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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 2)พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ 
เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปท่ี 1 ใหไดตามเกณฑ 75/75 และ3)เพื่อ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน ช้ันปท่ี 1 กรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึ้นโดย 3.1) เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใช
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน ช้ันปท่ี 1 และขนาดของผล (Effect Size) ของรูปแบบการเรียนการสอน 3.2)เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุน ของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปท่ี 1 และ 3.3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปท่ี 1 ท่ีสรางขึ้น กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จํานวน 60 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ในภาคเรียนท่ี3 ปการศึกษา 2557 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดําเนินตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เก่ียวของ 2) การออกแบบและการสรางรูปแบบการสอน 3) การทดลองใชและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ระยะเวลาในการทดลอง 35 ช่ัวโมง 
เครื่องมือวิจัยท่ีใชประกอบดวย แบบสํารวจความตองการรูปแบบการเรียนการสอน 2)แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 3)
แบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการ
สอน การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  และการทดสอบคาทีแบบจับคู การทําสอบคาทีแบบกลุมเดียว และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการพบวา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความตองการรูปแบบการเรียนการ

สอนอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยรวมอยูในระดับมาก( x = 4.04, S.D.= 0.67)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจ และดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรู
เพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน อยูในระดับมากทุกดาน 

2.รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นป
ท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.83/83.38 และขนาดของผล (Effect Size) มีผลขนาดใหญมาก 
(D=0.87) 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

3.1 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.2 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.3 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีความรูความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก ( x = 4.18, S.D.= 0.20)  
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 The purposes of this study were 1) to investigate problems and needs of Thai-
Nichi Institute of Technology students on English reading instructional model based on 
Japanese cultures through CALL, 2) to develop an English reading instructional model based 
on Japanese cultures through CALL for first- year TNI students to reach the set Efficiency 
Criteria of 75/75, and 3) to assess the effectiveness of the mentioned model by 3.1) 
comparing students’ English reading proficiency scores before and after using the model and 
finding its Effect Size, 3.2) comparing their self-assessment of knowledge and comprehension 
on Japanese culture before and after using the model and 3.3) finding their satisfaction levels 
with the model. The subjects were 60 first-year Thai-Nichi Institute of Technology students 
selected by a simple random sampling technique in the third semester of 2014 academic 
year. This Research and Development Study consisted of 4 phases, namely: 1) A study of 
needs assessment of TNI students on instructional model; 2) A design and construction of the 
English reading instruction model; 3) An implementation of the model and finding its  
efficiency; and 4) An evaluation and improvement of the model. The main study lasted for 35 
hours. The research instruments for collecting data were 1) a set of questionnaires on 
students’ needs of English reading instructional model; 2) an English reading proficiency test; 
and 3) a set of questionnaires on students’ knowledge and comprehension of Japanese 
cultures; 4) a set of questionnaires on students’ satisfaction with the English reading 
instructional model. The data were then analyzed by means of descriptive statistics, content 
analysis, Paired-Samples t-tests and One-Sample t-tests. 
 The results of this study can be summarized as follows: 
1. On average, the students needed English reading instructional model on the topic of 
Japanese culture very much ( x  = 4.04/5.0, S.D.= 0.67). When considering each aspect, it 
was found that they needed English reading skills, techniques and strategies, and required 
topics very much. 
2. The Efficiency Index of the reading model was 86.83/83.38 (which was higher than the set 
criteria of 75/75.) 
3. The results of implementation of English reading instructional model based on Japanese 
cultures through CALL for first year TNI students were demonstrated as followings: 
 3.1 On average, the students’ posttest score from using the reading model was 
significantly higher than that of their pretest score at p = 0.05 and the effect size of the model 
was large (d= 0.87). 
 3.2 On average, the students had significantly more knowledge and 
comprehension on Japanese culture after using the model at p = 0.05. 
 3.3 On average, the students were very satisfied with the reading model ( x  
=4.18, S.D. =0.20). 
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บํารุง โตรัตน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม โตรัตน และรอง
ศาสตราจารย ดร.สุพัฒน สุกมลสันต คณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.นิสัย แกวแสนไชย ประธาน
สอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.เพ็ญแข ประจนปจจนึก ผูทรงคุณวุฒิ ที่อนุเคราะหให
คําปรึกษาชวยเหลือ สนับสนุนและแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ทําให
งานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาตรวจสอบรูปแบบและเครื่องมือในการวิจัย 
และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอบคุณนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการ
ทดลองใชเครื่องมือในการวิจัย และใหความรวมมือในการทดลองเพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบ
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย
ทุกทานที่ใหโอกาสผูวิจัยไดรับความสําเร็จในวันนี้ดวยความเคารพและซาบซึ้งในพระคุณเปนอยาง
สูง และที่สําคัญขอขอบคุณญาติ พี่นองทุกคนและภรรยาที่คอยใหกําลังใจเปนแรงผลักดันใหทํางาน
วิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชนในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคโลกาภิวัฒนเพื่อใหสามารถนํา
ประเทศสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เชนเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
มุง เนนให เรง รัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณ
ตางๆ และใชเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนวิชาอื่นๆและสามารถถายทอด
วัฒนธรรมไปสูสังคมโลก และจากความสําคัญดังกลาวขางตน รัฐจึงกําหนดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศทุกชวงชั้นที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กรมวิชาการ, 2544: 1-2) 

แนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง หรือวิษณุกรรมนิยม (Constructivism) มคีวามเกี่ยวของ
กับธรรมชาติของความรูของมนุษย ประเด็นสําคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรูนี้ คือ ผูเรียน
เปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยใช
กระบวนการทางปญญาของตน ประเด็นสําคัญประการที่สองของทฤษฎีนี้ คือ การเรียนรูตาม
แนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง คือ โครงสรางทางปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด 
ผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา
ไดโดยจัดสภาพการณที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลข้ึน (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545) 

นอกจากนี้ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน มุงเนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน และความสําคัญของความรูเดิม เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง 
และสามารถสรางความรูดวยตนเองได ผูเรียนจะเปนผูออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู มารวมกัน
อภิปราย สรุปผลการคนพบ แลวนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหลงความรูที่
หาได เพื่อตรวจความรูที่ไดมา และเพิ่มเติมเปนองคความรูที่สมบูรณตอไป และการเรียนรูตองให
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ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรู
วิเคราะหตอจนรูจริงวา ลึก ๆ แลวส่ิงนั้นคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร และศึกษาคนควา
ใหลึกซึ้งลงไป จนถึงรูแจง (ทิศนา แขมณี, 2554) 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอานภาษาอังกฤษถือเปนทักษะที่มี
ความสําคัญมากในยุคของขอมูลขาวสาร ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาส
ในการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆไดอยางรวดเร็ว (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2532: 50; 
Goodman, 1988:76; Smith,1994:124; Coady 1979:58; Campbell and Malicky, 2002:81) และ
ทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากที่ สุดสําหรับผู เรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศในประเทศไทย เพราะทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาหาความรู 
เชน การอานตําราเรียน บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในการคนควาก็ตองอานเอกสารเกี่ยวของ 
ในการดํารงชีวิตนั้นก็ตองอานประกาศฉลากยา คําชี้แจงในการใชเครื่องอุปโภคบริโภค ผูสอนจึง
ควรเนนใหผูเรียนมีทักษะในการอานใหมากขึ้น นอกจากนี้ผูที่มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษสูง
ยอมไดเปรียบในการศึกษาหาความรูไดอยางละเอียดลึกซ้ึง (Williams, 1994: 2 – 3; Upton, 
1997:188; Grabe, 1991:243; Carrell, 1983: 187; Brantmeier, 2002:9). 

จากผลการวิจัยของเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2554) พบวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ในรายวิชา (ENL-101) ป
การศึกษา 2554 อยูในระดับต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบฟงพบวาผลการสอบฟงไดอยูใน
ระดับสูงกวาการอาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ป2553 ที่พบวา การอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะดานการฟงถือวาอยูในระดับต่ํากวาการฟง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของสุวรรณี เวทไธสง ที่ทําการวิจัยกับนักเรียนในระดับอุดมศึกษาและ
ผลการวิจัยพบวานักเรียนระดับอุดมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑ (สุวรรณี เวทไธสง, 2544: 2) แสดงใหเห็นวาเด็กไทยในระดับอุดมศึกษายังไมสามารถพัฒนา
ความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษใหอยูในเกณฑที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับที่กรมวิชาการ (2544: 
66) กลาววาถึงแมนักการศึกษาไดพยายามคิดคนหาวิธีการสอนภาษาอังกฤษมากมายหลายวิธี
ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีตางๆมาใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนแตปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ประสบความลมเหลว การเรียนรู
ภาษาตางประเทศยังไมสามารถทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการ
ติดตอส่ือสาร 
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ในดานสภาพปจจุบันปญหาของการเรียนการสอนในปจจุบัน เนื้อหาของการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษผูเรียนตองศึกษาเรียนรูภาษาซึ่งมีวัฒนธรรมของเจาของภาษาเขามา
บทบาทตอผูเรียน วัฒนธรรมเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองรูควบคูกับการเรียนภาษาซึ่งเปนสิ่งที่แยก
ออกจากกันไมได เนื่องจากปจจุบันแนวคิดทางดานสังคมศาสตรกําลังเขามามีบทบาทสําคัญในการ
เรียนการสอนภาษา กลาวคือ มีความเชื่อวาการเรียนเกี่ยวกับตัวภาษาเพียงอยางเดียว ไมสามารถทํา
ใหส่ือความหมายในชีวิตจริงได จะตองอาศัยองคประกอบอื่นที่นอกเหนือไปจากภาษามาชวย ซ่ึง
องคประกอบที่สําคัญนั้นคือองคประกอบดานวัฒนธรรมและสังคม (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 
2532:1 ) เพราะสิ่งเหลานี้ คือวิถีชีวิตของผูเรียนภาษาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่ไดคิดคนวิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหม ๆ ขึ้น ซ่ึงวิธีหนึ่ง
ที่มีผูคิดนําเอามาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ การสอนวัฒนธรรม (Lessard–
Clouston,1997:2) กลาวคือ นําเอาวัฒนธรรมมาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ผลการคนควาวิจัยยังพบวา วัฒนธรรมยังชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ
การเรียนมากขึ้นและทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบความสําเร็จมากขึ้นดวย และ
วัฒนธรรมยังสามารถเปนแรงจูงใจในการเรียนภาษาไดเปนอยางดี (Kramsch, 1993) 

วัฒนธรรมญี่ปุน ถือวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักศึกษาทุกคนตองรูวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุน และการเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่มุงมั่นและ
ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมญี่ปุนและวัฒนธรรมไทย 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 2554:6) จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวานักศึกษาจําเปนตองศึกษา
วัฒนธรรมญี่ปุน เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและในการติดตอกับชาวญี่ปุน อีกอยางหนึ่ง
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนไดมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในแตละปการศึกษาเปนจํานวน
มาก และนักศึกษาจําเปนตองอยูในประเทศญี่ปุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน จึงจําเปนตองรูวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อเตรียมตัวในเขาไปอยูในสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุน 

เนื่องจากปจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศยังพบปญหาดานความสนใจใน
การอาน แรงจูงใจในการอาน และทักษะการอาน ตลอดถึงการสรางรูปแบบการเรียนรูที่ไมตรงตาม
ความตองการของผูเรียน จึงทําใหผูเรียนไมสนใจดานการอาน ผูสอนควรจัดรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาใหตรงกับความตองการของผูเรียน (Williams, 1994: 37 – 40; อรุณี วริิยะจิตรา, 
2532: 128 – 136; สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540: 178 – 179) ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนรู
ภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการไดเนนใหสถาบันการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูตาม
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แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 23 ได
กําหนดการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความความสัมพันธของตนเองกับสังคม 
ไดแกครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและ
การประยุกตใชภูมิปญญา ความรู และทักษะดานภาษาในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยาง
มีความสุข (กรมวิชาการ, 2544: 14) 

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (Computer Assisted Language Learning: CALL) นับไดวา
เปนวิทยาการที่ไดรับความสนใจกันมากทั้งในวงการการศึกษาและการสอนภาษา เร่ิมตนจากความ
เชื่อวา คอมพิวเตอรจชวยสอนภาษา จะชวยใหผูเรียนมีความฉลาดขึ้นชวยใหครูผูสอนไมตองทํางาน
หนัก ไมตองทํางานซ้ําซาก จําเจ การประเมินผลจะเที่ยงตรง และคอมพิวเตอรจะเปนแหลงเก็บ
ขอมูลจํานวนมหาศาล (Kulik, 1983: 19-22; Hubbard, 2005:354; Olsen, 1980:346; Oxford, 
1995:362).  อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมตองรอหรือเรงตามผูอ่ืน ผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติซํ้าโดยคอมพิวเตอรไมรูจักเบื่อหนาย (Levy and Stockwell, 2006:135; Chapelle, 1998:28) 
ผูเรียนสามารถทําการตอบโตกับเครื่องไดโดยปราศจากความกลัว ไมตองเผชิญกับอารมณตางๆของ
บุคคลรอบดาน และยังไดรับความยุติธรรมจากเครื่อง และผูเรียนที่นอกจากจะใดความรูแลว ยัง
ไดรับความเพลิดเพลิน และงายตอการใชอีกดวย (กิดานันท มลิทอง 2540: 250; Suh, 2002:672; 
Warschauer, 1996:72) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ชวยเสริมและกระตุนการเรียนของ
ผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลได ทําใหผูเรียนสามารถใชความรูทางภาษาของตนได
อยางมีประสิทธิภาพและใชเวลาเรียนนอยกวาในหองเรียน ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน
ภาษา มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนการสอนเนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว 
มีสี มีเสียง สรางสถานการณจําลองการทํางานเรื่องราวที่เปนนามธรรม (Roblyer, 2003:29; Olsen, 
1980:146; Ellis, 1995:118; Oxford, 1995:362; Salaberry, 2000:44)  มีนักการศึกษาและนักวิจัยได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไวดังนี้ Liu (1975: 11411-A); Beck (1979: 
3006-A); Christopher (1995:91); Davies and Higgins (1980:16); Demaiziere (1982:122) มีการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไปทดลองกับนักเรียนและนักศึกษา ผลการทดลองปรากฏวา
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ผูเรียนมีความสามารถในการอานดีขึ้น รวมทั้งชวยทบทวนบทเรียน และสรางเจตคติที่ดีตอวิชาที่
เรียนดวย โอเดน(Oden, 1982: 2822-A)ไดสรุปไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําให
ผูเรียนสามารถทําคะแนนไดมากกวาผูเรียนที่เรียนจากการสอนแบบบรรยายและสามารถกระตุน
ความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี Franke (1988: 3066-A)ไดประเมินผลของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาวา ผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาจะได
คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบสูงกวากลุมที่ไมไดใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และช้ีใหเห็นวา 
ความตั้งใจของนักเรียนที่จะใชคอมพิวเตอร สภาพแวดลอมรอบๆตัวและวิธีการนําเสนอของ
บทเรียน เปนสิ่งสําคัญที่สามารถจะสงผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได (Kenning and 
Kenning, 1981: 120; Nuttal, 2001:75;  Salaberry, 1999:105) ไดกลาวโดยสรุปไววา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และเปนสื่อการสอนที่สามารถนําไปปรับปรุง สรางใชไดกับทุกๆวิชา ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพรรณี สุขะสันติ์ (2547) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา บทความคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ 76.33/84.28 ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
75/75 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมอยูในระดับมาก นอกจากนั้น David (2009) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่หนึ่ง และผูเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ผลของการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
มีประโยชนมาก และเพิ่มความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษไดดีมาก 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเปนสถาบันการศึกษาที่ไดเปดสอนเพื่อพัฒนาและผลิต
บุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพในดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยัง
ไดมีนโยบายใหนักศึกษามีศักยภาพที่ดีในดานการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและวัฒนธรรมตางชาติ การเรียนภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาเปน
เร่ืองที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ได
วางไว สถาบันฯจึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุนในแตละป
เปนจํานวนมาก (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2554: 14)  เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
ไดมีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแตปพ.ศ. 2550 ยังขาดการจัดทํารูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษที่เปนหัวขอทางดานวัฒนธรรมญี่ปุน ซ่ึงจากผลการสํารวจความตองการของผูเรียน
และการสอบถามผูเรียนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
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ญี่ปุน นักศึกษามีความสนใจและตองการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุนเปนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู
ความความเขาใจดานวัฒนธรรมญี่ปุนและความสามารถการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่งเปนการ
เหมาะสมกับที่สถาบันไดมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน จึงควรมีการ
สอนวัฒนธรรมญี่ปุนที่มีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงวัฒนธรรมญี่ปุน
กอนที่จะเดินทางไปศึกษาตอ เพราะการจะเขาถึงวัฒนธรรมไดนั้นผูเรียนจะตองศึกษาและทําความ
รูจักวัฒนธรรมเปาหมายเพื่อจะไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปน
พื้นฐานที่สําคัญของมนุษย ตลอดจนชีวิต ความเปนอยู การรับประทานอาหาร การฉลอง และ
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา (Brown, 1986:39; Hofstede, 2001:119; Kramsch, 1998:134; 
Byram and Grundy, 2003:75) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kramsch (2006:277) ซ่ึงกลาวไววา 
เนื้อหาการอานภาษาอังกฤษตองมีวัฒนธรรมสอดแทรกเสมอเพื่อใหผูเรียนเขาถึงวัฒนธรรมควบคู
กับการเรียนภาษา นอกจากการเรียนภาษาควบคูกับวัฒนธรรมแลว การใชเทคโนโลยีชวยในการ
สอนภาษาเปนสิ่งจําเปนในปจจุบันเนื่องจากเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนไดดี 

ส่ิงนี้เปนเหตุใหผูวิจัยนําเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมเปนภาษาอังกฤษ โดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน มาจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่จะอานมากขึ้น 
เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนสื่อการสอนที่สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู เนื่องจาก
ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการกระตือรือรน ชวยใหการเรียนการสอน
มีบรรยากาศที่ดีและไมรูสึกเบื่อหนาย (กิดานันท มลิทอง, 2543:253; Felix, 2005:29; Griesshaber, 
1998:79; Fischer, 2007:425)  

ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญ่ีปุนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน มาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยการ
สรางรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)ที่ทํา
สําเร็จและผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวไปใชสอนจะชวยใหนักศึกษามีความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษและมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนมากขึ้น อีกอยางหน่ึงนักศึกษาที่
เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษแลว สามารถเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานไดงายและ
รวดเร็วข้ึนและการเสนอบทเรียนทางจอคอมพิวเตอรดวย ภาพ แสง สี และเสียงจะเปนตัวสราง
แรงจูงใจใหเกิดกับผู เรียนไดเปนอยางดีและผูเรียนมีความเชื่อวา การสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา จะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาดานการอานภาษาอังกฤษชวย
สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการในการอานมากขึ้นและเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษใหเกิดขึ้นแกผูเรียนไดอีกทางหนึ่ง (Ellis, 1995:121; Fischer, 2007:46; Griesshaber, 
1998:281; Christopher, 1995:92; Olsen, 1980:109; Oxford, 1995:38) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทดลอง
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สอนโดยการใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน เพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 ซ่ึงผลที่ไดจากการ
ทดลองในครั้งนี้จะไดเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อ
การเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
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กรอบแนวคิดและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ     
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่เนนหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

ตัวปอนเขา 
 

 ศึกษา/วิเคราะห 
-แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบ

สรางความรู 
-ทักษะการสอนอาน 

-งานวิจัย/เอกสาร 
-สํารวจความจําเปน 

ศึกษา/สังเคราะห 
-กลยุทธการเรียนรูการ

อาน 
-กิจกรรมการสอนอาน 
-เนื้อหาวัฒนธรรมญี่ปุน 
-คอมพิวเตอรชวยสอน 

-สํารวจความจําเปน 

ทักษะ 
-ความสามารถทางการอาน

ภาษาอังกฤษ 
-ความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุน 

-การเรียนดวยคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังฤษที่เนนหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

กําหนด
จุดประสงค 

ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมนํารอง 

หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง 

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ความพึงพอใจ 

คัดเลือกเนื้อหา 

ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 

วัฒนธรรมญี่ปุน 
กิจกรรมการสอนอาน
โดยคอมพิวเตอรชวย

สอน 

Warm up stage 

Pre-reading stage 

While-reading stage

Post-reading stage 

Language focus

Extensive Reading

Games 

Intregrated 
listening skill 

Intensive Reading 

Intregrated 
writing skill แสดงผล

ยอนกลับ 

แผนภูมิที่1 กรอบแนวคิดและการวิจัย
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง

วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน 

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานครให
ไดตามเกณฑ 75/75  

3. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่
พัฒนาขึ้นโดย 

           3.1. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
การใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 และขนาดของผล (Effect Size) 
ของรูปแบบการเรียนการสอน 

          3.2. เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ของ
นักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1  

         3.3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ  เ ร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 ที่สรางขึ้น 
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คําถามการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีคําถามในการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความตองการรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับสูงหรือไม 

2.  รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ  เ ร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน  โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 หรือไม 

3. นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนการใชรูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนหรือไมและขนาดของผล (Effect 
Size) ของรูปแบบเหมาะสมหรือไม 

4. นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอนการใชรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนหรือไม 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่มีตอรูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่สราง
ขึ้นอยูในระดับสูงหรือไม 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีสมมติฐานในการวจิัยดังนี ้

 1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่ 
1 กรุงเทพมหานคร หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนการใช
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

2. ความรูความเขาใจในดานวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
ช้ันปที่1 กรุงเทพมหานคร หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน 
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3. ความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่1 กรุงเทพมหานคร ที่มี
ตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอนอยูในระดับสูงกวาเกณฑ 3.50-5.0 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อใหการวิจยัในครั้งนีเ้ปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การวิจยัมีดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาชั้นปที่  1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 หอง เรียน รวมทั้งสิ้น 200 คน 
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 60 คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ซ่ึงเปนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนใกลเคียงกัน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร 20 คน คณะบริหารธุรกิจ 20 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

       2.1. ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยเชิงสํารวจ ไดแก สภาพปญหาและความจําเปนของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
         2.2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยเชิงทดลอง ไดแก 

 2.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 1) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) ความรู
ความเข าใจด านวัฒนธรรมญี่ ปุนของนักศึกษาชั้นปที่  1  สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุน 
กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ  เ ร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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3. ระยะเวลาในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 ระหวางวันที่ 23 มีนาคม2558 ถึงวันที่

1 พฤษภาคม 2558 โดยใชเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 9 ชั่วโมง  เปนระยะเวลา 6 สัปดาห รวม
เวลาทั้งหมด 35 ชั่วโมง ซ่ึงเปนชั้นเรียนสอนเสริมในหองปฎิบัติการทางภาษาของสํานักวิชาพื้นฐาน
และภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ 
เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดไว 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520: 
135) ซ่ึงถือวาใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนไวที่รอยละ 2.5-5.0 กลาวคือ 
 1. เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานคร สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวารูปแบบการเรียนการ
สอนนั้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
 2. เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานคร สูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวา
รูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพดี 
 3. เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวารูปแบบการเรียน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับไดหรืออยูในระดับพอใช 
 4. เมื่อประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวและนอยกวารอยละ 2.5 ถือวารูปแบบการ
เรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ความตองการของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน หมายถึง ความจําเปน 3 ดาน 

ไดแก ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่
นักศึกษาตองการเรียนรูตองการเรียนรู ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสราง
บทเรียนการสอนอาน ซ่ึงนํามาสํารวจวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

2. รูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมนิพนธ
บทเรียน Authorware ซ่ึงมีเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมญี่ปุน ที่ไดมาจากการสํารวจความตองการของ
ผูเรียน จํานวน 10 บท โดยมีกระบวนการจัดการสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ตามขั้นตอนคือ เมื่อ
ไดหัวขอที่จะนํามาเปนบทเรียนแลว ผูวิจัยไดศึกษาและนําเนื้อหาบทอานมาจากสื่อตางๆเชน
วารสาร หนังสือ ตําราเรียนและสื่อตางๆ โดยจัดการเนื้อหาบทอานใหงายและเหมาะสมกับระดับ
ของนักศึกษา จากนั้นไดใหผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของภาษา นาํบทเรียน
มาสรางกิจกรรมการอาน ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมกอนการอาน กิจกรรมระหวางการอาน และ
กิจกรรมหลังการอาน ซ่ึงในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้นจะมีการนําเสนอเนื้อหา แบบฝก
ทักษะ และทําการทดสอบผูเรียนตามลําดับขั้นที่ไดจัดเรียงลําดับไว ผูเรียนจะไดมีโอกาสโตตอบกับ
บทเรียนโดยผานคอมพิวเตอร ซ่ึงนําเสนอในรูปของตัวหนังสือ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ประกอบ ตลอดจนการถาม การรับคําตอบ การตรวจคําตอบและการแจงผลการเรียน เพื่อใหผูเรียน
ไดทราบวาตนเองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชามากนอยเพียงใด และรูปแบบการสอน ไดรับ
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบปรนัยแบบ 
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงมีศัพท สาระ และมีเรื่องที่อานเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน เพื่อใชในการ
วัดระดับความสามารถในการอาน โดยมีทักษะการอานเพื่อหาใจความสําคัญ (Main idea) การอาน
เพื่อหารายละเอียด (details) การอานเพื่อลําดับเหตุการณ (event sequence) การอานเพื่อหาแนวคิดผู
แตง (author’s opinion) การอานเพื่อหาความจริง (Facts) และการอานเพื่อหาความหมายตามคํา
สรรพนาม (pronoun references) เปนตน ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 
กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลาในการ
สอบ 60 นาที และคาความยากงายของขอสอบอยูระหวาง 0.20-0.80 
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4. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการอานและความ
เขาใจเนื้อหาภาษาอังกฤษที่อาน ซ่ึงวัดไดจากคะแนนของนักศึกษาที่ไดทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานกอนและหลังเรียน  

5. แบบวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน หมายถึง แบบวัดความรูความเขาใจที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเพื่อถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดาน
ประเพณีญี่ปุน  ดานศิลปะแบบญี่ปุน ดานมารยาทแบบญี่ปุน ดานการแตงกายแบบญี่ปุน  ดานกีฬา
ญี่ปุน ดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน และดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน  กอนและ
หลังเรียนรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยใชเปนแบบประเมิน
ตนเองเพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

6. ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญ่ีปุน หมายถึง การรับรูในดานวัฒนธรรมญ่ีปุนของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ไดจากการทําแบบประเมินตนเองกอนและหลังการเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

 7. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ชั้นปท่ี 1 ตาม
เกณฑ 75/75 หมายถึง เกณฑที่ใชในการกําหนดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การอานโดย 75 ตัวแรก คือรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททุกบท
ของนักศึกษาทุกคนรวมกัน และ 75 ตัวหลังคือรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได จากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน ของนักศึกษา 

8. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุน ชั้นปท่ี 1 กรุงเทพมหานคร หมายถึง แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความพึง
พอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยใชมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงประกอบดวยความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบของสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม ดานการประเมินบทเรียน  ผูวิจัยใหนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแตละบท 
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 9. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร ที่
เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสรางรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรูแนวมนุษยนิยม และทฤษฎีการสรางความรู รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การสอนภาษาอังกฤษแบบเชิงบูรณาการ การเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมญี่ปุน และคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ตลอดทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและทําความเขาใจ
ตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 
1. ทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน 

1.1 ทฤษฎีการเรียนรูแนวมนุษยนิยม 
1.2 ทฤษฎีการเรียนรูแนวการสรางความรู (Constructivism) 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
2.1 ความหมายของการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
2.2 ระดับความเขาใจในการอานภาษาเพื่อความเขาใจ 
2.3 องคประกอบของการอานภาษาเพื่อความเขาใจ 
2.4 กลวิธีและกลยุทธการอานภาษาเพื่อความเขาใจ 
2.5 กิจกรรมการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
2.6 เทคนิคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
2.7 การวัดผลการอาน 
2.8 การวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 

3. การสอนภาษาอังกฤษที่เนนสาระการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 
3.1 หลักสูตรการบูรณาการระหวางวิชา 
3.2 การเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาอ่ืนๆ 

16 

 



17 
 

3.3 สาเหตุที่บูรณาการขามหลักสูตรและการเรียนการสอน 
3.4 ขอดีและประโยชนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการสอนภาษา 
4.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนภาษา 
4.2 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและภาษา 
4.3 บทบาทของวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

5. วัฒนธรรมญี่ปุน 
 5.1 ความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุน 
 5.2 ความเปนมาของวัฒนธรรมญี่ปุน 
 5.3 ลักษณะเดนของวัฒนธรรมญี่ปุน 
 5.4 ความคิดตอการงานของชาวญี่ปุน 
 5.5 การใชภาษาและทาทางของชาวญี่ปุน 
 5.6 ศาสนาพุทธมีสวนสรางสรรควัฒนธรรมญี่ปุน 
 5.7 ศิลปวัฒนธรรมพุทธที่สําคัญในสังคมญี่ปุน 
 5.8 หัวขอทางวัฒนธรรมญี่ปุนที่ควรนํามาสอนกับทักษะทางภาษา 
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.2 ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.3 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.4 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.5 โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.6 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.7 ขอดีของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.8 ขอจํากัดของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 6.9 การออกแบบบทเรียน 
 6.10 ลักษณะการใชคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ 
 6.11 ลักษณะของโปรแกรม Authoring Solfware 
7. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ 
8. แนวคิดและทฤษฏีขนาดอิทธิพล (Effect Size)  

8.1 การใชขนาดอิทธิพล ( Effect Size: d) ในงานวิจัยเชิงทดลอง  



18 
 

8.2 ความสําคัญของคาขนาดอิทธิพล(Effect Size)ในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเรียน
การสอน 
9. ประวัติความเปนมาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 10.1 งานวิจัยดานการสอนอานภาษาอังกฤษ 
  10.1.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  10.1.2 งานวิจัยตางประเทศ 

10.2 งานวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 
  10.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  10.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 10.3 งานวิจัยดานวัฒนธรรมกับการสอนภาษา 
  10.3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

10.3.2 งานวิจยัตางประเทศ 
 10.4 งานวิจัยดานวัฒนธรรมญี่ปุน 
  10.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

10.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
1. ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน 
 

1.1 ทฤษฎีการเรียนรูแนวมนุษยนิยม (Humanism) 
 ทฤษฎีการเรียนรูแนวมนุษยนิยม เนนเรื่องความตองการพื้นฐานของบุคคล ความตองการ
ทางรางกาย ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความรัก การยอมรับ การยกยองจากสังคมและ
ตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่ นอกจากนั้นยังกลาวถึงความตองการที่จะเรียนรูและ
รูจักตนเองและพัฒนาตนเอง เมื่อบุคคลไดรูจักตนเองตามสภาพความเปนจริง จะสามารถพัฒนาตน
ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ (Maslow, 1962) ผูวิจัยไดพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวคิดของนักการศึกษาแนวมนุษยนิยมหลายทาน ซ่ึงมีแนวคิดที่หลากหลายตางๆกัน มาวิเคราะห 
สังเคราะหและใชเปนทฤษฎีสนับสนุนรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นดังตอไปนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนแนวของMaslow (1962) เนนการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดย
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูเรียน ถาผูสอนสามารถรูความตองการของผูเรียนแตละคนวา
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อยูในระดับใด ผูสอนสามารถใชความตองการพื้นฐานของผูเรียนนั้นๆเปนแรงจูงใจชวยใหเกิดการ
เรียนรูได และเชื่อวาการตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูเรียน การใหอิสระและเสรีภาพใน
การเรียนรู การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณในการ
รูจักตนเองตรงตามความเปนจริง 
 นอกจากนี้ Rogers (1969) มีแนวคิดวา มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดี หากอยูในสภาพที่
ผอนคลายและมีความเปนอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผอนคลายและเอื้อตอการเรียนรูและ
ใหความสําคัญตอผูเรียน เนนกระบวนการเรียนเปนสําคัญโดยครูเปนผูชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรู การจัดการเรียนการสอนตามแนวนี้ เชื่อวาเปนการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนที่ใหความ
อบอุน ปลอดภัยนาไววางใจ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และเชื่อวาผูเรียนแตละคนมี
ศักยภาพและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ผูสอนควรชี้แนะใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และ
คอยใหความชวยเหลือในการเรียนจนผูเรียนประสบความสําเร็จ การเรียนการสอนเนนการเรียนรู 
กระบวนการเปนสําคัญ เนื่องจากกระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือที่มนุษยใชในการดํารงชีวิตและ
แสวงหาความรูไดตอเนื่องตลอดไป 
 ตามแนวคิดของ Knowles (1975) กลาววาผูเรียนจะเรียนรูไดดีและเรียนไดมากกวา หากมี
การเรียนรูดวยตนเอง และเชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการภายใน ซ่ึงอยูในความควบคุมของ
ผูเรียนแตละคน ผูเรียนจะนําประสบการณ ความรู ทักษะและคานิยมตางๆมาใชในการเรียนรูตนเอง 
ผูเรียนจะเรียนรูไดดีหากมีอิสระที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองตองการ ดวยวิธีการที่ตนพึงพอใจ และ
เห็นวาบุคคลมีลักษณะเฉพาะตน ความเปนเอกัตบุคคลเปนสิ่งที่มีคุณคา ผูสอนควรสงเสริมความ
เปนอัตบุคคล ผูเรียนมีความสามารถ มีเสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ตนพอใจผูเรียนจะ
รับผิดชอบผลของการกระทํานั้น ในกระบวนการเรียนควรสงเสริมใหผูเรียนไดนําประสบการณ 
ความรูทักษะ เจตคติ และคานิยมของตนเขามาชวยทําความเขาใจสิ่งใหมและประสบการณใหม ให
ผูเรียนเลือกสิ่งที่ตนจะเรียนและเลือกวิธีเรียนดวยตนเองผูสอนตองเขาใจความแตกตางของบุคคล 
สงเสริมใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาคุณสมบัติของตนตามศักยภาพใหไดสูงสุด 
 

1.2 ทฤษฎีการเรียนรูแนวการสรางความรู (Constructivism) 
ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับกระบวนการ และวิธีการในการสรางความรู ความเขาใจจาก

ประสบการณ โครงสรางทางปญญา และความเชื่อ ในการแปลความหมายเหตุการณและสิ่งตางๆ
เชื่อวาบุคคลมีโลกของตนเองซึ่งเปนโลกที่สรางขึ้นดวยความคิดของตนเอง เชื่อวาสมองเปน
เครื่องมือที่บุคคลใช แปลความหมายของปรากฎการณ ความเชื่อ ความตองการ ความสนใจ และภูมิ
หลังของแตละบุคคลซึ่งแตกตางกัน (Jonassen, 1992: 138-139) นอกจากนั้นการเรียนรูตามแนว



20 
 

ทฤษฎีการสรางความรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองจัดกระทําขอมูล ไมใชพียงการรับขอมูลเทานั้น 
(Fosnot, 1992:171) ในการนําทฤษฎีการสรางความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีแนวคิด
ดังนี้ 

1. ผลการเรียนมุงเนนที่กระบวนการสรางความรู และการตระหนักรูในกระบวนการนั้น 
เปาหมายการเรียนรูมาจากการปฏิบัติงานจริง ผูสอนตองทําเปนตัวอยางในการฝกกระบวนการ
เรียนรูใหแกผูเรียน และผูเรียนตองฝกฝนสรางความรูดวยตนเอง เปาหมายของการสอนจะเปลี่ยน
จากการถาสยทอดความรูใหผูเรียน เปนการสาธิตการแปลความหมายที่หลากหลายทักษะตางๆตอง
ใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกไขได ผูสอนจะเปลี่ยนบทบทผูอํานวยการความสะดวก ให
คําปรึกษา ผูชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู เปลี่ยนบทบาทจากการใหความรูเปนการใหผูเรียนสราง
ความรู ใหคําปรึกษาแนะนํา ดูแลชวยเหลือผูเรียนทีมีปญหา 

2. ในการเรียนการสอน ผูเรียนมีบทบาทเปนผูจัดกระทําขอมูลหรือประสบการณตางๆ
จะตองสรางความหมายใหกับสิ่งเหลาน้ันดวยตนเอง โดยใหการเรียนอยูในบริบทจริง ใหลองผิด
ลองถูกจนเกิดเปนความรูความเขาใจ ผูสอนตองสรางบรรยากาศทางสังคมใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธ
ทางสังคม การรวมมือ การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และบุคคลอื่นๆจะชวยใหการเรียนรูของผูเรียนกวางขึ้น ซับซอนและหลากหลายขึ้น ผูเรียนจะเปน
ผูเรียนดวยตนเอง โดยการนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู เปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียน
เอง ตั้งเกณฑเอง แกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เลือกผูรวมงานเอง 

3. ในดานการประเมินผลการเรียน การเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูขึ้นอยูกับความ
สนใจและการสรางความหมายที่แตกตางของบุคคล ดังนั้นลักษณะของการประเมินจึงเปนการ
ประเมินตามจุดมุงหมายซึ่งตองใชวิธีการหลากหลาย อาจเปนการประเมินจากเพื่อน แฟมผลงาน
การประเมินตนเอง โดยใชกระบวนการประเมินตามความเปนจริง และใชเกณฑในโลกของความ
เปนจริง 

ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดและทฤษฎีแนวมนุษยนิยม ที่เชื่อวามนุษยมีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง พึงพอใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู สงเสริมใหผูสอนใส
ใจในเรี่องการใหผูเรียนมีกลยุทธในกระบวนเรียน การสรางความรูดวยตนเองใหความสําคัญกับการ
แกปญหาในชีวิตจริงในสถานการณจริง ผูสอนเปนผูฝกกลยุทธและกระบวนการเรียนใหแกผูเรียน
รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรูพุทธปิญญา และทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล เนน
กระบวนการเรียนและกระบวนการทางสมองของผูเรียน แนวคิดดังกลาว สามารถนํามาเปนแนวคิด
พื้นฐาน ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
2.1 ความหมายของการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

      การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจถือวาเปนหัวใจสําคัญของการอาน การที่ผูอานจะมี
ความรูความสามารถในการอานแลวเขาใจขึ้นอยูกับความสามารถหลายๆดานของผูอานนัก
การศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของการอานเพื่อความเขาใจไวดังนี้ 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2545: 19) ไดใหความหมายของการอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจ
ไววา หมายถึงการรับความหมายจากสิ่งที่อานไดโดยผานการปฏิสัมพันธระหวางความรูเดิมกับเรื่อง
ที่อาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษาที่มีอยูรวมทั้งประสบการณและความคิดของ
ผูอานรวมกัน เพื่อทําความเขาใจและตีความขอความหรือขอมูลตางๆที่ไดอาน สามารถเขาใจ
วัตถุประสงคและความคดิที่ผูเขียนตองการจะสื่อสารแกผูอานไดถูกตอง 

เสงี่ยม โตรัตน (2546: 26-37) ไดใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจไววา 
ความสามารถอานไดเร็วและเขาใจเรื่องราวที่อานไดงาย จับใจความไดถูกตอง เขาใจประเด็นสาคัญ
ของเรื่อง และสามารถคิดวิเคราะหไดจากการประเมินคุณคาจากเรื่องที่อานไดอยางสมเหตุสมผล 
เชนการอานบทความ บทวิจารณ สารคดี เอกสารทางวิชาการตาง ๆ 

บํารุง โตรัตน (2534: 112) ไดใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจไววา การอานเพื่อ
ความเขาใจเปนการแปลสัญลักษณะของภาษาเขียนหรือตัวอักษร ผูอานตองรับรูความหมายของ
สัญลักษณและเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน กอนที่ผูอานจะอานเขาใจสัญลักษณการเขียนแทน
ภาษาพูดกอน 

Morris and Stewart (1984: 4) ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจ เปน
กระบวนการแปลรหัสจากตัวอักษรเปนเสียง และ เปนกระบวนการรับความหมายจากตัวอักษรที่
เรียกวาการอานเพื่อความเขาใจ ดังนั้นการอานจึงเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับ
ผูอาน การที่ผูอานจะเขาใจสิ่งที่ผูเขียนเขียน ผูอานจะตองรับรู แปลความ ตีความ ตั้งสมมติฐานและ
ประเมินสิ่งที่ไดอาน  กระบวนการดังกลาวจะมีอัตราความเร็วตางกันออกไปซึ่งขึ้นอยูกับ
ความคุนเคยของผูอานตอเนื้อหาสิ่งที่อาน และจุดประสงคของผูอานดวย 

Rubin (1993: 5-6) ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการที่ผูอาน
รับรูขอมูลขาวสารซึ่งผูเขียนเปนผูสงขาวผูอานเปนผูรับขอมูลแลวแปลขอมูลเหลานั้นโดยใชความรู
และประสบการณเดิมของตน ซ่ึงนําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วา ผูอานตองคิดเปนและเขาใจ
ความหมายของสิ่งที่อานนั้น ซ่ึงเปนกระบวนการที่ซับซอนตอเนื่องเพื่อหาความหมายของขอความ
และนําความรูตลอดจนประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียน
ตองการสื่อใหอานได 
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Widdowson (1988: 7-8) ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการ
ส่ือสารและปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียนกับผูอานโดยผูเขียน จะถายทอดความคิด อารมณ และ
ความรูสึกออกมาเปนสัญลักษณ หรือตัวอักษร ผูอานจะตองถอดรหัส หรือตีความสัญลักษณ
เหลานั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ผูเขียนไดถายทอดไว ตลอดจนเกิดความรูสึก และ
อารมณรวมไปกับผูเขียนดวย และเปนความเขาใจการอานที่เกี่ยวของกับการใชกระบวนการคิด ซ่ึง
ขึ้นอยูกับพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม 

Dechant (1982: 32) ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจผูอานตองเขาใจใน
ประโยคหรืออนุเฉท โดยเฉพาะความเขาใจรูปแบบการเรียบเรียงเร่ืองหรือโครงสรางของขอเขียน
หรือสรุปในความหมายกวางไดวา ความเขาใจในการอานคือ การรับรูขอมูลหรือขาวสารจากงาน
เขียน เพื่อเปนการสื่อสารระหวางผูอานกับผูเขียน โดยอาศัยมโนภาพและประสบการณเดิมของ
ผูอานในการเรียนรูความหมายโดยรวมของภาษา ซ่ึงผูเขียนพยายามสื่อสารใหผูอานสามารถคาดเดา
เหตุการณไดเพื่อประมวลความคิดกับความหมายของภาษาจนสามารถสื่อสารเปนภาษาพูดและ
ภาษาเขียนได 

Ryders and Graves (1998:124) ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจเปน
กระบวนการของการสรางความหมาย ผานการปฏิสัมพันธที่มีอยูตลอดเวลา (Dynamic Interaction) 
ระหวางผูอาน เนื้อหา และปริบทของสถานการณแหงการอาน (The Context of the Reading 
Situation) 

Gray (1984: 35-37)   ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจ ผูอานตองรูจักคําและ
โครงสรางประโยคและผูอานจะอานหนังสือใหเขาใจ ก็ตอเมื่อมีความสามารถในการอานตัวอักษร 
และเขาใจความหมายตรงกับผูเขียน การเขาใจความคิดเห็นของผูเขียน การมีปฏิกิริยาโตตอบ
ความคิดของผูเขียน เปนการประเมินความคิดของผูเขียนจากเรื่องที่อาน ซ่ึงผลของการประเมินจะ
เปนการเห็นดวยและไมเห็นดวย 

