปถูกถ่ายโอนจากความทรงจําระยะสั Vนเป็นความทรงจําระยะยาว การ
ระลกึได ้จงึเป็นเรืMองทีMง่าย หากมเีป้าหมายการเรยีน แต่มกีารฝึกฝนเพยีง
แค่ระดบัโครงสรา้ง และระดบัเสยีง จะทําใหผู้เ้รยีนมคีวามทรงจําเกีMยวกบั
สิMงทีMเรยีนหลงเหลอือยูน้่อย ถงึแมว้า่สิMงทีMเรยีนไปถูกถ่ายโอนจากความทรง
จาํระยะสั Vนเป็นความทรงจาํระยะยาวกต็าม แต่การระลกึกท็าํไดย้าก 

สามารถสรุปไดว้่า การนําเป้าหมายการเรยีนมาประยุกต์ใชใ้นหนังสอื 
Workbook ทําใหผู้เ้รยีนสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
ถงึแมว้า่ผูเ้รยีนจะไมไ่ดส้มัผสักบัภาษาญีMปุ่ นในชว่งระยะเวลาหนึMงกต็าม แต่
ไม่ใช่เป้าหมายการเรยีนทุกขอ้ทีMผูเ้รยีนจะสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างด ีการระลกึได้นั Vนมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามโครงสร้าง
แบบฝึกหดัต่าง ๆ ในหนงัสอื 
 

IX. ขอ้เสนอแนะ 
การทีMจะพฒันาอนัตรภาษาใหใ้กลเ้คยีงกบัภาษาเป้าหมายไดน้ั Vน สิMงทีM

สําคญัคอืการทีMจะทําอย่างไรให้ความทรงจําเกีMยวกบัสิMงทีMได้เรยีนไปแล้ว
ยงัคงอยู ่ยิMงมคีวามทรงจาํทีMดเีทา่ไหร ่จะยิMงทาํใหเ้กดิการระลกึขอ้มลูต่าง ๆ 
ไดง้า่ย ดงันั Vนสามารถเรยีกขอ้มลูหรอืสิMงทีMเรยีนไปแลว้ทีMเกบ็อยูใ่นความทรง
จาํระยะยาวออกมาได ้ หลงัจากนั Vนขอ้มลูต่าง ๆ จะถูกนําออกมาใช ้ดงันั Vน 
สามารถระลกึขอ้มลูต่าง ๆ ไดห้รอืไมน่ั Vนจงึเป็นเรืMองทีMสาํคญั 
 การเรยีนการสอนในสถาบนัฯ จะมชี่วงเวลาปิดภาคเรยีนในแต่ละเทอม 
ในกรณีทีMเรยีนภาษาต่างประเทศนั Vน  ช่วงเวลาทีMปิดภาคเรยีนไปอาจจะทาํ
ให้การคงอยู่ และการพฒันาอันตรภาษาลดลง แต่การทีMมี Elaborative 
Rehearsal ทีMสอดคล้องตามทฤษฎีการประมวลผล � ระดับ คือ ระดับ
โครงสรา้ง ระดบัเสยีง และระดบัความหมายจะสามารถทาํใหก้ารคงอยู ่และ
การพฒันาอนัตรภาษาไมล่ดลง  
 งานวจิยันีVศกึษาเพยีงการระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมาย
การเรยีนในแต่ละขอ้เท่านั Vน ไม่ไดศ้กึษาว่านักศกึษาสามารถนําขอ้มลูต่าง 
ๆ ออกมาใชไ้ดจ้รงิหรอืไม่ ดงันั Vนจําเป็นทีMจะต้องศกึษาการระลกึและการ
นําเอาออกมาใชไ้ปพรอ้ม ๆ กนั เมืMอศกึษาทั Vง � เรืMอง จะทาํใหท้ราบวา่ เมืMอ
ผูเ้รยีนไม่ไดเ้รยีนภาษาเป้าหมายในช่วงระยะเวลาทีMปิดภาคเรยีน การนํา
เป้าหมายการเรยีนมาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอน ทําใหอ้นัตรภาษา
ของผูเ้รยีนคงอยูไ่ดห้รอืไม ่

หลงัจากเรยีนจบบทเรยีน นอกจากจะมกีารบา้นทา้ยบทเรยีนแลว้ หาก
เพิMมเป้าหมายการเรยีนในบทนั Vน ๆ ใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิตนเองหลงัจากทีM
ทําในส่วนของการบา้นแลว้ ในมุมมองของผูว้จิยั เป็นวธิทีีMจะทําใหผู้เ้รยีน
ตระหนักและสามารถระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ได ้สาํหรบัผลของการศกึษา
งานวจิยันีV สามารถนําไปพฒันาสืMอการสอนใหม่ หรอืการเรยีนการสอนได ้

เพืMอพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถทางทกัษะภาษาญีMปุ่ นมากขึVน และนํา
ภาษาญีMปุ่ นไปใชก้บัสถานการณ์จรงิได ้
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