Barnett (1988:261) ไดใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจผูอานตองมีทักษะใน
การผสมผสานความคิดใหมกับความคิดเกา ซ่ึงเปนกระบวนการทางความคิด โดยผูอานจะตอง
ตีความและสรางความเขาใจในสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูทางดานภาษา และประสบการณเดิมของ
ผูอานประยุกตเขากับความรูใหม เพื่อใหเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายโดยมีขอเขียน
เปนสื่อกลาง 
 สรุปไดวา การอานเพื่อความเขาใจคือการรับความหมายจากสิ่งที่อานไดโดยผานการ
ปฏิสัมพันธระหวางความรูเดิมกับเรื่องที่อาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษาที่มีอยู
รวมทั้งประสบการณและความคิดของผูอานรวมกัน เพื่อทําความเขาใจและตีความขอความหรือ
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ขอมูลตางๆที่ไดอาน สามารถเขาใจวัตถุประสงคและความคิดที่ผูเขียนตองการจะสื่อสารแกผูอาน
ไดถูกตองเปนกระบวนการสื่อสารและปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียนกับผูอานโดยผูเขียน จะ
ถายทอดความคิด อารมณ และความรูสึกออกมาเปนสัญลักษณ หรือตัวอักษร ผูอานจะตองถอดรหสั 
หรือตีความสัญลักษณเหลานั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ผู เขียนไดถายทอดไว 
ตลอดจนเกิดความรูสึก และอารมณรวมไปกับผูเขียนดวย และเปนความเขาใจการอานที่เกี่ยวของ
กับการใชกระบวนการคิด ซ่ึงขึ้นอยูกับพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิมและผูอานตองมี
ทักษะในการผสมผสานความคิดใหมกับความคิดเกา ซ่ึงเปนกระบวนการทางความคิด โดยผูอาน
จะตองตีความและสรางความเขาใจในสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูทางดานภาษา และประสบการณ
เดิมของผูอานประยุกตเขากับความรูใหม เพื่อใหเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายโดยมี
ขอเขียนเปนสื่อกลาง 
 
 2.2 ระดับความเขาใจในการอานภาษาเพื่อความเขาใจ 

ระดับความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษก็มีความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษา 
เนื่องจากผูอานตองอาศัยความเขาใจระดับตามตัวอักษรเพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในระดับอื่นๆ 
เมื่อเกิดความเขาใจแลวผูอานจะตองรูจักการอานขั้นตีความ จับใจความ สรุปความ วิเคราะห จนถึง
ขั้นเกิดความคิดสรางสรรค (Brantmeier, 2002: 1-14; Burmeister, 1974: 127; Miller 1990: 4-7) 

ซ่ึงนักทฤษฎีหลายทาน ไดแบงระดับความเขาใจการอานไวดังนี้ Searfoss and Readence 
(1994: 231-232); Rubin (1993: 195-197)  1) ระดับความจํา (Memory) คือ การจําหรือเขาใจเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง วันที่ คําจํากัดความ ใจความสําคัญของเรื่อง และลําดับเหตุการณของเรื่อง 2) ระดับการ
แปลความหมาย (Translation) เปนการนําขอความหรือส่ิงที่เขาใจแปลเปนรูปอ่ืน เชน การแปลจาก
ภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื่องไปแปลเปนแผนภูมิหรือแผนที่ เปนตน 3) 
ระดับการตีความ (Interpretation) การเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่ผูเขียนไมไดบอกไว 
เชน หาเหตุเพื่อกําหนดผลออกมาใหคาดการณวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไปขางหนา และการจับใจความ
ของเรื่องที่ผูเขียนมิไดบอกไว 4) ระดับการประยุกตใช (Application) เปนการเขาใจหรือมองเห็น
หลักการแลวนําหลักการไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ 5) ระดับการวิเคราะห (Analysis) คือ
การเขาใจและรูในแงของการตรวจตราสวนยอยที่ประกอบในสวนเต็ม เชน การวิเคราะหโฆษณา
ชวนเชื่อ และการแยกแยะ การวิเคราะหบทประพันธ การรูถึงการใหเหตุผลที่ผิดๆของผูเขียน มี
จุดมุงหมายใดในการเขียน และใชเทคนิคการเขียนอยางไร เปนตน 6) ระดับการสังเคราะห 
(Synthesis) คือ ความสามารถในการนําความคิดเห็นที่ไดจากแหลงตางๆมาผสมผสานเรียบเรียง
ใหม 7) ระดับการประเมินผล (Evaluation) เปนการวางกฎเกณฑแลวตัดสินส่ิงที่อานโดยอาศัย
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เกณฑที่ตั้งไวเปนบรรทัดฐาน เชน เร่ืองราวที่อานมีลักษณะเปนอยางไร เปนเรื่องจริง ความคิดเห็น 
จินตนาการ และความเชื่อในเรื่องที่อาน เปนตน  

นอกจากนี้ Grellet (1994:347); Brantmeier (2002:1-14); Day and Bamford (1988:79) ยัง
แบงระดับของการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไวดังนี้  1) ความสามารถในการแปลความ เปน
ระดับที่ผูอานสามารถเขาใจความในสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา ผูอานที่มี
ความสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุความคิดหลัก ความคิดรองของเรื่อง หรือจัดเรียงลําดับ
เหตุการณ หัวขอเรื่องตางๆในบทอานได  2) ความสามารถในระดับการตีความ  เปนระดับที่ผูอาน
สามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนไมไดนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยที่ผูอานจะตองใช
เหตุผล และความรูของตนเขามาชวยตัดสินใจ ทําความเขาใจขอมูลในบทอานนั้นๆ ผูอานที่มี
ความสามารถระดับนี้ สามารถที่จะตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุป และทํานายเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้นตอไป รวมถึงการรับรูอารมณและความคิดได 3) ความสามารถในระดับการวิเคราะห สรุป
ความ  เปนระดับความสามารถในการวิเคราะห ตีความ และประเมินเนื้อหาที่อาน โดยสามารถแยก
ความแตกตางของขอมูลที่ปรากฏในเนื้อหาที่อานได อะไรคือขอเท็จจริง และอะไรเปนเพียงความ
เชื่อ หรือความคิดเห็นของผูเขียน และสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาที่อานกับขอมูลที่พบจากแหลง
อ่ืนๆได ตลอดจนเขาใจภาษา เชิงอุปมาอุปไมยที่ผูเขียนนํามาใช และยังสามารถบอกไดวาผูเขียนมี
ทัศนคติตอเรื่องที่นํามาเสนออยางไร 4) ความสามารถในระดับสังเคราะหความ  เปนความเขาใจ
ระดับสูงที่ผูอานสามารถทําความเขาใจเนื้อหาท่ีอานนอกเหนือจากสิ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไว ผูอาน
จะตองใชความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในบทอาน เพื่อทําการ
สังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้นๆ โคดะ  

นอกจากนั้น Brantmeier (2002:1-14); Stott (2001:25) ยังไดกลาวถึงระดับความเขาใจการ
อานเพื่อความเขาใจไวดังนี้ 1) สามารถเขาใจตามตัวอักษร (Literal comprehension) ถือเปนความ
เขาใจขั้นพื้นฐาน เปนการแปลความหมายตัวอักษรที่ปรากฏ ผูอานสามารถใชเร่ืองราวไดเพราะ
ผูเขียนไดเขียนแสดงไวอยางชัดเจน 2) ขั้นตีความ (Interpretation) เปนการอานที่สูงกวาระดับที่ 1 
ผูอานตองเขาใจความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับที่ 1 ผูอานตองแปลความหรือ
ตีความสิ่งที่ผูเขียนมิไดกลาวไวโดยตรง หากแตเปนความหมายที่แฝงอยูในเนื้อเร่ือง 3) ขั้นวิเคราะห
วิจารณ (Critical reading) เปนระดับการอานที่ผูอานตองมีพื้นฐานความสามารถเขาใจความหมาย
ระดับที่ 1 และที่ 2 อยูกอนแลว ความเขาใจในระดับนี้ ผูอานตองใชความคิดของตนมาชวยวิเคราะห 
ตัดสิน ประเมินคา ส่ิงที่อานในดานคุณภาพ คุณคา และความถูกตองเหมาะสม 4) ขั้นสรางสรรค 
(Creative reading) เปนขั้นการอานที่ตองใชความคิดสูงกวาความเขาใจในระดับที่ 1, 2 และ 3 เปน
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การอานที่ทําใหผูอานเกิดความคิดใหมๆ สามารถสรางจินตนาการไดกวางไกล สามารถแสดงความ
คิดเห็นและแนะแนวทางแกปญหาได 

กลาวโดยสรุป ระดับในการอานเพื่อความเขาใจ  คือระดับในการเขาใจที่สามารถ
ตีความหมายแฝงที่ผู เขียนไมไดเขียนไวโดยตรงได สามารถเอาแนวคิดที่ไดจากบทอานไป
ประยุกตใช เพื่อเชื่อมโยงกับความรูจากประสบการณเดิมกับสิ่งที่ตนเคยรู สามารถตัดสิน ประเมิน
คาสิ่งที่อานในดานคุณภาพ ความถูกตองอยางเหมาะสม และสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะ
แนวทางแกปญหาได อีกทั้งสามารถวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได 

 
2.3 องคประกอบของการอานภาษาเพื่อความเขาใจ  
การอานเพื่อความเขาใจที่มีประสิทธิภาพ ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ Day and 

Bamford (1988:79); Goodman (1988:13); Smith (1994:132) ไดกลาวถึงองคประกอบของการอาน
เพื่อความเขาใจไววา เปนลักษณะความรูเกี่ยวกับคําโดยทั่วไป เปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะ
นําไปสูการบรรลุถึงความสามารถระดับสูงของทักษะการอานทุกชนิด ความเขาใจเรื่องราวที่ปรากฏ
อยางชัดเจน รวมทั้งทักษะอื่นๆ เชน การรูตําแหนงของขอความ การเขาใจความหมายตามตัวอักษร
และความสามารถในการติดตามเรื่องที่อานตามลําดับ ความเขาใจความหมายที่แฝงอยู รวมถึงมี
ความสามารถในการใหขอคิด เดาเหตุการณเกี่ยวกับผลที่ตามมา ลําดับเรื่อง ลําดับความคิด และสรุป
ความจากที่อานได ความซาบซึ้ง คือความสามารถในการทราบถึงความตั้งใจ หรือจุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

นอกจากนี้ Cohen (1998:147); Alexander (2005:9-12) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ วาเปนการหาใจความหลักของยอหนาได แจกแจง
รายละเอียดปลีกยอยที่ขยายใจความหลักได จํารายละเอียดได เชน รายละเอียดที่เกี่ยวกับคน สถานที่ 
เหตุการณ และเวลา เขาถึงความรูสึก อารมณ และน้ําเสียงของผูเขียน มองเห็นความสัมพันธระหวาง
สถานการณในเรื่อง กับการกระทําของตัวละคร เขาถึงเหตุการณและตัวบุคคลในเรื่อง รูจักคิด
ไตรตรองในสิ่งที่อาน นอกจากนั้น Williams (1994: 3-11); Anderson (1999:127); Brantmeier 
(2002:1-14)ไดกลาวถึง องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจวาเกิดจากประสบการณเดิมของ
ผูเรียน (Background Experience) ถาผูเรียนมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อานจะทําใหมีความ
เขาใจเรื่องที่อานไดงายและรวดเร็วขึ้น เกิดจากความสามารถทางภาษา (Language Abilities) ถา
ผูเรียนมีความรูความสามารถทางภาษา เชน รูความหมายของคําศัพท โครงสรางของประโยคและ
สํานวนตางๆในปริบทที่อาน จะทําใหเขาใจเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้นเกิดจากความสามารถในการคิด 
(Thinking Abilities) ผูอานจะเขาใจเรื่องที่อานไดจะตองใชความสามารถในการคิด เพื่อที่จะได
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เขาใจเหตุการณ หรือความคิดรวบยอดของเรื่องที่อานไดงายยิ่งขึ้นเกิดจากความสนใจตอส่ิงที่อาน 
(Affection) ถาผูเรียนมีทัศนคติ ความเชื่อและความสนใจตอเร่ืองที่อานจะทําใหมีความเขาใจใน
เร่ืองที่อานไดงายขึ้น มีจุดประสงคในการอาน (Reading Purposes) เมื่อผูเรียนมีจุดประสงคในการ
อาน จะทําใหมีความเขาใจในการอานไดงาย และเกิดความสนุกสนานในขณะที่อาน นอกจากนั้น 
องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจเกิดจากองคประกอบสําคัญ คือ องคประกอบดานภาษา 
เชน ความรูดานตัวอักษร การสะกดคํา ลักษณะของคํา การเรียบเรียงคํา โครงสรางและไวยากรณ
ของภาษา และความสามารถในการตีความของผูอาน องคประกอบดานความรูและประสบการณ
เดิมของผูอาน ซ่ึงไดแก ความรูรอบตัวในดานตางๆ ที่จะชวยใหผูอานเกิดความเขาใจไดดีขึ้น 
เพราะฉะนั้น  องคประกอบของการอาน  ตองอาศัยองคประกอบหลายๆอยาง  เชน  ความรู 
ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการตีความ จับใจความ การใชวิจารณญาณ ความรูหรือ
ประสบการณเดิม ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญที่สงผลใหการอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กลาวโดยสรุป องคประกอบของการอานภาษาเพื่อความเขาใจ คือการเขาใจบทอานโดย
อาศัยองคประกอบหลายประการ เชน ประสบการณเดิม ความสามารถทางภาษา ความคิดรวบยอด 
ความสนใจ ทัศนคติที่ดีตอการอาน และจุดมุงหมายในการอานประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหเขาใจ
เร่ืองที่อานไดดีขึ้น นอกจากนั้น ตองเขาใจภาษา ตัวอักษร และความสามารถในการตีความหมาย จับ
ใจความ การใชวิจารณญาณ ความรูหรือประสบการณเดิมของผูอานดวย นอกจากนั้นผูอานมีความ
เขาใจเรื่องราวท่ีปรากฏอยางชัดเจน รวมทั้งทักษะอื่นๆ เชน การรูตําแหนงของขอความ การเขาใจ
ความหมายตามตัวอักษรและความสามารถในการติดตามเรื่องที่อานตามลําดับ ความเขาใจ
ความหมายที่แฝงอยู รวมถึงมีความสามารถในการใหขอคิด เดาเหตุการณเกี่ยวกับผลที่ตามมา ลําดับ
เร่ือง ลําดับความคิด และสรุปความจากที่อานได ความซาบซึ้ง คือความสามารถในการทราบถึง
ความตั้งใจ หรือจุดมุงหมายของผูเขียน 
 

2.4 กลวิธีและกลยุทธการอานภาษาเพื่อความเขาใจ  
ในการอานนั้นหนังสือนั้นผูอานตองมีกลยุทธและกลวิธีในการอานเพื่อความเขาใจ ซ่ึงการ

ใชกลยุทธในการอานจะชวยใหผูอานสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถอานไดเร็ว
และเกิดทักษะในการอานไดมากกวาผูอานที่ขาดทักษะกลยุทธในการอาน มีนักการศึกษาและนัก
ทฤษฏีไดใหกลยุทธและกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจดังตอไปนี้ 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 3); Grabe (1991:379); Anderson (1999:84) ไดกลาววา กลวิธี
และกลยุทธในการอาน ผูอานตองตั้งจุดประสงคในการอานวา ตองการความเขาใจละเอียดมากนอย
เพียงใด โดยการเริ่มจากการอานอยางรวดเร็ว อานเฉพาะเจาะจง อานเพื่อหารายละเอียด หรืออาน
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แลวมีการวิเคราะหเพื่อจะนํามาวิจารณในสวนของการอานเพื่อการศึกษา เปนการอานที่มี
จุดมุงหมายและตองการครอบคลุมดานเนื้อหาใหไดมากที่สุดรวมถึงความหมายตรงและความหมาย
แฝงของคําศัพทที่อานดวย และการอานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง เปนการอานเพื่อความ
ร่ืนรมยหรือเพื่อผอนหยอนใจ เชน การอานนวนิยาย เร่ืองสั้น หนังสือพิมพ ซ่ึงเปนการอานที่ไม
ตองการความเขาใจลึกซึ้งมากนัก ซ่ึงกลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจ มีลักษณะดังนี้  

1. การอานแบบหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) เปนการอานแบบหาขอมูลเฉพาะในสวนที่
ตองการทราบ การอานแบบนี้ผูอานไมจําเปนตองอานรายละเอียดทั้งหมด จะอานเฉพาะสวนที่มี
ขอมูลตามตองการเทานั้น เชน การหาวิธีการใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งจากขอมูลในคอมพิวเตอร 
ผูอานจะกวาดสายตาผานวิธีการใชเครื่องมือตางๆ ไปจนพบวิธีใชเครื่องมือที่ตองการ จากนั้นก็จะ
อานรายละเอียดเฉพาะสวนนั้นเปนตน 

2. การอานแบบขาม (Skimming) เปนการอานเฉพาะประโยคใจความสําคัญ เพื่อหา
แนวความคิดกวางๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การอานประโยคใจความสําคัญในแตละยอหนาของ
ขาวในหนังสือพิมพ เพื่อศึกษาวาเนื้อหาขาวดําเนินไปอยางไร โดยไมตองเสียเวลากับการอาน
รายละเอียดทั้งหมดและ 

3. การอานแบบเขาใจรายละเอียด (Reading for detailed Comprehension) เปนการอานที่
แตกตางจาก 2 แบบแรก ตรงที่ผูอานจะตองสนใจกับรายละเอียดของสิ่งที่อานทั้งหมด เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง เชน การอานตําราเรียน หรือการอานคูมือการใชงานอุปกรณ
บางอยาง เปนตนการอานอยางพินิจพิเคราะห เปนการอานที่ตองใชเวลาในการอานเพื่อหา
รายละเอียดของขอมูล เชนในการอานหนังสือพิมพ เมื่อพบหัวขอขาว หรือเร่ืองที่นาสนใจ ก็จะอาน
รายละเอียดทั้งหมด เพื่อเปนความรูที่จะใชอางอิงในโอกาสขางหนาตอไป เปนตน  

นอกจากนั้น Mikulecky and Jeffries (1986: 21-27); Ryders and Graves (1998:124);  
Smith (1994:132) ไดแนะนํากลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจ เพิ่มขึ้นหลายประการดังนี้ คือ  

1. การสํารวจและคาดเดาเรื่องกอนอาน (Previewing and Prediction) ไดแก การอานหัว
เร่ือง การดูภาพประกอบ การอาน 2-3 ประโยคแรกของยอหนาที่ 1 การอานบรรทัดแรกของแตละ
ยอหนา การอานประโยคสุดทายของยอหนาสุดทาย การอานชื่อ วันที่ หรือตัวเลข  

2. การอานแบบขาม (Skimming) ความเร็วในการอานเปนสวนสําคัญในการอานในกรณีที่
ตองอานเรื่องจํานวนมากแตมีเวลาไมมากพอที่จะทําการอาน การอานแบบนี้นักเรียนไมจําเปนตองรู
หรือเขาใจทุกอยาง แตตองการหารายละเอียดบางอยางจากเรื่องที่อานเทานั้น เชน ในการหาความ
คิดเห็นของผูเขียน และการฝกอานแบบคราวๆนั้น นักเรียนควรฝกปฏิบัติดังนี้ คือการอาน2-3 
ประโยคแรกโดยความเร็วปกติ และตั้งคําถามวาเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร การอานยอหนาตอไปอยางเร็ว
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เทาที่จะจับใจความได การอานเพียง 2-3 คําในแตละยอหนา โดยหาคําที่บอกใจความสําคัญ ซ่ึงปกติ
จะอยูตอนตนของยอหนา แตบางครั้งอาจอยูตอนทายของยอหนา และการอานอยางเร็วและจําไว
เสมอวารายละเอียดของเรื่องไมใชเร่ืองสําคัญ การ 

3. อานแบบหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) มีจุดมุงหมายเพื่อหาขอความ ขอมูลหรือคําตอบ
เฉพาะ โดยผูอานมีจุดประสงคแนนอน การอานแบบนี้เปนการอานที่เร็วที่สุด เชน ในการหารายชื่อ
จากสุดโทรศัพท การอานสารบัญ รายล่ือภาพยนตรในหนังสือพิมพ แตไมนิยมใชในการอานนิยาย
ลึกลับ การอานตําราที่สําคัญ หรือการอานคาํถามในแบบทดสอบ  

4. การเดาความหมายของคําศัพท (Guessing Word Meaning) การอานเพื่อความเขาใจ 
นักเรียนไมจําเปนตองรูความหมายของคําทุกคํา แตสามารถเดาความหมายไดโดยอาศัยบริบทและ
ประสบการณเดิมของผูอาน ครูควรแนะนํากลยุทธในการเอาความหมายที่ซอนอยูในตัวบงชี้ (Clue) 
ที่ปรากฏในบริบท (Context) การคาดเดาความหมายจากตัวบงชี้ในบริบท   

นอกจากนี้นักการศึกษาและนักวิจัยในดานการสอนอานภาษาอังกฤษ  Brantmeier (2002:1-
14); Stott (2001:25); Feng and Mokhtari (1998:19-40); Hudson (1998:43-60) ไดกลาวไววา คํา
จํากัดความ คําตรงกันขาม ตัวอยางหรือรายละเอียด ความรูหรือประสบการณ ตัวบงชี้ในไวยากรณ 
เครื่องหมายวรรค ตอน พจนานุกรมหรือการแปล เปนวิธีที่นักเรียนมักใชเสมอในการอาน แตไมใช
วิธีการที่ควรใชในการเรียนภาษา เพราะจะทําใหลืมเร็วและนาเบื่อและใจความสําคัญ (main ideas) 
ถานักเรียนเขาใจใจความสําคัญในแตละยอหนา จะทําใหอานเร็วและเขาใจเรื่องที่อานงายขึ้น การหา
โครงสรางของบทอาน (Finding the Pattern of Organization) รูปแบบของโครงสรางของเนื้อความ
ในแตละบทอานแตกตางกันออกไป ในการอานใหพยายามหารูปแบบของแตละบทอาน ซ่ึงจะชวย
ใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานมากขึ้น ซ่ึงบทอานภาษาอังกฤษมีโครงสรางหลายรูปแบบ เชน การทํา
รายการคําศัพท หาเหตุผล และการเปรียบเทียบเปนตน และการใชคําอางอิง (Using Reference 
Words) บางครั้งผูเขียนไมนิยมใชคําเดิมซ้ําหลายครั้ง แตจะใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงแทน
หรืออาจใชคําสรรพนามแทนคํานาม เพราะเปนคําทั้นกวา แตมีความสําคัญยิ่งตอความเขาใจ 
ในขณะอานเรื่องถานักเรียนใหความสนใจกับคําสรรพนาม จะทําใหเขาใจเรื่องที่อานมากขึ้น 

นักทฤษฎีหลายทาน Grabe and Stoller (2002: 31-34); Rubin (1993:146); Rumelhart 
(1977:579); Kern (1994:442); Anderson (1999:84); Barnett (1988:261)ไดกลาวถึงกลยุทธในการ
สอนการอานไวดังนี้  คือ  

1. อานแบบลางขึ้นบน (Bottom-up Models) เปนการอานที่ผูอานแปลจากความละเอียดใน
บทอานชิ้นตอช้ิน โดยมีการใชพื้นความรูเดิมเพียงเล็กนอย อาจจะกลาวไดวาผูอานจะพิจารณาทุก
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ตัวอักษรในคํา พิจารณาทุกคําจากในประโยค และพิจารณาทุกประโยคจากเนื้อเร่ืองนั้นๆ ผูอาน
จะตองทําความเขาใจหนอยยอยของภาษาตั้งแตหนวยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงหนวยที่ใหญที่สุด  

2. อานแบบบนลงลาง (Top-down Models) เปนการอานที่ขึ้นอยูกับเปาหมายและความ
คาดหวังของผูอาน ผูอานคาดหวังที่จะไดรับขอมูลจากสิ่งที่จะอาน และมีตัวอยางของขอมูลเพียง
พอที่จะยืนยันหรือคัดคานความคาดหวังนั้น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผูอาน
จะตองอานในสวนที่คาดวาจะหาขอมูลที่ตองการได การใชพื้นความรู เดิมของผูอานเปน
สวนประกอบที่สําคัญ การอานแบบนี้เปนการอานที่เนนความหมายมากกวาการแยกองคประกอบ
ยอยๆ ของภาษา และเนนไปที่ตัวผูอานโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม เปนพื้นฐานในการ
กําหนดวัตถุประสงคในการอาน แลวคนหาความหมายหรือขอมูลเทาที่ตองการ โดยไมจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดของคําศัพททุกคํา และ  

3. อานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Models) เปนการอานที่ผสมผสานระหวางแบบลางขึ้น
บนและแบบบนลงลาง ดังนั้นผูอานตองทราบความหมายของคําศัพท ซ่ึงจะทําใหผูอานอานไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตพื้นความรูเดิมก็จะเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหเขาใจเนื้อเรื่องที่
อานไดดีขึ้น จากการคาดคะเนวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป การอานแบบนี้ผูอานจะตองพิจารณา
ความหมายตามตัวอักษร และใชพื้นความรูเดิมที่จําเปนเขามาใชในการตีความ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการอานตามที่ไดกําหนดเอาไว 

สรุปไดวา กลวิธีและกลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจนั้น มีกลยุทธในการอานที่
หลากหลาย ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนอานไดตามความชอบใจ ไมวาจะเปนการอานแบบหาขอมูล การ
อานแบบขาม การอานแบบเพื่อหารายละเอียด การอานแบบพินิจพิเคราะห ซ่ึงกลยุทธเหลานี้
สามารถใชกับการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษได และเปนประโยชนตอผูเรียนที่จะไดมีกลยุทธ
ในการอานและนําไปใชในการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนได 
 

2.5  กิจกรรมการสอนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
ในการเรียนการอานภาษาอังกฤษนั้น จะตองมีขั้นตอนการสอนอานและกิจกรรมการอาน 

เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนตอผูเรียน และกิจกรรมการอานนั้นผูสอนควร
ตระหนัก และเตรียมกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนและวัตถุประสงคของการอาน ในขั้นตอนการ
สอนอานและการจัดกิจกรรมการสอนอานนั้น สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 87-88); Kern 
(1994:442); Rumelhart (1977:579); Carrell (1991:160) ไดกลาวถึงกิจกรรมการอานเพื่อความเขาใจ
วา 1) ควรมีการตั้งจุดประสงค ผูสอนควรกําหนดจุดประสงคทั้งนําทางและปลายทาง  การ
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ดําเนินการสอน เปนการนําจุดประสงคนําทางมาสอนพรอมตัวอยางของจริงมาประกอบ หรือจะใช
ส่ือการสอนมาชวยก็ได โดยมีลักษณะที่เปนการทําความกระจางในบริบท และเปนการใหความรู
ทางสังคมศาสตร และ 2) การฝกอาน เปนขั้นตอนที่ตรงกับจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไวโดย
อาศัยความรูความสามารถทางภาษาศาสตรที่ไดเรียนมาใชตีความหมาย จับใจความสําคัญ ตลอดจน
รายละเอียดที่จําเปน โดยการฝกอานรายละเอียดแลวแสดงออกทางการสื่อสารได เชน เขียน
จดหมายตอบรับคําเชิญได และการถายโอน เปนการฝกการสื่อสารที่นอกเหนือไปจากจุดประสงค
ปลายทางที่วางไวเพื่อจะนําสิ่งที่เรียนไปใชไดในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

นอกจากนั้น Harris and Sipay (1979: 141-142); Stott (2001:25); Baumann (1986:99) ได
กลาวไววา กิจกรรมการอานนั้นผูสอนควรยึดหลักกิจกรรมของการสอนอานที่มีลักษณะดังนี้ การ
สอนอานตองเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน การสอนอานตองเปนระบบ ใหทักษะที่เฉพาะเจาะจงอยาง
ใดอยางหนึ่ง เชน ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาควรมีการฝกอานเพื่อพัฒนาดาน
คําศัพท ทักษะการคนหาความหมาย และการอานระดับสูงขึ้นเปนตน กิจกรรมที่ใชในการสอนตอง
เปดโอกาสใหมีกิจกรรมตางๆอยางเพียงพอ เชน การฝกอานออกเสียงมากเทาๆ กับการฝกการอาน
ในใจ การฝกผูเรียนใหอานดวยตนเองหรือครูเปนผูฝกใหควรฝกใหผูเรียนอานอยางละเทาๆกัน และ
บทเรียนและกิจกรรมสนองความแตกตางระหวางบุคคลเพราะแตละบุคคลมีพื้นฐานความสามารถ
ในการอานไมเทากัน นอกจากนั้นควรใหความเอาใจใสตอผูเรียนที่มีปญหา ตองใชเวลาและชวยกัน
พัฒนาการอานของผูเรียนเหลานั้น และควรมีแผนงานเพื่อสนับสนุนการอานของผูเรียนตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 178-179); Williams (1994: 37-40); Day and 
Bamford (1988:79); Goodman (1988:13) ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนอานไว
ดังนี้คือ  

1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading activities) เปนการสรางความสนใจในเรื่องที่อาน
ตลอดจนเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการรับสารนั้น โดยกระตุนใหผูเรียน ใชความรูความคิด 
และคาดการณลวงหนาวาผูเขียนจะกลาวถึงอะไรในเรื่องที่อาน ซ่ึงครูผูสอนควรเตรียมกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรูพอสมควรเกี่ยวกับบทอาน  

2. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading activities) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนสื่อ
ความหมายจากสารที่ไดอาน โดยการบอกใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายในการอานกอนแลวจึงหา
ขอมูลตางๆโดยครูผูสอนอาจใหคําถามที่คาดการณลวงหนาวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป ซ่ึงผูเรียนเปน
ผูกระทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยไมมีการรบกวน ครูผูสอนจะเขาไปเกี่ยวของก็ตอเมื่อผูเรียน
ตองการความชวยเหลือเทานั้น และ  
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3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading activities) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนนําขอมูลท่ีไดรับ
จากการอานมาประกอบความรู ความคิด และความเห็นของผูเรียน เพื่อนําไปใชในการทํากิจกรรม
ตอเนื่องอื่นๆ เชนนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ หรือนําขอมูลที่ไดรับมาใช
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

สรุปความไดวา กิจกรรมการสอนการอานเพื่อความเขาใจนั้น ผูสอนตองตั้งจุดประสงค 
การเรียนรูการอาน และการดําเนินการสอน การฝกอาน การถายโอนหรือการสื่อสาร โดยผาน
กิจกรรมการอานคือ กอนการอาน (Pre-reading) ขณะที่อาน (While-reading) และหลังการอาน 
(Post-reading) วาแตละกิจกรรมนั้น ควรสอนอยางไรและเตรียมการสอนอยางไร เพื่อใหผูเรียนนั้น
สนุกสนานและประสบความสําเร็จในการอานและผูเรียนสามารถนํากิจกรรมการสอนอานไปใชได
ทุกระดับชั้น 
 

2.6 เทคนิคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
การเรียนรูการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจนั้น ผูเรียนจะตองมีเทคนิคในการเรียนการ

อาน ซ่ึงจะเปนวิธีการทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในดานการอาน เทคนิคตางๆนั้นก็ไดมีนักการ
ศึกษาหลายๆทานใหเทคนิคที่ตางกันไป ดังนี้ (Barnett, 1989 : 66-67; Day and Bamford, 1988:79; 
Rumelhart, 1977:579) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรูการอานที่มีประสิทธิภาพ โดยผูเรียน
จะตอง จําความหมาย  เดาอยางมีเหตุผลโดยขามคําที่ไมรูความหมาย ใชบริบทชวยในการ
ตีความหมายของประโยค และอนุเฉท แปลความหมายโดยใชโครงสรางทางไวยากรณ  ประเมินผล
การคาดเดา  อานชื่อเรื่องแลวคาดเดาเหตุการณลวงหนา  ดําเนินการอานตอเนื่องถายังไมสามารถทํา
ความเขาใจในเรื่องที่อาน  สังเกตความหมายของคําโดยดูจากอุปสรรค (Prefix) ปจจัย (Suffix) และ
รากคํา (Root)  ใชความรูรอบตัว  วิเคราะหคําที่ไมรูจัก  อานเรื่องตอไปเพื่อใหความหมายของเรื่อง
ชัดเจนขึ้น  อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพททีละตัว ใชรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ 
ชวยในการทําความเขาใจเรื่อง  สรุปยอเรื่องที่อาน ใชอภิธานศัพทเมื่อไมสามารถเดาความหมายของ
คําศัพทได  เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา ขามคําบางคําที่ไมจําเปนตอง
รู  อานเนื้อเรื่องโดยตลอด โดยมีจุดมุงหมายในการอาน 

Rubin (1993:146); Smith (1994:132) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการอาน โดยผูเรียน
จะตอง อานทุกสิ่งที่นาสนใจ  สังเกตอักษรตัวใหญ  สนใจกับเครื่องหมายมหัพภาค และเครื่องหมาย
คําถาม  หาใจความสําคัญของแตละยอหนา  เดาคําศัพทจากบริบท  อานขามคําที่ไมสามารถหา
ความหมายได  เปดพจนานกุรมหาความหมายของคําศัพทที่ไมสามารถเดาได  อานหัวเรื่องกอนเริ่ม
อานทุกครั้ง  สังเกตเครื่องหมายที่แสดงอดีตกาลที่จะบอกวาเรื่องที่ เกิดขึ้นมาแลว  สังเกต
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เครื่องหมายคําพูดเพื่อแยกคําพูดจากเรื่องที่อาน  จดคําศัพทใหมลงในสมุดจดศัพท   ดูรูป
ภาพประกอบเรื่องที่อาน อานเร็วหรือชาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการอาน สังเกตอักษรตัวเอนใน
เร่ืองที่อานที่มีไวเพื่อเนนขอความ  ฝกการคาดเดาเรื่องที่อานจากหัวเร่ือง รูปภาพ หรือจากประโยค  
ทบทวนคําศัพททุกวัน คนหาความหมายของคํา โดยอาจแยกคําออกเปนสวนๆ ถาพบคําที่ไมรู
ความหมายคําเดียวกันหลายๆครั้งและไมสามารถเดาความหมายได ใหหาความหมายจาก
พจนานุกรม  ตั้งคําถามกับตัวเองขณะที่อานเร่ือง  อานคําถามทายบทกอนอานเรื่องจะชวยใหเขาใจ
เร่ืองดีขึ้น 

Nunan (1989: 35-36); Landry (2002:1-14); Kozminsky and Kozminsky (2001:187-204) 
ไดแบงเทคนิคการอานไวโดย การคาดเดาเหตุการณจากความรูเดิม หรือความรูที่ไดจากการอาน 
การคาดเดาเหตุการณโดยตลอดเรื่องที่อาน การหาความหมายของคําศัพทโดยใชวิธีการหลายๆ 
อยาง เชนการใชความรูเดิม และจากประสบการณเดิม การอานแบบจับใจความ การอานแบบเจาะ
หาขอมูลที่ตองการ การใชทักษะในการสรุปอางอิง การอานเพื่อจับใจความสําคัญ การอานเพื่อความ
เขาใจในรายละเอียด การอานเพื่อตีความโดยนัย  

นอกจากนี้ นักวิชาการหลายทาน (McGovern et al.,1994: 3; Krashen, 1983: 134; Leo 
1994: 145) ไดกลาวถึงเทคนิคการอานแบบจับใจความสําคัญไววา เปนการอานอยางรวดเร็วเพื่อจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน ซ่ึงส่ิงท่ีจะชวยในการอานคือ ช่ือเรื่อง หัวขอยอย รายละเอียด 
บทคัดยอ ยอหนาที่เปนบทนํา ประโยคที่หนึ่ง สอง และสุดทายของอนุเฉท ยอหนาที่เปนบทสรุป 
และผูเรียนจะตองสํารวจสิ่งที่อานอยางคราวๆ  รายละเอียดเกี่ยวกับผูแตง  พยายามตีความของชื่อ
เรื่อง  เดาวาเรื่องราวที่จะอานเปนเรื่องชนิดใด โดยอานยอหนาแรกทั้งหมด ซ่ึงในขณะที่อานตอง
พยายามจับประเด็นสําคัญของเรื่อง เพราะจะชวยใหเขาใจเนื้อเร่ืองอยางคราวๆได  อานทุกประโยค
แรก และประโยคสุดทายของทุกอนุเฉท เพราะโดยทั่วไป ใจความสําคัญมักจะอยูในประโยคแรก 
หรือประโยคสุดทาย ถาอนุเฉทสุดทายมีลักษณะเปนการสรุปความ ควรอานทุกๆประโยคอยาง
ละเอียด นอกจากนั้นการอานแบบรวดเร็วเปนเทคนิคเพื่อหาใจความสําคัญ ลักษณะของเรื่อง 
ตลอดจนเคาโครงเรื่อง เทคนิคนี้ผูอานจะอานเพียงชื่อเร่ือง ประโยคนํา และประโยคสุดทายของแต
ละยอหนา บทนํา บทสรุป ดูรูปภาพ โดยจะไมอานทุกๆคําในเนื้อเร่ือง สวนเทคนิคการอานแบบ
เจาะหาขอมูลที่ตองการ หมายถึงการอานอยางรวดเร็วเพื่อมุงหาคําตอบที่เฉพาะเจาะจงที่ตองการ
ทราบ สวนเทคนิคการอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการเปนการอานเพื่อหาขอมูลขอเท็จจริง 
รายละเอียดตางๆ เชนหาเบอรโทรศัพท หาคําศัพทจากพจนานุกรม เปนการหาคําตอบเฉพาะเจาะจง
ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการอานแบบนี้จึงเปนการอานที่ผูอานตั้งใจวาตองการจะทราบอะไร และ
พยายามหาสิ่งที่ตองการอยางไร เทคนิคการอานแบบเจาะจงแตกตางจากเทคนิคการอานแบบจับ
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ใจความ ตรงที่วามีจุดประสงคของการอานที่ตองการขอมูลที่เฉาะเจาะจงมากกวา เชน วันที่ ตัวเลข 
หรือสถานที่ เปนตน ในการฝกหัดนั้นครูจําเปนตองเลือกบทเรียนที่สมจริง และนักเรียนสามารถใช
ประโยชนของการอานทั้ง 2 แบบไดอยางชัดเจน เชน ขาวในหนังสือพิมพเกี่ยวกับกีฬา อาหาร หรือ
โฆษณา เปนตน ในสวนของเทคนิคการอานดวยการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทเปน
แบบฝกหัดที่ผูเรียนสามารถหาความหมายของคําศัพทไดโดยตรงจากบริบทจริงๆ เพราะเปาหมาย
ของการทําแบบฝกหัด คือ การชวยใหผูเรียนรูความสามารถในการเดาของตน และเพี่อชวยสราง
ความมั่นใจในความสามารถของตนเองวา สามารถเขาใจเรื่องที่อานไดโดยไมตองคนหาความหมาย
ของศัพททุกคําจากพจนานุกรม นอกจากนี้เทคนิคการอานโดยการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท
ไววา เปนเทคนิคที่จะทําใหผูเรียนสามารถรูความหมายของคําศัพทไดโดยอาศัยประโยค หรือ
ขอความในประโยคเปนตัวชวย ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการอาน และเทคนิคการอานดวยวิธี
ตีความหมายของใจความที่ปรากฏโดยนัย เปนขอสรุปที่ไดจากการตีความหมายของใจความที่
ผูเขียนไมไดบอกเอาไวโดยตรงในเนื้อเร่ือง สวนเทคนิควิธีในการตีความหมายที่แฝงอยูโดยนัยไว 
โดยผูเรียนจะตอง อานและทําความเขาใจขอเท็จจริง ตัดสินใจวาอะไรคือส่ิงที่ผูเขียนละเอาไว หาสิ่ง
ที่ผูเขียนไมไดบอกเอาไวโดย คิดถึงสิ่งที่เรารูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน หาตัวชวยช้ีแนะในเรื่องที่อาน เดา
วาสิ่งที่ผูเขียนไมไดเขียนบอกไวคืออะไร อานตอไปเพื่อตรวจสอบดูวาเราตีความไดถูกตองหรือไม 
ยอนหลังไปทําตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง เมื่อพบวาการตีความของเราไมถูกตอง 

สรุปความไดวา เทคนิควิธีการเรียนรูการอานนั้น คือ การจําความหมาย การเดาความหมาย
อยางมีหลักการ การแปลความหมาย การประเมินผล โดยการจับใจความสําคัญ โดยการเจาะหา
ขอมูล และการหาบทอางอิงแลวเดาความหมายได การเดาความหมายคําศัพทจากคําบริบทลากร
ตีความหมายใจความที่ปรากฎโดยนัย ไดอยางมีหลักการและขั้นตอนที่ถูกตองเพื่อใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนควรมีเทคนิคการเรียนรูการอานเพื่อใหผูเรียนไดคุนเคยและ
ฝกฝนการอานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2.7 การวัดผลการอาน 
Finocchiraro and Sydney (1983: 109); Heaton (1990: 80) ไดกลาวถึงการวัดผลการอาน 

โดยการใชแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลความเขาใจการอานวามี  3 แบบไดแก  1) 
แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบความเรียง โดยใหนักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อานดวย
การเขียนตอบเปนประโยคหรือขอความยาวๆ 2) แบบทดสอบปรนัย ไดแก แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู เปนตน และ 3) แบบทดสอบกึ่งปรนัย ไดแก แบบทดสอบที่
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ตองการคําตอบสั้นๆ โดยเติมขอความใหสมบูรณ และใหคะแนนโดยครูผูสอน หรือผูทดสอบที่มี
ความสามารถในการประเมินผล  

สวนลักษณะของแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลความเขาใจในการอานที่นิยมใชคือ 
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ เพราะแบบทดสอบชนิดเลือกตอบเปนแบบทดสอบที่มีความ
เที่ยงตรงสูง ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Medsen (1983: 91) ที่กลาวไววา ขอดีของแบบทดสอบ
ปรนัย คือ เปนแบบทดสอบที่งายตอการใหคะแนนเพราะวา มีคําตอบที่แนนอน และสามารถ
ประเมินผลนักเรียนไดทุกระดับชั้น 

นอกจากนั้น Anderson (2000: 202-233) ไดเสนอแบบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษไวดังนี้ 

1. แบบทดสอบเติมคําในชองวางและแบบโคลซ (Gap-filling and cloze test) 
2. แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) 
3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective) โดยแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก 

การจับคู (Matching) การเรียงลําดับ (Ordering) และคําถามแบบ2ตัวเลือก (Dichotomous items) 
4. แบบทดสอบแบบแกไข (Editing test) 
5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer test) 
นอกจากการวัดผลการอานขางตนและนักการศึกษาหลายทานเชน สุภัทรา อักษรานุเคราะห 

(2532 : 91-93); อัจฉรา วงศโสธร (2538: 154-155); Eskey (2005:563-579) ไดเสนอวา การวัดผล
การอาน เปนการวัดความรูความสามารถในการเรียนภาษาของผูเรียน และวิธีการวัดผล สามารถทํา
ไดโดยการใหผูอาน การหาความหมายของคําศัพทหรือประโยคที่กาํหนดให การบอกความสัมพันธ
ระหวางประโยค การเรียงลําดับเหตุการณ การเติมคําลงในชองวางโดยวิธีโคลซ การตอบคําถามโดย
การเลือกคําตอบที่กําหนดให การแสดงความคิดเห็น และการตั้งชื่อ นอกจากนี้การประเมินทักษะ
การอานสามารถใชเกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอยและเกณฑที่กําหนด
ตามความสามารถในการรับสาร หรืออาจใชเกณฑทั้งสองแบบประยุกตเขาดวยกัน โดยใหน้ําหนัก
เกณฑแบบรวมมากกวาเกณฑแบบยอย ซ่ีงเกณฑกําหนดความสามารถทางการอานที่เปนเกณฑแบบ
ยอย สามารถกําหนดไดดังนี้คือ ความรูศัพท คือ ผูเรียนสามารถเขาใจศัพท สํานวนที่ใชวาอยูใน
ระดับใด และความรูไวยากรณ คือ ผูเรียนสามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับคําสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบท ที่กําหนดหนาที่
ของภาษาวาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ การขออนุญาต เปนตน ไดมากนอยเพียงใด อีกอยางหนึ่ง 
เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวม สามารถกําหนดไดดังนี้คือ ความสามารถเรียบ
เรียงความ ไดแก ความสามารถในการอานแลวเขาใจความไดสามารถแสดงความเขาใจไดโดยการ
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ตอบคําถามที่ใหเรียบเรียงถอยคําใหมโดยใหไดใจความเดิมหรือสามารถตอบคําถามแบบเลือกตอบ
และแบบเรียงลําดับขอความเปน 1,2,3, เปนตน ความสามารถอานขอมูลที่เปนรายละเอียด คือ 
ผูเรียนสามารถโยงรายละเอียดที่เกี่ยวของเขากับใจความสําคัญของเรื่องไดวา เปนรายละเอียด
สนับสนุนหรือเปนรายละเอียดที่แยงกัน  เพื่อใหขอมูลตรงกันขามตลอดทั้งสามารถเขาใจ
ความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน และความสามารถอานจับใจความสําคัญ คือ ผูเรียน
สามารถระบุแกนเรื่อง หัวเร่ืองและใจความสําคัญของเรื่องที่อานได ในสวนของความสามารถ
วิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตรของการใชภาษา คือ ผูเรียน
สามารถใชความรูดานศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งที่อานและความรูเกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาที่
ใชในบทอาน ที่เปนตัวกระตุน วิเคราะห ประเมินและสรุปไดวา สารที่อานนั้นเปนสารประเภทใด 
ลีลาภาษาที่ใชเปนทางการหรือไมเปนทางการ เจตนา ทัศนคติของผูเขียนที่แฝงไวความเปนไปได
ของขอสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวามีความชัดเจนเขาสูประเด็น
อยางไมออมคอมและใชภาษาไดอยางกระชับหรือไม ความสามารถในระดับนี้เปนความสามารถ
ระดับสูงซึ่งตองอาศัยความรูในระดับตนๆ เปนพื้นฐาน 
 
 2.8 การวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 
วิธีการที่จะวัดการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียน คือ การตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบซึ่งคําตอบของ
ผูเรียนนั้นจะเปนสิ่งที่สะทอนความคิดของผูเรียน ดังนั้น คําถามจะถูกใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินการอานวาผูเรียนไดเรียนรูหรือเขาใจบทความมากนอยเพียงใด Johnson and Johnson 
(1986:488) ไดแบงระดับคําถามในการอานเพื่อความเขาใจไวดังนี้  
 1. คําถามที่มีคําตอยเดนชัดในบทอาน (Textually explicit question) คือ คําถามที่ยึดบทอาน
เปนหลัก คําในคําถามจะคลายๆคําในบทอาน คําถามแบบนี้ตองการใหผูเรียนหาขอเท็จจริงจากบท
อานและเขาใจผูเขียนกลาวถึงอะไร ใชวัดความเขาใจในระดับแปลความ 
 2. คําถามที่มีคําตอบเปนนัยในบทอาน (Textually implicit question) คือ คําถามแบบ
ประสานขอมูลที่มีในบทอานเขากับความรูเดิมของผูเรียน ผูอานตองเขาใจความหมายที่บทอาน
ไมไดกลาวถึงโดยตรงและเชื่อมโยงสิ่งที่รูแลวเขากับเนื้อเรื่องที่อาน ใชวัดความเขาใจระดับตีความ 
ขยายความ และสรุปความ 
 3. คําถามที่ใชประสบการณในการตอบ (Scripturally implicit question) เปนคําถามที่
ตองการคําตอบที่ใชประสบการณของผูอานสัมพันธกับเรื่องที่อานอยางเหมาะสม ใชวัดความเขาใจ
ในระดับสรุปความ 



36 
 

กลาวโดยสรุป การประเมินผลการอานนั้น ไมอาจสรุปไดวาวิธีไหนเปนวิธีที่ดีที่สุด ขึ้นอยู
ดับผูสอนที่จะพิจารณาเลือกการวัดและการประเมินผลที่สอดคลองกับบทอาน กิจกรรมการสอน
อาน และนักศึกษา เพื่อใหมีการประเมินมีประสิทธิภาพมากที่สุด สวนการประเมินความความเขาใจ
ในการอาน สามารถประเมินไดในดานตางๆ เชน ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําศัพท
ในปริบท โครงสรางและความหมายของประโยค  ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง 
ความสัมพันธของขอความและการสรุปตีความของเรื่องซึ่งไมปรากฏในปริบท วิเคราะหและ
ประเมินความสัมพันธของเนื้อหา และการแสดงความคิดเห็นได และวิธีการวัดการอานเพื่อความ
เขาใจของผูเรียน คือการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ ซ่ึงเปนคําตอบของผูเรียนนั้นจะเปนสิ่งสะทอน
ความคิดของเรา ดังนั้นคําถามจะถูกใชเปนเครื่องมือในการประเมินการอาน วาผูเรียนไดเรียนรูหรือ
เขาใจบทความมากนอยเพียงใด 
 
3. การสอนภาษาอังกฤษที่เนนสาระการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 

3.1 หลักสูตรการบูรณาการระหวางวิชา 
กกกกกกกกวิธีการของหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางวิชา จะรวมเนื้อหาของทุกวิชามาอยูภายใต 
หัวขอเดียว วิธีการนี้เปนประสบการณของการเรียนที่นําเอาทักษะและคําถามจากวิชาการที่มากกวา
หนึ่งแขนง  มาตรวจสอบหรือทําความกระจางกับหัวขอ  ประเด็น  สถานการณ  และขอสงสัย  
(Smith 1994: 195-209) การบูรณาการระหวางวิชานี้ เปนการมองวิชาตาง ๆ ในโลกแหงความจริง 
นักเขียน นักคณิตศาสตร นักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร และอื่น ๆ จะรวมกันทําความเขาใจกับ
อุบัติการณในโลกผูชํานาญแตละแขนงวิชาจะนําความชํานาญเฉพาะตัวมาพิจารณาเหตุการณและ
ปรับความเขาใจตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งนั้น 
กกกกกกกกการบูรณาการระหวางวิชา   จะสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมหรือการงานเพื่อ
สรางความหมายดวยการใชประสบการณของตนเอง  จากความรูและความเขาใจเหลานี้  เขาจะมี
โอกาสพิจารณาวาความรูจากแหลงตาง ๆ  นั้นมีความคลายคลึงกัน  หรือมีความหมายเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไรเมื่อเกิดการเชื่อมโยงแตละครั้ง  ในขณะที่นักเรียนสรางความหมายและกําหนดความ
เขาใจนั้น  เขาจะปรับการเชื่อมโยงตอเนื่องระหวางความคิดตาง ๆ ไปในขณะเดียวกันดวย 
กกกกกกกกการบูรณาการระหวางวิชาเริ่มตนในลักษณะเดียวกับการบูรณาการภายในวิชา ครูและ
นักเรียนจะชวยกันระดมพลังสมอง  เพื่อใหไดหัวขอของการเรียนการสอนมาหนึ่งชุด  จากนั้นก็จัด
ส่ิงแวดลอมของชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และระยะเวลาในการสอนจะ
ถูกแยกออกเปนชวงเวลาที่ยาวขึ้น  เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสมีสวนในโครงการอยางพอเพียง  ความ
แตกตางที่สําคัญของวิธีการทั้งสองอยูที่ปริมาณของการบูรณาการระหวางความคิดและ แนวคิด
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ตางๆ วิธีการแบบบูรณาการระหวางวิชา  จะสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชวิธีการที่หลากหลาย  
ในการเชื่อมตอระหวางการเรียนและการสอน  วิธีการนี้จึงวิธีการเรียนการสอนที่ใชเวลา  กําลังงาน  
และกําลังความคิดมาก   เมื่อครูและนักเรียนจํานวนมากรวมกันคนหาความตอเนื่องและ
ความสัมพันธเชนนี้  จึ่งเปนเรื่องจําเปนที่จะตองจัดระเบียบและวางแผนกิจกรรมและโครงการตาง 
ๆการจัดระเบียบของกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจทําไดดวยการสรางตาราง หลักสูตรอยางที่ได
กลาวมาแลว  ในขณะที่ครูเขียนกิจกรรมและโครงการนั้น  ครูอาจจะแยกทักษะและแนวคิดที่จะใช
สอน ออกมาใหเห็นชัด  ทันทีที่ครูเห็นตารางทั้งหมดครูจะสังเกตไดอยางรวดเร็ววามีทักษะใดที่ขาด
หายไป  การจัดระเบียบนี้จะชวยไหเกิดความมั่นใจวา  ทักษะและแนวคิดที่จําเปนทั้งหลายจะไดรับ
การฝกฝนอยางพอเพียง 

 
3.2 การเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาอ่ืนๆ 

กกกกกกกกการเรียนการสอนแบบ บูรณาการระหวางวิชา  ชวยใหนักเรยีนสามารถรวบรวมขอมูล
ในลักษณะภาพรวมแทนที่จะเปนแยกสวน  การเรียนทั้งวันจะเนนที่ประเด็นศูนยรวม  ไมวานักเรียน
จะรวมกิจกรรมเรียนหรืองานเขียน  หรือจะเปนกิจกรรมดานวิทยาศาสตรก็ตาม  หองเรียนจะ
กลายเปนพิพิธภัณฑ   โรงพิมพ   หอศิลป   โรงภาพยนตร   ศูนยคอมพิวเตอร   ศาลรัฐสภา  
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  และหองสมุด  ในขณะที่นักเรียนกําลังวิเคราะหหัวขอการเรียนการ
สอนอยูนั้น  เขาอาจจะพบการเชื่อมโยงและความสัมพันธ  ซ่ึงจะทําไหเขาเขาใจหัวขอและ
ความสัมพันธกับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น 
กกกกกกกกโดยที่ทุกวิชาถูกนําเขามาใชในการเรียนการสอน  จึงไมมีวิชาใดโดดเดน  การบูรณาการ
จะเกิดขึ้นจากทุกวิชา  เร่ืองนี้เปนเรื่องที่สําคัญมากควรมีการนําการบูรณาการระหวางวิชาไปใช
บูรณาการความคิดและทักษะอยางจริงจัง  การบูรณาการหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได  ก็
เมื่อนําเนื้อหาวิชาหนึ่งไปใชสรางเนื้อหาของอีกวิชาหนึ่งใหสมบูรณ  และมีความหมายมากขึ้น  
(Lapp and Flood, 1994: 416-419) 
กกกกกกกกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการบูรณาการระหวางวิชานั้น  จะทําใหความสัมพันธระหวาง
ความและแนวคิดตาง ๆ  หนักแนนขึ้น  กิจกรรมเหลานี้จะเชื่อมโยงหัวขอและหาเขาดวยกันใน
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรูที่เปนจริงเปนจัง  ในขณะที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  และ
สรางความเชื่อมโยงระหวางความคิดหรือแนวคิดอยูนั้น  ครูจะสามารถเขาใจรูปแบบการเรียนรูและ
รูปแบบของการคิดของเขาได  ครูอาจจะมองเห็นการปฏิบัติการทางสมองของเด็กได  โดยสังเกต
การแสดงออก  การจัดการ  การปฏิบัติกิจกรรม  และการเสนอผลงานของนักเรียน   กิจกรรมที่จัด
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โดยใชกระบวนการบูรณาการระหวางวิชา จะใหโอกาสแกนักเรียนที่จะแสดงใหครูทราบถึงวิธีการ
ที่ใชในการสรางความหมาย (Rumelhart, 1977). 
 

3.3 สาเหตุท่ีบูรณาการขามหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กกกกกกกกการบูรณาการหลักสูตรถือวามีความจําเปนและสําคัญมากจนกระทั่งมีการบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงสาเหตุที่ตองมีการบูรณาการนั้นมีดังนี้ 
กกกกกกกก1. วิถีชีวิตจริงของคนเรามีเร่ืองราวตาง ๆ ที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันไมไดแยกออก
จากกันเปนเรื่อง 
กกกกกกกก2. ผูเรียนจะเรียนรูไดดีขึ้นและเรียนรูอยางมีความหมาย เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิต
จริงโดยเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัวแลวขยายกวางไกลตัวออกไป 
กกกกกกกก3. การขยายตัวของความรูในปจจุบัน  ขยายไปอยางรวดเร็วมาก  มีเร่ืองใหม ๆ  เพิ่มขึ้น
มากมายจึงจําเปนที่จะตองเหลือกสาระที่สําคัญ  และจําเปนใหผูเรียนในเวลาที่มีเทาเดิม 
กกกกกกกก4. ไมมีหลักสูตรเพียงวิชาไดวิชาเดียวที่สําเร็จรูป  และสามารถนําไปใชแกปญหาทุก
อยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได 
กกกกกกกก5. เนื้อหาวิชาตาง ๆ  ที่ใกลเคียงกัน  หรือเกี่ยวของกัน  ควรนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหผู
เรียนรูอยางมีความหมาย  ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา  ลดเวลาแบงเบาภาระของครูผูสอน 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู  ความคิด  ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (สําลี รักสุทธี, 
2544: 19) 

 
3.4 ขอดีและประโยชนในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 

กกกกกกกกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขามหลักสูตรนั้นมี
ประโยชนมากมาย และชวยสรางใหคนเปนมนุษยที่พึงประสงค  เปนมนุษยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม 
ปญญา ความรูแตกตางกัน มนุษยที่พึงประสงคตอง คิดเปน ทําเปน และอยูรวมกันเปน คุณลักษณะ
ดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ (สําลี รักสุทธี, 2544: 14-17) 
กกกกกกกกกกกก1.4.1 คิดเปน การคิดเปนคือ คิดกวาง ลึก ยาว ไกล ทําใหเกิดปญญา คิดไมเปนก็
ตรงกันขามทําใหอับปญญา การคิดเปนมีลักษณะดังนี้ คือ คิดอยางมีเหตุผล คิดเชื่อมโยงความรู มี
โลกทัศน กวาง เห็นทั้งหมด สามารถสรางความรูใหมได คิดถึงส่ิงสูงสุด และมีพัฒนาการทางจิต
วิญญาณ 
กกกกกกกกกกกก1.4.2 ทําเปน ทําเปนไมใชแตปากแตพูด แตทําเปนดวยการลงมือทําจริงๆ ปฏิบัติ
ไดตามเหตุผลขั้นตอนจริงๆ และมีลักษณะการทําเปนดังนี้ คือ ทํางานเปน สรางงานเปน มีงานทํา 
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บันทึกเปน และชอบบันทึก มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการเผชิญสถานการณ และมีทักษะใน
การจัดการ 
กกกกกกกกกกกก1.4.3 อยูรวมกันเปน มีลักษณะดังนี้ คือ เคารพศักดิ์ศรีความเปนคนของเพื่อน
มนุษย รักและอนุรักษธรรมชาติ รักความยุติธรรม เห็นแกสวนรวม และสามารถรวมคิดรวมทํา 
สรางความเปนชุมชน 
 กลาวโดยสรุป การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเนื้อหาวัฒนธรรมญี่ปุนเขาในบทเรียน 
เปนประโยชนตอผูเรียนมากเนื่องจากผูเรียนจะไดความรูดานทักษะการอานแลว ยังไดความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนดวย ซ่ึงสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบบูรณาการขามหลักสูตรที่ทําให
ผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แลอยูรวมกันเปน 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมกับการสอนภาษา 
    4.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนภาษา 
 การใหความสําคัญในการเรียนการสอนวัฒนธรรม สําหรับการเรียนภาษานั้นผูสอนและ
ผูเรียนควรตระหนักถึงประโยชนในการเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อใหมีจุดมุงหมายในการเรียน
วัฒนธรรมควบคูกับการเรียนภาษาซึ่ง Allen and Rebecca (1997:327); Hofstede (2001:145); 
Valdes (1986:137); Brooks (1975:19) ไดเสนอแนะประโยชนในการเรียนรูวัฒนธรรม ไวดังนี้คือ 
เพื่อเพิ่มพูนความสํานึกในเรื่องวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน เพื่อให
ผูเรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาไดใน
สถานการณจริง เพื่อปลูกฝงความเขาใจในการตีความ การอางอิงทางวัฒนธรรม คํานิยม และ
ทัศนคติของชนชาติเจาของภาษา วัฒนธรรมมีความสําคัญและประโยชนตอการเรียนการสอนภาษา 
และเปาหมายของการสอนวัฒนธรรมนั้น เพื่อความเขาใจวัฒนธรรม ซ่ึงเปนความรูดานภูมิศาสตร 
การสงเสริมวัฒนธรรม เปาหมายสูความเจริญของโลก ความแตกตางของวิถีชีวิตและความเขาใจ
คานิยมทัศนคติในสังคมการสอนภาษาที่สอง เพื่อความเขาใจมารยาททางสังคม เชน การแสดงออก
ที่สุภาพ เพื่อความเขาใจกิจวัตรประจําวัน รวมถึงการปฏิบัติในสิ่งที่ไมคุนเคย เชน การเขียนตั๋วแลก
เงิน หรือการอานตารางเวลา เพื่อความเขาใจคานิยมทางวัฒนธรรมซึ่งเปนความตองการวิเคราะห
ตีความวัฒนธรรมเปาหมายและวัฒนธรรมของผูเรียน การวิเคระหวัฒนธรรมเปาหมายขึ้นอยูกับ
พื้นฐานทฤษฏีของการวิเคราะหวัฒนธรรมเชน ความจําเปนพื้นฐาน สวนกรอบสําหรับพัฒนาทักษะ
การสื่อสารวัฒนธรรมขามชาติ เพื่อพัฒนาผูเรียนมีเปาหมายการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนา
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ความเขาใจที่เปนความจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแสดงออกของมนุษยตามพฤติกรรมที่เปนเงื่อนไข
ทางวัฒนธรรม เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาความเขาใจความหลากหลายทางสังคม ไดแก อายุ เพศ 
ระดับชั้นทางสังคม สถานที่อยูอาศัยซ่ึงมีอิทธิพลตอวิถีของประชาชนในการพูดและการแสดงออก 
เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจพฤติกรรมในสถานการณปกติทั่วไปมากขึ้นในวัฒนธรรมเปาหมาย เพราะ
อาจมตีัวแปรที่เปนตัวควบคุมใหเกิดพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อชวยใหนักเรียนเพิ่มความเขาใจความหมาย
แฝงดานวัฒนธรรมในคําและวลีในภาษาเปาหมาย เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการ
ประเมินและการกลั่นกรองวัฒนธรรมเปาหมายในการนําไปใชติดตอส่ือสารตามสถานการณตางๆที่
เกิดขึ้น เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาดวยการศึกษาวัฒนธรรมอื่นๆ ซ่ึงเปนทักษะจําเปนในการสราง
ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมายจากแหลงขอมูลตางๆ เชนหองสมุด ส่ือมวลชน ประชาชน หรือ
จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล กระตุนและสงเสริมดานสติปญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมาย
ผานประชาชนในกลุมวัฒนธรรมนั้นๆ 
 นอกจากนี้ Valdes (1986:109); Finocciaro and Sydney (1983:130-133); Brooks (1975:19) 
ไดกลาวถึงเปาหมายของการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาก็เพื่อเปนการเพิ่มความเขาใจใหกับ
ผูเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมาย กระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนภาษาตางประเทศ พัฒนา
ความสามารถทางภาษาตามหนาที่ในวัฒนธรรมเปาหมาย สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสอดแทรก
วัฒนธรรมทางภาษา ทางดานคานิยมและทัศนคติ สวนนักภาษาศาสตรและผูเชี่ยวชาญในการสอน
ภาษา ไดใหความสําคัญของการสอนเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ตองมีควบคูไปในการเรียนการสอน
ภาษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Lado (1988:149); Richards (2001:129); Kramsch (1993:117) ที่
ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรม โดยเนนที่การสอนวา เราจะไมสามารถสอนภาษาไดดี โดย
ไมเขาไปเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเจาของภาษา และไมมีการเรียนรูภาษาอยางแทจริง ถาผูเรียนไม
เขาใจสิ่งที่เปนรูปแบบและคานิยมของวัฒนธรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภาษาเชนเดียวกับ Brooks 
(1975:19); Shanahan (1998:451) ซ่ึงกลาวถึงครูสอนภาษาวา ในฐานะของครูสอนภาษาแลวเรา
จะตองใหความสนใจในการศึกษาดานวัฒนธรรม ไมใชเพราะวาเราตองสอนวัฒนธรรมดวยความ
จําเปน แตเปนเพราะถาเราสอนภาษาโดยไมไดสอนเรื่องราวทางวัฒนธรรมแทรกไปดวย ก็จะเปน
การสอนเพียงสัญลักษณที่ไมมีความหมาย หรือเปนสัญลักษณที่นักเรียนยังไมเขาใจหรือเขาใจผิด
นั้นเอง นักเรียนจะสามารถประมวลมโนภาพหรือเร่ืองราวตางๆเขาดวยกันได ถาหากวาเขาไดรับ
การสอนที่เนนหรืออธิบายใหเขาใจภูมิหลังทางวัฒนธรรม การเรียนรูภาษาและการสอนภาษานั้น
เกิดขึ้นในสภาพสังคมและวัฒนธรรม ภาษานั้นเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ใชในการติดตอส่ือสาร
เรียนรู ทําธุรกิจประจําวัน แสดงความรักและเกลียดชัง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกิจการตางๆทางสังคม 
การใชภาษาใหเหมาะสมนั้นควรจะเขาใจถึงวัฒนธรรมดวย ผูเรียนมักจะปรับพฤติกรรมในการใช
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ภาษาใหมและวัฒนธรรมจากประสบการณเดิมในวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงอาจจะชวยและจํากัด
การเรียนรูภาษาที่สองดวย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเขาใจผิด เพราะวาคนที่มีวัฒนธรรมตางกันนั้นจะ
มีการเรียนรูพฤติกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดที่ตางกัน  

จากแนวคิดดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา สภาพสังคมและวัฒนธรรม วิธีการปฏิสัมพันธของ
แตละบุคคลและแนวทางการดําเนินชีวิตประจําวัน มีบทบาทสําคัญในการเรียนรูภาษาทีสองและ
การเรียนรูภาษาไมสามารถแยกออกจากวัฒนธรรมได ดังนั้นการเรียนภาษาตองมาคูกับวัฒนธรรม 
จึงจะสามารถทําใหผู เรียนภาษาที่สองประสบความสําเร็จในการเรียนและมีความเขาใจทั้ง
วัฒนธรรมและภาษาของเจาของภาษาที่ตนเองเรียนได 
 

4.2 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและภาษา 
วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีคนในสังคมทําหรือคิดโดยใชภาษาเปนสื่อ (Sapir, 1949 : 218) หรือ

อาจกลาวไดวาภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ซ่ึงเปนไปในลักษณะที่ภาษาซึ่งเปนสวนเล็ก
สัมพันธกับวัฒนธรรมซึ่งเปนสวนใหญหรือเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได เหมือนใยแมงมุงที่ไมมี
รอยตอ (Seamless web) (Kirch, 1979 : 416) ดวยเหตุนี้การใชภาษาในการสื่อความหมายกับผูอ่ืน
นั้นจะตองรูกฎทางสังคม (Social Rules) คือเขาใจกฎการพูด (Rules of Speaking) มีความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและสังคม (Sociocultural Competence) ตลอดจนมีความรูวาเจาของภาษาจะพูดอยางไร
ในปริบทตาง ๆ (Probability Rules Occurance) อันเปนพื้นฐานความรูในการเลือกใชถอยคําที่
เหมาะสม (Appropriate) ในปริบททางสังคม (Social - Context) (Brumfit and Johnson, 1981: 19) 
ยิ่งไปกวาน้ันผูที่ส่ือความหมายจะตองรูจักใชศักยภาพในการเลือกความหมาย (Meaning) มาใชให
ตรงกับจุดประสงคที่จะสื่อความหมายดวยในการสื่อความหมายนอกจากจะใชความรูทางกฎเกณฑ
ไวยากรณ ทางวัฒนธรรมและสังคมแลว ยังจะตองรูลักษณะของขอความ (Discourse) ที่แตละ
ความคิดตอเนื่องเชื่อมโยงกันการสอนที่เนนเฉพาะระดับคําและประโยคไมเพียงพอที่จะใชในการ
ส่ือสาร เพราะไมอาจชวยใหเขาใจขอความยาว ๆ ที่เปนหนวยความคิด หรือไมสามารถติดตาม
ความคิดอันตอเนื่องเชื่อมโยงท่ีผูพูดหรือผูเขียนเสนอไวได ดังนั้น ความเขาใจในเรื่องความผูกพัน
โดยการอางอิงยอนหลังและอางอิงถึงส่ิงที่จะกลาวตอไปจึงเปนกระบวนการที่จําเปนในการเขาใจ
ขอความทั้งขอความได  

จึงอาจกลาวไดวาการนําความรูทางภาษามาใชก็คือการประสานความรูในตัวภาษาและ
ความเขาใจในวัฒนธรรมเขาดวยกันอยางกลมกลืน ดังนั้นการไมสนใจเรื่องวัฒนธรรมและสังคม 
การไมมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาที่เหมาะสมกับความสัมพันธของผูที่เกี่ยวของในการสื่อ
ความหมายยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพ 
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4.3 บทบาทของวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
ถึงแมวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ไมจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันหรือในสังคมก็ตามแต

การเรียนภาษานี้ก็เพื่อประโยชนและความกาวหนาของผูเรียนในดานการเพิ่มพูนความรูและติดตอ
กับประเทศอื่น ๆ ในดานการประกอบอาชีพ หรือการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ทั้งยังชวยใหเกิดความรูความเขาใจวัฒนธรรม ประเพณี อุปนิสัยใจคอของเจาของภาษาซึ่งจะนําไปสู
ความเขาใจซึ่งกันและกันอีกดวย (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2532: 14) ความรูทางวัฒนธรรมจึงเปน
ส่ิงจําเปนตอการเรียนการสอนภาษาเปนอยางยิ่ง และในการที่ครูสอนภาษาตองสนใจการศึกษา
วัฒนธรรมไมใชเพราะเราตองการสอนวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน แตเพราะมีความจําเปนในการ
สอนภาษา ถาหากไมสอนวัฒนธรรมควบคูกันไปดวยแลวก็เหมือนกับเราสอนสัญลักษณที่ไมมี
ความหมาย 

นอกจากนี้การเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษายังกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียน 6 
ประการ (Allen and Rebecca, 1979:326) 

1. เพิ่มพูนความสํานึกในเรื่องของวัฒนธรรมเจาของภาษา 
2. กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาตางประเทศ 
3. มีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน 
4. เปนการพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายในวัฒนธรรมเจาของภาษาอยาง 

ถูกตองเหมาะสม 
5. สามารถปรับปรุงตัวใหเขากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาไดในสถานการณจริง 
6. ปลูกฝงความเขาใจในการตีความการอางอิงทางวัฒนธรรม คานิยม และทัศนคติของ

เจาของภาษา 
 
5. วัฒนธรรมญี่ปุน 

ในการเรียนการสอนวัฒนธรรมญี่ปุน ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนประกอบดวย 
ความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุน ความเปนมาของวฒันธรรมญี่ปุน ลักษณะเดนของวัฒนธรรมญี่ปุน 
ความคิดเห็นตอการทํางานของชาวญี่ปุน การใชภาษาและทาทางของชาวญี่ปุน ศาสนาพุทธมีสวน
สรางสรรควัฒนธรรมญี่ปุน ศิลปวัฒนธรรมพุทธที่สําคัญในสังคมญี่ปุน และหัวขอทางวัฒนธรรม
ญี่ปุนที่ควรนํามาสอนกับทักษะทางภาษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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5.1 ความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุน 
ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนนั้น เพื่อใหเขาใจความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุนวามี

ความหมายเปนอยางไร  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมไวดังนี้ 
ปราณี สุจริตธรรม (2543:148) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุนไววา วัฒนธรรมญี่ปุน 

หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมของชนชาวญี่ปุนและโครงสรางเชิงสัญลักษณที่ทําใหกิจกรรมนั้น
เดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิตของชาวญี่ปุน ซ่ึงเปนพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิต
สรางขึ้น ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของคนญี่ปุน วัฒนธรรมสวนหนึ่ง
สามารถแสดงออกผาน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร  

เพ็ญศรี กาญจโนมัย (2540: 123) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุนไววา วัฒนธรรม
ญี่ปุน เปนวัฒนธรรมที่วาดวยการบริโภคและสินคาบริโภค เชน วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรม
ระดับต่ํา วัฒนธรรมพื้นบาน หรือวัฒนธรรมนิยม เปนตน แตนักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกลาวถึง
วัฒนธรรมวา มิไดเปนเพียงสินคาบริโภค แตหมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินคาและการให
ความหมายแกสินคานั้น ๆ ดวย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทําให
วัตถุและกระบวนการผลิตหลอมรวมอยูดวยกัน  

Shirane (2002:168) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมญี่ปุนไววา วัฒนธรรมญี่ปุน เปนสิ่งที่
รวมกันเขาในดานเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตรรวมทั้งระบบศีลธรรม ประเพณีอันเกาแกแบบ
ผสมผสาน 

กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมญี่ปุน หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมของชนชาวญี่ปุนและ
โครงสรางเชิงสัญลักษณที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิตของชาว
ญี่ปุน ซ่ึงเปนพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้น ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใช
อยูในหมูพวกของคนญี่ปุน วัฒนธรรมสวนหนึ่งสามารถแสดงออกผาน ดนตรี วรรณกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร เปนวัฒนธรรมที่วาดวยการบริโภคและสินคา
บริโภค เชน วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ํา วัฒนธรรมพื้นบาน หรือวัฒนธรรมนิยม เปน
ตนและเปนส่ิงที่รวมกันเขาในดานเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตรรวมทั้งระบบศีลธรรม ประเพณี
อันเกาแกแบบผสมผสาน และงานวิจัยนี้วัฒนธรรมญี่ปุนหมายถึง การเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวญี่ปุนในเรื่องประเพณีการแตงกายแบบญี่ปุน พิธีกรรมแบบวัฒนธรรมญี่ปุน และการทํางาน
แบบชาวญี่ปุน 
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5.2 ความเปนมาของวัฒนธรรมญี่ปุน  
วัฒนธรรมญี่ปุนมีประวัติความเปนมาจากวัฒนธรรมโจมน อันเปนรากฐานของวัฒนธรรม

ญี่ปุนนั้น มีรองรอยของทั้งวัฒนธรรมตอนเหนือบริเวณไซบีเรียและวัฒนธรรมตอนใตบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตเนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีของวัฒนธรรมตอนเหนือท่ีชัดเจนยังไมมาก
นัก แมมกีารขุดพบโบราณวัตถุ ซ่ึงแสดงถึงรองรอยของวัฒนธรรมตอนเหนือจากแหลงซันไน มะรุ
ยะมะ ในจังหวัดอะโอะโมะริ ขึ้นมาบางแลวก็ตาม ในทางตรงกันขามรองรอยของวัฒนธรรมตอน
ใตในวัฒนธรรมโจมนนั้น ถูกพิสูจนอยางชัดเจนแลวจากการสํารวจภาคพื้นสนามที่กวางขวางใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยคณะสํารวจอันประกอบดวยนักพฤกษสรีระวิทยา นักโบราณคดี 
นักมานุษยวิทยา ภายใตการนําของนักพฤกษศาตร ชื่อนายนะคะโอะ สะสุเคะ คณะสํารวจนี้ได
คนพบความคลายคลึงทางวัฒนธรรมของภาคพื้นแถบเอเชียตอนใต และไดขนานนามวัฒนธรรมอัน
เปนเอกลักษณนี้วา “วัฒนธรรมปาเขตอบอุน” ปาเขตอบอุนประกอบดวย ไมยืนตน ไมผลัดใบ ที่มี
ใบหนา สีเขียวเขมเปนมัน เชน โอค การบูร ดอกชา ปาชนิดนี้อยูบริเวณตอนเหนือของปาดิบเขต
รอนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต แผขยายจากมณฑลยูนนานของประเทศจีน ในทิศตะวันตกพาด
ผานไปถึงบริเวณหิมาลัยจนถึงรัฐสิกขิม ทิศใตไดแก พมา และเวียดนามตอนเหนือทิศตะวันออก
ครอบคลุมไปถึงชายฝงทางตอนใตของจีนจนถึงญี่ปุน (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540: 123)  

ชนเผาที่อาศัยอยูบริเวณปาเขตอบอุนนี้เปนสายพันธุมองโกลอยด ประกอบกับลักษณะ
ภูมิอากาศที่คลายๆกันจึงเปนสาเหตุใหวัฒนธรรมของผูคนที่อาศัยอยูแถบนี้มีสวนที่เหมือนกัน ผูคน
บริเวณนี้เร่ิมจากการเผาปาทําไรเล่ือนลอย ปลูกธัญพืชประเภท ขาวฟาง ลูกเดือย โชบะถั่วเหลือง จน
ในที่สุดไดพัฒนามาจนเปนการปลูกขาว ธัญญาหารเหลานี้จะถูกแชน้ํา กะเทาะเปลือก ซาว และ
นําไปทุบจนเปนผง จากนั้นนําไปตมหรือนึ่ง ปนเปนกอนแลวจึงรับประทาน ดังนั้น จึงพบเครื่องใช
ในการทุบ เชน ครกตํา สาก หรือเครื่องปนดินเผาเพื่อใชในการตมหรือนึ่งที่คลายคลึงกันทั่วภูมิภาค 
(Shoko, 1970:86) 
 สวนเครื่องดื่มและอาหาร เชน ชา คนเนียะขุ และใบชิโสะ ซ่ึงเปนผลผลิตพื้นเมือง ก็เปน
เอกลักษณของภูมิภาคนี้ และการทําอาหารประเภทถั่วหมัก (Nattou) ก็ทํากันเฉพาะภูมิภาคนี้เทานั้น 
นอกจากสิ่งบริโภคแลว ส่ิงที่เห็นไดอยางกวางขวางในภูมิภาคนี้ตั้งแตมณฑลยูนนานไปจนถึง
เวียดนาม จากชายฝงทะเลตอนใตของจีนจนถึงญี่ปุน ก็คือการใชเครื่องเขิน และผาไหมที่ไดจากการ
เล้ียงตัวหมอน และการประมงโดยใชนกกาน้ําชวย (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540:123; Shoko, 
1970:86; Suzuki, 1972:149) 
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5.3 ลักษณะเดนของวัฒนธรรมญี่ปุน 
ลักษณะเดนของวัฒนธรรมญี่ปุนที่นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและนอกประเทศไดกลาว

ไวมีมากมาย (ปราณี สุจริตธรรม, 2543:148; เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540:123) ในที่นี้จะขอกลาวถึง
ลักษณะเดนๆ ส่ีประการ  ดังตอไปนี้ คือความหลากหลาย  วัฒนธรรมญี่ปุนเปนวัฒนธรรม
หลากหลาย อันเนื่องมาจากการเขามาอยูดวยกันแตไมไดหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกันของวัฒนธรรม
ที่มีรากฐานแตกตางกัน ตัวอยางมีใหเห็นมากมายโดยรอบตัวเรา เชน วัฒนธรรมทางการเมืองของ
ญี่ปุน จะเห็นไดชัดเจนวาเปนระบบใหมที่ประกบเขาไปในระบบการเมืองแบบเกาของญี่ปุน เส้ือผา 
อาหาร ที่อยูอาศัยของชาวญี่ปุน เปนการปะติดปะตอกันของสไตลญี่ปุนกับสไตลตะวันตก ศาสนาก็
นับถือไปหมดทั้งพระเจาและพระพุทธเจา แมในภาษาญี่ปุนที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวันก็มีคําที่มา
จากภาษาจีนกวาครึ่ง สาเหตุที่ชนชาติญี่ปุนสามารถปะติดปะตอวัฒนธรรมหลากหลายเขาดวยกัน
จนเปนวัฒนธรรมประจําชนชาตินั้น ไดแก การที่ชาวญ่ีปุนมีความกระตือรือรน สนใจในวัฒนธรรม
ที่แปลกออกไป กับการที่อยูในสภาพแวดลอมที่จะรับวัฒนธรรมตางชาติไดตามที่จําเปนโดยมิไดถูก
รุกรานแทรกแทรงจนวัฒนธรรมดั้งเดิมตองสูญเสียไป และความเปนเอกภาพ วัฒนธรรมญี่ปุนไมได
แตกตางกันไปตามทองที่ศาสนาหรือแมแตปจเจกบุคคล ไมใชชาวญ่ีปุนผูนั้นจะอาศัยอยูที่ใด จะนับ
ถือศาสนาอะไรหรือจะเปนคนอยางไร วัฒนธรรมที่ติดตัวเขานั้นก็แทบจะเหมือนกับชาวญี่ปุนคน
อ่ืนๆทุกประการ เปรียบวัฒนธรรมญี่ปุนเหมือนขนมคินทาโร (kintarou-ame) ซ่ึงไมวาจะตัด
ตรงไหนก็จะปรากฏภาพของคินทาโรใหเห็น ความเปนเอกภาพนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากมีชาวญ่ีปุน
อาศัยอยูหนาแนนในประเทศญี่ปุนอันคับแคบและเนื่องจากชนชาติญี่ปุนดําเนินชีวิตประจําวันอยู
ภายใตการควบคุมที่เขมงวดถี่ถวนของผูปกครองประเทศมาเปนเวลานานสรางคานิยมใหชาวญี่ปุน
ตองคิดถึงกลุมองคกรที่ตนสังกัดหรือประเทศชาติมากกวาตัวบุคคล การทําใหเปนของญี่ปุน ชาติ
ญี่ปุนมักจะแปลวัฒนธรรมที่มาจากภายนอกใหเปนสิ่งใหมที่ตนเองชอบไดเปนอยางดี ตัวอยางที่
ชัดเจนจากประวัติศาสตรก็คือ การดัดแปลงอักษรจีน (Kanji) ใหเปนอักษรของตนเอง (Kana) แลว
ใชอักษรนั้นเขียนผลงานตางๆ เชน นิยายดีเดนในสมัยเฮอันที่รูจักกันดี คือ เก็นจิ โมะโนะงะตะริ 
(Genji Monogatari) ศาสนาพุทธในสมัยคะมะคุระ ก็เปนตัวอยางของการทําใหเปนของญี่ปุน 
ศาสนาพุทธเขามาสูญี่ปุนตั้งแต คริสตศตวรรษที่6 แตเพิ่งจะไดการยอมรับวาไมใชศาสนานอกของ
ชนชาติญี่ปุน โดย โฮเน็น และศิษยนาม ชินรัน ในสมัยคะมะคุระ โฮเน็นสอนวาการสวดมนตถึง
พระพุทธองคสามารถไถถอนส่ิงอกุศลไดทั้งปวง สวนชินรันไดย้ําวาพระพุทธองคนั้นไดเตรียม
สวรรคไวใหแกผูมีใจกุศลและลงโทษผูมีใจอกุศล คําสอนของทั้งสองเปนสิ่งที่เขาใจงายสําหรับชาว
ญี่ปุน จึงไดรับความศรัทธาจากประชาชนตั้งแตนั้นมา การเนนหนักในรูปธรรม ชาวญ่ีปุนให
ความสําคัญในรูปธรรมมากวานามธรรม ใหน้ําหนักวิธีการมากกวาหลักการ การเปลี่ยนพุทธศาสนา
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จากหลักปรัชญามาเปนการพูดถึงบาปบุญคุณโทษและบุญกุศลในชาตินี้ก็เปนตัวอยางหนึ่ง การนํา
วิธีการของลัทธิขงจื้อมาใชในการปกครองหัวเมืองสมัยเอโดะมากกวาจะยึดหลักปรัชญามาสั่งสอน
ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง หรือแมแตจนสมัยปจจุบัน ที่ชาวญ่ีปุนสนใจวิทยาศาสตรประยุกตมากกวา
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ก็จะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะวัฒนธรรมนี้เปนอยางดี 

 
5.4 ความคิดตอการทํางานของชาวญี่ปุน 
ชาวญ่ีปุนผูรักงานและมีความมุงมั่นในการทํางานมาก จนมีคนกลาววา ชาวญ่ีปุนขยัน

ทํางานนั้นปจจุบันนี้ไดกลายเปนความรูสึกสากลไปแลวเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุนพัฒนาขึ้นสูระดับโลก 
แตความรูสึกของชาวโลกที่มีตอความขยันในการงานของชาวญี่ปุนนั้น แฝงไวดวยภาพพจนลบดัง
จากคํากลาวที่วา “ญี่ปุนเปนสัตวเศรษฐกิจ” ซ่ึงแสดงถึงความระแวงแคลงใจ  และความอิจฉา 
สําหรับชาวญี่ปุนแลว ความรูสึกตอการงานนั้นไมคอยจะตรงกับคําวิเคราะหจากโลกตะวันตกสัก
เทาใดนัก ชาวญ่ีปุนสันนิษฐานกันวา การทํางานสําหรับคนญี่ปุนนั้น การแสวงหาสิ่งตอบแทนไมใช
วัตถุประสงคหลักอันแรก แตชาวญ่ีปุนตองการคนหาคุณคาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานนั้นมากกวา 
นายยะมะโมะโตะ ชิฉิเฮ (Yamamoto Shichihei) ซ่ึงเปนนักวิจารณกลาวไววา ชาวญ่ีปุนถือวาการ
ทํางานเปนการฝกตนอยางหนึ่งดังเชน พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงความหลุดพน การ
ทํางานซึ่งความจริงนั้นคือการแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจเมื่อมาอยูในประเทศญี่ปุน อันถูกนําไป
รวมไวเปนสวนหนึ่งของศาสนา  ชาวญ่ีปุนผูทํางานทั้งหลาย  จึงเปนแรงงานที่ไมตองการ 
ผลตอบแทนในทางสวนตัวผลกําไรที่เกิดขึ้นถือวาเปนผลจากการทํางานซึ่งเปนเหตุอันควรที่จะ
ไดรับเทานั้น ความรูสึกพื้นฐานเหลานี้ แมในปจจุบันก็ยังคงอยูในธุรกรรมตางๆของบริษัทญี่ปุนจึง
เปนคําตอบของคําถามที่วา ทําไมชาวญี่ปุนจึงขยันขันแข็งหนักเอาเบาสูตอการงานและทําไมชาว
ญี่ปุนจึงมีความคิดตอการงานไมเหมือนชาวตะวันตกซึ่งเห็นวาการทํางานเปนการนําเวลาของตนไป
แลกกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ความคิดตอการทํางานทั้งสองแบบก็ไดสรางระบบ
แรงงานใหกับบริษัทญี่ปุนปจจุบัน โดยแนวคิดแบบชาวตะวันตกไดเปนรากฐานของสังคมธุรกิจที่
ผูกมัดกันดวยขอตกลงและแนวคิดแบบญี่ปุนก็ไดสรางการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุนขึ้นมา (ปราณี 
สุจริตธรรม, 2543:149: เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540:123) 
 
  5.5 การใชภาษาและกิริยาทาทางของชาวญี่ปุน 

การใชภาษาและทาทางแสดงการคลอยตามคําพูดของคูสนทนาและการพยักหนา เปนที่
กลาวกันวา ชาวญ่ีปุนมีนิสัยในการใชคําพูดและทาทางแสดงความคลอยตามคําพูดของคูสนทนา 
และการพยักหนาบอยมากในระหวางการสนทนา ตัวอยางของคําพูดเหลานี้ก็คือ “คะ/ครับ” “หรือ
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คะ/หรือครับ” รวมท้ังอาการพยักหนารับหรือการโคงศรีษะกับรางกายสวนบนไปขางหนาก็เปน
กิริยาที่คนญี่ปุนมักจะปฏิบัติเวลาที่สนทนากัน จากรายงานการสํารวจแหงหนึ่ง กลาววาในระหวาง
การสนทนาในชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุนนั้นมีอัตราแสดงความถี่ของ “การใชคําพูดและทาทาง
แสดงการคลอยตามคําพูดของคูสนทนาและการพยักหนา” ของชาวญี่ปุนนั้นมิไดมีความในแงบวก
เหมือนดังคําวา “ถูกตองแลวคะ/ครับ” “ผม/ดิฉัน เขาใจที่ทานพูดแลวคะ/ครับ” ไปเสียทั้งหมด 
เนื่องจากวา เวลาที่ชาวญ่ีปุนใช “คําพูดและทาทางแสดงการคลอยตามคําพูดของคูสนทนาและการ
พยักหนา”นั้นชาวญี่ปุนใชในความหมายแตเพียงวา”ออ อยางนั้นหรือ” “เร่ืองเชนนั้นก็มีดวยหรือ” 
เทานั้นเอง กลาวอีกนัยหนึ่งวา โดยทั่วไปแลวชาวญี่ปุนใชคําพูดและทาทางแสดงการคลอยตาม
คําพูดของคูสนทนาและการพยักหนาเพียงเพื่อเปนการสงสัญญาณใหทราบวาตนกําลังฟงคําพูดของ
ผูสนทนาอยูเทานั้น ฉะนั้นชาวตางชาติ จึงควรระวังในจุดนี้ดวย (เพื่อที่จะไดไมตีความหมายคําพูด
ของคนญี่ปุนผิดไป) (ปราณี สุจริตธรรม, 2543:150) 

นอกจากนั้น Hayami (1999:238) กลาววา การทกัทาย กลาวกันวาคนญี่ปุนกลาวคําทักทาย
กันบอยๆ ตั้งแตตื่นนอนตอนเชาจนถึงเวลาเขานอนตอนกลางคืน จะมีคําทักทายมากมายที่กําหนด
รูปแบบไวแลวอยางแนชัด สําหรับใชในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน แตทวาสิ่งหนึ่งที่ควรจะ
ทําความเขาใจไว ณ ที่นี้ ก็คือชาวญี่ปุนจะกลาวคําทักทายก็เฉพาะกับคนที่ตนถือวาเปนคนรูจัก
เทานั้น นอกเหนือจากในกรณีจําเปนจริงๆแลว แทบจะไมเห็นคนญี่ปุนกลาวคําทักทายกับคนที่ไม
รูจักเวลาที่ไปเดินเลนที่สวนสาธารณะหรือกับคนที่นั่งใกลๆกับตนเวลานั่งบนรถไฟหรือพาหนะ
อ่ืนๆ ที่เปนเชนนี้ก็เพราะคิดวาบุคคลเหลานั้นเปนบุคคลนอกกลุมของตน เปนบุคคลที่ตนไมรูจัก จึง
ไมจําเปนที่จะตองกลาวทักทายดวย ส่ิงนี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนญี่ปุนถูกวิพากษวิจารณวาเปน
ชนชาติที่ปดกั้นตนเอง 

ชาวญี่ปุนมีกิริยามารยาทอยูหลายอยางที่เปนลักษณะของชาวญี่ปุน (Hiraga, 2002:139; 
ปราณี สุจริตธรรม, 2543:79)   อีกทั้งมีความหมายและวิธีการแสดงออกที่แตกตางจากวัฒนธรรม
ของประเทศอื่น เชน การโคง เปนทาทางแสดงการทักทายขั้นพื้นฐานระหวางชาวญี่ปุนดวยกัน ใน
กรณีทักทายในทายืนจะยืนตรง เทาชิดกัน โคงลําตัวสวนบนลงแลวกมศีรษะ โดยอาจกมแตเพียง
เล็กนอยจนถึงกมศีรษะทํามุม 90 องศาก็ไดขึ้นอยูกับระดับความสุภาพที่ตองการแสดงออกวา มีมาก
นอยเพียงใด สําหรับในหองซึ่งปูดวยเสื่อ ตะตะมิ (tatami) จะทักทายในทานั่งเสมอโดยนั่งพับเขาลง 
ใหกนทับอยูบนสนเทาหรือคือทาเทพธิดา แลวโคงตัวไปขางหนา วางมือท้ังสองขางชิดกันที่บริเวณ
หนาเขาแลวกมศีรษะลงไป โดยปกติแลวลักษณะทาทางการทักทายของชาวญี่ปุน จะไมมีการสัมผัส
รางกายซึ่งกันและกันอยางเด็ดขาด การสัมผัสมือจึงไมใชวัฒนธรรมการทักทายของชาวญี่ปุน ชาว
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ญี่ปุนจะสัมผัสมือทักทายกันเฉพาะกรณีพิเศษเทานั้น เชน คูสนทนาเปนชาวตางชาติ ผูสมัครรับ
เลือกตั้งสัมผัสมือกับประชาชน ดารานักรองสัมผัสมือกับผูชม เปนตน 

การนั่ง ในการใชชีวิตทั่วๆไป เชนที่โรงเรียนหรือท่ีบริษัทจะเปนการนั่งบนเกาอ้ีทั้งส้ิน แต
ถาหากเปนกรณีที่อยูในบานแลวตามประเพณีนิยมของชาวญี่ปุนสวนใหญมักจะนั่งเสื่อตะตะมิ 
ดังนั้นในปจจุบันจึงเปนยุคที่วัยรุนญี่ปุนจํานวนไมนอยไมนิยมนั่งบนเสื่อตะตะมิ แตกลับนั่งบนเกาอี้
แทนเพราะวาครอบครัวชาวญี่ปุนสวนใหญในปจจุบันนิยมตกแตงหองนั่งเลน และหองอาหารเปน
แบบตะวันตกนั่นเอง และทานั่งบนเสื่อตะตะมิที่ถูกตองก็คือทาเทพธิดา(seiza) เปนทานั่งพับขาให
เขาอยูในระดับที่เสมอกันวางกนลงบนสนเทา สําหรับผูที่ไมเคยชินกับการนั่งทานี้จะรูสึกลําบาก
และอาจเกิดอาการเหน็บชาได ทานั่งที่นั่งไดสบายกวาทาเทพธิดา มีทาขัดสมาธิ (agura) และทานั่ง
พับเพียบ (yokosuwari)ทาขัดสมาธิ คือวิธีการนั่งโดยไขวขาไวขางหนาแลวหยอนกนลงบนพื้น 
ผูหญิงที่นุงกางเกงอาจจะมีบางคนที่นั่งทาขัดสมาธินี้แตก็เปนขอยกเวน ทาขัดสมาธินี้เปนทานั่ง
สําหรับผูชาย สวนผูหญิงสวนใหญจะนั่งทาพับเพียบ ซ่ึงคือทาเทพธิดาที่เก็บปลายเทาไปดานขาง
ลําตัวเล็กนอย (Hiraga, 2002:139; ปราณี สุจริตธรรม, 2543:79)   

ภาษาญี่ปุน เปนภาษาที่ชาวญี่ปุนและผูอพยพเชื้อสายญี่ปุนอยางเชนที่ในอเมริกาใชกัน
โดยทั่วไป ถาพูดถึงในแงของจํานวนผูใชภาษาญี่ปุนแลว จะพบวาจัดอยูในลําดับตนๆ ในบรรดา
ภาษาสากลที่ใชอยูในโลก แตเนื่องจากจํานวนผูใชและขอบเขตทองที่ที่ใชภาษาญี่ปุนยังมีจํานวน
จํากัด จึงยังไมเปนที่สนใจมากนัก แตในปจจุบันประเทศญี่ปุนมีบทบาทอยางสูงในสังคมนานาชาติ 
จึงสงผลใหมีผูศึกษาภาษาญี่ปุนกันมากขึ้นในฐานะที่เปนภาษาสากล 

ประวัติและความเปนมาของภาษาญี่ปุนนั้น มีแนวคิดที่แตกตางกันมากมายเกี่ยวกับความ
เปนมาของภาษาญี่ปุน แตยังไมมีขอสรุปที่แนนอนจนกระทั่งบัดนี้ทางทฤษฎีก็พยายามนําไป
เกี่ยวของกับตระกูลภาษาอังไต เชน ภาษาเกาหลี ภาษามองโกล เนื่องจากมีความคลายคลึงกัน
ทางดานไวยากรณมาก นอกจากนั้นยังมีความพยายามที่จะคนหาภาษาที่อยูในตระกูลเดียวกับภาษา
ในแถบตั้งแตจีนตอนใต ตลอดมาจนถึงประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัย และประเทศที่อยูใกลเคียง
ดวย เนื่องจากเห็นไดวามีรากฐานทางดานวัฒนธรรมรวมกันกับประเทศญี่ปุน นอกจากนี้แนวคิด
ที่วามีรากฐานเดียวกับภาษาโปลินีเซีย หรือ ดราวิเดียน ก็มีเชนกัน บันทึกที่ เกาแกที่สุดเปน
ภาษาญี่ปุนนั้นเปนคําที่ถูกนําไปอางอิงในบันทึกที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุนในประวัติศาสตรจีน เมื่อ
ศตวรรษที่ 3 ในสมัยกอนภาษาญี่ปุนจะยืมตัวอักษรคันจิจากจีนมาใชในการเขียน ตอมาไดมีการ
พัฒนาจากอักษรคันจิมาเปนอักษรคะนะ ในปจจุบันมีวิธีการเขียนที่เปนแบบแผนโดยผสมผสาน
อักษรคันจิที่แสดงความหมายกับอักษรคะนะที่แสดงเสียง ความซับซอนของวิธีการผสมผสานคํา
ดังกลาวเปนอุปสรรคอยางหนึ่งของการพัฒนาภาษาญี่ปุนเปนภาษาสากล  
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ลักษณะเดนของภาษาญี่ปุน ภาษาญี่ปุนเปนภาษาเดียวที่ใชรวมกันทั่วประเทศแตก็ยังมี
ความแตกตางของภาษาถิ่นอยางเห็นไดชัด ตามแตละทองที่ เพศ ฐานะทางสังคม และอาชีพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางของภาษาถิ่นในแตละทองที่นั้น แทบจะเรียกไดวาสื่อสารกันไมได
เลย ถาใหแตละคนพูดภาษาถิ่นของตนเอง สําหรับภาษามาตรฐานที่ยึดเอาภาษาถิ่นของโตเกียวเปน
พื้นฐานนั้นจะใชกันโดยทั่วไปตามการศึกษาและการแพรขยายของสื่อสารมวลชน ภาษาญี่ปุนนั้น
จะมีลักษณะเดนคือ มีเสียงส้ันเสียงยาว ซ่ึงลวนแตมีความหมาย มีการขึ้นเสียงสูงต่ําและโครงสราง
ของการประกอบเปนพยางคก็งาย การที่โครงสรางของพยางคคอนขางงายทําใหมีคําพองเสียงมาก
จึงสงผลใหการใชตัวอักษรคันจิที่มีความหมายในตนเอง มีความสําคัญอยางมาก กลาวกันวา 
เนื่องจากอิทธิพลอยางสูง ทางดานวัฒนธรรมทําใหในภาษาญี่ปุนมีคําที่ยืมมาจากภาษาจีนเปน
จํานวนมากถึงกวา 60% ของคําทั้งหมด ในยุคปจจุบันเมื่อมีการนําวิทยาการใหมๆ จากทางซีกโลก
ตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมากขึ้นอยางเห็นไดชัดดวย นอกจากนี้ภาษาญี่ปุนยังมีลักษณะเดน
อีกคือ จะมีการเติมวิภัติหรือปจจัยที่ขางหนาหรือขางหลังคําศัพทหรือรากศัพทเพื่อแสดงหนาที่ทาง
ไวยากรณ หรือที่เรียกวา ภาษาโคฉะขุ (koochakugo) และไมมีการแบงแยกประเภทของคําบุรุษ
สรรพนามอยางแนชัด 

ชุดประจําชาติของญ่ีปุน คือชุดกิโมโน ซ่ึงเปนชุดประจําชาติของญ่ีปุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
เส้ือผาแบบสากลแลว เส้ือผาแบบญี่ปุนหรือการแตงกายแบบญี่ปุนจะหมายถึงชุดกิโมโน ซ่ึง
โดยทั่วไปแลว ชุดยาว (เหมือชุดติดกันผาหนาในปจจุบันแลวเอามาทบกันที่ดานหนาและผูกดวยผา
คาดเอวที่เรียกวา โอะบิ) ยกเวนพวกเสื้อคลุมหรือเสื้อโคต ลักษณะชุดยาวดังกลาวถูกประดิษฐขึ้นใน
สมัยนะระ และใชเปนชุดชั้นในมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงสมัยเฮอัน หลักจากนั้นไดมีการนํามาสวม
ใสเปนชุดภายนอกใหเขากับกางเกงที่เรียกวา ฮะคะมะ (hakama) และถูกดัดแปลงใหงายขึ้น 
เหมือนกับชุดกิโมโนในปจจุบัน  สวมใสกันทั้งหญิงและชายในสมัยมุโระมะฉิ  เมื่อมาถึง
สมัยเอะโดะ ไดมีการนําชุดกิโมโนไปสัมพันธกับการแสดงฐานะทางชนชั้นในระบบขุนนาง ชุด
กิโมโนจึงเริ่มมีขอบังคับที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะผูชาย ตัวเอยางเชน ชุดกิโมโน ผาขาวเรียบ 
อนุญาตใหใสไดเฉพาะบุตรชายคนโต ของโตเมียว ที่เกิดกับภรรยาหลวงเทานั้น และทหารทั่วไป
หามใสชุดกิโมโนผาไหม (ผาซาติน) สวนชาวบานจะใสผาปานหรือผาฝาย แตเมื่อคนทั่วไปมีฐานะ
รํ่ารวยขึ้น ความอิสระในการแตงกายก็เร่ิมมีมากขึ้นตั้งแตปลายสมัยเอะโดะเปนตนมา เมื่อเขาสมัยเม
จิ การแตงกายแบบสากลก็เร่ิมแพรหลายจากเชื้อพระวงศไปสูทหาร ขาราชการ และเหลานักศึกษา
ตามลําดับ และในที่สุดก็แพรหลายกันโดยทั่วไป 

วิธีการรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมญี่ปุน  ชาวญี่ปุนจะ
รับประทานอาหารกันวันละสามมื้อ คือเชา กลางวัน เย็น และใหความสําคัญกับอาหารมื้อเย็นมาก
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ที่สุดในสมัยกอนสงคราม ครอบครัวชาวญี่ปุนสวนใหญจะรับประทานอาหารญี่ปุนเปนหลัก โดยมี
ขาวเปนอาหารหลัก และมีปลา ผัก ฯลฯ เปนกับขาวควบคูไปกับซุปเตาเจี้ยว กับผักดองตางๆ แต
ตั้งแตหลังสงครามเปนตนมาเนื่องจากอิทธิพลของโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนทําใหมีการ
รับประทานขนมปง เนื้อชนิดตางๆ ไขและผลิตภัณฑนมกันมากขึ้น การรับประทานอาหารมีความ
หลากหลายมากขึ้น ตามสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ ครอบครัวชาวญี่ปุนสวนใหญในปจจุบันไม
เฉพาะแตอาหารญี่ปุนเทานั้น ยังรับประทานอาหารของชาติตางๆกันเปนเรื่องธรรมดาไมวาจะเปน
อาหารฝร่ัง อาหารจีน นอกจากนั้นอาหารสําเร็จรูป เชน บะหมี่สําเร็จรูป หรืออาหารกึ่งสําเร็จรูป 
และอาหารปรุงสําเร็จซ่ึงไมตองเวลานานในการปรุงก็มีอยูมากมายดวย ถาเขาไปในเมืองจะพบวา
สามารถหาอาหารของชาติตางๆ รับประทานไดตามใจชอบตั้งแตอาหารญี่ปุน ไมวาจะเปนสุชิ เทมปุ
ระ โซบะ อุดง ฯลฯ หรืออาหารจีน ฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมัน รัสเซีย อินเดีย ไทย เวียดนาม ฯลฯ หรือ
อาหารจานดวน ประเภทไกทอด แฮมเบอรเกอร ฯลฯ ก็มี นอกจากนั้นแนวโนมความนิยมในอาหาร
ธรรมชาติที่ชวยบํารุงรางกาย อาหารลดความอวน อาหารปรุงเองก็มีเชนเดียวกัน ความสมบูรณดาน
อาหารการกินดังกลาวเชนนี้ ถึงขนาดมีผูกลาววา ญี่ปุนในยุคปจจุบัน เปนยุคที่มีอาหารลนเหลือเลย
ทีเดียว 

วัฒนธรรมการจัดสวนของญี่ปุน รูปแบบการจัดสวนของญี่ปุน สามารถแบงออกเปน 2 
แบบใหญๆ คือ แบบเนนธรรมชาติ และแบบเนนปรัชญาศาสนา สวนเนนแบบธรรมชาติ เร่ิมใน
สมัยอะสุขะ และพัฒนามาเปนรูปแบบที่ชัดเจนในการตกแตงสวนของบานขุนนางแบบ ชินเดนซึคุริ 
สวนในบานขุนนางดังกลาวจะประกอบดวย เนินเขาประดิษฐ สระน้ํา ธารน้ํา และแมกไม ซ่ึงสวนที่
สมบูรณแบบของสมัยนั้นไมหลงเหลืออยูแลว ตัวอยางของสวนในแนวเนนธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง
คือสวนเจาเมืองในสมัยเอะโดะ เจาเมืองตางๆในสมัยนั้นนิยมสรางสวนในคฤหาสถในเมืองที่ตน
ครอบครองอยู ตลอดจนในคฤหาสนที่สรางไวในเมืองเอะโดะ เปนสวนขนาดใหญ เรียกวา แบบไค
ยู (Kaiyuu-shiki) เปนการจําลองทัศนียภาพซึ่งงดงามมีช่ือเสียงตามที่ตางๆมาไวในสวน โดยใชหิน
และตนไมมีช่ือจํานวนมาก สวนไคระคุ (kairaku-en)ที่มิโตะ(mito) สวนเคนโระคุ(kenroku-en) ที่
คะนะซะวะ (kanazawa) และสวนโคระคุ (kouraku-en) ที่โอะคะยะมะ (okayama)ซ่ึงไดชื่อวาเปน
สวนแหงญี่ปุน ก็จัดอยูในประเภทนี้มีลักษณะเปนสวนสมัยใหม เนื้อที่กวางใหญอยูในเมือง ปจจุบัน
ทั้งสามแหงจัดไวเปนสวนสาธารณะ สวนแบบเนนปรัชญาศาสนา ไดแก สวนโจโดะ (Joudo teien) 
ซ่ึงสรางในชวงปลายสมัยเฮอันถึงสมัย คะมะคุระ เกิดจากความเชื่อเร่ืองโลกสวรรคทางพุทธศาสนา
ซ่ึงเปนที่แพรหลายในสมัยนั้น จึงไดสรางสวนตามแบบภาพวาดทางพุทธศาสนา คือมีสระน้ํา เกาะ
กลางน้ํา เชื่อมดวยสะพาน อีกฝงหนึ่งมีหอพระอมตาภะ หรือคนโด (kondou: หอทองคํา) สวนโฮโอ
โด (Hououdo teien) ในวัดเบียวโอดิน (Byoudouin) ในเขตอุจิ (Uji) ของจังหวัดเกียวโต เปน
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ตัวอยางในสมัยตนๆ สวนคิงคะคุจิ (Kinkakuji teien) ในเกียวโต เปนตัวอยาง ในปลายสมัยซ่ึง
ผสมผสานระหวางสวนโจะโดะกับสวนแบบบานพักอาศัย ตั้งแตสมัยมุโระมะฉิ การออกแบบ
ตกแตงไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเซน  ซ่ึงหลักศาสนาคือ การไมยึดติด ความเชื่อเร่ืองการ
ไมมีตัวตน พอใจในสิ่งที่มี จึงเกิดการตกแตงสวนหินสวนทราย โดยจัดเรียงกอนหินแทนองค
พระพุทธรูป ทรายขาวแทนธารน้ําใส ตัวอยางเชนสวนหินวัดเรียวอันจิ (Ryouanji) วัดไดโทะคุจิ 
และวัดไดเซนอิน ในเกียวโต ซ่ึงถือไดวาเปนศิลปะสมัยใหม (Hiraga, 2002:139; Suzuki, 1972:149;
ปราณี สุจริตธรรม, 2543:79)   
 

5.6 ศาสนาพุทธมีสวนสรางสรรควฒันธรรมญี่ปุน 
อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีตอวัฒนธรรมของญี่ปุน สําหรับคนญี่ปุนโดยทั่วไป ศิลปะมี

ความหมายและความสําคัญตอ ชีวิตยิ่งกวาชนชาติอ่ืน แมแตคนญี่ปุนธรรมดาสามัญ ตางก็ให
ความสําคัญเปนพิเศษตองานศิลปะ ทุกสิ่งทุกอยางดูจะสามารถเปนศิลปะของคนญี่ปุนไปเสียเกือบ
ทั้งหมดและที่สําคัญก็คือ ศิลปะญ่ีปุนนั้นมิอาจแยกตัวเองไปจากศิลปะพุทธโดยสิ้นเชิงได ในการ
พัฒนาศิลปะญ่ีปุนนั้น เราอาจจะเห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาแทรกแซงอยูดวย ไมมาก็นอย นับวา
เปนอิทธิพลที่กลายเปนลักษณะของศลิปญี่ปุนอยางกลมกลืนไปโดยที่คนญี่ปุนนั้นอาจหลงลืมไปวา
ศิลปะประจําชาติของตนนั้นมีอิทธิพลของศาสนาพุทธแฝงอยูทั้งสิ้น อิทธิพลพุทธดังกลาวนั้น มา
จากการสนับสนุนอยางแข็งขันของชนชั้นปกครองของญี่ปุนในสมัยแรกๆที่ตางก็ใหการสนับสนุน
เสริมสรางใหศาสนาพุทธกลายเปนตัวแทนของวัฒนธรรมญี่ปุน มีสวนชวยในการพัฒนาและสราง
ความมั่นคงทางดานการเมืองใหแกตน และกลาวกันวา สมัยแรกสุดของวัฒนธรรมพุทธนั้น อยูใน
สมัยอาซูกะ (Asuka Period. ค.ศ.๕๕๒-๖๔๕) จักรพรรดินี ชุยโกะ (Suiko ค.ศ.๕๙๓-๖๒๘) พรอม
ดวยเจาชายโชโตกุซ่ึงทรงเปนผูสําเร็จราชการนั้นไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอศาสนาพุทธและ
วัฒนธรรมจีนดานตางๆ ชางฝมือจีนและเกาหลีที่เดินทางเขามาพํานักอาศัยอยูในญี่ปุน ตางก็ชวยคน
ญี่ปุนสรางปฏิมากรรม มีการตกแตงวัดดวยศิลปะพุทธ เชนการปน แกะสลักและวาดภาพระบายสี
เปนตน วัดที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งก็คือ วัดโฮริวจิ (Horyu-ji) ซ่ึงปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑ
ศิลปกรรมพุทธสมัยเกา 
 อิทธิพลของนิกายเชนพุทธนั้นใหลักษณะที่เดนเปนพิเศษของศิลปกรรมและวัฒนธรรมใน
สมัยมูโรมาฉิ เพราะนิกายเชนพุทธไดกลายเปนศาสนรัฐไป พระสงฆของนิกายเชนพุทธมักจะอยูใน
ฐานะเปนที่ปรึกษาของโชกุนในเรื่องตางๆของรัฐเชนเดียวกับในเรื่องศาสนา โชกุนมักนิยมสง
พระสงฆเชนนี้เปนคณะทูตไปประเทศจีนเพื่อทํางานดานศาสนา วัฒนธรรม การทูตและการ
เศรษฐกิจ ปจจุบันศาสนานิกายเชนพุทธ คงมีอิทธิพลเปนพิเศษในบรรดาชนชั้นปญญาชนของญี่ปุน  
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เพราะเปนผูสรางและสนับสนุนวัฒนธรรมญี่ปุน เชน พิธีชงน้ําชา พิธีจัดดอกไม และการระบายสี
ขาว-ดําดวยหมึกจีน (ชุมิเอะ-sumiye) ดังนั้นความสําคัญของสมัยมูโรมาฉินี้ก็คือการเนนความนิยม
ของคนญี่ปุนตอวัฒนธรรมที่มีลักษณะเรียบงาย เปนระเบียบ การใชสีเรียบๆไมฉูดฉาด ไมนิยมสี
ฉูดฉาดและการตกแตงรุงรังใดๆ ดังนั้นแมวาศิลปวัตถุเหลานั้นจะไดอิทธิพลมาจากศิลปะจีนก็ตาม 
ก็ยังคงลักษณะพิเศษของญี่ปุนไวไดอยางดี (ปราณี สุจริตธรรม, 2543:79) (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 
2540:53)  
 
     5.7 ศิลปวัฒนธรรมพุทธท่ีสําคัญในสังคมญี่ปุน 

พิธีชงน้ําชา นับเปนศิลปะอยางหนึ่งที่มีช่ือเสียงเปนพิเศษของญี่ปุนโดยเปนที่รูจักกันทั่ว
โลก คนญี่ปุนรูจักการดื่มน้ําชากันมากอนสมัยคามากูระ แตมานิยมกันอยางคลั่งไคลดวยการชักชวน
ของทานเอไซ ผูนําของศาสนานิกายเชนพุทธซึ่งไดนําชามาจากประเทศจีน และนํามาปลูกใน
บริเวณอารามสงฆในญี่ปุน ทานผูนี้ไดนําชาไปใหเปนของกํานัลแกโชกุนมินาโมโตะ ชาเนโตโมะ 
ซ่ึงเจ็บหนักอยูขณะนั้น และทานเอไชผูนั้นก็กลายเปนบิดาแหงการปลูกตนชาในญี่ปุน ในฐานะที่
เปนผูเผยแพรคุณประโยชนทางการรักษาโรคของตนชา หลังจากนั้นการดื่มชาก็ไดกลายเปนพิธีชง
น้ําชาของญี่ปุนที่มีระเบียบแบบแผน ทานริกิวเปนผูหนึ่งที่สงเสริมสนับสนุนพิธีชงน้ําชาที่เรียกวา 
ชาโนยุ อันกลายเปนพิธีกรรมประจําชาติญี่ปุนตอมาจนถึงปจจุบัน การวาดภาพขาวดํา หรือภาพซูมิ
เอะ เปนศิลปะการวาดภาพดวยการใชแปรงระบายสีกับสีดํา นิยมกันในญี่ปุนมาตั้งแตสมัยมูโรมาฉิ  
เมื่อเกิดอุดมคติเชนที่เนนภาวการณสอดคลองกลมกลืนและความเรียบงาย นักระบายสีไมเพียงแต
ใหความสําคัญตอภาพธรรมชาติเทานั้น ยังแฝงคติธรรมที่ลึกซึ้งใหอีกดวย การคัดลายมือ เปนศิลปะ
อยางหนึ่งของการเขียนหนังสือ การคัดตัวหนังสือก็เหมือนการวาดภาพซูมิเอะนั่นเอง ฉะนั้นผูคัด
ตัวหนังสือจะตองฝกการปฏิบัติแบบเซนดวย เพราะเสนและการสะบัดของปลายแปรงนั้นจะตองทํา
ดวยความวองไว ออนไหวและดูสงางดงามตามอุดมคติ ตัวหนังสือจะตองเขียนใหเดนชัด มีความ
ชัดเจนและมีความรวดเร็วโดยไมมีการหยุดชะงักของมือและแขน หรือแตะสัมผัสกับแผนกระดาษ
เลย และตองไมมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นอยางเด็ดขาด ศิลปะการคัดหรือเขียนตัวหนังสือนี้เปน
ลักษณะที่นิยมกันโดยเฉพาะในตะวันออกไกล พิธีจัดดอกไมหรืออิเกบานะ ประมาณ ๑๓๐๐ ปกวา
มาแลว ไดเกิดความนิยมถวายดอกไมบูชาในวัดตางๆ และคอยๆพัฒนาเปนการจัดดอกไมที่มี
รูปแบบจนมีโรงเรียนสอนการจัดดอกไม ซ่ึงทั้งหมดนี้จะเนนการจัดที่เรียบงายและดูสอดคลอง
กลมกลืนกัน เนนการใชดอกไมดอกเดียวหรือกานเดียวที่จะใหความสมบูรณของแจกัน หรืออาจใช 
๒ หรือ ๓ ชอใหสมดุลยกันในลักษณะที่สามารถจะใหความหมายหรือเปนสัญลักษณของชีวิต ซ่ึง
เปนลักษณะที่สําคัญที่สุดของศาสนาพุทธ การจัดสวนญี่ปุน มีความสัมพันธสืบเนื่องจากการจัด



53 
 

ดอกไม เพราะไดมีการจัดสวนเปนรูปแบบขึ้นเชนกันในระยะเริ่มแรกตั้งแตกอนเฮอัน นิกายพุทธที่
ไชเวทมนต จะนิยมสรางวัดวาอารามบนภูเขาที่แวดลอมไปดวยปาไมและหิน แตนับวานิกายเชน
พุทธนั้นเปนผูริเร่ิมความสําคัญของการจัดสวนในวัดใหมีความหมายและเนนความสวยงามของ
ธรรมชาติประเภทตางๆ เชน ตนไม กอนหิน กรวด น้ํา หญา พุมไมและดอกไม จัดวางในแงมุม
ตางๆ เปนอยางดี เจตนาก็คือตองการใหสวนญี่ปุนเปนที่พักผอนหยอนใจ ใหผูพบเห็นสามารถคลาย
ความเครียด เราจะพบสวนญี่ปุนที่สวยงามและมีชื่อเสียงตามวัดวาอารามทั้งหลาย สวนที่เดนที่สุด
อยูที่วัดเรียวอันจิ ศิลปะการตอสูดวยดาบ นับวาเปนเรื่องของนิกายเชนพุทธที่ไดพัฒนามาจาก
แนวความคิดของญี่ปุนที่วาดวยการตายแบบอิชางิโยกุ หรือ การตายที่ไมนาเสียดาย เพราะมีความ
สํานึกวาไดเปน เสมือนบุคคลที่กลาหาญโดยไมตองลังเลใดๆภายใตการควบคุมของจิต เปนตน 
ดังนั้นคนญี่ปุนจะรังเกียจความตายที่ออยอ่ิง พวกเขาอยากจะตายปจจุบันทันทีเหมือนดอกเชอรี่ที่ถูก
ลมพัดโปรยไปทั่ว ขณะที่ดาบเปนเสมือนจิตวิญญาณของชนชั้นนักรบหรือพวกซามูไร นิกายเซนก็
จะสอนเกี่ยวกับดาบเพื่อชีวิตและดาบเพื่อความตาย ตัวอยางเชน ดาบของพระมันจูศรีนั้น มิใชมีไว
เพื่อฆาส่ิงที่มีชีวิต แตเพื่อฆากิเลสแหงความโลภ โกรธ และหลง ขณะที่ดาบของพระอกาลนั้นจะมี
ไวเพื่อฆาศัตรูทั้งหมดที่ตอตานหลักธรรมของศาสนาพุทธ ฉะนั้นพระมันจูศรีจะเปนดุจพระผูสราง 
และพระอกาลจะเปนพระผูทําลาย (ปราณี สุจริตธรรม, 2543:79; เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540:53;  
Bary, 1969:72; Shoko, 1970:86; Suzuki, 1972:149) 
 
     5.8 หัวขอทางวัฒนธรรมญี่ปุนท่ีควรนํามาสอนกับทักษะทางภาษา 

ในการสอนวัฒนธรรมญี่ปุนนั้น หัวขอท่ีควรนํามาสอนภาษา นักการศึกษาในดานการสอน
วัฒนธรรมญี่ปุน (ปราณี สุจริตธรรม, 2543:79; เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540:53; Suzuki, 1972:149; 
Ueno, 2001:76) ไดแนะนําวาหัวขอที่จําเปนในการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับผูที่จะศึกษาดาน
วัฒนธรรมควรมีลักษณะตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. โอะริกะมิ การพับกระดาษโอะริกะมิ เปนงานฝมือในการพับกระดาษเปนรูปตางๆ ทรง
สามมิติ เริ่มตั้งแตส่ิงที่อยูใกลตัว เชน รูปดอกไม นก หรือสัตวนารักตางๆ เปนตนโดยใชเพียง
กระดาษสีรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส การพับกระดาษนี้เปนที่ชื่นชอบ ปฏิบัติกันมาทั้งเด็กและผูใหญเปน
เวลานานแลว พวกเรายังจําไดถึงวัยเด็กอันแสนสุขเมื่อแมหรือคุณยายพับกระดาษสีรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสเปนรูปตางๆใหโอะริกะมิ มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน แตเดิมเปนการพับกระดาษชนิด
หนึ่งที่ใชกันในพิธีทางศาสนาชินโต ในปจจุบันยังมีตัวอยางเกาแกของการพับกระดาษสําหรับเปน
วัตถุบูชา เครื่องใชในพิธีทางศาสนาในพิธีตามปกติทั่วไป ตอมาเมื่อมีการใชกระดาษกันแพรหลาย
ขึ้นในหมูประชาชน การพับกระดาษเปนงานอดิเรกหรือเพื่อความเพลิดเพลินก็เร่ิมเฟองฟู นับตั้งแต
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สมัยเมจิ (ค.ศ ๑๘๖๘-๑๙๑๒) เปนตนมา ซ่ึงนําเอาโอะริกามิ มาใชเปนอุปกรณส่ือการสอนใน
โรงเรียน การพับกระดาษเปนรูปตางๆก็ไดมีการคิดคนพัฒนาใหมีความสลับซับซอนหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และในปจจุบัน โอะริกามิเปนที่นิยมกวางขวางขึ้นในประเทศตางๆทั่วโลกในฐานะที่เปน
งานฝมือที่ใชสติปญญาและความประณีตคลองแคลวของนิ้วมือ 

2. ชะโนะยุ พิธีชงชา ชะโนะยุ เปนพิธีดื่มมัทฉะ (ชาเขียวปน)แบบดั้งเดิมของญี่ปุน เร่ิมดวย
การใสมัทฉะลงในฉะวัง (ถวยชาสําหรับดื่มมัทฉะ)รินน้ํารอนใส คนจนเปนฟองดวยฉะเซ็น (ไมคน
ชาทําดวยไมใผ) จากนั้นก็ดื่มได เราจะรูสึกถึงบรรยากาศที่ออนชอยงดงามตามแบบฉบับของญี่ปุน 
เมื่อไดเห็นพวกเขาเพลิดเพลินกับพิธีชงชาในหองน้ําชาที่เงียบสงบ ซ่ึงประดับภาพแขวนหรือแจกัน
ดอกไมที่ตกแตงตามฤดูกาล ที่โทะโคะโนะมะ (มุมประดับในหองรับแขก) ขณะชื่นชมสวนดอกไม
อันสวยงาม พิธีชงชาแฝงไวดวยความหมายอันลึกซึ้ง มีองคประกอบตางๆมากมาย ไมเฉพาะแต
กิริยามารยาทในการดื่มชา แตยังรวมถึงจิตวิญญาณแหงเซน (Zen =ศาสนาพุทธนิกายเซน) วะบิ 
(Wabi=ความเงียบอยางราบเรียบ) ความมีเหตุมีผล การคํานึงถึงผูอ่ืน ซ่ึงลวนเปนทัศนคติที่มีตอชีวิต
ทั้งส้ิน เราสามารถเขาถึงจิตวิญญาณแหงพิธีชงชาไดโดยการฝกหัดพิธีชงน้ําชาแลวนํามาใชกับ
ชีวิตประจําวันของเรา ที่ประเทศญี่ปุนสตรีจํานวนมากเรียนรูพิธีชงชาแบบดั้งเดิมเชนเดียวกับการ
เรียนรูการจัดดอกไมโดยถือเปนสวนหนึ่งของความสุนทรีของสตรี 

3. อิเคบะนะ การจัดดอกไม ในชีวิตประจําวันที่รีบรอนและวุนวาย เราจะรูสึกมีจิตใจที่สงบ
เมื่อบังเอิญไดเห็นดอกไมที่จัดไวอยางงดงามตามฤดูกาล อิเคะบะนะ (IKEBANA) เปนศิลปะการจัด
ดอกไมดั้งเดิมแบบญี่ปุนซึ่งเปนการจัดดอกไม กิ่งไม หรือหญาตามธรรมชาติไวในแจกัน โดยมี
เทคนิคการจัดแบบตางๆ เพื่อเอาไวชม กลาวกันวา อิเคะบะนะ มีตนกําเนิดมาจากคุเงะ (Kuge= 
ดอกไมถวายบูชาพระ) เมื่อเวลาผานไปยาวนานไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไมและมีการ
จัดตั้งโรงเรียนสอนจัดดอกไมขึ้นหลายรูปแบบ โครงสรางพื้นฐานของอิเคะบะนะนั้น ใชกิ่งสําคัญ 3 
กิ่งเปนแกน แสดงความสอดคลองของธรรมชาติและมนุษย ไดแก เท็ง (TEN หมายถึงสวรรค จัดกิ่ง
ไวสูงสุด) ชิ (Chi หมายถึง โลก จัดกิ่งไวต่ําสุด) และจิ้น (JINหมายถึง มนุษยจัดอยูระหวางสวรรค
กับโลก) อิเคะบะนะ ซ่ึงเคยเรียนกันโดยถือเปนสวนหนึ่งแหงความสุนทรีของสตรีนั้น ปจจุบันมีการ
แนะนําเผยแพรไปทั่วโลกและไดรับความนิยมอยางมาก มีการจัดนิทรรศการขึ้นตามที่ตางๆ ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีทุกป 

4. บอนไซ ตนไมแคระ บอนไซ (BONSAI) คือ ส่ิงจําลองทัศนียภาพแบบธรรมชาติขนาด
เล็กๆดวยตนไมแคระที่เล้ียงดูอยางดีใหมีรูปรางสวยงามนารัก และมีการจัดหินหรือหญามอสใส 
ตนไมที่นิยมจัดเปนบอนไซ ไดแก สน บวย อะซาเลีย เปนตน การเลี้ยงบอนไซใชเวลานาน (นาน
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กวา 1 ทศวรรษ) เพื่อจัดรูปรางโดยการตกแตงรากหรือกิ่งหลายคนจะเลี้ยงบอนไซ กระถางโดยวาง
เรียงไวตามระเบียงแมนชั่นหรือในสวน 

5. ชุดยุคะตะ ชุดยุคะตะ (YUKATA) เปนกิโมโนผาฝายชนิดหนึ่งที่สวมใสแลวจะรูสึก
สบายผิวโดยมากใชสีน้ําเงินหรือขาว และเปนลายพื้นๆงายๆ แบบดั้งเดิมของญี่ปุน ทั้งหญิงและชาย
จะสวมยุคะตะ เปนชุดลําลองในฤดูรอนโดยไมมีกิโมโนชั้นในและคาดโอะบิ (obi=ผาคาดดอกชุด
กิโมโน) เปนแบบงายๆ อยางเชน ฮังฮะบะ-โอะบิ (hanhaba-obi=โอะบิความกวางครึ่งหนึ่งของ
โอะบะปกติสําหรับผูหญิง) หรือเฮะโคะ-โอะบิ (heko-obi=โอะบิแบบผาออนสําหรับเด็กหรือผูชาย) 
ชวงเวลาที่ดีที่สุดสาํหรับสวมยุคะตะ คือ เวลาที่ออกไปพักผอนหยอนใจนอกบานตั้งแตเย็นถึงค่ําใน
ฤดูรอน หญิงและชายในชุดยุคะตะจะเหมาะเจาะอยางที่สุดสําหรับเดินไปตามแผงขายของริมถนน 
เพลิดเพลินไปกับการแสดงพลุไฟที่ชวนหลงใหลในยามค่ําคืน ตลอดจนเขารวมนํา บงโอะโดะริ 
(bon-odori=การรําวงพื้นบานที่จัดขึ้นตอนกลางคืนในทองถ่ินตางๆ ตลอดเทศกาลโอะบงในฤดู
รอน) 

6. เซ็นโต ที่อาบน้ําสาธารณะ เซ็นโต (SENTOO) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โอะ-ฟุโระยะ-
ซัง (o-furoya-san) เปนสถานที่อาบน้ําสาธารณะที่ประชาชนสามารถเสียคาธรรมเนียมมาอาบน้ําได 
ในสมัยที่บานเรือนนอยหลังมีหองน้ําในบานของตนเอง เราจะพบเห็นคนจํานวนมากถือผาเช็ดตัว 
สบู ฯลฯ ไปและกลับจากเซ็นโตตามทุกหนแหงในเมืองในตอนเย็น เซ็นโตเปนสถานที่ขึ้นชื่อ
สําหรับการสังคมกับเพื่อนบานและผูคนที่นี่จะอาบน้ําไป พูดคุยกันไปเกี่ยวกับทุกเรื่อง ในระยะหลัง
นี้ จํานวนผูคนที่มาใชเซ็นโตไดลดลงเนื่องจากปจจุบันบานเรือนสวนใหญมีหองอาบน้ําอยูดวย 
กระนั้นก็ตาม บางคนยังนิยมไปเซ็นโต เปนครั้งคราว แมวาจะมีหองอาบน้ําอยูที่บาน เซ็นโตขนาด
ใหญบางแหงจะมีศูนยเกม หองนันทนาการ หองโถงอเนกประสงค เปนตน นอกเหนือจากหอง
อาบน้ํา และกําลังไดรับความนิยม 

7. งูเซ็นและเซโบะ ของขวัญกลางปและของขวัญส้ินป ในประเทศญี่ปุนมีประเพณีการ
มอบของขวัญปละ 2ครั้ง ในฤดูรอนและฤดูหนาว เพื่อแสดงความขอบคุณตอผูที่มีอุปการะคุณใน
ยามปกติ ของขวัญมี่มอบในฤดูรอนเรียกวา ชูเง็น (CHUUGEN) สวนของขวัญที่มอบในฤดูหนาว 
เรียกวา เซโบะ (SEIBO) ในการสนทนาประจําวันจะเรียกวา โอะชูเง็น (ochuugen) และโอะเซโบะ 
(oseibo) แตดั้งเดิมเราจะไปเยี่ยมบุคคลผูนั้นแลวมอบของขวัญพรอมกลาวอวยพร แตเนื่องจากชีวิต
สมัยใหมเต็มไปดวยความยุงเหยิง ผูคนจึงมักขอใหทางหางสรรพสินคาหรือรานคาที่ตนไปซื้อ
ของขวัญชวยสงให ในชวงระยะเวลานี้หางสรรพสินคาจะเนืองแนนไปดวยผูคนที่มาจับจายซื้อของ 
ในระยะหลังนี้มีแนวโนมในการมอบของขวัญราคาแพงขึ้นหางรานตางๆจะมีรายการอาหารมาก



56 
 

ชนิดซึ่งเปนของขวัญที่นิยมกันมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชาวญี่ปุนมีแนวโนมหันมาใสใจเรื่องอาหาร
การกินในชีวิตประจําวันกันมากขึ้น 

8. อิงคัง ตราประทับ ทุกวันนี้การใชบัตรเครดิตกลายเปนที่นิยมแพรหลายในญี่ปุนและการ
ดําเนินธุรกิจก็ลงเอยดวยลายเซ็นเพียงอยางเดียวมากขึ้นทุกที อยางไรก็ตาม อิงคัง (INKAN) ก็ยังมี
การใชกันอยูในญี่ปุน ส่ิงสําคัญก็คือ ธนาคารหรือสถาบันการเงินสวนใหญไดวางเปนกฎเกณฑไววา 
ถาหากไมประทับอิงคัง ลงบนแบบฟอรมใบสมัครทําบัตรเครดิตก็จะไมออกบัตรใหอิงคัง คือ ตรา
ประทับที่โดยปกติจะสลักชื่อผูใชหรือช่ือองคการหรือบริษัทสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมของคน
ญี่ปุน อิงคังเปนสิ่งหนึ่งที่จะขาดไมไดสําหรับการยืนยันลายเซ็นหรือช่ือที่พิมพขึ้นของบุคคลบน
เอกสารแทบทุกชนิด ยกเวนงานเขียนสวนตัว อิงคังสวนมากจะแบงเปน ๓ ชนิดตามการใช ไดแก 
อิงคังที่จดทะเบียนใชในทางกฎหมาย อิงคังสําหรับการธนาคารและอิงคังสวนตัว อิงคังสวนตัวซ่ึง
ใชในชีวิตประจําวันอยางไมเปนทางการ โดยปกติจะเรียกวา ฮังโคะ(Hanko) 

9. โอะมิไอ การนัดพบหาคูแตงงาน โอะมิไอ (OMIAI) เปนการนัดพบที่ผูชายและผูหญิงที่
ประสงคจะแตงงานไดมีโอกาสพบกันในฐานะคูรักที่อาจลงเอยแตงงานกันได จะจัดขึ้นโดยมีบุคคล
ที่สามเปนพยานที่เรียกวา นะโคโดะ (Nakoodo=พอส่ือแมส่ือ) ที่เปนผูจัดโอะมิไอขึ้นโดยทั่วไป นะ
โคโดะจะเปนบุคคลที่มีเพื่อนฝูงคนรูจักจํานวนมากและชอบชวยคนอื่นใหไดแตงงานกัน ใน
สมัยกอน ไมใชเปนเรื่องแปลกที่คนในญี่ปุนแตงงานตามความประสงคของผูนําของครอบครัว
มากกวาเจตจํานงสวนบุคคล ดังนั้นโอะมิไอ ในสมัยนั้นจึงเปนเพียงพิธีการเทานั้น แตทุกวันนี้ถือกัน
วาเปนสิ่งที่จะตองมีสําหรับการที่จะแตงงานเพื่อจะไดเรียนรูอีกฝายหนึ่งมากยิ่งขึ้นโดยการนัดพบ
กันหลายคร้ัง หลังจากที่ฝายหนึ่งมีความประทับใจตออีกฝายหนึ่งจากโอะมิไอ ระยะหลังมานี้ 
บริษัทบางแหงจัดโอะมิไอขึ้นเปนธุรกิจ ที่เปนที่นิยมกันระหวางคนยุคคอมพิวเตอรไดแก บริษัทที่มี
ระบบคอมพิวเตอรซ่ึงอางวาสามารถหาคูที่ถูกใจตรงตามเงื่อนไขที่รองขอมาของสมาชิกที่ขึ้น
ทะเบียนไว 

10. ยุอิโน การแลกเปลี่ยนของขวัญงานหมั้นตามพิธี ยุอิโน (YUINO) เปนพิธีดั้งเดิมของ
ญี่ปุน ซ่ึงจัดขึ้นเปนหลักฐานของการหมั้นหมายกัน แตเดิมนั้นกลายเปนลักษณะที่ทั้งสองครอบครัว
ของคูหมั้นชายและหญิงจะรวมรับประทานและดื่มดวยกัน มอบของขวัญแกกันเพื่อกระชับ
ความสัมพันธของสองครอบครัว ในปจจุบันนี้แมวาจะมีความแตกตางกันบางทางดานรูปแบบของ
งานแตโดยท่ัวไปจะนิยมมอบเงินสดเปนสินสอดพรอมดวยส่ิงของที่เปนสัญลักษณแหงความสุข มี
คูชายหญิงจํานวนไมนอยที่แมหมั้นหมายกันโดยไมไดเกิดจากแมส่ือแมชัก (มิไอ) ก็ยังแลกเปลี่ยน
ยุอิโนกอนจะเขาสูพิธีแตงงาน เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันในสังคมวาการแลกเปลี่ยนยุอิโนกอนจะ
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เขาสูพิธีแตงงาน เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันในสังคมวาการแลกเปลี่ยนยุอิโนเปนลักษณะของการ
หมั้นหมายหรือการเปนคูหมั้นกันอยางเปนทางการ 

11. ชิงเซ็น เคกคง พิธีแตงงานตามแบบชินโต ซ่ึงเปนพิธีแตงงานสําคัญทีสุดอยางหนึ่งของ
ชีวิตไมวาที่ใดก็ตามในโลก ในอดีตผูคนในญี่ปุนมักจัดพิธีแตงงานในบานตนเอง ในปจจุบันมักจะ
จัดตามสถานจัดพิธีแตงงานที่ทําเปนธุรกิจ ในหองจัดเลี้ยงในโรงแรมหรือตามวัดชินโตที่มีช่ือเสียง 
ฯลฯ พิธีแตงงานมีหลายรูปแบบ คือ ตามแบบพุทธศาสนา แบบคริสตศาสนา พิธีที่จัดโดยมีเพื่อนฝูง
เปนพยานและรูปแบบใหมอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม พิธีแตงงานตามแบบชินโตเปนรูปแบบที่นิยม
แพรหลายมาก ประกอบพิธีหนาสิ่งสักการะโดยพระชินโต โดยมีความหมายยิ่งใหญในเชิงเปนการ
ปฏิบัติตามประเพณีและธรรมเนียมมากวาความสําคัญทางศาสนา 

12. โอะมิยะ-ไมริ การไปนมัสการศาลเจาของเด็กเกิดใหม โอะมิยะ-ไมริ (OMIYA-MAIRI) 
เปนการพาเด็กทารกอายุ 1 เดือนไปนมัสการอุจิกะมิ-สะมะ (ujigami-sama=ศาลเจาประจําหมูบาน
หรือเมือง) โดยมีแมหรือยายไปดวยซ่ึงจะเปนสวดภาวนาขอใหเด็กเติบโตแข็งแรงภายใตการ
คุมครองของเทพเจา บางครั้งสามารถพบเห็นครอบครัวที่มีความสุขหอมลอมเด็กทารกในชุด
กิโมโนสําหรับงานฉลองกําลังถายรูปกันในบริเวณศาลเจา 

13. คะคิโซะเมะ การเขียนลายมือเปนครั้งแรกของปใหม คะคิโซะเมะ (KAKIZOME) หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา คิทโชะ-ฮะจิเมะ (kissho-hajime) คือ การเขียนลายมือเปนครั้งแรกของปใหม 
ซ่ึงเปนงานประจําปอยางหนึ่งของปใหมทีเปนที่นิยมทํากันมากในปใหม การเขียนตัวอักษรดวย
พูกันกับหมึกดําไดนําเขามาจากจีนตั้งแตสมัยโบราณและตลอดประวัติศาสตรอันยาวนานจึงได
กลายมาเปนวัฒนธรรมอันสําคัญซ่ึงไมอาจแยกจากชีวิตความเปนอยูของคนญี่ปุนได และไดพัฒนา
ยกฐานะอยูในชั้นศิลปะที่เรียกวา โชะโด (shodoo=การเขียนพูกันแบบญี่ปุน) ชาวญี่ปุนจํานวนไม
นอยที่ฝกฝนการเขียนลายมือใหสวยงามที่เรียกวา โอะชูจิ (oshuuji) มาตั้งแตวัยเด็ก ในชวงเทศกาลป
ใหมพรอมดวยความรูสึกใหมๆที่เกิดขึ้น ผูคนจะเขียนถอยคําอวยพรที่เปนศุภมงคลดวยหมึกสีดําลง
บนกะเซ็งชิ (gasenshi=กระดาษเขียนของจีน) หรือฮังชิ กระดาษคัดลายนิ้วมือของญี่ปุน เปนการ
ตอนรับปใหมดวยความปติยินดีและการตัดสินใจใหมๆ การประกวดคะคิโชะเมะ จะจัดขึ้นตามศา
ขนาดใหญของแตละทองถ่ินที่ผูเขารวมแขงขันจํานวนมากจะสามารถเขียนแขงดวยกันทั้งหมด และ
จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานคะคิเมะ ที่เด็กๆเขียนขึ้นดวย 

14. ทังโกะ-โนะ-เซ็กขุ งานฉลองของเด็กผูชาย วันที่ ๕ พฤษภาคมเคยเปนวันฉลองสําหรับ
เด็กผูชายซ่ึงเรียกวา ทังโกะ-โนะ-เซ็กขุ (TANGO-NO-SEKKU) ทุกวันนี้ถือเปนวันหยุดประจําชาติ 
เรียกวาวันเด็ก จัดตั้งขึ้นเพื่ออวยพรใหเด็กๆ ทุกคนเติบโตแข็งแรงมีความสุขโดยเฉพาะครอบครัวที่
มีลูกชายยังเล็กจะชักโคะอิ-โนะโบะริ (koi-nobori=ธงปลาคารพ)ขึ้นสูงสูฟา ประดับคะบุโตะ 
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(หมวกเหล็กของนักรบ) หรือมุชะ-นิงเงียว (musha-ningyoo=ตุกตานักรบ) ไวที่โทะโคะโนะมะ (มุม
ประดับในหองรับแขก) แลวรับประทานชิมะขิ (chimaki=ขนมบะจางญี่ปุน) หรือคะชิวะ-โมะจิ 
(Kashiwa-mochi=ขนมแปงขาวเหนียวไสถ่ัวแดงบดหอดวยใบโอก)  เพื่อเปนการฉลองวันดังกลาว 
บางครอบครัวก็จะอาบน้ําในอางที่แชดวยใบหรือรากของตนโชบุ (shoobu=ไอริส)ซ่ึงเชื่อกันวาจะ
ชวยขับไลวิญญาณชั่วรายออกไป 

15. มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุน สําหรับอาหารญี่ปุนจะมีการปรุงปลาหอยกุงปู
สดหรือผักตามฤดูกาล เพื่อเสริมใหคงรสชาติตามธรรมชาติ อาหารจะถูกจัดเรียงไวอยางสวยงาม 
แตงดวยใบไมหรือดอกไมบางชนิด เพื่อแสดงถึงฤดูของปไวบนภาชนะใสอาหารหลากสีและรูปราง
เราจะชอบไมเพียงแตรสชาติแตยังรวมถึงความสวยงามในการจัดอาหารดวย สําหรับอาหารญี่ปุน
แบบดั้งเดิมที่เสิรฟตามภัตตาคารหรืองานเลี้ยง อาหารแตละชนิดจะจัดวางประจําที่บนโตะเล็กๆ ที่
เรียกวา โอะเซ็ง (ozen) เมื่อเรานั่งลงที่โตะสําหรับอาหารแบบญี่ปุนอยางเปนทางการ เราจําเปนที่
จะตองมีความรูเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุน อยางไรก็ตาม วิธีการรับประทาน
อาหารของชาวญี่ปุนสมัยใหมไดเกิดความเปลี่ยนแปลงหลากหลายออกไป โดยเฉพาะคนหนุมสาว
และเด็กจะชอบอาหารแบบตะวันตกหรืออาหารจานดวนและมักใชตะเกียบหรือเครื่องใชบนโตะ
อาหารแบบญี่ปุนกันอยางไมถูกตองมากขึ้น แตเพื่อที่จะไดล้ิมรสอาหารญี่ปุนที่ทําอยางประณีต
บรรจง ซ่ึงแสดงใหเห็นทักษะและจิตวิญญาณของพอครัวอันวิจิตรงดงามแลว นาจะกลาวไดวา
มารยาทอันละเอียดประณีตบนโตะอาหารก็ควรเปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน 

16. เทมปุระ อาหารชุบแปงทอด เทมปุระ (TEMPURA) คือผัก อาหารทะเลหรืออะไรก็ได
ตามแตชอบนํามาชุบดวยแปง น้ํา และไขที่ตีจนเขากันแลวทอดดวยน้ํามัน นิยมรับประทานเปน
อาหารประจําวันหรือเปนอาหารเย็นแบบดั้งเดิมของญี่ปุน นอกจากนี้ยังสามารถอรอบกัยเทมปุระ 
ในหลายๆรูปแบบ เชน เทนดง tendon=ขาวหนาเทมปุระ) เทมปุระ-อุดง (tempura-udon=บะหมี่
ญี่ปุนหนาเทมปุระ) เปนตน เทมปุระ เปนอาหารญี่ปุนชนิดหนึ่งที่นิยมแพรหลายในตางประเทศ
เชนเดียวกับสุชิและสุกี้ยากี้ 

17. สชิมิ ปลาดิบ เนื่องจากประเทศญี่ปุนลอมรอบดวยทะเล จึงอุดมไปดวยปลาสดมากมาย
หลายชนิด มีวิธีการปรุงปลาอยูหลายวิธี เชน แบบดิบ ตม ยาง ทอด หรือนึ่ง ในบรรดาวิธีเหลานี้ สะ
ชิมิ (SASHIMI) ทําไดงายที่สุดและสามารถลิ้มรสตามธรรมชาติของปลาได เนื้อปลาสดถอดกระดูก
และหนังออกหั่นเปนชิ้นขนาดคํา รับประทานโดยจิ้มในโชยุ ใสวะสะบิ (wasabi) หรือเครื่องเคียง
อยางอื่น เชนขิง เปนตน สะชิมิ ควรหั่นดวยมีดที่คมอยางรวดเร็วเพื่อใหไดผิวหนาที่ตัดไดเรียบซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญสําหรับอาหารประเภทนี้ ดูไปก็เหมือนกับวาทําไดโดยงาย แตเราสามารถบอกทักษะ
ความชํานาญของพอครัวไดจากตรงนี้ 
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18. ชะบุ-ชะบุ อาหารหมอไฟเหมาะสมที่สุดสําหรับเปนอาหารเย็นในค่ําคืนฤดูหนาวที่
หนาวเย็น เมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั่งรับประทานอาหารเย็นกันพรอมหนา จะเพลิดเพลิน
มาก ยิ่งเมื่อเชื้อเชิญเหลาเพื่อนสนิทมารับประทานอาหารเย็นนั่งลอมอาหารหมอไฟ ตางคนตางใช
ตะเกียบคีบเครื่องปรุงที่ตนเองชอบลงตมแลวรับประทาน พูดคุยกันอยางมีชีวิตชีวาในบรรยากาศที่
สนุกสนาน ชะบุ-ชะบุ (SHABU-SHABU) เปนอาหารหมอไฟชนิดหนึ่งที่มีรสชาติออนกลมกลอม 
เปนที่ชื่นชอบของคนญี่ปุน รับประทานโดยใสเนื้ออยางดีหั่นบางๆ และผักปรุงอยางรวดเร็วในน้ํา
แกงเดือด แลวจิ้มกับน้ําจิ้มที่ชอบ 

19. มิโสะ-ซุปเตาเจี้ยวบด ถึงแมอาหารประเภทขนมปงจะเปนที่นิยมรับประทานกันมากใน
ครอบครัวชาวญี่ปุนปจจุบัน แตก็ยังมีคนจํานวนมากที่ชอบรับประทานอาหารเชาแบบฉบับดั้งเดิม
ของญี่ปุน คือ ขาวกับมิโสะ-ชิรุ (MISO-SHIRU) ในการทํา มิโสะ-ชิรุ เราจะใสเครื่องปรุงตามใจ
ชอบหนึ่งหรือสองอยางลงตมในน้ําซุปซึ่งทํามาจากปลาโอแหงหรือปลาตัวเล็กๆตากแหง ฯลฯ 
ละลายเตาเจี้ยวบดลงไป ตมจนเดือดอีกครั้งเปนอันเสร็จเรียบรอย โดยทั่วไปเราจะเปลี่ยนเครื่องปรุง
ที่ใสในมิโสะ-ชิรุ ทุกวัน ไมเพียงแตใชผักตามฤดูกาล เชน หัวผักกาด มะเขือยาว เผือก ยังใสส่ิงอื่นๆ
ไดอีกดวย เชน เตาหูขาว แผนเตาหูทอด เห็ด เปนตน มิโสะ-ชิรุ กึ่งสําเร็จรูปที่สะดวกงายดายเพียง
รินน้ํารอนลงไปก็รับประทานได ก็มีวางจําหนายและเปนที่ชื่นชอบของคนโสดหรือคนที่อาศัยอยู
คนเดียว บางคนที่จะเดินทางไปตางประเทศก็จะพกพามิโสะ-ชิรุกึ่งสําเร็จรูปลงกระเปาเดินทางไป
ดวย 

20. อุดง เสนอุดง (UDON) ทําจากแปงสาลีผสมกับเกลือและน้ําเล็กนอย นวดและตัดเปน
เสนยาวๆใชเวลาในการปรุงนอย รับประทานสะดวกและราคาถูก จึงเปนอาหารอยางหนึ่งซึ่งจะขาด
เสียมิไดในชีวิตการกินอยูของคนญี่ปุน แมในปจจุบันที่อาหารทางตะวันตกเปนที่นิยมรับประทาน
กัน ไดมีการคนคิดน้ําซุปอุดง เครื่องปรุงอุดง ตลอดจนเครื่องโรยหนารูปแบบตางๆ จนอุดังไดเปนที่
ช่ืนชอบรับประทานกันมาทั้งใน ส่ีฤดูมาแตโบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันอากาศหนาวเย็นในฤดู
หนาวเปนความเพลิดเพลินอยางมากในการดูดซดอุดงซึ่งเพิ่งทําเสร็จรอนๆหลังจากเปาใหเย็นลง
เล็กนอย วิธีการปรุงอุดงมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปตามทองถ่ิน อีกทั้งมีความแตกตางในการ
ปรุงรสน้ําซุประหวางซีกภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก ซ่ึงสิ่งนี้แสดงใหเห็นความแตกตาง
ทางดานวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร 

21. โนะริมะขิ และอินะริ-ซุชิ (สุชิ) ซ่ึงสุชิ (SUSHI) เปนอาหารอยางหนึ่งที่นิยมทํา
รับประทานกันมากในครอบครัว โดยทั่วไปในเวลาที่มีงานเทศกาล ปกนิค งานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ 
ตลอดทั้ง ส่ีฤดู สุชิมีหลากหลายชนิด เชน โนะริมะขิ (NORIMAKI) อินะริ-ซุชิ (INARI-ZUSHI) 
ชิระชิ-ซุชิ (chirashi-zushi=ขาวปลาดิบกับอาหารทะเล ผัก ไข เห็ด ฯลฯ) นิงิริ-ซุชิ (nigiri-zushi=ขาว
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ปนหนาปลาดิบหรือสุก ปลาหมึก ไข ฯลฯ) โอะชิ-ซุชิ (oshi-zushi=ขาวอัดหนาปลาดิบ) รสชาติของ
สุชิ ของในแตละครอบครัวก็จะแตกตางกันไป สุชิทําจากขาวสุชิ ซ่ึงปรุงรสดวยน้ําตาล น้ําสม เกลือ 
ฯลฯ แตงหนาดวยของจากทะเลและภูเขาสีสันตางๆนานา มองดูงดงามชวนรับประทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง โนะริมะขิ หรือขาวสุชิที่ใสเครื่องตางๆไวตรงกลางแลวหอในสาหรายแผนใหญอังไฟเปน
รูปเรียวยาวกับอินะริ-ซุชิ หรือขาวสุชิยัดใสในแผนเตาหูทอด ซ่ึงปรุงรสดวยน้ําตาล โชยุ ฯลฯ กลาว
ไดวา เปนสุชิที่ไดรับความนิยมอยางมากในการจัดเปนโอะเบนโต (obentoo=อาหารกลอง)มื้อ
กลางวัน 

22. โอะนิงิริ ขาวปน โอะนิงิริ (ONIGIRI) เปนอาหารชนิดหนึ่งที่คุนเคยมาแตโบราณกาล
สําหรับคนญี่ปุนซ่ึงรับประทานขาวเปนอาหารหลัก ทําโดยใสขาวรอนๆที่เพิ่งหุงเสร็จไวในมือ ใส
เครื่องตามแตชอบไวขางในแลวใชมือปนใหขางในนุม และขางนอกแนนเปนปน รูปลักษณะและ
ขนาดมีหลากหลาย โอะนิงิริ รูปสามเหลี่ยมหรือรูปไขขนาดใหญ สะดวกที่จะพกพาเปนอาหาร
กลางวันเวลาไปชมดอกไมในฤดูใบไมผลิ หรือไปงานแขงขันกีฬาในฤดูใบไมรวง โอะนิงิริ ปน
เล็กๆรูปไขหรือรูปดอกไมเหมาะสําหรับบรรจุในมะคุ-โนะ-อุจิ เบนโต (maku-no-uchi-bentoo=
อาหารกลองแบบญี่ปุนชนิดหนึ่ง) โอะนิงิริ ยังคงรับประทานไดอรอยแมหลังจากเย็นลงและจะใส
เครื่องที่ออกรสเค็มไวขางในเพื่อไมใหขาวเสียไดงาย 

23. โบะตะโมจิ หรือ โอะฮะงิ ขนมขาวเหนียวบดไสถ่ัวแดง โบะตะโมะจิ (BOTAMOCHI) 
หรือโอะฮะงิ (OHAGI) ซ่ึงมีรสชาติพื้นๆที่ชาวญ่ีปุนชื่นชอบมาแตสมัยกอน เปนขนมที่ทําจากขาว
เหนียวและถ่ัวแดงหวาน ถือกันวาเปนของเซนไหวบรรพบุรุษที่จะขาดเสียมิไดในชวงฮิงัง ซ่ึงเปน
สัปดาหที่มีชวงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเทากันในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง อันเปนชวงที่
ทําพิธีเซนไหวบรรพบุรุษ บางคนเรียกขนมชนิดนี้ที่ทําในฤดูใบไมผลิอันเปนฤดูที่ดอกโบตั๋น 
(botan)บานวา โบะตะโมะจิ ตามชื่อตนโบตั๋นและเรียกขนมชนิดน้ีที่ทําในฤดูใบไมรวงซึ่งดอกโคล
เวอร (ฮะงิ ในภาษาญี่ปุน) บานวา โอะฮะงิ ในปจจุบันแมเราสามารถซื้อหาขนมมากมายหลายชนิด
จากทั่วโลก แตวะงะชิ (wagashi=ขนมแบบดั้งเดิมของญี่ปุน) ก็ยังเปนที่ชื่นชอบของชาวญีปุน
จํานวนมากเสมอมา 
 กลาวโดยสรุปการนําหัวขอทางวัฒนธรรมญี่ปุนมาสอนภาษานั้นในประเด็นที่นักศึกษา
จําเปนตองรูไดแกดานวัฒนธรรม มารยาทในสังคม มารยาทในการรับประทานอาหาร การ
รับประทานอาหาร การสั่งอาหาร การเขาแถวรอรับอาหาร การนั่ง การยืน และเทศกาลตางๆ 
ตลอดจนการแตงกาย การออกงานสังคม วิธีการทํางาน และการบันเทิงตางๆโดยเนนหัวขอที่มี
ความหลากหลายขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน และหัวขอวัฒนธรรมเหลานี้จะนําไปสรางเปน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงครอบคลุมวัฒนธรรมประเพณีการแตงกาย การจัดดอกไม พิธีการ
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ชงชาแบบญี่ปุน มารยาทในการรับประทานอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหารตลอดจน
อาหารญี่ปุน เพราะหากเขาใจวัฒนธรรมเหลานี้ ผูเรียนสามารถเขาถึงวัฒนธรรมของญี่ปุนได 
 
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

อาจารยผูสอนภาษาจําเปนตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหมีความรูที่เปนปจจุบันและ
สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
ชวยสงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนตามเอกัตภาพ ชวยใหการเรียนมีขอมูลยอนกลับทันที ทําใหผูเรียน
เกิดความตื่นเตน ไมเบื่อหนาย สามารถเรียนรูไดซํ้าๆ หลายครั้งตามที่ตองการ ในปจจุบันมีการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษามากขึ้น เพราะฉะนั้นอาจารย
ผูสอนภาษาในอนาคตจะใชคอมพิวเตอรในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา เพราะจะชวยพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียน และความสามารถในการสื่อสารกับประชาคมโลก (สุพัฒน สุกมล
สันต, 2541: 29; ผาน บาลโพธิ์, 2539: 4; Warschauer, 1996:172; Chapelle, 1997:19; Griesshaber, 
1998:214; Lai and  Kritsonis, 2006:79) 
 

6.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษา เรียกวา CALL 

(Computer Assisted Language Learning) ซ่ึงเปนที่นิยมเรียกกัน คือ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา มี
นักการศึกษาและนักวิจัยไดใหความหมายของคําวาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

 Phillips (1986: 7) กลาวถึงลักษณะของคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษาไวสรุปได
วา การเรียนการสอนจะเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner-centered) โดยคอมพิวเตอรจะเปน
เครื่องมือสําหรับผูเรียนที่จะเรียนรูประสบการณทางการเรียนดวยตนเอง 

Jones and Fortescue (1987: 5) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน
ภาษาสรุปไดวา เปนเครื่องมือในการแสดงเนื้อหา เปนตัวเสริมแรง และชวยในการทดสอบ
โครงสรางทางภาษา โดยคอมพิวเตอรจะแสดงตัวอยางของกฏการใชภาษาใหผูเรียนดู จากนั้น
ผูเรียนจะตองตอบคําถามเพื่อเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฏนั้นและที่สําคัญคอมพิวเตอรจะให
ขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่เที่ยงตรงและรวดเร็ว 

สุพัฒน สุกมลสันต (2541: 29) ไดกลาวความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชความสาม
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รถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละ
หนาจอภาพ โดยเนื้อหาความรูในคอมพิวเตอรชวยสอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่แตกตาง
กันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสรางของเนื้อหา และการเรียนการสอนจะเนนให
ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยคอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือสําหรับผูเรียนที่จะเรียนรูประสบการณ
ทางการเรียนดวยตนเอง  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามรถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อ
ประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อ
ถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมากที่สุด โดย
ที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพ โดยเนื้อหาความรูในคอมพิวเตอรชวย
สอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสราง
ของเนื้อหา 

ผาน บาลโพธิ์ (2541: 6) กลาวถึง CALL (Computer Assisted Language Learning 
Program) คือ การใชคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งในการเรียนภาษา ผูเรียนเรียนภาษาจากโปรแกรม 
หรือซอฟแวรที่เปนแบบฝกหัด หรือบทเรียน ใน 3 ลักษณะ กลาวคือ 1. ใชเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
หรือบทเรียน 2. ใชเปนบทเรียนหรือแหลงความรูสําหรับผูที่สนใจหรือ 3. ใชกับกิจกรรมการสอน
เปนกลุมใหญ กลุมยอยหรือรายบุคคล ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายการสอนหรือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีใช 

Levy and Stockwell (2006: 110) กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาเปนการสอนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจในการเรียนภาษามากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนไดดี ซ่ึงบทเรียนที่ดีนั้นไดมาจากการออกแบบบทเรียน การสอน และการประเมินผลที่ดี 

Chapelle (2007:19) ไดกลาวความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงเนื้อหา เปนตัวเสริมแรง และชวยในการทดสอบโครงสรางทาง
ภาษา โดยคอมพิวเตอรจะแสดงตัวอยางของกฏการใชภาษาใหผูเรียนดู จากนั้นผูเรียนจะตองตอบ
คําถามเพื่อเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฏนั้นและที่สําคัญคอมพิวเตอรจะใหขอมูลยอนกลับ ที่
เที่ยงตรงและรวดเร็ว  

Hubbard (2009:7) ไดกลาวความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา คอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาเปนเทคโนโลยีส่ือการสอนที่ทันสมัยซ่ึงอยูในรูปของซอฟแวรคอมพิวเตอร ที่อาจารย
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ผูสอนใชเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูภาษาของผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูตางกันใชเปน
ส่ือการสอนชนิดหนึ่งในชั้นเรียนแตทีสําคัญไมสามารถใชสอนแทนครูไดทั้งหมด 

กลาวโดยสรุป คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เปนการเรียนรูดวยส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี
ความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาและการประเมินและมีความทันสมัย ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับ
บทเรียนไดคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาจะเปนการถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหา
ทีละหนาจอภาพและผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการของตนเองและตามชวงเวลาที่
ตองการศึกษา ที่สําคัญคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหการเรียนรูภาษาของผูเรียนมีประสิทธิภาพดี
ขึ้น  

 
6.2 ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) มีพัฒนาการควบคูไปกับการพัฒนาศาสตรการเรียน

การสอนภาษา กลาวคือ ทฤษฏีการเรียนรูและวิธีการเรียนการสอนภาษา ซ่ึง Warchaure (1996:129); 
Torut (1999: 2-20); Chapelle (2007:205); Hubbard (2009:74) ไดแบงพัฒนาการของคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาออกเปน4ยุคดังนี้คือ  1) คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม 
(Behavioristic CALL) 2) คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
CALL) 3) คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย (Integrative CALL – 
Multimedia CD-Rom) 4) คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ต (Integrative 
CALL - Internet) ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยมนั้น มีแนวคิดในการสอนเนน
ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีการใชความชํานาญ ทฤษฏีการฟงพูด และทฤษฏีภาษาศาสตร
โครงสราง ทั้งนี้มีหลักในการเรียนรูภาษาที่สําคัญคือ การใหความสําคัญกับสิ่งเรา การตอบสนอง 
การเสริมแรง การเรียนรูภาษา คือกระบวนการของการสรางความเคยชินจนเกิดเปนนิสัย ให
ความสําคัญกับการปฏิบัติและฝกฝน เรียนรูโดยการเลียนแบบและทําซ้ําๆ การใหผลสะทอนกลับ 
และลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรในยุคนี้สวนใหญเปนแบบฝกหัด เพื่อปฏิบัติและฝกฝน 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความถูกตองของภาษามากกวาความคลองแคลวในการใชภาษา อยางไร
ก็ดีคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ไมไดรับการยอมรับจากนักทฤษฏีและนักปฏิบัติในเชิง
เหตุผลและการสอน  

สวนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร ไดแนวคิดวิธีการสอนในดาน
ทฤษฏีความรูความเขาใจ ทฤษฏีทางจิตวิทยา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และไวยากรณปริวรรต 
ซ่ึงทฤษฏีเหลานี้มีหลักในการเรียนรูภาษาที่สําคัญคือการเรียนรูเปนกระบวนการของการคนพบ การ
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แสดงความหมายและการพัฒนาใหความสําคัญกับหนาที่ภาษา เนนการนําภาษาไปใช เนน
ความสามารถในการสื่อสารและรูปแบบของภาษาที่ใช กระตุนใหนักเรียนไดใชภาษา และลักษณะ
สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนในยุคนี้ เนนที่การสื่อสารมากกวาการฝกฝนและทําแบบฝกหัด การ
นําเสนอกิจกรรมเปนการใชภาษาในสถานการณตางๆ การอานเรื่อง การสรางขอความใหมๆ ใชการ
อานเพื่อช้ีนํา ใหแบบฝกหัดเติมคําในชองวาง เปนการประยุกตส่ือการสอนเพื่อใชในการเรียนการ
สอนที่จริงจังขึ้น อยางไรก็ดี คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ การนํามาใชสวนใหญเปนการ
ทดลองใชยังไมไดใชเปนพื้นฐานของการศึกษา นอกจากนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนภาษายุคบูรณา
การแบบสื่อหลากหลาย ไดรับแนวคิดวิธีการเรียนการสอนจากทฤษฏีมนุษยนิยม หลักในการเรียนรู
ภาษาที่สําคัญ คือการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนความหมายของภาษา ใชส่ือการสอนที่
เหมาะสมกับสถานการณ มีความหมายและนําไปใชไดจริงอยางคลองแคลว ใหความสําคัญกับการ
เรียนรูภาษาแบบมีปฏิสัมพันธ พิจารณาปจจัยของผูเรียน เชน อายุ ความสนใจ รูปแบบการเรียนรู 
แรงจูงใจ ภาระงานเกี่ยวของกับความสนใจและประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียน เนนการนํา
ภาษาไปใช ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก มากกวาจะเปนผูปอนขอมูล และลักษณะสําคัญของ
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ คือ คอมพิวเตอรซอฟแวรประกอบดวยส่ือหลากหลาย เชน 
ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และเทปโทรทัศน การสรางใชแนวการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร เพื่อสรางแรงจูงใจจากภายในของนักเรียน กระตุนใหเกิดกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
และผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการรวบรวมสื่อหลากหลายไวดวยกัน ผูเรียนสามารถเรียนรูและ
ประเมินความกาวหนาดวยตนเอง สภาพแวดลอมในการเรียนรูภาษาอยูในสถานการณที่เปนจริง
มากขึ้น ผูเรียนไดใชทักษะทั้งสี่ดาน คือ ฟง พูด อาน เขียน ผูเรียนเรียนบทเรียนตางๆ เชน คําอธิบาย
ไวยากรณ อภิธานศัพท การออกเสียง และแบบฝกหัด เปนตน สวนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษายุค
ภาษาบูรณาการอินเตอรเนต ไดรับแนวคิดวิธีการสอนจากทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงให
ความหมายกับการใชอินเตอรเนตในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูเนื้อหาภาษาผานการมี
สวนรวม มีจุดมุงหมายและมีการยอนผลกลับหลักสูตรยืดหยุนครูเปนผูอํานวยความสะดวกและผู
แนะนําความคิดซึ่งชวยสรางแรงจูงใจนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค 
เห็นความผิดพลาดของตนเอง แบบเรียนเปนแหลงความรูควบคูกับส่ืออิเล็กทรอนิคส หองเรียนเปน
ศูนยรวมความทันสมัยขนาดยอมที่เต็มไปดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิคสและลักษณะสําคัญของ
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ คือเปนที่รวบรวมสื่อหลากหลายประเภทจากอินเตอรเนต เชน 
ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีทัศน มีการเชื่อมแหลงความรูตางๆทางอินเตอรเนต
เขาดวยกันดวยความเร็วสูง ยึดตามแนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สรางแรงจูงใจจาก
ภายในของนักเรียนเพื่อการสื่อสารที่เปนธรรมชาติกระตุนใหมีกิจกรรมระหวางผูเรียนและผูใช
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อินเตอรเนตทั่วโลก สภาพแวดลอมในการเรียนรูภาษาอยูในสถานการณที่เปนจริงมากขึ้น ผูเรียนได
ใชทักษะทั้งสี่ คือ ฟง พูด อาน และเขียน ใหความสําคัญกับเนื้อหาที่หลากหลายและวัฒนธรรม ที่
แตกตางกัน ทั้งนี้มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชชวยในการสอนภาษา เชน การติดตอทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-mail หรือ electronic mail) การถายโอนขอมูล (FTP หรือ File Transfer 
Protocol) เวิลคไวดเว็บ (WWW หรือ World Wide Web) และการคุย (Chat) (Chapelle, 2007:207; 
Hubbard, 2009:82) 
 

6.3 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 การสอนภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนวิธีการสอนที่มีความทันสมัยและ
งายตอเรียนรูของผูเรียนโดยมุงเนนความแตกตางของบุคคลซึ่งนักการศึกษาและนักวิจัยหลายทาน  
ไดสังเคราะหประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในลักษณะตางดังนี้คือ  Warchaure 
(1996:129); Torut (1999: 19); Chapelle (1997:19); Stolurow (1980 : 394-396);  Alessi and Trollip 
(1985: 51-53) 

1. แบบฝกหัด แบบฝกทักษะปฏิบัติ แบบทบทวน เปนบทเรียนเนนการฝกหัดตามความรู
พื้นฐานของผูเรียนและชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญในทักษะทางภาษาที่ตองการ การฝกจะ
แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ การนําเสนอสิ่งเรา การรับการตอบสนองจากผูเรียน และการใหผลยอนกลับ
ทันที ลักษณะบทเรียนจะมีคําถามใหผูเรียนตอบหลากหลายรูปแบบ คอมพิวเตอรชวยสอนนี้ พัฒนา
มาจากทฤษฏีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมและทฤษฏีการฟง พูด  

2. การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเนื้อหา นําเสนอบทเรียนในรูปแบบของกราฟฟค เทป
โทรทัศน ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเลื่อน ซ่ึงรวมกิจกรรมการเรียนรูประเภทแบบฝกหัดดวย 
บทเรียนประเภทนี้จะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบบเสนตรง จะมีการแสดงกรอบเนื้อหาที่สอน มีการ
ถามคําถาม มีการตรวจคําตอบ และมีการใหขอมูลยอนกลับ ถาผูเรียนตอบถูกก็จะไดเรียนกรอบ
ตอไป ถาตอบผิดจะมีการชวยเหลือ และ/หรือสอนซอมเสริมกอน แลวจึงกลับไปถามคําถามเดิม อีก
แบบหนึ่งคือแบบสาขา จะมีการแสดงกรอบเนื้อหาท่ีสอนและกรอบคําถามใหผูเรียนไดตอบ การ
ตอบทุกครั้งจะถูกประเมิน และกรอบสอนใหมที่เหมาะสมจะแสดงออกมา โดยมีพื้นฐานอยูบนการ
ตอบสนองของผูเรียน  

3.  แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา เปนบทเรียนเพื่อใชสงเสริมใหมีการวิเคราะห 
คิดอยางมีระบบ มีการอภิปราย และใชกิจกรรมการเขียนรูปแบบของโปรแกรมชนิดนี้ไมนิยมใชใน
การสอนเนื้อหา มีจุดประสงคเพื่อสรางปฏิสัมพันธทางภาษาผานสถานการณที่ตองแกปญหา มี
เงื่อนไขหรือปญหาที่ทาทายใหผูเรียนทําการแกไข  
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4. แบบเกมคอมพิวเตอร หลักการคือเพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู สราง
สภาพแวดลอมทางการเรียนรูทีสนุกสนาน และเพื่อจูงใจนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม
เกมการศึกษาที่ดี ควรมีจุดประสงคที่ชัดเจนดวย ทั้งนี้เกมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใหความสําคัญ
กับการนําเสนอความสนุกสนานในสภาพแวดลอมที่ทาทายตอผูเรียน  

5. คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียน แบงเปนดานตางๆ เพื่อใชประมวล
ขอมูล เปนเครื่องมือที่นิยมใชมากที่สุด เพื่อสรางเอกสารฯ เพื่อใชตรวจคําผิด เพื่อใชตรวจไวยากรณ 
อยางไรก็ตามโปรแกรมตรวจไวยากรณนี้มีความสามารถในการใชจํากัดและถูกสรางมาเพื่อเจาของ
ภาษามากกวาผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และใชเพื่อหาขอมูลที่มีความสัมพันธกัน ใชเพื่อ
การเขียนแบบรวมมือ ใชเพื่อเปนโปรแกรมอางอิง และใชเพื่อเขียนโปรแกรม  

6. การใชอินเตอรเนต อินเตอรเนตเปนสื่อการสอนแบบหลากหลายที่มีทั้งขอความ รูปภาพ 
เสียง เทปโทรทัศน และภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการใช คือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส การถายโอน
ขอมูล ตลอดจนเครือขายขอมูล  

7. ประเภทการสอบ เปนการทดสอบนักเรียนหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหา หรือฝกปฏิบัติไป
แลวดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  โดยสรางขอสอบวิชาที่ตองการสอบไวลวงหนาใน
แผนโปรแกรม เมื่อถึงเวลาสอบก็แจกแผนโปรแกรมที่บรรจุขอสอบใหผูเรียนคนละแผน แลวทํา
ขอสอบโดยปอนคําตอบลงไปที่แปนพิมพ เมื่อทําเสร็จแตละขอ เครื่องจะตรวจผลใหทราบทันที 
และเมื่อครบทุกขอแลว จะประเมินผลการสอบของผูเรียนคนนั้นวาผานหรือไมผานไดทันทีเชนกัน  

8. ประเภทการเรียนแบบสนทนา เปนโปรแกรมที่พยายามใหเปนการพูดคุยระหวางผูสอน
และผูเรียน โดยเลียนแบบการสอนในหองเรียน เพียงแตวาแทนที่จะเปนเสียงเปนการบันทึกเสียงที่
ผูสอนเพื่อตองการจะใหผูเรียนไดตอบคําถามการสนทนาทางภาษาและเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษและการฟงภาษาอังกฤษไดดี และ  

9.  ประเภทแบบรวมวิธีการตางๆเขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซ่ึงมีความตองการวิธีการสอน
ของผูเรียน หรือองคประกอบและภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอาจจะมีทั้ง
ลักษณะที่เปนการใชสอน เกมส การไตถาม รวมทั้งการแกปญหา และการฝกปฏิบัติ  

กลาวโดยสรุปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีหลายรูปแบบ เชนแบบสอนเนื้อหา 
แบบฝกหัด แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา แบบเกมคอมพิวเตอร เปนตน คอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียนในดานตางๆ เชน ใชตรวจคําผิด ตรวจไวยากรณ หาความ
ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เปนตน และ เปนเครื่องมือท่ีใชการเรียนรู อีกทั้งสามารถชวยผูเรียนใหมี
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แรงจูงใจในการเรียนภาษา ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดวยกิจกรรมที่นาสนใจและดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนไดดีและสงเสริมความสามารถการเรียนภาษาของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

6.4 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น เปนลักษณะการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาดังที่ตามที่นักทฤษฎีทั้งหลาย เชน ทักษิณา  สวนานนท (2530: 211-
213); Warchaure (1996:129): Murday et al. (2008:125) ไดกลาวลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาไววา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องจากโปรแกรมสอนบทเรียน
สําเร็จรูปทั่วไป และนักวิชาการและนักวิจัยไดนํามาสอนภาษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาของ
ผูเรียนใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงลักษณะสําคัญๆของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้นมีลักษณะคือ  เร่ิม
จากสิ่งที่รูไปถึงสิ่งที่ไมรู จัดการสอนใหเนื้อหาเรียงไปตามลําดับ ซ่ึงเรียกวา “Linear Sequence” เร่ิม
จากเรื่องที่ผูเรียนรูอยูแลว ไปหาเรื่องใหมๆที่ยังไมรู โดยทําเปนกรอบหลายๆกรอบ ผูเรียนจะคอยๆ
เรียนไปทีละกรอบจากงายไปสูยาก เนื้อหาที่คอยๆเพิ่มขึ้น จะตองเพิ่มขึ้นทีละนอยๆ คอนขางงาย
และมีสาระใหมไมมากนัก ความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แต
ละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว การแนะนําความรูเนื้อหาใหมทีละมากๆ จะ
ทําใหผูเรียนสับสนไดงาย ในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคนมีสวนในการทํากิจกรรม
ตามไปดวย เชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใชคิดตามอยางเดียว เพราะจะทําใหเบื่อ การเลือก
คําตอบที่ผิด อาจทําใหตองกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกา หรือไมก็เปนกรอบใหมที่
อธิบายถึงความเขาใจผิด หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือถาเปนคําตอบที่ถูกตอง ผูเรียนก็จะได
เรียนเรื่องใหมเพิ่มเติม การไดรูเฉลยและไดรับคําตอบหรือรูผลในทันที จะทําใหผูเรียนมีความ
สนุกสนานไปดวย คําตอบที่ถูกมักไดรับคําชมเชย ทําใหมีกําลังใจ สวนคําตอบที่ผิด บางทีก็อาจถูก
ตําหนิซ่ึงก็ไมมีใครไดยิน ทําใหไมรูสึกอับอาย หรือหมดกําลังใจ  

การเรียนวิธีนี้ ทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง และใชเวลาในการทบทวน
บทเรียนหรือคิดตอบคําถามแตละขอนานเทาใดก็ได ผูเรียนจะไมรูสึกกดดันดวยเวลาที่ถูกกําหนด ที่
จะตองรอเพื่อน หรือตามเพื่อนไมทัน การเรียนในลักษณะนี้ เปนการเรียนโดยเนนที่ความถนัดของ
แตละบุคคล แตละคนจะมีความถนัดตางกัน แมแตในวิชาเดียวกัน การเรียนบทเรียนแตละบทก็จะ
ใชเวลาไมเทากัน ในการเสนอบทเรียนลักษณะนี้ การทําสรุปทายบทเรียนแตละบท จะชวยให
ผูเรียนไดวัดผลตนเอง การสรุปนั้นหมายถึงสรุปเนื้อหา และสรุปการติดตามผลของนักเรียนดวยวา 
ผูเรียนใชเวลามากนอยเพียงใด ผลเปนอยางไร จําเปนตองคนควา หรือทํางานเพิ่มเติมหรือไม การ
เรียนในหองเรียนยิ่งครูทดสอบบอยเทาไร การเรียนก็ยิ่งมีผลเทานั้น แตการทดสอบธรรมดามีปญหา
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เร่ืองการตรวจ ยิ่งถาผูเรียนในชั้นเรียนมีมากก็อาจยิ่งเสียเวลามาก ความกระตือรือรนของผูเรียน
อาจจะคอยๆหมดไป หากครูไมขยันพอ การทํากรอบบทเรียนแตละบทนั้น ถาทําไดดีเราจะสามารถ
วิเคราะหคําตอบไปไดดวย ประสบการณของนักเรียนแตละคนอาจทําใหคําตอบแตกตางกันออกไป 
เราสามารถวิเคราะหจากคําตอบของนักเรียนไดวา การท่ีเลือกตอบขอนั้น ในกรณีที่เปนการใหเลือก
คําตอบที่ถูก ถาเปนคําตอบที่ผิด ก็เพราะอะไร อาจจะเปนเพราะสับสนกับเรื่องอื่นตีความคําถามผิด 
หรือไมเขาใจเลย การทําแบบทดสอบก็ดี หากผูทําสามารถเรียบเรียงเนื้อหาไดเปนขั้นตอนจริงๆ 
ผู เรียนควรทําไดถูกทั้งหมด ซ่ึงบางทีก็ทําใหผู เ รียนเกิดความเบื่อหนายได และการกําหนด
วัตถุประสงคไวปลายทางวา ตองการใหผูเรียนไดเรียนอะไรบาง จะชวยใหการแบงเนื้อหาซึ่งจะตอง
เรียนไปตามลําดับทําไดดีขึ้น ไมออกนอกลูนอกทางดวย (Murday et al., 2008:125) 

จากแนวคิดที่ไดสังเคราะหมาขางตนสรุปไดวา ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาไดรับการพัฒนามาจากบทเรียนสําเร็จรูป เปนการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง โดยมี
จุดมุงหมายที่จะตอบสนองในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลของผู เ รียน  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการศึกษาเปนรายบุคคล ตอจากนั้นไดนํามาเปนเครื่องมือในการสอนภาษาเพื่อ
เสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาของผูเรียนมากขึ้นและเพิ่มความสามารถทางการเรียนภาษาไดดีขึ้น 
ซ่ึงเรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และนํามาสรางบทเรียนสอนภาษาไดอยางหลากหลายตาม
ความตองการของผูเรียน  
 

6.5 โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้น ลักษณะทั่วไปของโครงสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนไว (ถนอม 
เลาหจรัสแสง, 2541: 130-132; Lai and Kritsonis, 2006:79) ไดกลาววา ลักษณะโดยทั่วไปแลวตาม
โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่ใชอยูในปจจุบันมีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่
นิยมใชและนิยมออกแบบเพื่อนําไปสราง เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตางๆและมี
กิจกรรมสอนภาษาที่หลากหลายและสอนทักษะภาษาที่หลากหลายทั้งทักษะการอาน ทักษะการ
เขียน ทักษะการฟง และทักษะการพูดสนทนา ซ่ึงโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษานั้นมีอยู 2 รูปแบบ คือ แบบเสนตรง (Linear) และแบบสาขา (Branching)  

1. บทเรียนแบบเสนตรง (Linear) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนตรงนี้มีรูปแบบ
คลายกับบทเรียนแบบโปรแกรมการนําเสนอเนื้อหาและแบบฝกจะนําเสนอเรียงตอกันไป เมื่อเขาสู
บทเรียนแลวผูเรียนจะศึกษากรอบเนื้อหาตางๆเปนลําดับจากงายไปหายากตั้งแตเร่ิมตนจนจบ
บทเรียน ผูออกแบบอาจประเมินการเรียนรูโดยการแทรกกรอบคําถามหรือแบบฝกหัดเปนชวงสั้นๆ 
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ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความแนใจวา ผูเรียนเขาใจเนื้อหาในกรอบแรกกอนที่จะศึกษาในกรอบตอไป 
โครงสรางแบบเสนตรงนี้จะไมคอยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูเรียนทุกคน
จะศึกษาเนื้อหาและทําแบบฝกหัดเปนลําดับขั้นตอนเดียวกันทั้งหมด ดังจะเห็นไดจากภาพประกอบ 

2. บทเรียนแบบสาขา (Branching) เปนบทเรียนที่ใหความยืดหยุนในการเลือกรูปแบบการ
เรียนและกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนได
อยางหลากหลายตามความสนใจ โดยที่ผูออกแบบจะวัดความรูของผูเรียนหรือผูใชบทเรียนจะทํา
การทดสอบพื้นความรูของผูเรียนดวยขอสอบวัดระดับความ (Placement Test) เพื่อกําหนดระดับ
ความรูใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบไว การออกแบบเฟรมเสริมเนื้อหาเพ่ือขยาย โดย
การยกตัวอยาง การใหคําแนะนําหรือแสดงผลปอนกลับที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุนใหผูเรียน
ไดคิดคนแสวงหาหรือเสริมใหผูเรียนเขาใจไดงาย สามารถนําผูเรียนไปยังจุดหมายปลายทางที่
ตองการได 
 

6.6 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีการประเมินผลเพื่อการนําไปใชใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดนักการศึกษาหลายทานไดเสนอรูปแบบการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาในลักษณะดังตอไปนี้ (Levy and Stockwell, 2006:135; Suh, 2002:672) 

1. การตั้งจุดประสงคและเนื้อหา (Purpose and Content) เปนสวนสําคัญที่ผูสรางตองคํานึง
อาจมีความสับสน และคลุมเครือ โดยสํารวจดูวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกําหนด
จุดประสงคของภาระงาน/กิจกรรมหรือไม เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม นําเสนอ
บทเรียนในบริบทของวัฒนธรรมทางสังคมที่เหมาะสมหรือไม สวนโครงสรางของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้น มีลักษณะดังตอไปนี้หรือไม เชน ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรู มีการบูรณาการความรูใหมใหสอดคลองกับความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน 
ชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและระลึกความรูใหมที่ไดเรียน ผูเรียนสามารถเขาใจ ใชไดงายและไม
สลับซับซอน และมีขอเสนอแนะใหผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษา นอกจากนั้นการควบคุมการเรียน
ของผูเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนดวยตนเองจะชวยให
เกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นหรืออาจจะเกิดการเรียนรูไดนอยลง ซ่ึงอาจจะเกิดกับผูเรียนที่ไมมีความรูทาง
คอมพิวเตอรอยางพอเพียง ดังนั้นผูสอนที่ประเมินลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
ในดานการควบคุมการเรียนของผูเรียนจะตองตั้งคําถามตอไปนี้ คือมีความเหมาะสมหรือไมที่จะให
ผูเรียนเปนผูควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปด
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โอกาสใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองหรือไม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกระดับความยากงายของกิจกรรมหรือไม  

2. รูปแบบการนําเสนอ (Presentation Style) รูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน การใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ เสียงประกอบ โดยการใชเสียง
สามารถใชเพื่อเปนเสียงเตือน ใหแรงเสริม อธิบายเนื้อหา ใหคําแนะนํา มีการใชภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ชวยเราความสนใจ ภาพประกอบชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพเนื้อหาที่เปนนามธรรม
หรือกระบวนการตางๆที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  

3. การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) มีการใหขอมูลยอนกลับจัดเปนการใหการเสริมแรง มี
การนําเสนอเนื้อหาที่ถูกตองในกรณีที่ผูเรียนตอบคําถามผิด มีการใหขอมูลยอนกลับที่เปนภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหวจะชวยใหผูเรียนมีความรูทางดานคําศัพทเขาใจความหมายดีขึ้น 
 

6.7 ขอดีของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีขอดีในการนําไปใชกับการสอนภาษาซึ่งนักทฤษฎีหลายทานได
กลาวถึงขอดี และประโยชนของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไว ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2541: 12); Levy and Stockwell (2006:135) ไดกลาวถึงขอดีของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาไววา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้นมีขอดีก็คือการที่ผูเรียนไดรับประโยชนจาก
การเรียนรู และสามารถชวยผูเรียนใหมีความตองการที่จะเรียนเพราะมีความสะดวกและมีเที่ยงตรง
ในการประเมิน ซ่ึงในขอดีในแนวความคิดของนักการศึกษาและนักวิจัยนั้นมีลักษณะดังนี้คือ ขอดี
ของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน มีนักการศึกษาจํานวนมากไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษามีคุณคาตอการเรียนการสอนหลายประการดวยกัน ซ่ึงไดแก คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจาก
ความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนที่เรียนออนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝน
ทักษะและเพิ่มเติมความรูเพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนของตนใหทันผูเรียนอื่นได ดังนั้นผูสอนจึง
สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการสอนเสริมหรือสอนทบทวนการสอนปกติในชั้น
เรียนได โดยท่ีผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํากับผูเรียนที่ตามไมทันหรือจัดการสอน
เพิ่มเติม ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลาและสถานที่
ซ่ึงผูเรียนสะดวก เชน แทนที่จะตองเดินทางมายังชั้นเรียนตามปกติ ผูเรียนก็สามารถเรียนดวยตนเอง
จากที่บานได นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที่ตองการ เปนตน และขอไดเปรียบที่
สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีถูกตอง
ตามหลักของการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นสามารถที่จะจูงใจผู เ รียนใหเกิดความ
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กระตือรือรน ที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรูในปจจุบันที่วา 
“Learning Is Fun.” ซ่ึงหมายถึง การเรียนรูเปนเรื่องสนุก  

ไดมีนักการศึกษาอีกหลายทานไดทําการศึกษาคนควาและไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาและไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการเรียนการ
สอนไวหลายประการอันมีความสอดคลองสัมพันธกัน แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องของ
รายละเอียดปลีกยอยอยูบาง ซ่ึงสามารถรวบรวมและสรุปถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยแยกออกเปนประโยชนตอผู เ รียน  ตอผูสอน  และตอการจัดการเรียนการสอน  ไดดังนี้
(Warschauer, 1996; Chapelle, 1997) 

 1. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนประโยชนตอผูเรียน โดยการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียน
ไปตามความสามารถของตนเอง เรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรง
ของการเรียนได การเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ โดยการใชผลยอนกลับทันทีในรูปของ
คําอธิบาย สีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย ผูเรียนไมสามารถแอบดูคําตอบไดกอน จึง
เปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริงกอนจึงจะผานบทเรียนนั้นไปได ซ่ึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพ
ของคอมพิวเตอรและจากการออกแบบโปรแกรมบทเรียน ผูเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่
ไดเรียนผานมาแลวซํ้าอีกกี่ครั้งก็ได ชวยลดเวลาเรียนของผูเรียน เมื่อเทียบกับการเรียนตามปกติ 
ผูเรียนสามารถกําหนดอัตราความกาวหนาของตนเองได เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีการ
ประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดทันที ชวยใหผูเรียนไดคิดโดยใชเหตุผล เนื่องจากตองคิด
หาทางแกปญหาอยูตลอดเวลา ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน เนื่องจากการเรียนดวย
ตนเองที่อาจประสบความสําเร็จหรืออาจลมเหลวก็ไดโดยไมรูสึกอับอายใคร ผูเรียนสามารถเรียน
เนื้อหาจากงายไปหาเนื้อหายากขึ้น เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการสรางโดยวิธีการ
ระบบ คอมพิวเตอรชวยสอน สามารถสอนมโนทัศนหรือทักษะชั้นสูง ซ่ึงยากแกการสอนโดยครู 
หรือตํารา การจําลองสถานการณโดยคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนเรียนไดงายขึ้นและ
ดีกวาการเรียนจากครู ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการของตนเอง ชวยใหเกิดการเรียนรูใน
ลักษณะการเรียนรูเปนรายบุคคลไดดี และผูเรียนมีอิสระในการเรียน ใครพรอมก็เรียนได โดยไม
ตองนัดแนะกับเพื่อนรวมชั้นและครูอาจารย 

2. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนประโยชนตอผูสอน โดยที่ผูสอนใชเวลาในการสอน
นอยลง จึงนําเวลาที่เหลือไปใชในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม และปรับปรุงการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ผูสอนมีเวลาในการดูแลผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น อีกทั้งเปดโอกาสให
ครูผูสอนไดพัฒนาการศึกษา สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ส่ือการสอนหรือหลักสูตร ให
มีประสิทธิภาพและกาวหนายิ่งขึ้น และชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ เพราะจากผลการวิจัย
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สวนมากพบวา บทเรียนที่มีลักษณะเปนแบบโปรแกรมสามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอน
แบบอื่นๆ โดยใชเวลานอยกวาทําใหสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาหรือแบบฝกหัดไดเต็มที่ตามความ
เหมาะสมและความตองการของผูเรียนหรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร และคอมพิวเตอรชวยสอนเปน
การสอนที่มีแบบแผน เพราะมีการวางแผนการสรางบทเรียนทุกขั้นตอน จึงชวยใหผูสอนสามารถ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนได  สามารถควบคุมผลสัมฤทธ์ิไดงาย  ถาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีการบันทึกการตอบคําถามและการทํางานของผูเรียนเอาไวดวย ผูสอน
สามารถตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไดอยางละเอียดและ
สามารถนําไปใชปรับปรุงบทเรียนไดดียิ่งขึ้นได สามารถเพิ่มวิชาสอนและเปนส่ือเสริมการเรียนรู
นอกเวลาได โดยครูเตรียมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความ
ตองการแบงเบาภาระครูในการสอนเสริมไดดี กรณีสถาบันการศึกษาใดที่ขาดแคลนครูผูสอนและ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานก็สามารถนําเอาคอมพิวเตอรชวยสอนไปชวยในการเรียนการสอนได เพราะ
คอมพิวเตอรชวยสอนใหคุณภาพในการเรียนการสอนที่คงตัว ใชเปนเครื่องมือในการสอนสาธิต
เร่ืองที่ยาก เชน จําลองการทํางานของสิ่งที่มองไมเห็นดวยตาเปลา ไดแก อะตอม โมเลกุลได 
นอกจากนี้สามารถลดการเสียหายหรือสูญเสียอันเกิดจากการใชของจริงในการสอนสาธิตได 

3. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ซ่ึงทําใหการเรียนการ
สอนเปนมาตรฐานมากขึ้น เพราะผูเรียนไดเรียนเหมือนกันหรือเทากัน โดยไมตองคํานึงถึงความ
หงุดหงิดหรือความนาเบื่อของผูสอนที่สอนวิชาเดียวซํ้าๆกันหลายหน ซ่ึงอาจทําใหคุณภาพของการ
สอนลดลงไดและสามารถนําขอมูลจากผลการเรียนของผูเรียนมาใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนหรือหลักสูตร เพื่อใหมีความกาวหนาและเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น สวนการ
แกไขหรือปรับปรุงบทเรียนสามารถทําไดงาย โดยสามารถแกไขเฉพาะในสวนที่ตองการเทานั้น 
สามารถสอนหรือฝกอบรมในลักษณะที่สมจริงใหกับผูเรียนได เนื่องจากเนื้อหาบางอยางไม
สามารถเรียนรูจากสถานการณจริงได ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูสอนได จึงทําใหสามารถทําการ
เปดสอนไดหลายวิชาตามที่ผูเรียนตองการโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนผูสอนหรือผูเรียนวามีเพียง
พอที่จะเปดสอนหรือไม ความแปลกใหมของคอมพิวเตอรชวยสอน จะเพิ่มความสนใจ ความตั้งใจ
ของผูเรียนไดมากขึ้น นอกจากนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ชวยใหการเรียนมีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หมายถึงมีประสิทธิภาพในแงที่สามารถลดเวลา ทําใหชวยทุนแรงผูสอนและมี
ประสิทธิผลในแงที่ทําใหผูเรียนสามารถบรรลุในจุดมุงหมายได และคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามี
คุณสมบัติเดนกวาสิ่งใดๆ ในดานความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

สรุปความวา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษามขีอดีคือสามารถชวยผูเรียนใหมีความตองการที่
จะเรียนเพราะมีความสะดวกและมีเที่ยงตรงในการประเมิน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนไปตาม
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ความสามารถของตนเอง เรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการ
เรียนได การเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ โดยการใชผลยอนกลับทันที ผูเรียนไดเรียน
เหมือนกันหรือเทากัน โดยไมตองคํานึงถึงความหงุดหงิดหรือความนาเบื่อของผูสอนที่สอนวิชา
เดียวซํ้าๆกันหลายหน ซ่ึงอาจทําใหคุณภาพของการสอนลดลงไดและสามารถนําขอมูลจากผลการ
เรียนของผูเรียนมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือหลักสูตร นอกจากนี้เปนประโยชนตอ
ผูสอน โดยที่ผูสอนใชเวลาในการสอนนอยลง จึงนําเวลาที่เหลือไปใชในการศึกษาคนควาหาความรู
เพิ่มเติม และปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ผูสอนมีเวลาในการดูแลผูเรียนแตละคน
ไดมากขึ้น 

 
6.8 ขอจํากัดของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีขอเสีย หรือขอจํากัดในการใชโปรแกรมอยูซ่ึง
นักวิชาการดานคอมพิวเตอรชวยสอนหลายทาน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ  (2543: 11); Chapelle 
(1997:19); Davies and Higgins (1980:73); Griesshaber (1998:214) ไดกลาววา การสราง
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา แรงงาน ความอุตสาหะและ
งบประมาณรายจายคอนขางสูง ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีอยูในปจจุบันมักจะมีจุดออนในเรื่อง
ของปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน เมื่อมีขอจํากัดเชนนี้ นักการศึกษาไดเสนอขอจํากัดของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาวามีลักษณะดังนี้คือ คอมพิวเตอรแมวาจะมีราคาลดลง แตใน
การที่จะนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนตองพิจารณาเพื่อใหคุมกับประโยชนที่จะไดรับ คาใชจาย 
ตลอดจนการดูแลรักษาดวย  การขาดวัสดุการเรียนการสอนที่มีคุณคา ในการใชคอมพิวเตอรและ
ซอฟทแวรที่ใช กับคอมพิวเตอรยี่หอหนึ่ง ก็อาจจะใชกับคอมพิวเตอรอีกยี่หอไมได และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมากเกินไป อาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายได ในการนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชตองมีการเตรียมความพรอมแกผูเรียนกอน เชน ความรูพื้นฐานที่จําเปน
กอนการใชโปรแกรม เปนตน ตลอดจนผูสอนตองเตรียมวางแผนการนําบทเรียนไปใชอยาง
เหมาะสมดวย ในการเลือกสรรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดมาตรฐานไวใชงานเปนสิ่งสําคัญ 
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่วางจําหนายในทองตลาดมีมากมาย สวนมากบทเรียนเหลานี้ได
ผานการตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิชาการ บางบทเรียนไมไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม
ตามหลักจิตวิทยาและการเรียนรู การหาบทเรียนที่เหมาะสมและตรงกับความตองการจึงยาก สวน
บทเรียนที่ผานการตรวจประเมินคุณภาพ สวนใหญจะมีราคาแพง ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแตละครั้งตองใชเวลา ผูเชี่ยวชาญดานตางๆและเงินทุนในการผลิตสูงกวาการผลิตสื่ออ่ืนๆ 
เชนหนังสือพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุอ่ืนๆ และขอมูลมัลติมีเดีย ดังนั้นจึงตองพิจารณาในชวงของ
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การออกแบบใหมาก เพื่อใหไดมาซึ่งงานที่คุมคากับเวลาและคาใชจาย นอกจากนั้น หากไมใชเปน
การใชเพื่อตองสอบ ผูเรียนจะมีแรงจูงใจในการใช คอมพิวเตอรชวยสอนนอย เปนการเรียนเชิง
บังคับ ปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนที่ผูสอนเปนศูนยกลาง และคอมพวิเตอรเปนเพียง 
ส่ือกลางที่ทําหนาที่ถายทอดใหผูเรียนแทนผูสอน หากใชคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเดียว ผูเรียนไม
รูจักกัน และขาดการติดตอส่ือสารระหวางเพื่อน ผูที่เรียนเร็ว จะสามารถศึกษาไปไดเร็วกวา และ
บางคนมีขอสงสัย ตองการคําอธิบายจากผูสอน จึงจําเปนตองใหผูสอนวางแผนวาบุคคลใดควรจะ
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะใด เชน บางคนอาจไมตองกลับไปทบทวน แตบางคนตอง
กลับไปทบทวนเพิ่มเติม หรือบางคนอาจจะตองใหผูสอนมอบงานและสอนพิเศษได ผูเรียนตองมี
ความซี่อสัตย ในการเรียนดวยตนเองจากคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะหากผูเรียนไมใชความคิด แต
ใชวีธีการดูเฉลยเลย ก็จะไมมีประโยชนตอผูเรียน  

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้นมีทั้งขอดีและ
ขอเสีย แตเมื่อเปรียบเทียบแลว จะมีขอดีมากกวาขอจํากัด เพราะผูเรียนสามารถใชประโยชนในการ
เรียนไดมากและคอมพิวเตอรชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน ชวยลดเวลาในการเรียนได
ดี ซ่ึงมีประโยชนตอผูเรียน ผูสอน และตอการเรียนการสอน  
 

6.9 การออกแบบบทเรียน 
ในการอออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้นมีหลักและวิธีหลายประการ

ดวยกัน ซ่ึง ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 27-30); Alessi and Trollip (1991: 72); Richards 
(2001:92) ไดกลาวถึงการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่ใชกันอยูในปจจุบันคือ ขั้นตอน 
การเตรียมการ โดยการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค เก็บขอมูล เรียนรูเนื้อหา สรางความคิด 
ขั้นตอน การออกแบบบทเรียน โดยการทอนความคิด วิเคราะหงานและคอนเซ็ปต ออกแบบ
บทเรียนขั้นแรก และประเมินและแกไขการออกแบบ ขั้นตอนการเขียนผังงาน ขั้นตอนการสราง
สตอรี่บอรด ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน ขั้นตอน
การประเมินและแกไขบทเรียน  

นอกจากนี้ สุกรี รอดโพธิ์ทองและคณะ (2540: 20-28) Lai and Kritsonis (2006:79) และ
Levy and Stockwell (2006:135) ยังไดใหหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ การออกแบบบทเรียน ประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะห
หลักสูตรและเนื้อหา เนื้อหาบทเรียนไดมาจากการศึกษา และวิเคราะหรายวิชา และเนื้อหาของ
หลักสูตรรวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและคําอธิบายรายวิชา หนังสือ ตํารา และเอกสาร
ประกอบในการสอนแตละวิชา หลังจากไดรายละเอียดของเนื้อหามาแลวโดยนํามากําหนด
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วัตถุประสงคโดยทั่วไป จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน เขียนหัวขอเร่ืองตามลําดับ
เนื้อหา เลือกหัวขอเรื่องและเขียนหัวขอยอย เลือกเรื่องที่จะนํามาสรางบทเรียน นําเรื่องที่เลือกมา
แยกเปนหัวขอยอยแลวจัดลําดับความตอเนื่องและความสัมพันธในหัวขอยอยของเนื้อหา จากนั้น
กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน วัตถุประสงคควรบงบอกถึงสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับ ซ่ึง
อาจจะเกิดขึ้นระหวางการเรียนหรือหลังการเรียนก็ได เชน ใชคําวา อธิบายได เปรียบเทียบได 
สามารถทําได วิเคราะหได เปนตน ดังนั้น วัตถุประสงคที่ดีควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
และการวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม โดยการกําหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนและมโนทัศนที่
คาดหวังวาจะใหผู เ รียนไดเรียนรู จากนั้นเขียนเนื้อหาส้ันๆ ทุกหัวขอยอยใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และเขียนมโนทัศนทุกหัวขอยอยจากนั้นนํามา ตอมาลําดับเนื้อหา ไดแก 
บทนํา ระดับของเนื้อหาและกิจกรรม ลําดับและความสําคัญกอนหลังของเนื้อหา ความตอเนื่องของ
เนื้อหาแตละกรอบ ความยากงายของเนื้อหา เลือกและกําหนดสื่อที่จะชวยใหเกิดการเรียนรู และ
พิจารณาในแตละกิจกรรมวาตองการใชส่ือชนิดใด แลวระบุในกิจกรรมนั้น และเขียนแผนผัง 
(Flowchart) เชน แสดงการเริ่มตน และจุดจบของเนื้อหา แสดงการเชื่อมตอ และความสัมพันธการ
เชื่อมโยงของบทเรียน แสดงปฏิสัมพันธของกรอบตางๆ ของบทเรียน และแสดงความตอเนื่องของ
วิธีการนําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการออกแบบจอภาพจําลองการแสดงผล (Stryboard) โดยมีบท
นําและวิธีการใชโปรแกรม การจัดกรอบหรือแตละหนาจอ การใหสี แสง เสียง ลาย ภาพ และ
กราฟกตางๆ การกําหนดแบบตัวอักษร การแสดงผลบนจอภาพและเครื่องพิมพ การจัดตําแหนงและ
ขนาดของกรอบเนื้อหา การออกแบบกรอบตางๆของบทเรียนและการนําเสนอ การออกแบบการวัด
และประเมินผล เชนการจับคู การเติมคํา แบบเลือกตอบ เปนตน การกําหนดขอบขายบทเรียน โดย
การจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมในการนําเสนอใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยกิจกรรมดังกลาว
จะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและการฝกดวย 

ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรมีการสรางบทเรียนประกอบดวยขั้นตอนที่
สําคัญคือการปอนขอมูลดานเนื้อหาและกิจกรรมโดยคํานึงถึงขอมูลที่จะแสดงบนจอ ส่ิงที่คาดหวัง
และการตอบสนอง และขอมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง ลําดับตอมาคือการพัฒนาบทเรียน 
โดยการใชโปรแกรมสําหรับการสรางบทเรียนโดยเฉพาะหรือใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษา
หนึ่ง โดยมีการตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เชน รูปแบบคําส่ังผิดพลาดเปนการใชคําสั่งไมถูกตอง
ตามขอกําหนดของภาษานั้น หรือแนวความคิดผิดพลาด เปนขอผิดพลาดเนื่องจากผูเขียนเขาใจ
ขั้นตอนการทํางานคลาดเคลื่อนและการทดสอบการทํางาน โดยการนําโปรแกรมที่สรางไปให
ครูผูสอนตรวจเนื้อหาตรวจดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน และนําไป
ทดสอบกับผูเรียนในสภาพการใชจริงเพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาขอบกพรองที่
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คาดไมถึงเพื่อนําขอมูลเหลานั้นกลับมาปรับปรุงแกไขโปรแกรมเพื่อนําไปใชตอไป ในขั้นตอนการ
ประเมินบทเรียน การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษากอนที่จะนําเอา
ไปใช การประเมินเปนสิ่งจําเปน โดยการตรวจสอบนั้นจะตองทําตลอดเวลา ในแตละขั้นของการ
ออกแบบบทเรียน ควรมีการทดสอบกอนนําไปใชงาน ซ่ึงในการประเมินบทเรียนนี้ ควรพิจารณาถึง
ส่ิงตอไปนี้ คือ ความถูกตองของเนื้อหา ขอกําหนดดานการสอน การใชหลักการเรียนการสอนหรือ
กลวิธีการสอน การออกบทเรียน การออกแบบหนาจอ การใชบทเรียน การจัดเอกสาร เครื่องมือชวย
การเรียน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น 
ตองมีขั้นตอนของการออกแบบ ซ่ึงจะตองเตรียมการ การออกแบบบทเรียน การเขียนแผนผัง การ
สรางสตอรี่บอรด การวิเคราะหเนื้อหา การสรางกิจกรรม การกําหนดขอบขายบทเรียน การพัฒนา
บทเรียน การสรางบทเรียน การประเมินบทเรียน รวมถึงการนําไปใช 
 

6.10 ลักษณะการใชคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ 
สําหรับระบบโปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้น การเลือก

โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรพิจารณาถึงลักษณะตางๆของโปรแกรมชวย
สรางบทเรียนดังนี้ (Wilheim, 1995: 225-223; Baron and Orwing, 1995: 145-146; Chapelle, 
1997:19; Hubbard, 2005:355; Lai and Kritsonis, 2006:79; Levy and Stockwell, 2006:135) 

1. ตัวอักษร ควรมีรูปแบบของตัวอักษร (Font Type) ขนาดและสีของตัวอักษรที่หลากหลาย 
ลักษณะของตัวอักษร (Font Style) แบบตางๆ เชน ตัวบาง ตัวหนา ตัวอักษรแรเงา เปนตน ลักษณะ
การแสดงขอความบนหนาจอ สามารถนําขอความจากโปรแกรมอื่นมาใชไดและสามารถคนหา และ
แทนที่ขอความได  

2. กราฟก (Graphic) ควรมีเครื่องมือในการสรางกราฟกที่หลากหลาย เชน สรางรูป
สามเหลี่ยม วงกลม เปนตน สรางภาพเคลื่อนไหว ภาพหมุน หรือภาพเคลื่อนที่ไดสามารถซอนภาพ
กับขอความได ใชภาพสะสมที่อยูในโปรแกรมหรือนําภาพจากโปรแกรมอื่น  

3. เสียง (Sound) มีความสามารถในการสรางเสียงจากเสียงพูด หรือสามารถใชเสียงที่มีอยู
ในโปรแกรมได  

4. การมีปฏิสัมพันธของบทเรียน มีรูปแบบของคําถาม คําตอบที่หลากหลาย เชน มีการตอบ
แบบเลือกตอบได มีการติดตามการตอบที่ผิดพลาด สามารถสรางการตอบสนองที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน และมีการสุมคําถามและคําตอบได  
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5. ความสามารถในการเชื่อมโยง สรางการเชื่อมโยงที่ไมจํากัดได สามารถเชื่อมโยงไดโดย
ใชคําตอบ เวลา หรือจํานวนครั้งในการตอบ  

6. การทํางานรวมกับสื่ออ่ืน ติดตอกับฮารดแวร ภายนอกและควบคุมไดอยางสะดวก ใช
งานรวมกับสื่อประสมอื่นได เชน สามารถซอนภาพจากวีดีทัศนได  

7. การควบคุมผูเรียน ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนได มีปุมที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียน
สามารถเริ่มตนโปรแกรมใหมได หรือสามารถกลับเขามาในตอนที่ตองการได ผูเรียนสามารถเขาสู
การคนหาคําศัพทหรือขอมูลอ่ืนไดโดยงาย  

8. การจัดการผลการเรียนรูของผูเรียน สามารถเก็บสะสมคะแนนของผูเรียน และแสดงผล
การเรียนของผูเรียนได รวมทั้งเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนทั้งหมด  

9. คาตัวแปร มีการใชคาตัวแปรในการสรางบทเรียน และมีตัวแปรที่หลากหลายใหเลือกใช 
และสามารถถายโอนคาระหวางโมดูลได  

10. การพิมพสามารถพิมพขอความและภาพกราฟกทั้งหมดหรือบางสวนของโปรแกรม  
11. การทดสอบ สามารถทดสอบขณะสรางบทเรียนได สามารถแกไขขณะทดสอบได และ

สามารถโยงไปมาระหวางการสรางบทเรียนและการทดสอบได  
12. อ่ืนๆมีโปรแกรมสาธิตวิธีใชงาน โปรแกรมสามารถใชงานกับระบบควบคุมอื่นๆได 
นอกจากนี้ ซอฟทแวรที่นํามาใชในการจัดระบบ ทําหนาที่รวบรวมงานสวนตางๆ ที่จัดทํา

ไวแลวจากซอฟทแวรประเภทอื่นๆ เชน โปรแกรมสรางภาพกราฟก โปรแกรมเสียง หรือโปรแกรม
ภาพเคลื่อนไหวตางๆ เพื่อใหมีการโตตอบกันได และซอฟทแวรออรเธอรร่ิง ที่รูจักกันกวางขวาง 
คือ  โปรแกรมออร เธอรแวร  (Authorware) ไดเร็คเตอร  (Director)  หรือ  มัลติมี เดีย  ทูลบุค 
(Multimedia ToolBook) ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบคือ เปนประเภทที่ใชในการเขียนคําส่ังสคริปต 
(Script-based Authoring system) การใชซอฟทแวรประเภทนี้ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
ตองใชวิธีการเขียนคําสั่งเปนรหัสภาษาทางคอมพิวเตอร เปนซอฟทแวรออรเธอรร่ิงระบบแรกๆ 
การสรางบทเรียนดวยซอฟทแวรประเภทนี้ ตองใชผูที่มีความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรม
ที่มีประสบการณ จึงจะสามารถสรางไดอยางรวดเร็ว การใชวิธีการเขียนคําสั่งสรางบทเรียนมีขอดี
ตรงที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของการควบคุม อุปกรณที่เก่ียวของ การควบคุมฐานขอมูลที่สรางขึ้น 
การเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายหรือการพวงตอกับอุปกรณภายนอกอื่นๆ และเปนประเภทที่ใชเมนู
คําส่ัง (Menu-based Authoring System) การใชซอฟทแวรประเภทนี้งายกวาประเภทแรก ผูสราง
สามารถเลือกใชคําสั่งจากรายการบนเมนูตางๆ ที่มีไวให แตจะมีขอเสียตรงที่รายการคําสั่งบนเมนูที่
มีใหมีอยูจํากัด จึงเปนขอจํากัดในการสรางบทเรียน ถาตองการรวมคําส่ังในการสราง หรือตองการ
เพิ่มขีดความสามารถของการใชงานจากเมนูคําสั่งที่มีให อาจจะตองใชวิธีการเขียนคําสั่งเขาดวย 
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และประเภทที่ใชไอคอนรูปภาพ (Icon-based Authoring System) เปนระบบออรเธอรร่ิงประเภทที่
นิยมนํามาใชสรางบทเรียนกันในปจจุบัน เนื่องจากผูสรางซอฟทแวรพัฒนาใหผูใชสามารถนําไปใช
งานไดมากขึ้นกวาเดิม เพียงแตเลือกเอาไอคอนที่เปนรูปภาพประเภทตางๆที่ผูพัฒนาโปรแกรมได
สรางไวใหมาเรียงตอกัน ก็สามารถสรางเปนโครงสรางของเนื้อหาบทเรียน ที่สามารถเพิ่มขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เขาไปในโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดแลว 

ดังนั้นการใชคอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีลักษณะหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูกับการใชงาน และ
ประเภทการทํางานก็แตกตางกัน อยางไรก็ตาม รูปแบบตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
นั้นก็แตกตางกันออกไป เชน ประเภทใชการเขียนคําสั่งสคริปต ประเภทที่ใชเมนูคําสั่ง ประเภทที่ใช
ไอคอนรูปภาพ แตในปจจุบันนิยมใชไอคอนรูปภาพมาก เพราะเหมาะและงายตอการใชงาน 
 

6.11 ลักษณะของโปรแกรม Authoring Software 
การนําเสนอในรูปแบบโตตอบที่ไดนําองคประกอบของมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว ขอความ มาผสมผสานกันอยางกลมกลืน เปนเรื่องราวตามสคริปตของเรื่อง ให
ดําเนินตอเนื่องกันอยางดี ซ่ึงมีซอฟตแวรที่ไดรับความนิยมทางดานนี้ (ยืน ภูวรวรรณ, 2542 : 74-78; 
สมรัก ปริยะวาที, 2549: 21-22) ไดเสนอลักษณะเดนของโปรแกรมภาษาที่สรางโดย Macromedia 
Authorware 7 ไดพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Macromedia ของอเมริกา ในตอนแรกบริษัทไดพัฒนา 
ออกมาทดลองใช หลังจากนั้นก็มีรุนใหมๆออกมาเรื่อยๆซ่ึงในปจจุบันมี Authorware Version 7 
โปรแกรม Authorware จัดเปนโปรแกรมประเภท Authoring System ที่ใชในการเรียบเรียงงาน
นําเสนอลักษณะ Multimedia ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง เสียงบรรยาย Sound Effect 
และสามารถโตตอบกับผูใชโปรแกรมไดหลายรูปแบบ (Interactive Multimedia) ซ่ึงคุณสมบัติ
ดังกลาวสามารถนําไปประยุกตกับงานไดอยางกวางขวาง ใชเทคนิคที่เรียกวา Objected Interface ซ่ึง
เปนการใชสัญลักษณ แทนคําส่ัง ทําใหงายและสะดวกตอการใชงาน ทํางานดวยระบบ Drag and 
drop ประกอบกับเมนูที่ใชงานงาย มีระบบในการสรางรูปแบบโปรแกรมที่สมบูรณ รวมทั้ง
ความสามารถดานการเชื่อมโยงขอมูลทําใหเปนโปรแกรมที่มีความเหมาะสมในการนําไปผลิต
บทเรียน  

นอกจากนี้ภายในโปรแกรมยังมีตัวแปรและฟงกชั่นสนับสนุนการทํางานมากกวา 200 
คําสั่ง เพื่อใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูง และดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหสามารถนํา
บทเรียนที่ผลิตดวย Authorware ไปใชบนอินเตอรเนตและอินทราเนต สวนโปรแกรมภาษาที่สราง
โดย Macromedia Authorware เปนโปรแกรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ซ่ึงมี
คุณสมบัติคือเปนโปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือซ่ึงมีขีดความสามารถในการสรางงานนําเสนอ ที่
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ตองการใหมีการตอบสนองระหวางโปรแกรมกับผูใชโปรแกรมไดหลากหลายรูปแบบในรูปแบบ
ของภาพกราฟกเสียง ภาพเคลื่อนไหว ขอความตัวอักษร หรือวิดีโอ และดีวีดี เปนส่ือการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณแบบ  

นอกจากนั้นยังเปนเครื่องมือที่ใชสรางเว็บและการเรียนออนไลน ดวยเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกในการสรางงานเพียงแคลากไอคอนไปวางบน โฟวไลน ผูใชไมจําเปนตองมีความรูใน
เร่ืองการเขียนโปรแกรมก็สามารถสรางงาน สรางการตอบสนองแบบตางๆไดโดยไมยาก เหมาะ
สําหรับคุณครูยุคใหมใช ICT ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โปรแกรม 
Authorware 7 นี้ยังปรับปรุงสวนที่ติดตอกับผูใชงานโปรแกรมใหใชงานไดงายยิ่งขึ้นเหมือนกับ
โปรแกรมทั่วไปที่รันบนวินโดวส เชน การจัดวางไอคอนเสียใหม, เปลี่ยนขนาดหนาตาง, กําหนด
คุณสมบัติใหเรียกใชงานสะดวก จัดวางหนาตางโนวเลจ ออบเจค แวไรอะเบิล และ ฟงกชั่นไวดาน
ขวามือ เปนตน การเขียนสคลิปในโปรแกรม Authorware 7 นั้นสามารถเลือกไดวาเปนภาษา 
Authorware หรือภาษาจาวา นอกจากนี้ยังดึงไฟล จากโปรแกรม Microsoft Power Point เขามาใช
ในโปรแกรม Authorware 7 ได ซ่ึงเปนสวนที่ผูใชโปรแกรม Authorware เวอรช่ันเกาเรียกรองมา 
การเพิ่มสัญรูป DVD เขามาชวยใหงานดูตื่นเตนเราใจมากยิ่งขึ้น มีส่ือจากแหลงอื่นๆเพิ่มเขามา
ประยุกตใชสรางบทเรียนใหนาสนใจและนาติดตาม  

จากลักษณะดังกลาวขางตน โปรแกรม Authorware Professional Version 7 เปนโปรแกรม
ชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรในงานวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากความงายตอการใชงาน ตรงกับลักษณะ
งาน และความคุนเคยกับโปรแกรมและมีเครื่องมือการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และเปนโปรแกรมที่ความหลากหลายสําหรับการใชงานและมี
ความทันสมัยในยุคปจจุบัน 

 
7. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนการสอนการอานภาษานั้นเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อใหการสอนอานภาษาอังกฤษเปนไปตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ทาบา (Taba, 1978: 127) 
ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชนตอการสอน โดยแบงรูปแบบการสอนเปน
องคประกอบดังนี้ 

7.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยในทางที่ดีขึ้นมี
คุณประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพราะจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม
และพัฒนาประเทศชาติ สําหรับองคประกอบการจัดการเรียนการสอนสามารถ สรุปปจจัยการ
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จัดการเรียนการสอนไวในดานตางๆดังนี้ (พันธศักดิ์ พลสารัมย และคณะ, 2543: 38) ดานผูเรียน 
ไดแก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การมีสวนรวม จริยธรรม สุขภาพกายและจิต ความพรอม ความเอา
ใจใส ทัศนคติ วุฒิภาวะพื้นฐานครอบครัวและการแขงขัน ดานผูสอน ไดแก สุขภาพกายและจิต 
จริยธรรม ทัศนคติ ความรูในวิชาชีพบุคลิกภาพ ลีลาการสอนและใฝรูใสใจ และความพรอม ดาน
หลักสูตร ไดแก เนื้อหาวิชา วิธีการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลและเวลาที่จัดสอน 
ดานสภาพแวดลอม ไดแก การจัดการ เชน จํานวนนักศึกษา ความรวมมือสวัสดิการ การติดตามผล 
นโยบาย สถานที่ บุคลากร งบประมาณ สภาพสังคม ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และ
บรรยากาศ ดานสื่อการสอน ไดแก ความทันสมัย และการเลือกใชส่ือ และดานแหลงขอมูล ไดแก 
หองสมุด และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนแนวทางในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม สวนปรัชญา เวสารัชช (2545 : 13) ได
กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนไว 8 องคประกอบ ไดแก 

1. สาระเนื้อหาในการเรียนการสอน คือการจัดทําหลักสูตรเปนตัวกําหนดเนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระในการเรียนการสอนควรทันสมัย เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน 

2. ครู ผูสอน หรือผูใหการเรียนรู ผูถายทอดเนื้อหาสาระ ไดแก ครูและอาจารยตองไดรับ
การศึกษาอบรมมาทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการถายทอด เพื่อใหสามารถถายทอดความรูและสาระ
วิชาที่เปนประโยชนตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ส่ือและอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน เชน อาคาร สถานที่ อุปกรณในหองปฏิบัติการ
ตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ส่ือและอุปกรณเปนสวนประกอบที่จําเปนสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน จึงตองมีปริมาณอยางเพียงพอ อยูในสภาพใชงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอนผูสอนควรเลือกใชรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม จําเปนตองใชความคิดสรางสรรคประกอบกับการทําความเขาใจ
ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน 

5. ผูบริหารและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนตองมี
ผูรับผิดชอบที่อาจไมไดเปนผูถายทอดโดยตรง ไดแก ผูบริหาร ซ่ึงมีหนาที่จัดการเรียนการสอนที่ตน
รับผิดชอบใหเปนไปโดยเรียบรอยนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 

6. เงินทุนสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเปนเรื่องของการลงทุน ซ่ึงผูลงทุนอาจเปน
รัฐบาลในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เงินทุนจึงเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยให
การจัดการเรียนการสอนเกิดผลตามเปาหมาย 
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7. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดลอม ส่ิงที่ผูบริหารและผูจัดการเรียนการสอนตองดูแล
คือ การมีสถานที่ หองเรียนและบรรยากาศแวดลอมที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยซ่ึงเปนสิ่งที่เอื้อตอการเรียนรู 

8. ผูเรียน ถือเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของการเรียนการสอน เพราะผูเรียนเปนเปาหมาย
หลักของการจัดการเรียนการสอน โดยมีปรัชญาพื้นฐานสําคัญคือ ทุกคนตองเปนสวนสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอน 

องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนจึงหมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนทั้งระบบภายในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสัมพันธกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับรายละเอียดองคประกอบของการจัดการเรียนการ
สอนการอานภาษา 4 ดาน ที่แสดงถึงคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ดานวิธีการสอน ดาน
กระบวนการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนและดานกลวิธีการอาน  
 

7.2  ดานวิธีการสอน 
วิธีการสอน (Instructional Method) การเลือกวิธีการสอนเปนปจจัยแรกที่สําคัญ และการใช

วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุม (Group Discussion) เพื่อแบงปนประสบการณซ่ึงกันและกันระหวาง
ผูเรียนที่นาจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ 

สวน Taba (1978: 127) ใหความหมายของวิธีการสอน คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่ผูสอนจัดทํา ไม
วาจะเปนงานที่ผูสอนทําเปนรายบุคคลหรือเปนงานที่ผูสอนทํารวมกันเปนกลุม เพื่อจัด
ประสบการณตาง ๆ ใหแกผูเรียนในรูปเนื้อหาวิชาการและประสบการณปจจุบัน เพื่อใหเขาเหลานั้น
ไดมีการพัฒนาความคิด เหตุผล ทัศนคติ ทักษะ อุปนิสัยและคุณคาความสําคัญของชีวิตอนาคตและ
วิชัย วงษใหญ (2537: 69) กลาววา วิธีการเรียนการสอนไมวาจะเปนระดับใด จะมีองคประกอบที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน 3 ประการ คือ ผูเรียน ผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน การ
สอนแตละครั้งยอมแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการสอน เนื้อหาสาระ การเสาะแสวงหา
ความรูหรือกลวิธีสอนที่ผูสอนเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับผูเรียนสําหรับ เสริมศรี ไชยศรและ
คณะ (2543: 45 - 56) ไดกลาววากิจกรรมการเรียนการสอนควรมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Student – centered) กลาวคือ กิจกรรมและประสบการณที่จัดใหกับผูเรียนควรเปนกิจกรรมที่
สอดคลองกับการดํารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูที่เกิดขึ้นควรมี
เปาหมายใหผูเรียน ไดรับการพัฒนาโดยองครวม ใหเปนผูที่มีความสมดุล ทั้งความรูความดีงาม และ
รับผิดชอบตอสังคม โดยอธิบายการจัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญ
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ไวดังนี้ การเรียนรูเนื้อหาสาระขอเท็จจริง การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การเรียนรูจากกรณีปญหาการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนแบบโครงการ การเรียนรูแบบรวมมือ การสรางจิตสํานึกเชิง
จริยธรรม การเรียนรูจากการทํางาน บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน บทบาทของสถาบัน บทบาทของ
ชุมชน นอกจากนี้ นาราวดี ศิริโรจน (2543: 8) ใหความหมายที่สอดคลองกันวา การเรียนการสอน
เปนการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การจัด
ตารางสอน การจัดแผนการสอน การจัดชั้นเรียน การจัดอาจารยเขาสอนการจัดบริการอุปกรณการ
เรียนการสอน การใชวิธีสอน และเทคนิคการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุจุดประสงคที่วางไว สวนอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาร (2531: 5) ไดกลาวถึง
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวา เกี่ยวของกับองคสามของการศึกษาคือ การระบุวัตถุประสงคใน
การสอนของอาจารย และการเรียนของนักศึกษา การระบุเทคนิคการสอนของอาจารย เทคนิคการ
เรียนของนักศึกษา ตลอดจนบรรยากาศของการเรียนการสอน ส่ือตาง ๆ ที่ชวยใหการเรียนการสอน
ประสบความสําเร็จ และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา การสอนของอาจารยและการประเมินผล
การเรียนรู 
 

7.3 ดานสื่อการเรียนการสอน 
ส่ือการสอนมีอยูหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท ดังที่ไดกลาวมาแลว การเลือกสื่อการสอน
มีความสําคัญมากตอกระบวนการเรียนการสอน อยางไรก็ตามในการเลือกสื่อการสอนพึงระลึกไว
เสมอวา "ไมมีส่ือการสอนอันใดที่ใชไดดีที่สุดในทุกสถานการณ" ในการตัดสินใจเลือกใชส่ือการ
สอนตองพิจารณาถึงปจจัยหลายๆ อยางรวมกัน ผูใชส่ือไมควรยกเอาความสะดวก ความถนัด หรือ
ความพอใจสวนตัวเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียตอกระบวนการ
เรียนการสอนได แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกส่ือการสอนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่มีผูใหความสนใจ
และใหคําแนะนําไวหลากหลายมุมมอง ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะแนวคิดของโรมิสซอวสกี้ และ
แนวคิดของนักทฤษฎีทานอื่น ซ่ึงแนวคิดการเลือกสื่อของ Romiszowski (1990) ไดเสนอแนวทาง
อยางงายในการพิจารณาเลือกใชส่ือการสอนไววา ในการเลือกสื่อการสอนนั้นมีปจจัยหลายอยางที่มี
ผลตอการเลือกสื่อที่จําเปนตองนํามาพิจารณา ปจจัยเหลานั้น ไดแก 

   1. วิธีการสอน (Instructional Method) การเลือกวิธีการสอนเปนปจจัยแรกที่ควบคุมการ
เลือกสื่อ หรืออยางนอยที่สุดก็เปนสิ่งที่จํากัดทางเลือกของการใชส่ือการสอนในการนําเสนอ เชน ถา
เลือกใชวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุม (Group Discussion) เพื่อแบงปนประสบการณซ่ึงกันและกัน
ระหวางผูเรียน ยอมเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวา การเลือกใชเทปเสียง หรือ ใชโทรทัศนยอมไมเหมาะสม 
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ทั้งนี้เนื่องจากสื่อดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่องของการใหผลยอนกลับ หรือการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปนตน 

    2. งานการเรียนรู (Learning Task) ส่ิงที่มีอิทธิพลตอทางเลือกในการเลือกสื่อการสอนอีก
ประการหนึ่งคือ งานการเรียนรูสําหรับผูเรียน เพราะสิ่งนี้จะเปนส่ิงที่จํากัดหรือควบคุมการเลือก
วิธีการสอน ตัวอยางเชน การฝกอบรมผูตรวจการ หรือทักษะการบริหารงาน ซ่ึงมักจะนิยมใชวิธีการ
สอนแบบการอภิปรายกลุม เพื่อผูตรวจการแตละคนแบงปนประสบการณของตนกับผูเขารับการ
อบรมอื่นๆ การใชกรณีศึกษาซึ่งนําเสนอดวยภาพยนตร ก็เปนตัวอยางทางเลือกหนึ่งที่ถูกกําหนดให
เลือกจากวิธีการสอน 

  3. ลักษณะของผูเรียน (Learner Characteristics) ลักษณะพิเศษเฉพาะของผูเรียนก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการเลือกสื่อการสอน ตัวอยางเชน การสอนผูเรียนที่เรียนรูไดชา 
โดยการใชหนังสือหรือเอกสารเปนสื่อการสอน จะเปนส่ิงที่ยิ่งทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาใน
กระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนกลุมนี้ควรเรียนรูจากสื่ออ่ืนๆ ที่ทําการรับรูและเรียนรูไดงายกวา
นั้น 

  4. ขอจํากัดในทางปฏิบัติ (Practical Constrain) ขอจํากัดในทางปฏิบัติในที่นี้หมายถึง 
ขอจํากัดทั้งทางดานการจัดการ และทางดานเศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทางเลือกใน
การเลือกใชวิธีการสอนและสื่อการสอน เชน สถานที่ใชส่ือการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก ขนาด
พื้นที่ งบประมาณ เปนตน 

  5. ผูสอนหรือครู (Teacher) ส่ือการสอนแตละชนิดไมวาจะมีขอดีอยางไร แตอาจไมถูก
นําไปใชเพียงเพราะผูสอนไมมีทกัษะในการใชส่ือนั้นๆ นอกจากประเด็นในเรื่องทักษะของผูสอน
แลว ประเด็นในเรื่องทัศนคติของผูสอนก็เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกสื่อการสอนเชนกัน 

นอกจากงานการเรียนรูหรือสถานการณการเรียนรูซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่กําหนดถึงส่ือที่จะ
เลือกใชแลว ส่ิงสําคัญประการตอมาในการพิจารณาเลือกใชส่ือการสอนคือ คุณลักษณะของสื่อ ซ่ึง
ผูสอนควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแตละชนิดประกอบในการเลือกส่ือการสอนดวยคุณลักษณะ
ของสื่อ (Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่งลักษณะตางๆ เชน การ
เคล่ือนไหว สี และเสียง เปนตน คําถามพื้นฐานในการเลือกสื่อคือ "คุณลักษณะของสื่อแบบใดที่
จําเปนสาํหรับสถานการณการเรียนรูในแบบที่กําหนดให" คุณลักษณะของสื่อที่สําคัญไดแก 

1. การแสดงแทนดวยภาพ (เชน ภาพถาย ภาพกราฟก) 
2. ปจจัยทางดานขนาด (เชน การใช/ไมใชเครื่องฉายเพื่อขยายขนาด) 
3. ปจจัยทางดานสี (เชน สีสันตางๆ ขาว-ดํา) 
4. ปจจัยทางดานการเคลื่อนไหว (เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว) 
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5. ปจจัยทางดานภาษา (เชน ขอความ/ตัวอักษร เสียงพูด) 
6. ความสัมพันธของภาพและเสียง (เชน ภาพที่มี/ไมมีเสียงประกอบ) 
7. ปจจัยทางดานการจัดระเบียบขอมูล (กําหนดใหดูทีละภาพตามลําดับ หรือตามลําดับที่

ผูชมเลือก) 
ในการเลือกส่ือการสอน อาจเริ่มตนจากการตอบคําถาม 3 ขอดังตอไปนี้  
1. วิธีการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงคการเรียนรูและลักษณะของ

ผูเรียนเชนควรใชการนําเสนอ การเรียนรูดวยตนเองตามจังหวะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน หรือ
การเรียนแบบกลุมยอย เปนตน 

2. ประสบการณการเรียนรูแบบใดเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงคการเรียนรู เชน 
ประสบการณตรง ฟงคําบรรยาย อานเอกสาร/ตํารา 

3. ถามีการเลือกใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูโดยผานการรับรูหรือการรับสัมผัส ตอง
ใชส่ือที่มีคุณลักษณะอยางไรจึงจะเหมาะสมกับการรับรูหรือการรับสัมผัสนั้นๆ มากที่สุด 

อยางไรก็ตามจากคําแนะนําขางตนในการตัดสินใจเลือกใชส่ือการสอน ควรเปนการ
ตัดสินใจในการใชส่ือการสอนสําหรับการเรียนรูในแตละหลักการหรือแตละหัวขอ หรือแตละ
ประเด็นของบทเรียน ไมควรเปนการตัดสินใจเพื่อการเรียนรูในภาพโดยรวมทั้งหมดของเนื้อหาทั้ง
หลักสูตร เพราะเนื้อหาแตละหัวขอหรือแตละสวนยอมมีลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาแตกตางกัน
ออกไปโดยสรุป การเลือกส่ือการสอนตามคําแนะนําของโรมิสซอวสกี้นั้นควรเร่ิมตนจากการ
พิจารณางานการเรียนรูหรือสถานการณการเรียนรู และนํามาพิจารณาเลือกคุณลักษณะของสื่อการ
สอนที่เหมาะสมจะใชกับงานการเรียนรู/สถานการณเรียนรูนั้นๆ เมื่อไดกําหนดคุณลักษณะของสื่อ
ที่เหมาะสมแลว จะเปนส่ิงที่บงบอกถึงกลุมหรือประเภทของสื่อการสอนที่สามารถเลือกมาใชงาน
ได 

 
7.4 ดานกลวิธีการอาน 

กลวิธีการอานเปนสิ่งสําคัญในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนสิ่งที่ตอง
เรียนรู เชน อานเพื่อหาขอมูล อานเพื่อพัฒนาสติปญญา หรืออานเพื่อความสนุกสนานบันเทิง ดังนั้น 
ผูอานควรปรับทักษะการอาน ใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 
106 – 119) และ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2547: 38 – 60) ไดออกแบบการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยมีกลวิธีการอาน ดังนี้ 

1. การอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) ผูอานคิดไวกอนวาตองการขอมูลในเรื่องใดแลว 
จึงอานโดยเร็ว มุงสนใจเฉพาะสิ่งที่ตองการ เชน รายช่ือของนักฟุตบอลในขาวกีฬา ส่ิงอํานวยความ
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สะดวกที่ทางโรงแรมจัดให หรือรายชื่อบุคคลในสมุดโทรศัพท บทอานที่เปนแบบเรียนผูอานอาจ
อานคําถามกอนแลว จึงใชวิธีการอานแบบนี้เพื่อหาคําตอบก็ได 

2. การอานเพื่อทราบเรื่องราวคราว ๆ (Skimming) ผูอานกวาดสายตาอานอยางรวดเร็ว การ
อานแบบนี้ จะไมอานทุกคํา แตจะอานขามเปนตอน ๆ จนทั่วบทอาน ผูอานอาจอานประโยคแรก
ของแตละยอหนา แลวขามไปอานตอนกลาง และประโยคสุดทายของแตละยอหนา โดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อที่จะจับสาระ หรือใจความสําคัญโดยทั่ว ๆ ไป หรือเพื่อรูวาเรื่องที่อานเปนเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร การอานลักษณะนี้ อาจเรียกวา การอานจับใจความสําคัญ (Reading for Main Idea) 

3. การอานแบบเขม (Intensive Reading) หรือการอานเพื่อหารายละเอียด (Reading for 
Details) เปนการอานเพื่อหารายละเอียดของเรื่องราวที่ตองการทราบ อยางถูกตองแนนอนผูอานอาน
อยางตั้งใจคอนขางชา ในขณะเดียวกันก็อาจเขียนสรุปประเด็น หรือจดบันทึกขอมูลยอยไปพรอม ๆ 
กัน การอานแบบนี้เปนการอานครั้งที่ 2 หลังจากการอานแบบคราว ๆ (Skimming) มารอบหนึ่งแลว 
เพราะ จะชวยใหผูอานเขาใจในสิ่งที่อานไดเร็วขึ้น ไมเสียเวลามากเกินไป 

4. การอานอยางกวาง ๆ (Extensive Reading) เปนการอานบทอานตามความสนใจของแต
ละบุคคล 

5. การอานโดยทํานายขอความตาง ๆ ลวงหนา (Predicting) โดยผูอานใชความรูที่มีอยู
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทํานายขอความที่จะอานจากหัวเรื่อง หัวขอยอย เชน การอานเรื่องการสูญพันธ
ของไดโนเสาร แลวใหผูอานทํานายวา ตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุการสูญพันธของไดโนเสารที่
นาจะเปน ไปได เปนตน 

6. การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท (Guessing the Meaning from the Context) 
ผูอานอาจเดาความหมายคําศพัทได โดยอาศัยความหมายจากรากศัพท ความสอดคลองกัน ของ
เร่ืองราว คําที่มีความหมายตรงขามกัน ขอความที่ขัดแยงกันและจากประสบการณของผูอาน 

7. การอานเชิงวิเคราะห (Critical Reading) ซ่ึงเปนทักษะการอานที่ยากที่สุด และควรใชใน
ระดับสูงขึ้น เพราะผูอานตองมีปฏิสัมพันธตอขอเขียนที่ตนอาน โดยใชความรูและประสบการณเดิม
ที่มีอยูมาสนับสนุนหรอืโตแยงขอเขียนนั้น ๆ 

ดังนั้นจึงสรุปไดว า  รูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษนั้นควรคํานึงถึงขั้นตอน 
กระบวนการ กิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน  และกลยุทธการอาน ตลอดทั้งทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษที่ผูเรียนนําไปใชไดและเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูความสามารถในการเรียนรู
การอานภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอนอานที่ดีตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญและตองประกอบดวย
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ขั้นวิธีการสอน ขั้นตอนการใชส่ือการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ขั้นตอนการสอนกลวิธีการสอนอาน  เมื่อครบทุกองคประกอบจะทําใหรูปแบบการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
8. แนวคิดและทฤษฏีขนาดอิทธิพล (Effect Size)  
 ขนาดอิทธิพลคือขนาดความตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหารดวย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาขนาดอิทธิพลที่คํานวณไดจะไมมีหนวยเชนเดียวกันกับ คะแนน
มาตรฐาน (standard score หรือ Z score) ทําใหสามารถใชในการระบุขนาดความตางไดดีกวาความ
ตางระหวางคาเฉลี่ย อยางเดียว เพราะขนาดความตางที่เทากัน ถามาจากการศึกษา ที่ผูเขารับการ
ทดลอง เรียนรูไดดีแตกตางกันมาก คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใหญ คาขนาดอิทธิพลที่คํานวณได
จะมีขนาดเล็ก สวนการศึกษาท่ีผูเขารับการทดลอง เรียนรูไดดีพอๆ กันทุกคน คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะเล็กทําใหขนาดอิทธิพลมีขนาดใหญ จึงสรุปไดวาวิธีการสอนที่มีขนาดความตาง
ระหวางคาเฉลี่ยเทากัน แตถากลุมคนที่เรียนมีความรูพอๆกัน ยอมจะดีกวาวิธีการสอนที่บางคนใน
กลุมเรียนรูไดดี บางคนเรียนไมรูเร่ือง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 
 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใชคํานวณคาขนาดอิทธิพลโดยปกติจะใชคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุมควบคุม เพราะกลุมควบคุมเปนความรูในสภาวะปกติที่ไมไดถูกแทรกแซง คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุมจึงมีลักษณะเหมือนของประชากรในการศึกษา ถาใชขนาด
ตัวอยางที่ใหญพอ จะไดคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากร ในกรณีที่มีการ
ทําการวัดผลกอนทดลองของทั้งสองกลุม และนักวิจัย ตองการจะลดความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยาง ใหใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากความแปรปรวนรวม  (pool variance) ของคะแนนกอน
การทดลองในการคํานวณขนาดอิทธิพล การแปลความหมายของขนาดอิทธิพล (Cohen, 1988) ได
นําเสนอเปนเกณฑกวางๆในการแปลผลขนาดอิทธิพลดังนี้  

0.2 = นอย  
0.5 = ปานกลาง  
0.8 = มาก  

และบอกผูใชเกณฑนี้ตองใชดวยความระมัดระวังเพราะเกณฑกวางๆ นี้อาจแตกตางกันไปตาม
สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมี วิธีการแปลความหมายอีกหลายวิธีที่ใชกันในงานวิจัยดานการศึกษาขนาด
อิทธิพลนอกจากจะบอกขนาดของความตางแลว ยัง สามารถใชในการเปรียบผลการศึกษาเรื่อง
เดียวกัน แตวัดดวยเครื่องมือตางกัน  

ดัชนีขนาดอิทธิพล (Effect Size Index) เปนคาดัชนีมาตรฐานสําหรับงานวิจัยเชิงทดลอง 
เปน พารามิเตอรที่ใชแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองกลุม คือกลุมทดลองและกลุม
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ควบคุมซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลการวิจัย ดังนั้นขนาดของพารามิเตอรที่เหมาะสมก็ยอมสงผล
ตอความถูกตองของ ผลการวิจัยเชนกัน หรืออาจกลาวไดวาขนาดอิทธิพลที่เหมาะสมนั้นมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงานวิจัย 

นงลักษณ วิรัชชัย (2542) กลาวเพิ่มเติมวาวิธีการประมาณชวงความเชื่อมั่นของขนาด
อิทธิพล ขนาดอิทธิพล (Effect Sizes) เปนพารามิเตอรที่ใชเพื่อการสังเคราะหขอมูล หรือเพื่อใชใน
การวิเคราะหอภิมาน ซ่ึงขนาดอิทธิพลเปนคาที่ใชแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูล
สอง กลุม คือขอมูลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลการวิจัย  
 

8.1 การใชขนาดอิทธิพล ( Effect Size: d ) ในงานวิจัยเชิงทดลอง  
 ถางานวิจัยนั้นเปนเชิงทดลองเปรียบระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคมแลว ถาขนาด
อิทธิพล (d) มีคามากแลวจะทําใหขนาดของกลุมตัวอยางนอย ในทํานองกลับกันถางานวิจยนั้นมี
ขนาดอิทธิพล (d) มีคานอยแลวจะทําใหขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวนมากขึ้น โดยผูวิจัยจะทราบ
วางานวิจยนั้นมีขนาดอิทธิพลมากนอยเพียงใดตองทบทวนจากวรรณกรรม แลวนํามาคํานวณ หรือ 
นํามาเปดตาราง หรือใชสูตรคํานวณคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) =  กอน(หากคํานวณ
ไมไดขอมูลไมพอตองนําไป Pilot study เพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอน) 
 คาขนาดอิทธิพล (Effect Size: d) ซ่ึงเปนดัชนีมาตรฐานสําหรับงานวิจัยเชิงทดลอง การ
คํานวณหาคาขนาดอิทธิพลของการวิจัย ทําไดดังนี้ 
 การประมาณคาอิทธิพลจากงานวิจัยเชิงทดลองนั้น วิธีการปรับผลวิจัยใหเปนหนวย
มาตรฐานเดียวกัน วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม และปรับใหเปนคะแนนมาตรฐานดวยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังสูตร 

 
  

การปรับผลวิจัยใหเปนหนวยมาตรฐานโดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนตัวหารเพื่อหา
ดัชนีมาตรฐานที่แสดงขนาดอิทธิพลของตัวแปรจัดกระทํานั้นเปนเรื่องสําคัญเพราะถาหากคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามกลุมทดลองและกลุมควบคุมตางกันจะทําใหผลการคํานวณคา
ตางกันดังตัวอยาง 
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 ในกรณีนี้คา d ที่คํานวณไดจะมี 3 คาซ่ึงแตกตางกันออกไปตามสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ใชเปนตัวหาร คือ 

 
 
ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจะได d=0.33 
คา d ทั้ง 3 คามีความหมาย ดังตอไปนี้ 
 คา d  = 1.00 มีความหมายวา กลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม 1 หนวย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเหนือคาเฉลี่ยกลุมควบคุม ก็อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมมีคา
สูงกวาคะแนนสมาชกิรอยละ 16 ของกลุมทดลอง หรือในทํานองเดียวกันกลาวไดวา คะแนนเฉลี่ย
ของกลุมทดลองมีคาสูงกวาคะแนนสมาชกในกลุมควบคุมรอย 84 (เพราะ d=1ตรงกับเปอรเซนไทล
ที่ 84) 
 คา d = 0.20 มีความหมายวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ทดลอง 1 ใน 5 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุม ซ่ึงอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา 
คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองมีคาสูงกวาคะแนนสมาชิกรอยละ 58 ของกลุมควบคุม 
 การคํานวณคา d ทั้ง 2 วิธีนี้ไมขัดแยงกัน ฉะนั้นจะใชวิธีการใดก็ไดแตการคํานวณโดยใช
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนตัวหารนั้นไมนิยมใชเพราะคา
ดังกลาวไมมีความหมายในการแปลความ 
 แตอยางไรก็ตาม Glass et al. (1981:107) เสนอวาการคํานวณหาคา d จากงานวิจัยเชิง
ทดลองควรใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุมเปนตัวหารเพราะถางานวิจัยมีกลุมทดลอง
มากกวา 1 กลุม และกลุมควบคุมเพียงกลุมเดียวและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตางกัน ถาใชสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทดลอง จะทําใหเกิดปญหาสําหรับการเลือกใชคาหรือกลุมใดจึง
เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว การใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุมจึงเปน
ทางออกตามที่แกลสเสนอแนะ 
 ถา d มีคุณสมบัติคลายกับคา Z ซ่ึงมีไดทั้งคาบวกและคาลบ เปนดัชนีมาตรฐานที่ไมมีหนวย 
ดังนั้นคา d ที่ไดจึงสามารถนําไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตางๆ เพื่อหาคําตอบสรุปของงานวิจัย
ไดตามที่ตองการ แตอยางไรก็ดีบางครั้งารายงานวิจัยเชิงทดลองที่นํามาสังเคราะหอาจใชแบบ
แผนการทดลองที่ตางกันออกไป และใชวิธีการทางสถิติทดสอบแตกตางกันแลว ซ่ึงอาจทําใหขอมูล
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ที่ไดจากงานวิจัยไมเพียงพอที่จะคํานวณหาคา d ดวยวิธีหรือสูตรดังกลาว ในกรณีเชนนี้ แกลสและ
คณะ (อางใน ศิริยุภา พูลสุวรรณ, 2530: 34) จึงไดเสนอวิธีการคํานวณคาไวดังนี้ 
 

กรณ ี สูตรที่ใชคํานวณ 
1. กลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุม

ควบคุม (กลุมทดลอง 1 กลุม กลุม
ควบคุม 1 กลุม) 

 

2. กลุมทดลองมี 2 กลุม กลุมควบคุมมี 1 
กลุม  

3. รายงานคา t-test แบบอิสระแต
จํานวนขนาดของกลุมตัวอยางทั้ง 2 
กลุมไมเทากัน 

4. รายงานคา t-test แบบไมอิสระ  
โดยที่  คือคาสัมประสิทธิ์ระหวางตวัแปรและ

การจับคูของตัวแปรนัน้ 
5. รายงานคา F (Fisher’s F) และจํานวน

ขนาดกลุมตัวอยางทั้งสองไวโดย
ทดสอบสมมติฐานวาคาเฉลี่ยทั้งสอง
กลุมเทากัน  

 

6. รายงานคา F, คาเฉลี่ย, และคา  
ของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุมไวจาก
การทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ยทั้ง
สามกลุมเทากัน  

 

7. แบบแผนการวิจัยทีม่ีตัวแปรอิสระ
หลายตัว 
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การทดสอบความมีนยัสําคัญทางสถิติของขนาดอิทธิพล 
เมื่อคํานวณหาคาอิทธิพล (Effect Size: d) ของผลการวิจัยแตละเรื่องไดแลว สามารถทําการทดสอบ
ความมีนัยสําคญัของขนาดอิทธิพลโดยใชสูตรซึ่ง Hunter et al. (1982: 102) ไดมีการพัฒนาใหความ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น ดังนี ้

1. การคํานวณหาคาล่ียของขนาดอิทธิพล 

 
2. การคํานวณหาคาความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล 

 
3. การคํานวณขนาดของความคลาดเคลื่อนของการสุม (Sampling error) 

 
และขนาดของความแปรปรวนที่แทจริงของขนาดอิทธิพล  ไดแก 

 
 

8.2 ความสําคัญของคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) ในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการ
เรียนการสอน 
 นวัตกรรมดานการเรียนการสอนชวยพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถในดานความรู
ความคิด ทักษะและ เจตคติในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เชน ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ่ิทางการเรียนสูงขึ้น ทําใหผูเรียนมีทักษะการปฎิบัติงานดานตางๆ  หรือทักษะทางภาษา 
และทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ซ่ึงนวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชวย
ใหการเรียนการสอนกาวหนาทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
สังคมปจจุบัน และชวยลดปญหาการเรียนการสอนลงไดเชน แบงเบาภาระหนาที่ของผูสอน และ
ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนชวย ปจจุบันนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมในการเรียนการ
สอนเปนจํานวนมาก โดยมีทั้งดานรูปแบบ เทคนิควิธีการและสื่อตางๆ ซ่ึงแนวคิดของผูวิจัยแตละ
คนในการจัดรูปแบบนวัตกรรมเพื่อนํามาวิจัยทดลองนั้นอาจแตกตางกันไปบางในรายละเอียดและ
ขั้นตอนของการปฏิบัติ (Glass, & Smith, 1981). 
 อยางไรก็ตามในการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น วิธี
หนึ่งที่นิยมคือการพิจารณาคาอิทธิพลของการจัดกระทําทางการวิจัย ถาคาอิทธิพลสูงก็แสดงวา ชุด
รูปแบบการเรียนรูมีประสิทธภิาพ ซ่ึงถามีคาต่ําแสดงวาคะแนนมีความแปรปรวนนอย ทั้งนี้ Cohen 
(1988) ไดกําหนดเกณฑในการเปรียบเทียบขนาดของคาอิทธิพลในการทํานายผลของปจจัยของตัว
แปรที่เกี่ยวของเปน 3 ระดับ คือ 
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 คาขนาดอิทธิพล 0.80 เกิดประสิทธิภาพมาก 
 คาขนาดอิทธิพล 0.50 เกิดประสิทธิภาพปานกลาง 
 คาขนาดอิทธิพล 0.20 เกิดประสิทธิภาพนอย 
 กลาวโดยสรุป จากประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่
ผูสอนคาดหวังหรือเปนระดับที่ผูผลิตพอใจวาถาหากนวัตกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดับที่กําหนด
แลว ก็มีคณุคานําไปใชไดและคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมา  
 
9. ประวัติความเปนมาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท.เปนสถาบันที่กอตั้งขึ้นโดยความ
รวมมือรวมใจ และความเสียสละของกลุมบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝกงานในประเทศญี่ปุน โดยมี 
ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เปนประธานคณะกรรมการกอตั้ง และไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี
จาก อาจารยโงอิจิ โฮซุมิ อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมความรวมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุน-ไทย 
ส .ส .ท .ได รับการสนับสนุนดานการดําเนินกิจกรรมจากกระทรวงเศรษฐกิจ  การคาและ 
อุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ส.ส.ท.กอตั้งอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2516 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
แกบุคลากรไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการดําเนินงานของส.ส.ท.มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และ
สรางชื่อเสียงในหลายดาน อาทิเชน การจัดอบรมสัมมนาดานเทคโนโลยีและการจัดการ การจัด
สอนภาษาตางประเทศ คือ ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การใหบริการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดทางอุตสาหกรรมและวิเคราะหส่ิงแวดลอม การจัดพิมพหนังสือและวารสารทางดานเทคโนโลยี
และการจัดการใหมๆ และใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมากมาย จาก
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในดานการฝกอบรมวิชาการสาขาตางๆ ใหกับสถานประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการเปนศูนยรวมผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงทําใหส.ส.ท.มี
ดําริที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่สรางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น เพื่อ
ปอนบุคลากรใหแกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย และในป พ.ศ.2548 ส.ส.ท.จึงได
ดําเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน” โดยใชคํายอวา 
ส.ท.ญ. หรือในชื่อภาษาอังกฤษวา “Thai-Nichi Institute of Technology” โดยใชคํายอวา TNI 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2554) 

ปรัชญา 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) มีปรัชญาในการดําเนินงานที่วา “เผยแพรวิทยาการ 

สรางฐานเศรษฐกิจ” ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงทศิทางและเปาหมายการดําเนินงานและการบริการตางๆ 
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ที่เดนชัดของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกวา 32 ปที่ผานมา สมาคมฯ ไดแสดงบทบาท
เสมือนสะพานแหงการถายทอดเทคโนโลยีดานการบริหารและวิศวกรรมจากญี่ปุนสูบุคลากรไทย
ใหเปนไปอยางกวางขวาง ซ่ึงนับวาเปนองคการที่มีสวนรวมสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
มีความรูความสามารถ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ คณะกรรมการกอตั้ง
สถาบันฯ จึงดําริใหปรัชญาการดําเนินงานของสมาคมฯ และสถาบันฯ มีความสอดคลองกัน เพื่อ
เสริมสรางคุณคากิจกรรมและงานบริการของกันและกัน และขยายบทบาทการใหบริการโดยให
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เปนสถาบันการศึกษาที่เนนการสรางและพัฒนาบุคลากรของประเทศ 
และเปนแหลงพัฒนาวิทยาการและองคความรูใหมๆ และใหสถาบันฯ เปนหนึ่งในชองทางเพื่อ
เผยแพรวิทยาการและองคความรูเหลานั้นแกสังคม โดยเฉพาะแกภาคอุตสาหกรรมของไทย ดวย
เหตุนี้ปรัชญาการดําเนินงานของสถาบันฯ จึงมีวา “พัฒนาวิทยาการ เสริมสรางอุตสาหกรรม เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม” 

ปณิธาน 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มุงมั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศที่เปน

ศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง เพื่อเปนแหลงสรางและพัฒนาบุคลากรในดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
การประยุกต และการเผยแพรองคความรูแกสังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสํานึกตอสังคม" 

พันธกจิ 
1.   จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงที่เปนความตองการ

ของภาคธุรกิจและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ การปฏิบัติ และการ
ประยุกตใชจริง  

2.   พัฒนานักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม คิดเปนทําเปน มีความรับผิดชอบในการทํางาน
เปนแบบอยางที่ดีและมีจิตสํานึกตอสังคม  

3.   ดําเนินการวิจัย สรางสรรคและพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

4.   ถายทอดความรูและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

5.   ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  
สัญลักษณและสีประจําสถาบัน 
สัญลักษณของสถาบันฯ 
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รูปรางของเครื่องหมาย ประกอบดวย  
1.   ฟนเฟองสีน้ําเงิน และมีชื่อสถาบันฯ เปนภาษาอังกฤษอยูบนฟนเฟอง  
2.   สัญลักษณตัวอักษร A รูปทรงคลายหนาจั่วทรงไทย ปลายยอดทะลุฟนเฟอง และมี

ตัวอักษรยอช่ือ สถาบันฯ เปนภาษาอังกฤษวา “TNI" และมีสีแดง  
ความหมายของเครื่องหมาย  
1.   ฟนเฟอง หมายถึง การพัฒนาที่ตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง ซ่ึงแสดงวาเปนคุณลักษณะของ

สถาบันฯ ที่เปนสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีที่จะตองมีความทันสมัย และพัฒนาตนเองใหทัน
เทคโนโลยีที่เปล่ียนไปอยูตลอดเวลา เพื่อสามารถผลิตบุคลากรไดตรงกับความตองการตามกาลเวลา
ที่เปล่ียนแปลงไป  

2.   สัญลักษณตัวอักษร A ที่มีรูปทรงคลายหนาจั่วทรงไทย หมายถึง การเปนสถาบันฯ แหง
ภูมิภาคเอเชียที่คงเอกลักษณความเปนไทย สวนปลายยอดทะลุฟนเฟองออกไป แสดงถึงองคความรู
และปญญาที่ไมมีกรอบ ไมมีพรมแดน ซ่ึงแทนความเปนสถานศึกษาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่มีการแลกเปลี่ยนองคความรูที่ไรพรมแดน  

สีประจําสถาบันฯ 
สถาบันฯ ใชสีน้ําเงิน และสีแดงเปนสีประจําสถาบันฯ  
1.   สีน้ําเงิน เปนสีประจําสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซ่ึงเปนองคการผูกอตั้ง

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยนอกจากนี้สีน้ําเงินยังหมายถึง สติปญญา ความกวางไกล ความ
สูงสงและมีเกียรติ ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของผูกอตั้งที่ตองการใหสถาบันฯ แหงนี้ เปน
สถานศึกษาที่สงเสริมการศึกษาของบุคลากรของไทยใหมีวิสัยทัศน ความรูและสติปญญาที่
กวางไกล สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดดวยความภาคภูมิ ดวยเกียรติและศักดิ์ศรี  

2.   สีแดง เปนสีของพระอาทิตยและทิศตะวันออก ซ่ึงบงบอกความเปนสถาบันฯ ที่มุงสั่ง
สมและถายทอดความรู แนวคิด ปรัชญา และเทคโนโลยีตะวันออก โดยเฉพาะจากญี่ปุน นอกจากนี้
สีแดง ยังเปนสีแหงความเจริญรุงเรือง ความสําเร็จ และคุณธรรม ซ่ึงถือเปนเจตนารมณของผูกอตั้งที่
ตองการใหบัณฑิตที่จบจากสถาบันฯ เปนบุคลากรที่มีคุณธรรม มีความสําเร็จ สามารถสรางความ
เจริญรุงเรืองแกตนเอง องคการ และประเทศชาติ  

ลักษณะเดนของสถาบันฯ 
1.   ผลิตนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแนวคิดMonotsukuri  
2.   ฝกงานจริงในสถานประกอบการ จบแลวมีโอกาสไดงานทําทันที  
3.   เนนภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ  
4.   มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน  
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5.   มีทุนการศึกษาสนับสนุนจากองคกรและบริษัทตางๆ  
6.   มีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรพิเศษวันเสาร - อาทิตย  
สิ่งอํานวยความสะดวก 
หองเรียน 
หองเรียนของสถาบันฯ ใชระบบปรับอากาศทุกหอง พรอมสรรพดวยโสตทัศนูปกรณครบ

ครัน มีการจัดรูปแบบหองเรียนที่ยืดหยุนตามเนื้อหาแตละวิชา โดยเนนใหเกิดการโตตอบระหวาง 
ผูสอนและนักศึกษาอยางทั่วถึง  

หองปฏิบัติการ 
ไดแก หองปฏิบัติการสําหรับสาขาวิศวกรรมยานยนต เปนหองสําหรับการฝกปฏิบัติการใน

ดานเคมี ฟสิกส วิศวกรรมพื้นฐาน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติการยานยนต อุณหพลศาสตร 
การออกแบบทางวิศวกรรม และการทดสอบทางวัสดุศาสตร สวนหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการศึกษาภาคปฏิบัติในดานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดการระบบฐานขอมูล การสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร และ
คอมพิวเตอรกราฟก  

ศูนยคอมพิวเตอร 
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ซ่ึงสามารถใหบริการแกคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา

ในการสืบคนขอมูลสารสนเทศทางเครือขายอินเทอรเนต รวมทั้งเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน 
การฝกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการฝกอบรมโปรแกรมใชงานตางๆ  นอกจากนี้ ศูนย
คอมพิวเตอรยังใหบริการการเขาถึงขอมูลทางอินเทอรเนตเพื่อความสะดวกรวดเร็วของนักศึกษาใน
การตรวจสอบขอมูล อาทิ การลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเนต ตรวจสอบตารางเรียนที่เปดสอน 
ผลสอบประจําภาคการเรียน และดาวนโหลดสื่อการสอนที่นักศึกษาขาดเรียนได  สถาบันฯ ยังให
ความสําคัญแกนักศึกษาที่ทํางานในองคการตางๆ ที่ไมสามารถเขาเรียนในหองเรียนไดในบางคาบ
วิชา สามารถเรียนผานระบบ Tele-Conference ได และเพื่อเปนการรองรับปริมาณ การใชเครือขาย
อินเทอรเนต และแนวโนมการใช Notebook สวนบุคคลมากขึ้น จึงไดติดตั้งระบบ Wireless LAN 
ความเร็วสูงในอาคารเรียนและอาคารอํานวยการดวย 

สํานักหอสมุด 
เปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพทางการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการเรยีนการสอน โดยมีหนังสือ วารสาร นิตยสารทั้งไทยและตางประเทศ รวมทั้งสื่อ
การเรียนการสอนตางๆ ไดแก วีดีโอ ดิสเกตต เทปคาสเซ็ต ซีดีรอม และดีวีดี ที่บรรจุเนื้อหาวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนอยางเพียงพอ นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังมีเครื่อง
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คอมพิวเตอร และโปรแกรมระบบงานหองสมุดเพื่อใหบริการในการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
และยังใหบริการยืมหนังสือระหวางหองสมุดอีกดวย  

ศูนยปฏิบัติการทางภาษาและหองเรียนรูดวยตนเอง 
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน ทั้งการพูด การอาน และการ

เขียน ผานสื่อการศึกษาและอปุกรณตางๆ ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ทางศูนยปฏิบัติการทางภาษายังจัด
ใหมีอาจารยเจาของภาษาเปนอาจารยประจํา และใหบริการสอบวัดระดับความรู และการออก
ใบรับรองความรูดานภาษาอีกดวย  

หองกิจกรรมนักศึกษา 
เกิดขึ้นจากการที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา จึง

จัดใหมีการสนับสนุนดานการเงินบางสวนพรอมจัดสถานที่ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการทํากิจกรรมของนักศึกษา ซ่ึงประกอบดวย หองกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรม 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันที่เปนประโยชนตอตนเอง สถาบันฯ และสังคม 
รวมทั้งเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ ความเปนผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม และการทํางานเปนหมูคณะ นอกจากนี้ ยังจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม ทําหนาที่ให
คําแนะนําการดําเนินการตางๆ ของนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคอีกดวย 
 หลักสูตรการศึกษาของสํานักวิชาพื้นฐานและภาษา 

หลักสูตรวิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร – สังคมศาสตร เปนวิชาบังคับและวิชา
เลือกใหแกคณะวิชาตางๆ  ของสถาบันฯ  ซ่ึงมีจํานวนมาก  และวิชาที่มีความเกี่ยวของกับ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรไดแกวิชาปรัชญา จริยศาสตร อารยธรรมไทย อารยธรรมญี่ปุนและ เอเชีย
ตะวันออก อารยธรรมตะวันตก จิตวิทยาทั่วไป การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม กฎหมายธุรกิจ เปน
ตน ซ่ึงแตละคณะวิชาจะเปนผูกําหนดวานักศึกษาควรจะเรียนวิชาใด สําหรับวิชาภาษาญี่ปุนและ
ภาษาอังกฤษนั้นเปนวิชาบังคับ นักศึกษาจะตองเรียนวิชาภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษพื้นฐาน
จํานวน 18 หนวยกิตและวิชาเลือกอีก 12 หนวยกติ ซ่ึงสํานักวิชาพื้นฐานและภาษาจัดสอนให  

นอกจากนั้นรายวิชาที่มีสวนสัมพันธกับงานวิจัยดานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษที่เนนหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน ประกอบดวยรายวิชาที่เนนการสอน
วัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอาน และการเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อมัลติมีเดีย ไดแก รายวิชาอารย
ธรรมญี่ปุนและเอเชียตะวันออก และสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน ซ่ึงอยูในกลุมวิชามนุษยศาสตร  สวนใน
กลุมวิชาภาษา ไดแก รายวิชาการอานเชิงวิชาการ รายวิชาฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ 1 
รายวิชาฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษผานสื่อมัลติมีเดีย และรายวิชาการศึกษาดวยตนเองดานภาษาอังกฤษ 
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ซ่ึงรายวิชาดังกลาวขางตนเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษ
และการสอนสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุนที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษเพราะเปนพื้นฐานดานหลักสูตรที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาสาระดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ในโอกาสตอไป 
 
10. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
10.1 งานวิจัยดานการสอนอานภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยภายในประเทศ 

     เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531) ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนโมดูลประกอบ
โครงสรางระดับยอด ในการสอนอานภาษาอังกฤษแกผูเรียน ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับการ
สอนอานแบบเดิมโดยวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ทัศนคติในการอานภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง
คือผูเรียนในประเทศไทย ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน จากภาคทางภูมิศาสตรทั้ง 4 ภาค 
แลวสุมนักเรียนมาโรงเรียนละ 100 คน แบงกลุมทดลอง 50 คน ใชเวลาทดลอง 15 คาบ ผลการวิจัย
พบวา 1)นักเรียนในกลุมทดลองทั้ง 4 โรงเรียน มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุม
ควบคุม 2) นักเรียนในกลุมทดลองทั้ง 4 โรงเรียน มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแตกตาง
จากกลุมควบคุม 3) นักเรียนในกลุมทดลองทั้ง 4 โรงเรียน มีทัศนคติตอการเรียนวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม 

     หนึ่งฤทัย วามตา (2554) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
และจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 29 คน ใน
ภาคการเรียนที่2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนพานิชยการลานนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่ใชในการทดลองซึ่งประกอบดวย 
แผนการสอนที่เนนกลวิธีการอานแบบรวมมือกัน 6 แผน แตละแผนใชเวลา 3 คาบๆละ 55 นาที 
และเครื่องมือที่เก็บขอมูล ไดแก แบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และแบบวัด
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการใชกลวิธีการอาน
แบบรวมมือกันมีความเขาใจการอานสูงกวากอนการทดลอง และนักศึกษาที่เรียนดวยวิธีดังกลาวมี
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการทดลอง 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 Seham (2008) ไดศึกษากลวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาที่
มหาวิทยาลิบยาน สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษามีความสามารถในการใชกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจไดในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบการ
ใชกลยุทธการอานภาษาอังกฤษระหวางนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาที่เรียนภาษาอา
ระบิค ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษสามารถใชกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจ
มากกวา และมีการตระหนักในการใชกลยุทธการอานมากกวา 
    Olga (2009) ไดศึกษากลยุทธการสอนอานที่ผูสอนนําไปใชเพื่อเพิ่มความเขาใจการ
อานของผูเรียนใหมากขึ้น ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสามารถใชกลยทุธการอานภาษาอังกฤษไดดีใน
ดานการอานเพื่อจับใจความสําคัญ การอานอยางคราวๆ และการอานแบบใชวิจารณญาณ นอกจากนี้
การฝกกลยุทธการอานยังเพิ่มแรงจูงใจในการอานและกระตุนใหผูเรียนสนใจการอานมากขึ้น 
 
10.2 งานวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยภายในประเทศ 

        ธีรังกูร บํารุง (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบโครงสรางระดับยอดกับการสอนตามคูมือครู โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบแผนการทดลองเปนแบบทดสอบกอน
และหลังการทดลอง (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ใชระยะเวลาในการ
ทดลอง 20คาบ คาบละ 50 นาที และใชเนื้อหาเดียวกันในการสอนทั้ง 2 กลุม เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ไดแก แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัด
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test for independent 
samplesและ t-test for dependent samples ผลการศึกษาพบวา 1)นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ โครงสรางระดับยอดกับการสอนตามคูมือครู มีความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2)นักเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ โครงสรางระดับยอดกับการสอนตาม
คูมือครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3)
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ โครงสรางระดับยอด
มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 4)นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษกอนและ 
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หลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 5)นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ โครงสรางระดับยอดมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กอน
และหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 6)นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือ
ครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กอนและ หลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 

     สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 10 บทเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล t-
test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคาเฉลี่ยและคารอยละเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่
มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนฯอยูในระดับดีมาก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนฯสูงกวากอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯอยูในระดับดีมาก 
  ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ (2553) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรมในมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย
แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา คะแนนของ
แบบทดสอบ ELLIS ของนักศึกษาที่อยูในกลุมที่เรียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนไมสูง
กวาคะแนนของนักศึกษาที่อยูในกลุมที่เรียนดวยตําราเรียนปกติ ผลการวิจัยจึงไมสนับสนุน
สมมติฐานขอที่1 สวนผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดระดับปานกลางถึงสูง
มีคะแนนสูงกวานักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีระดับรายไดต่ํา และผลการวิจัยยังพบวามี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ําแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียน
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนและคะแนนสอบหลังเรียนของแบบทดสอบELLIS  
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งานวิจัยตางประเทศ 
       Riddle (1995) ไดศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในหองเรียนซึ่งพบวา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพจะทําใหนักเรียนไดเรียนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นักเรียน
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดโดยงาย และรวดเร็วดวยตนเอง ซ่ึงไดผลดีกวาการเรียนแบบ
ดั้งเดิมในหองเรียน นักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรจะพัฒนาในเรื่องความคิด ความรูสึก สามารถใช
กราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการเสริมความคิดได และนักเรียนสนใจกิจกรรมนี้มากกวาการ
สอนในหองเรียนปกติ 

          McDonald (1997) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์และความสัมพันธของ
รูปแบบการเรียนรูตอบทเรยีนคอมพิวเตอรแบบสื่อประสม ผลปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
ส่ือประสมชวยใหผูเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนการสอน ผูเรียนรอยละ 73 เชื่อวาบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบสื่อประสมชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางรูปแบบการเรียนรูของคอลบ (Kolb) กับการเรียนรูแบบสํารวจ และการเรียนตามปกติไม
แตกตางกัน 

         Praca (2007).ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจากการเรียนจาก
หนังสือ แบบเรียน และจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางใน
การศึกษา คือ นักเรียนเกรด 9 จํานวน 141 คน ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีความสามารถในการอานนอย 
กอนการทดลองผูวิจัยใชแบบทดสอบ มาตรฐาน Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการอานและนําคะแนนที่ไดมา จัดนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ปรากฏวา นักเรียนกลุมควบคุม มีจํานวน 78 คน กลุมทดลองจํานวน 63 คน หลังจากนั้นใหกลุม
ควบคุมเรียนจากหนังสือแบบเรียน สวนกลุมทดลองศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลัง
การทดลองเสร็จส้ิน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบ Tests of Achievement and 
Proficiency (TAP) ผลการศึกษาพบวา คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้ง
สองกลุม สูงขึ้นกวากอนการทดลอง และนักเรียนกลุมทดลองสามารถทําคะแนนไดสูงกวากลุม
ควบคุม 

            Khalid (2002) ไดศึกษาเรื่องการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาแบบ
มัลติมีเดีย ในวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาในประเทศซาอุดิ อาระเบีย: กรณีการเรียนการสอน
และความเชื่อของอาจารยผูสอน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การ
สัมภาษณ การสังเกตการณ การวิเคราะหขอมูล แบบบันทึก และแบบบันทึกวีดิโอ กลุมตัวอยางเปน
อาจารยสอนภาษาอังกฤษจํานวน 8 คน ในมหาวิทยาลัย 4 แหงในประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ผลการวิจัยพบวา อาจารยสอนภาษาอังกฤษขาดความรูความเขาใจดานการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
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สวนความเชื่อพวกเขาเชื่อวาบทบาทความพิวเตอรชวยสอนมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

            Ling-Ling Lee (2006) ไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรมโดยใช
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน เนนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและคําศัพท สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่1 ประเทศไตหวัน เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความสามารถในการอานและความรู
ดานวัฒนธรรมแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แตไมพบความแตกตางกัน
ดานความรูคําศัพทดานวัฒนธรรม 
             David (2009) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มัลติมีเดีย เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่หนึ่ง และผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ โดยแบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลของการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามัลติมีเดีย มีประโยชนมาก และเพิ่มความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ และคะแนนการเขียนเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามคะแนนความเขาใจดานภาษาไมพบ
ความแตกตางกันระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

   จากผลการศึกษางานวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  พบวาการเรียนดวย
คอมพิวเตอรนั้นผูเรียนจะเรียนรูไดเร็วกวาการเรียนแบบปกติ โดยเฉพาะการเรียนภาษาโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นยิ่งทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนดวยคอมพิวเตอร และนักเรียน
ไมมีความละอาย มีความเปนอิสระที่จะเรียน สามารถควบคุมเวลาเรียนไดดวยตนเอง เรียนเมื่อไรก็
ไดตามความตองการของตนเอง นักเรียนไมมีความกดดันตอเพื่อนรวมชั้นเรียน และสามารถเรียน
ซํ้าไดเมื่อไมเขาใจ อีกทั้งเปนการเรียนรูดวยตนเอง 
 
10.3 งานวิจัยดานวัฒนธรรมกับการสอนภาษา 
งานวิจัยภายในประเทศ 
       อัจฉรา โกษาแสง (2546) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ ที่มีตอความสามารถ
ภาษาอังกฤษและความเขาใจวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 
(พินิจพิทยานุสรณ)จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัยไดแก 
บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง แบบทดสอบวัดความ
เขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดกอนและหลังการทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
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มีตอบทเรียนโมดูล ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการ
สอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษมีคาเทากับ  77.50/75.83 ซ่ึงถือวามี
ประสิทธิภาพดี ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวากอน
การเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดหลังเรียนดวย
บทเรียนโมดูล สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความ
คิดเห็นตอบทเรียนโมดูลอยูในระดับดี 

         สุพรรณี สุขะสันติ์ (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องภาษาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตองการใหบทเรียนมีเนื้อหาดาน
วัฒนธรรมทางดานภาษาเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน โดยจัดวางเนื้อหาเปน
กรอบคือกรอบเนื้อหาความรู กรอบตัวอยาง กรอบแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายบท และ
บทความคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ 76.33/84.28 ซ่ึงถือวามี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด75/75 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอยูในระดับมาก 
 
งานวิจัยตางประเทศ 

Byram and Grundy (2003)ไดศึกษาการสํารวจการสอนวัฒนธรรม โดยการใชวีดีโอและ
อินเตอรเน็ตเปนส่ือกลางในการสอนภาษาตางประเทศในหองเรียน การเรียนภาษาตางประเทศผู
ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม เปนการยากที่จะสอนวัฒนธรรมในหองเรียนและการ
ประเมินการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม หลักฐานที่แทจริงเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมที่ดี เพราะ
เอกสารหลักฐานเหลานี้เปนความมุงหมายสําหรับการเรียนวัฒนธรรมที่เปนธรรมชาติ การสํารวจ
ผลของการใชวีดีโอ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนรูวัฒนธรรมใหไดเพิ่มขึ้น ทําใหนักเรียนมีความจํา
และความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรมไดมากขึ้นโดยใชวีดีโอและอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลาง
ในการเรียนรู จากการศึกษาโดยใชวีดีโอ การศึกษาโดยนักเรียนชาวฝรั่งเศส 51 คน ดูวีดีโอ 8 เร่ือง
ไดออกแบบแบบประเมินระยะยาวกอนและหลังเรียนวัฒนธรรม และผลเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากการ
แสดงในวีดีโอ แบบทดสอบหลังจากดูวีดีโอ 8 เร่ือง ไดวัดความสามารถของนักเรียนเพื่อจะจําขอมูล
และสรุปส่ิงที่เห็น แบบสอบถามจะประเมินความเขาใจการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผลการศึกษา
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ คําตอบสั้น ๆและสวน
หนึ่งของความคิดอิสระหลังจากดูวิดีโอ นักเรียนสามารถสรุปได และจดจําขอมูลไดสําหรับนักเรียน
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ที่เรียนอิสระ พบวา นักเรียนที่เรียนวัฒนธรรมโดยการปฏิบัติมีคะแนนสูงกวาผลที่ไดจากการเรียนรู
โดยทั่วไป ในการศึกษาทางอินเตอรเน็ต การศึกษาโดยนักเรียนชาวฝรั่งเศสที่เปนสื่อกลาง 54 คน 
เขาศึกษา 8 เวบไซต การศึกษามีการออกแบบแบบทดสอบกอนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ผลลัพธบอกไดวาไดรับความรูมากในการตอบ
คําถามสั้น ๆ และสวนหนึ่งของความคิดอิสระ ของนักเรียนที่ไดทําแบบทดสอบ 8แบบทดสอบหลัง
การทํางาน พบวา นักเรียนมีความสามารถที่จะสรุปได นักเรียนเชื่อวาผลท่ีไดจากการเรียนรู
วัฒนธรรมจากการใชอินเตอรเน็ตมีมากกวาการปฏิบัติ 

         Peterson and Coltrane (2003) ไดศึกษาการใชวัฒนธรรมของครูที่สอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศในประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวา ครูจํานวน 82.5 เปอรเซ็นต เรียกรอง
ใหมีการรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรม สวนมากแนะนําในหัวขอที่เปนวัฒนธรรม เกี่ยวกับ
วันหยุดลูกคา หรืออาหาร ครูประมาณ 80 เปอรเซ็นตรูสึกวาควรจัดเตรียมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมลงในสื่อคอมพิวเตอร เกี่ยวกับเทคนิค อุปกรณ หรือเครื่องมือท่ีใชในการสอนวัฒนธรรม 
ประชาชนสวนมากใชโทรทัศน MTV และภาพยนตร รองลงมานิยมใชส่ืออินเตอรเน็ต ประมาณ 82
เปอรเซ็นตของครูช้ีใหเห็นวาการใชอินเตอรเน็ตในกิจกรรมการอานและการเขียน มีเพียง 33.3
เปอรเซ็นตของครูเทานั้น ที่คิดวาตําราภาษาอังกฤษเพียงพอในการจัดเตรียมขอมูลขาวสารสําหรับ
การสอนวัฒนธรรม จากการศึกษาภูมิหลังของครูพบวา การสอนวัฒนธรรมธรรมจากประสบการณ
ประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วไป และระดับการสอนวัฒนธรรมจากคําแนะนําของครูจริง ๆครู
ที่มีประสบการณในตางประเทศจะมีความสามารถในการสอนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมได
มากกวา ครูที่จบระดับปริญญาโท ชอบใชส่ือ อุปกรณ เครื่องมือ ในการสอนวัฒนธรรมมากกวาการ
สอนในหองเรียน สรุปวาครูที่ประสบความสําเร็จในการสอนวัฒนธรรมใหคําชี้แนะในการสอน
วัฒนธรรมวาครูควรสอนผสมผสานวัฒนธรรมและภาษาที่สอนในหองเรียนเขาดวยกัน ควรมีการ
ปรับปรุงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมใหทันสมัย และเตรียมการสอนวัฒนธรรมโดยการใชส่ือ 
อุปกรณเครื่องมือ การจัดทําเวบไซต และซอฟแวร ทําเสียงลงในโปรแกรม เชนเดี่ยวกับภาพยนตร 

Brown and Eisterhold (2004) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและอินเตอรเน็ตในการเรียน
ภาษาตางประเทศในหองเรียน และโครงการที่เรียนจากสภาพจริงบนเว็บฐานขอมูล ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่เรียนวัฒนธรรมทางอินเตอรเน็ต โดยใชเว็บพื้นฐานจะเปนการสงเสริมการสอน
ภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเรียนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศถึงแมวาวัฒนธรรมและ
ภาษาจะเปนสวนหนึ่งของกันและกัน แตวัฒนธรรมไมอาจเรียนรูไดโดยอัตโนมัติกับภาษา
เพราะฉะนั้นจึงตองมุงมั่นที่จะออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรมในภาษาตางประเทศ
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ทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะบนเว็บ เมื่อไมนานมานี้มีการเตรียมเครื่องมือเกี่ยวกับ การสอน
วัฒนธรรมอยางแทจริง และอนุญาตใหนักเรียนติดตอ และแบงปนความคิดผานระบบเครือขาย
พื้นฐาน การศึกษานี้ใชหลักการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจประสบการณของนักศึกษาชาว
อิตาเล่ียนที่มหาวิทยาลัยของแคลิฟอเนียที่แซนตาบารบารา วิธีแรกโดยการรวบรวมขอมูลขาวสาร
วิเคราะหผลการเรียนของนักเรียน สัมภาษณนักเรียนที่จบหนึ่งในสี่ และวิเคราะหจากการทํา
แบบฝกหัดทางคอมพิวเตอร จากการศึกษาพบวา การเรียนรูบนเว็บพื้นฐานโดยการวิเคราะหจากการ
ทําแบบฝกหัดของนักศึกษา การแนะนําเปาหมายของการสอนวฒันธรรมดวยโครงการการสอนบน
เว็บพื้นฐาน จากการสอนแบบนี้พบวา นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้
ยังคิดวาปจจัยที่เปนขอจํากัดของโครงการนี้จะเปนผลเชนเดียวกับการกระตุนความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่มีกอนหนานี้ใหนักศึกษาไดรับรู 
     Francine (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกบัวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาตางประเทศ กรณี
ความเชื่อของครู โอกาส และการฝกฝน โดยการสัมภาษณครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจํานวน6
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบสัมภาษณ การสังเกตการณ และการวิเคราะหส่ือการเรียนการสอน 
ผลจากการสัมภาษณพบวาครูผูสอนมีความเชื่อคลายๆกันเกี่ยวกับธรรมชาติของวัฒนธรรม 
ความสําคัญของการสอนวัฒนธรรม และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนในการเรียนรูวัฒนธรรม 
การสังเกตการณพบวาการสอนวัฒนธรรมที่แยกตางหากจากการสอนภาษา ทําใหการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนไมเปนที่ตองการของผุเรียนและครูผูสอน ประสบการณการสอนวัฒนธรรมของ
ครูผูสอนมีผลทําใหผูเรียนเรียนรูวัฒนธรรมและภาษาไดดี ผลสรุปจากความเชื่อของครูพบวา การ
เรียนการสอนใหมุงเนนการสอนวัฒนธรรมควบคูกับการสอนภาษา  
      Roumiana (2005) ไดศึกษาบทอานเพื่อทํากิจกรรมการอานหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เปนผูใหญ โดยศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เครื่องมือในการ
วิจัยคือแบบสังเกตการณและการสัมภาษณ ครู 2 คน และนักเรียน 41 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
บทเรียนดานวัฒนธรรมควรใหมีความเหมาะสมกับความตองการผูเรียนและหัวขอทางดาน
วัฒนธรรมควรใหเหมาะสําหรับผูอพยพที่ควรรู สําหรับครูผูสอนมีความตองการใหมีการให
การศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความรูตรงกับสายงานที่ทําอยู 

         Kentner (2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนวัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จของครูชาว
เสปน ผลการวิจัยพบวา ผูมีสวนรวมไดสอนแบบดั้งเดิมโดยเขาใกลผูเรียนมากขึ้น และมีการ
ดัดแปลงหัวขอพิเศษดานวัฒนธรรม เชน วันหยุดของสเปนและโปรตุเกส จะมีรูปแบบการปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมไมแตกตางกัน แมวาจะไมคุนเคยกับแบบแนวทางที่วางไวใหอยูในกรอบของ
จุดมุงหมายของประเทศ การคนพบอีกอยางหนึ่งคือ ผูมีสวนรวมไดใชภาษาศาสตรและภาพยนตร
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ในการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม อีกประการหนึ่ง การส่ังสอนทางวัฒนธรรมและดานการใช
ภาษาศาสตรของผูมีสวนรวมแตกตางกันไป เชน ผูมีสวนรวมคนที่หนึ่งวางแผนการสอนบทเรียน
เกี่ยวของกับเรื่องวัฒนธรรม ในขณะที่คนที่สอง ไดวางแผนการสอนไวยากรณ ผูมีสวนรวมทั้งสอง
คนเขาใจวานักเรียนของพวกเขาชอบเรียนแบบวัฒนธรรมทั่วไปมากกวาเปนแบบเฉพาะดาน
วัฒนธรรมในการสอนวัฒนธรรมของสเปน ไมมีผูมีสวนรวมคนใดเลยเพิ่มเติมความรูดาน
วัฒนธรรมมากกวาความเปนจริงดานวัตถุ 
        Brenda (2006) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางดานการศึกษาภาษาและ
ความสําคัญที่เกี่ยวของกับบริบทชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เปนสังคมวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการศึกษาภาษาที่สองนักวิจัยควรทําการพัฒนาขึ้นมา  การนํารูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพจะเพิ่มกระบวนการเขาใจวัฒนธรรมสังคมไดดี สําหรับงานวิจัยในอนาคตควรมีการ
สอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
  Jiin-Chyuan (2007) ไดศึกษาการสอนวัฒนธรรมใหกับผูเรียนที่เปนผูใหญเปน
ภาษาอังกฤษ ในฐานะหลักสูตรภาษาตางประเทศ เปนการทดลองใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการ
เขาใจวัฒนธรรมของอเมริกา และเพิ่มความเขาใจภาษาอังกฤษระหวางผูเรียน งานวิจัยนี้เปนทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ
วัฒนธรรม แบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษา 26 คน และครูสอน
ภาษาอังกฤษ  7 คน  ผลการวิจัยพบวา  วิธีการสอนวัฒนธรรมมีผลตอความเขาใจการอาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางตอเนื่อง มีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยทั้งสองกลุม อยางไรก็ตามแบบ
วัดความรูความเขาใจวัฒนธรรม”CLTCMP” มีอิทธิพลตอความเขาใจวัฒนธรรมของอเมริกา มี
ความแตกตางกันระหวางกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนวัฒนธรรมกับกลุมควบคุม 
        Rose (2008) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อสอนวัฒนธรรม กรณีความ
คิดเห็นและความเชื่อของผูเรียน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลของการวิจัยพบวา ครูผูสอนภาษาที่
สนใจการสอนวัฒนธรรม โดยใชส่ือมัลติมีเดีย จะเพิ่มความรูดานวัฒนธรรมและการเรียนรูภาษาได
ดีขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนได เพราะฉะนั้นควรนําสื่อมัลติมีเดียมาชวย
สอนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมแรงจูงใจใหผูเรียนในการเรียนภาษา 
       Dana (2009) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในยุคโลกาภิวัฒน กรณี
การสนทนาดานวัฒนธรรม กลุมตัวอยางคือครูสอนภาษาอังกฤษเมืองออนตาริโอ 15 คน ผลการวิจัย
พบวา การสอนภาษาอังกฤษใหดี ควรมีวัฒนธรรมเขาผสมผสาน หากหลักสูตรเกาไมสามารถ
เปนไปตามวัตถุประสงคของการสอน ใหเปล่ียนหลักสูตรที่มีภาษาอังกฤษควบคูกับวํฒนธรรม ควร
ใหมีการสื่อสารกันระหวางวัฒนธรรมใหมากขึ้น  และสนับสนุนใหสอนหลักสูตรที่ เปน
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ประชาธิปไตย ในชั้นเรียนควรมีการเพิ่มหนังสือที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายไวในหองเรียน
การสอนภาษา 
  Lisa (2010) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบการฝกหัดเรียนรูดานวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เครื่อมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก การเขียนบันทึกขอความ การสังเกตการณ การสัมภาษณและการเช็คงานเอกสารของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา ควรมีการสรางรหัสเพื่อสาธิตตัวอยางการฝกดานวัฒนธรรม และการใช
บทเรียนฝกหัดวัฒนธรรมนี้ทําใหผูเรียนมีความเขาใจวัฒนธรรมมากขึ้น 
  Ahmet (2010) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม และดานรัฐศาสตรมีความสัมพันธ
กัน งานวิจัยนี้เปนทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือไดแกแบบสังเกตการณ และ
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา มีการสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูความรูความเขาใจวัฒนธรรม 
หลังจากที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการสังเกตการณพบวา สถาบันการศกึษาควรมีการ
จัดทํานโยบายในการใหมีการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนดานวัฒนธรรม ประเด็น
ดานการศึกษา และดานประชาธิปไตย เพื่อใหการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนสําหรับผูเรียน 
  Fujuan (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนักศึกษาผูใหญที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สอง กรณีศึกษาความแตกตางกันดานวัฒนธรรมและการเขาใจกลยุทธการเรียนการสอน 
กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาผูใหญที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองจํานวน 149 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจ และการสัมภาษณแบบเปนกลุม จํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาชอบกลยุทธการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอกลยุทธการเรียนการ
สอน และไดนําประสบการณเกามาใช นักศึกษารายงานวา ประสบการณเดิม ไมไดชวยทําให
ภาษาอังกฤษพวกเขาพัฒนาขึ้น แตชวยทําใหเพิ่มความเปนอยูในสังคมได และประสบการณเดิม
ของผูเรียนทําใหมีความรูดานวัฒนธรรมได 
 จากผลการศึกษางานวิจัยดานการสอนภาษาและวัฒนธรรม พบวาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ ตองมีการสอนวัฒนธรรมควบคูกันไปเสมอเพื่อใหผูเรียนไดรูวัฒนธรรม
และภาษาและการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมก็จะสงเสริม
ใหความสามารถทางการเรียนของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
ไดดวย  
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10.4 งานวิจัยดานวัฒนธรรมญี่ปุน 
งานวิจัยภายในประเทศ 

    สุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2554) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนในการทํางานเปน
ทีมขององคกรธุรกิจของชาวญี่ปุน ผลการศึกษาพบวาวาวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมงานของ
วัฒนธรรมแบบญี่ปุน แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ทีมงานที่มีความเปนเอกภาพเปนหนึ่งเดียวในการทํางานรวมกัน รวมถึงความรับผิดชอบ การพัฒนา
ทีมงานเพื่อการแขงขัน การสรางความสัมพันธและการมีทัศนคติและความเชื่อในการทีมงาน 
 
งานวิจัยตางประเทศ 

Varley (1996) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุน ดานการบริโภคอาหาร
ญี่ปุน “ราเม็ง” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การรับประทานราเม็งเปนวัฒนธรรมหนึ่ง
ของชาวญีปุน ทุกๆวันชาวญี่ปุนจะรับประทานราเม็งในระดับสูงมาก ซ่ึงถือไดวาเปนอาหารที่ทุกคน
ตองกินทุกวัน ซ่ึงงายตอการซื้อและไมตองรอนาน นักธุรกิจจึงนิยมรับประทานราเม็ง ซ่ึงถือไดวา
เปนวัฒนธรรมที่เรียบงาย 

Fusako (2009) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมที่จะทําใหกลายเปนวัฒนธรรม
ญี่ปุนภายในโรงเรียนสอนวัฒนธรรมญี่ปุน กรณีศึกษา การเรียนรูวัฒนธรรมและการสอน
วัฒนธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนที่ญีปุนซ่ือซากุระ จากการศึกษานี้เปนการอธิบาย
เกี่ยวกับแผนและกระบวนการสอนวัฒนธรรมญ่ีปุน ผลการวิจัยพบวา นักการศึกษาจําเปนที่จะตอง
ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและถื่อวาเปนปรากฎการณทางสังคมที่ซับซอน และจะตองนํา
วัฒนธรรมมาสอนใหกับนักเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความรูดานวัฒนธรรมญี่ปุนในวิธีที่หลากหลาย 

จากผลการศึกษางานวิจัยดานวัฒนธรรมญี่ปุน พบวาวัฒนธรรมญี่ปุนมีความสําคัญ การนํา
วัฒนธรรมญี่ปุนมาศึกษาเปนสิ่งที่ควรรูสําหรับในระบบธุรกิจและระบบการศึกษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุนมีบทบาทสําคัญบุคลลที่จะเขารวมทํางานในระบบการทํางานและระบบการศึกษาแบบญี่ปุน 
 สรุปความวา จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดานตางๆขางตนสามารถอนุมานถึงสมมติฐานขอที่ 1 
ที่กลาววา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียน เนื่องจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา
การใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เพิ่มความสามารถดานการอานของนักศึกษา
มากขึ้นและการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ไดดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอน 
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มีภาพเคลื่อนไหว มีการใชกราฟก แสง สี เสียง และกิจกรรมที่หลากหลาย จึงทําใหนักศึกษามีความ
สนใจในการอานภาษาอังกฤษมากกวาการสอนแบบปกติ 
 จากสมมติฐานขอที่ 2 ที่กลาววา ความรูความเขาใจในดานวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษา 
หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ สูงกวากอนการใชรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคลองกับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สรุปไดวา รูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ ที่เนนหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน ประกอบไปดวย
กิจกรรมและเนื้อหาดานวัฒนธรรมญี่ปุน โดยจัดวางเนื้อหาท่ีหลากหลาย มีแบบทดสอบทายบทที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน และมีการสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความรูความ
เขาใจหลังจากที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงทําใหเกิดความรูความเขาใจในดานวัฒนธรรม
ญี่ปุนไดดีหลักจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

จากสมมติฐานขอที่ 3 ที่กลาววา ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษ อยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซ่ึงสรุปไดจากวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของที่วา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับสูง และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
เนื่องจากเปนการเรียนดวยตนเอง และคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักศึกษาเรียนไดงายขึ้น มีอิสระ
ในการเรียน นอกจากนี้การเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรมีการสอบทุกบท
เปนระยะ จึงทําใหนักศึกษาสามารถประเมินความสามารถดวยตนเองได และเพิ่มความสามารถใน
การเรียนรูของนักศึกษาไดดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เปน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา และ
ความจําเปนดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ และหัวขอทางดานวัฒนธรรมญี่ปุนที่
ควรรูสําหรับนักศึกษาผูปฏิบัติงานกับหนวยงานญี่ปุนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ใหไดตามเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2537) และเพื่อ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยมีรายละเอียดกระบวนการใน
การดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

ระยะที่ 1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนดานวัฒนธรรมญีปุน ในดานทักษะการ
อานภาษาอังกฤษและหัวขอทางดานวัฒนธรรมญี่ปุนที่ควรรูสําหรับนักศึกษาผูปฏิบัติงานกับ
หนวยงานญี่ปุนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑกอนใชไดจริง 

ระยะที่ 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุนที่เปนกลุมตัวอยาง  

ระยะที่  4 การประเมินผล  พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  

รายละเอียดในแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้ 
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ระยะท่ี 1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษและ
หัวขอทางดานวัฒนธรรมญี่ปุนท่ีควรรูสําหรับนักศึกษาผูปฏิบัติงานกับหนวยงานญี่ปุนของ
นักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
และหัวขอทางดานวัฒนธรรมญี่ปุนที่ควรรูสําหรับนักศึกษาผูปฏิบัติงานกับหนวยงานญี่ปุนของ
นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 7 หองเรียนๆละ30 คน รวมทั้งส้ิน 210 คน ไดมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling Technique) โดยผูวิจัยสุมตัวอยางทีละสาขาวิชา ไดแกสาขา
วิศวกรรมยานยนต สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุน 
 
เคร่ือมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลยุทธ
การอานเพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  
 
การสรางเครื่อมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการสรางแบบสอบถามความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
เทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิธีการสรางประเด็นคําถามจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของและ
แบบสอบถามที่มผูีวิจัยคนอื่นๆไดสรางขึ้นในลักษณะคลายคลึงกัน 
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1.2  ศึกษาเอกสารการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมญี่ปุน และการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญีปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.3 สังเคราะหทฤษฏีและเนื้อหาที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถามการวิจัย (Content 
Analysis) 

1.4 วางโครงสรางคําถามหรือแนวประเด็นการถาม  และสรางคําถามใหตรงกับ
วัตถุประสงคที่ระบุไว 

1.5 กําหนดประเด็นในการสอบถามสําหรับการจัดการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงมีประกอบดวย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาที่เรียน ระยะเวลาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ เคยอยูประเทศญี่ปุนมากอน ระยะเวลาที่เคยอยูประเทศญี่ปุน การรูจักวัฒนธรรมญี่ปุน 
และหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่รูจัก 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
เทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ใน 3 ดาน ไดแก ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาดาน
รูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรูตองการเรียนรู ดาน
หัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของ ลิเคิรท (Likert. 1932: 1-55) โดย
ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 5    หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4   หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับมาก 
คะแนน 3   หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับปานกลาง 
คะแนน 2   หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับนอย 
คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับนอยที่สุด 

และผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1981) 
4.51 - 5.00 หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับนอย 
1.00 - 1.50 หมายถึง ผูตอบมีความตองการรูปแบบการสอน ในระดับนอยที่สุด 
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1.6 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข ตรวจสอบ
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) ของแบบสอบถาม 

1.7. นําแบบสอบถามที่ไดรับขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไข 
1.8. นําแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณแลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวา มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .30-.75 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.93 

1.9  นําแบบสอบถามมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 
วิธีการดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน 

1.1 การคัดเลือกเอกสาร 
 1.1.1 เปนหนังสือ บทความ วารสาร ผลการวิจัย ผลการประชุมสัมนา วิทยานิพนธ 

และเอกสารอื่นๆทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมญี่ปุน 
และคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ วิธีการสอน
วัฒนธรรม และรูปแบบการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

 1.2 นําเอกสารที่คัดเลือกมาแจกแจงเพื่อทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อจําแนกทักษะ
การอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู รูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่
นักศึกษาตองการเรียนรู กลยุทธการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาใชในการอาน และหัวขอ
วัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน โดยมีขอบขายเนื้อหา การ
อานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร    

2. ศึกษาทักษะการอานระดับอุดมศึกษา โดยเนนในเรื่องการอานเพื่อจับใจความสําคัญ การ
เดาความหมายจากคําบริบท การบอกรายละเอียด การสรุปเรื่องที่อาน และเปนการเรียนการอานเพื่อ
ความเขาใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
               2.1 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน
ได 
               2.2 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
               2.3 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได 
               2.4 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได 
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               2.5 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอานแบบหาขอมูลเฉพาะ
ได 
               2.6 ศึกษาทักษะและกลยุทธในการอานภาษาอังกฤษ ที่จําเปนจะตองใชในการอานเอกสาร
ภาษาอังกฤษประกอบการเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและหนังสือตอไปนี้  
 2.6.1 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยสมุทร เซ็นเชาวนิช 
(2542) 
 2.6.2 เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ โดย Grabe (2007) 
               2.7 ศึกษากรอบเนื้อหาดานหัวเร่ืองทางดานวัฒนธรรมญี่ปุน จากเนื้อหารายวิชาสังคม
วัฒนธรรมญี่ปุน และญี่ปุนศึกษาโดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
               2.8 ศึกษาหัวเร่ือง (Topics) ทางดานวัฒนธรรมญี่ปุน จากแหลงตางๆ ดังตอไปนี้ 
 2.8.1 หนังสือวัฒนธรรมญี่ปุน 
                             2.8.2 เวบไซด ชื่อ www.japaneselifestyle.com. 
                             2.8.3 เวบไซด ชื่อ www.nihongo.org 

    2.8.4 หนังสือเรียนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 
    2.8.5 หนังสือเรียนการอานภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

    2.9 รวบรวมรายการโดยแบงออกเปน 10 รายการ ซ่ึงมีหัวเรื่องทั้งหมดจํานวน 55 หัว
เร่ือง คือ 

รายการที่ 1 ประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions) มี 7 หัวขอ ไดแก ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea 
ceremony),การไปนมัสการศาลเจาของเด็กใหม (Omiya-Mairi), การนัดพบหาคูแตงงาน (Omiai), 
การอาบน้ําสาธารณะ (Sento), การเขียนลายมือคร้ังแรกของปใหม (Kakizame), การแลกเปลี่ยนของ
หมั้นตามพิธี (Yuino),พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) 

รายการที่ 2 ศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts) มี 4 หัวขอ ไดแก การจัดดอกไม (Flower 
arrangement-ikebana), การพับกระดาษรูปตางๆ (Paper folding-Origami), การพิมพรูปแบบไม 
(Woodblock prints-Ukiyo-e), การดัดตนไมเล็ก (Miniature trees-Bonsai),  

รายการที่ 3 มารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette) มี 4 หัวขอ ไดแก มารยาทในการ
รับประทานอาหาร (Etiquette in Eating), มารยาทในการนั่ง (Etiquette in sitting-Seiza), มารยาทใน
การพบกัน (การโคงคํานับ), การจัดอาหารโตะเล็ก (Ozen) 

รายการที่ 4 การแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume) มี3 หัวขอ ไดแก ชุด
ประจําชาติญี่ปุน (Kimono), รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear), ผาที่สวมใสแบบญี่ปุน (Yukata) 
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รายการที่ 5 การตบแตงแบบญี่ปุน (Japanese Decoration) มี 2 หัวขอ ไดแก การประดับดวย
ตนไมแคระ (Bonsai)และการจัดดอกไมแบบญี่ปุน (Ikebana) 

รายการที่ 6 กีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports) มี 3 หัวขอ ไดแก ซูโม (Sumo), เคนโด 
(Kendo), เบสบอล (baseball) 

รายการที่ 7 เทศกาลของญี่ปุน (Japanese Festivals) มี 10 หัวขอ ไดแก Kamakura Festival, 
Hakata Dontaku Festival, Kanda Festival, Sanja Festival, Sanno Festival, Tanabata Festival, 
Tenjin Festival, Aomori Nebuta Festival, Nagasaki Suwa, Awa Dance 

รายการที่ 8 อาหารและเครื่องดื่มของชาวญ่ีปุน (Japanese food and drinks) มี 10 หัวขอ 
ไดแก ปลาดิบ (Sashimi), อาหารชุบแปงทอด (Tempura), อาหารหมอไฟ (Shabu Shabu), เตาเจี้ยว
บด (Miso-Shiru), เสนทํามาจากแปงสาลี (Udon), ขาวปลาดิบ (Sushi), ขาวปน (Onigiri), ขาว
เหนียวบดใสถ่ัว (Botamochi), บะหมี่ (Ramen), ไวนขาว (rice wine-Sake) 

รายการที่ 9 วัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese working style) มี 8 
หัวขอ ไดแก วัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุน(Japanese Business Culture), บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของ
ญี่ปุน (Japanese Company in Japan’s Culture), โครงสรางภาษีญี่ปุน (Japanese Tax Structuring), ผู
จัดจําหนายแบบญี่ปุน(Japanese Distributors), มารยาทในการทําธุรกิจญี่ปุน(Japanese Business 
Etiquette), ธุรกิจญี่ปุนแบบเรงดวน (Business in Japan Fast-track), ความตรงตอเวลาของญี่ปุน, 
การดูแลพนักงานของระบบญี่ปุน,  

รายการที่ 10 วัฒนธรรมเกี่ยวของกับพุทธศาสนาของญี่ปุน มี 4 หัวขอ ไดแก ศาสนาชินโต 
(Shinto), ความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุน (Superstitions), วัดในประเทศญี่ปุน(Temples), สวนแบบ
นิกายเซน (Zen gardens) 

3. นําแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน สําหรับการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชวิธีการคือ การสอบถามความ
คิดเห็นนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
สอบถามความตองการรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 210 คน และไดรับการตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 210 คน 

4. สรุปประเด็นการสอบถามความตองการ เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นําแบบสอบถามไปแจกใหกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน แลวเก็บรวบรวม

แบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูล 
2. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามจํานวน 210 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อตรวจสอบความ

ถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม พบวามีแบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหได 
210 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 ที่
ไดมาจากการสุมอยางงายผูวิจัยสุมตัวอยางทีละสาขาวิชา ไดแกสาขาวิศวกรรมยานยนต จํานวน 40 
คน สาขาวิศวกรรมการผลิต จํานวน 20 คน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 30 คน สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 43 คน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จํานวน 25 คน สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  จํานวน  42 คน  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  จํานวน  20 คน  สาขา
บริหารธุรกิจญี่ปุน จํานวน 20 คน โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามให
แลวเสร็จระหวางวันที่ 2-12 มีนาคม 2554 

3. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาคํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ดําเนนิการตรวจใหคะแนนสอบถามตามระดับ โดย
หาคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ เทคนิค

และกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 
ตารางที่ 1    คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความตองการดาน 

     วัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจ 
      และหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  
      ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรูจําแนกเปนรายขอ 

ขอ ดานทักษะการอานภาษาองักฤษที่นกัศึกษาตองการ
เรียนรู 

จํานวน รอยละ  S.D. ระดับ 

1 สามารถสํารวจและคาดเดาเรื่องกอนอาน 210 100 3.46 0.97 ปานกลาง
2 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจาก

บริบทเพือ่ทําความเขาใจเรื่องที่อานได 
210 100 4.43 0.72 มาก

3 สามารถอานเพื่อจบัใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 210 100 4.56 0.61* มากทีสุด
4 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได 210 100 4.51 0.68* มากที่สุด
5 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได 210 100 4.41 0.59 มาก
6 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได

และอานแบบหาขอมูลเฉพาะได 
210 100 4.02 0.76 มาก

7 สามารถอานแลวลําดบัเหตุการณได 210 100 4.52 0.60* มากทีสุด
8 สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได 210 100 4.60 0.58** มากทีสุด
9 สามารถอานแลวบอกเรื่องราวที่เปนจริงได 210 100 4.51 0.73* มากทีสุด
10 สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได 210 100 4.46 0.57 มาก
11 สามารถอานโดยอาศัยอางอิงจากคาํสรรพนามได 210 100 4.49 0.73 มาก
12 สามารถอานแลวบอกจดุประสงคของผูประพันธได 210 100 3.74 1.01 มาก
 รวม 210 100 4.30 0.71 มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงวาดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่เปนกลุมตัวอยาง ไดมีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอ 8  สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได (  = 4.60) รองลงมา คือ 
ขอ 3 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได ( = 4.06) และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 1 
สามารถสํารวจและคาดเดาเรื่องกอนอาน( = 3.46) 
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ตารางที่ 2    คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความตองการ 
      ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรู 
      จําแนกเปนรายขอ 

ขอ ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความ
เขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรู 

จํานวน รอยละ  S.D. ระดับ 

1 อานแบบลางขึ้นบน (bottom-up model) 210 100 4.06 0.79 มาก
2 อานแบบบนลงลาง (top-down model) 210 100 3.97 0.82 มาก
3 อานแบบปฏิสัมพนัธ (interactive model) 210 100 4.56 0.91* มากที่สุด
4 การคาดเดาเหตุการณจากความรูเดิม หรือความรูทีไ่ด

จากการอาน  
210 100 3.51 0.88 มาก

5 การคาดเดาเหตุการณโดยตลอดเรื่องที่อาน 210 100 3.48 0.89 ปานกลาง
6 การหาความหมายของคําศัพทโดยใชวิธีการหลายๆ 

อยาง เชนการใชความรูเดิม และจากประสบการณเดิม  
210 100 3.46 0.76 ปานกลาง

7 การอานแบบจบัใจความสําคัญ 210 100 4.56 0.90* มากที่สุด
8 การอานแบบเจาะหาขอมูลทีต่องการ 210 100 4.55 0.98* มากที่สุด
9 การอานเพื่อการสรุปอางอิง  210 100 3.82 0.98 มาก
10 การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด 210 100 4.68 0.58** มากที่สุด
11 การอานเพื่อตีความโดยนัย 210 100 3.44 0.87 ปานกลาง
12 การอานโดยจําความหมายและเดาอยางมีเหตุผลโดยขามคําที่ไมรู

ความหมาย ใชบริบทชวยในการตีความหมายของประโยค และ
อนุเฉท แปลความหมายโดยใชโครงสรางทางไวยากรณ  
ประเมินผลการคาดเดา   

210 100 3.55 0.74 มาก

13 อานชื่อเร่ืองแลวคาดเดาเหตุการณลวงหนา  ดําเนินการอาน
ตอเนื่องถายังไมสามารถทําความเขาใจในเรื่องที่อาน 

210 100 3.42 0.83 ปานกลาง

14 การอานโดยการสงัเกตความหมายของคําโดยดูจาก
อุปสรรค (Prefix) ปจจัย (Suffix) และรากคํา (Root)  
ใชความรูรอบตวั  วิเคราะหคําที่ไมรูจัก 

210 100 3.97 0.71 มาก

15 อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพท
ทีละตัว ใชรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ชวยในการทําความ
เขาใจเรื่อง 

210 100 3.71 0.86 มาก

16 อานโดยสรุปยอเร่ืองทีอ่าน ใชอภิธานศัพทเมื่อไม
สามารถเดาความหมายของคําศัพทได  เดาความหมาย
ของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา  

210 100 4.39 0.69 มาก

17 อานโดยขามคําบางคําที่ไมจําเปนตองรู  อานเนือ้เร่ือง
โดยตลอด โดยมีจดุมุงหมายในการอาน 

210 100 4.53 0.61* มากที่สุด

 รวม 210 100 3.98 0.81 มาก
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จากตารางที่ 2 แสดงวาดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษา
ตองการเรียนรู นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่เปนกลุมตัวอยาง ไดมีความตองการ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอ 10  การอานเพื่อความเขาใจใน
รายละเอียด (  = 4.68) รองลงมา คือ ขอ 7 การอานแบบจับใจความสําคัญ( = 4.06) และคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ขอ 13 อานชื่อเรื่องแลวคาดเดาเหตุการณลวงหนา  ดําเนินการอานตอเนื่องถายังไม
สามารถทําความเขาใจในเรื่องที่อาน ( = 3.11) 
 
ตารางที่ 3     คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความตองการ 

       รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอร 
       ชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  
      ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน  
      จําแนกเปนรายขอ 

ขอ ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพ่ือนํามาสราง
บทเรียนการสอนอาน 

จํานวน รอยละ  S.D. ระดับความ
ตองการ 

1 ประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions)  
     1.1  ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony) 210 100 4.67 0.53* มากที่สุด 
     1.2 การไปนมัสการศาลเจาของเด็กใหม (Omiya-Mairi) 210 100 4.29 0.68 มาก 
     1.3 การนัดพบหาคูแตงงาน (Omiai) 210 100 4.41 0.61 มาก 
     1.4 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) 210 100 4.65 0.54* มากที่สุด 
     1.5 การเขียนลายมือครั้งแรกของปใหม (Kakizame) 210 100 3.94 0.72 มาก 
     1.6 การแลกเปลี่ยนของหมั้นตามพิธี (Yuino) 210 100 4.43 0.67 มาก 
     1.7 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) 210 100 4.61 0.55* มากที่สุด 
 รวม 210 100 4.42 0.61 มาก 
2 ศิลปะแบบญี่ปุน  
     2.1 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) 210 100 4.67 0.53* มากที่สุด 
     2.2 การพับกระดาษรูปตางๆ (Paper folding-Origami) 210 100 4.55 0.61* มากที่สุด 
     2.3 การพิมพรูปแบบไม (Woodblock prints-Ukiyo-e) 210 100 3.95 0.89 มาก 
     2.4 การดัดตนไมเล็ก (Miniature trees-Bonsai) 210 100 4.50 0.67 มาก 
 รวม 210 100 4.41 0.67 มาก 
3 มารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette)  
     3.1 มารยาทในการรับประทานอาหาร (Etiquette in Eating) 210 100 4.09 0.73 มาก 
     3.2 มารยาทในการนั่ง (Etiquette in sitting-Seiza) 210 100 4.52 0.67* มากที่สุด 
     3.3 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) 210 100 4.63 0.54* มากที่สุด 
     3.4 การจัดอาหารโตะเล็ก (Ozen) 210 100 4.01 0.73 มาก 
 รวม 210 100 4.31 0.66 มาก 
4 การแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume)  
     4.1 ชุดประจําชาติญี่ปุน (Kimono) 210 100 4.71 0.55* มากที่สุด 
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     4.2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) 210 100 4.69 0.60* มากที่สุด 
     4.3 ผาท่ีสวมใสแบบญี่ปุน (Yukata) 210 100 4.57 0.67* มากที่สุด 
 รวม 210 100 4.65 0.60 มากที่สุด 
5 การตบแตงแบบญี่ปุน (Japanese Decoration)  
    5.1 การประดับดวยตนไมแคระ (Bonsai) 210 100 4.56 0.54* มากที่สุด 
    5.2 การจัดดอกไมแบบญี่ปุน (Ikebana) 210 100 4.49 0.72 มาก 
 รวม 210 100 4.52 0.63 มากที่สุด 
6 กีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports)  
    6.1 ซูโม (Sumo) 210 100 4.61 0.59* มากที่สุด 
    6.2 เคนโด (Kendo) 210 100 4.52 0.73* มากที่สุด 
    6.3 เบสบอล (baseball) 210 100 3.79 0.93 มาก 
 รวม 210 100 4.30 0.75 มาก 
7 เทศกาลของญี่ปุน (Japanese Festivals)  
    7.1 Kamakura Festival 210 100 4.20 0.69 มาก 
    7.2 Hakata Dontaku Festival 210 100 4.35 0.97 มาก 
    7.3 Kanda Festival 210 100 4.01 0.78 มาก 
    7.4 Sanja Festival 210 100 3.89 0.88 มาก 
    7.5 Sanno Festival 210 100 3.93 0.83 มาก 
    7.6 Tanabata Festival 210 100 4.02 0.71 มาก 
    7.7 Tenjin Festival 210 100 3.87 0.76 มาก 
    7.8 Aomori Nebuta Festival 210 100 4.06 0.69 มาก 
    7.9 Nagasaki Suwa 210 100 3.98 0.91 มาก 
    7.10 Awa Dance 210 100 4.29 0.74 มาก 
 รวม 210 100 4.06 0.79 มาก 
8 อาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน  
    8.1 ปลาดิบ (Sashimi) 210 100 4.64 0.55* มากที่สุด 
    8.2 อาหารชุบแปงทอด (Tempura) 210 100 4.52 0.59* มากที่สุด 
    8.3 อาหารหมอไฟ (Shabu Shabu) 210 100 4.28 0.73 มาก 
    8.4 เตาเจี้ยวบด (Miso-Shiru) 210 100 4.12 0.81 มาก 
    8.5 เสนทํามาจากแปงสาลี (Udon) 210 100 4.34 0.68 มาก 
    8.6 ขาวปลาดิบ (Sushi) 210 100 4.43 0.71 มาก 
    8.7 ขาวปน (Onigiri) 210 100 4.22 0.62 มาก 
    8.8 ขาวเหนียวบดใสถ่ัว (Botamochi) 210 100 4.18 0.73 มาก 
    8.9 บะหมี่ (Ramen) 210 100 4.49 0.57 มาก 
    8.10 ไวนขาว (rice wine-Sake) 210 100 4.52 0.54* มากที่สุด 
 รวม 210 100 4.37 0.65 มาก 
9 วัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese 

working style) 
 

    9.1 วัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุน(Japanese Business Culture) 210 100 4.52 0.56* มากที่สุด 
    9.2 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese Company 

in Japan’s Culture) 
210 100 4.61 0.49* มากที่สุด 

    9.3 โครงสรางภาษญีี่ปุน (Japanese Tax Structuring) 210 100 4.04 0.76 มาก 
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    9.4 ผูจัดจําหนายแบบญี่ปุน(Japanese Distributors) 210 100 4.51 0.62* มากที่สุด 
    9.5 มารยาทในการทําธุรกิจญี่ปุน(Japanese Business 

Etiquette) 
210 100 4.37 0.75 มาก 

    9.6 ธุรกิจญี่ปุนแบบเรงดวน (Business in Japan Fast-track) 210 100 4.07 0.81 มาก 
    9.7 ความตรงตอเวลาของญี่ปุน 210 100 4.50 0.64 มาก 
    9.8 การดูแลพนักงานของระบบญี่ปุน 210 100 4.16 0.70 มาก 
 รวม 210 100 4.34 0.66 มาก 

10 วัฒนธรรมเกี่ยวของกับพุทธศาสนาของญี่ปุน  
    10.1 ศาสนาชินโต (Shinto) 210 100 4.42 0.68 มาก 
    10.2 ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุน (Superstitions) 210 100 4.03 0.73 มาก 
    10.3 วัดในประเทศญี่ปุน(Temples) 210 100 4.53 0.52* มากที่สุด 
    10.4 สวนแบบนิกายเซน (Zen gardens) 210 100 4.21 0.77 มาก 
 รวม 210 100 4.29 0.67 มาก 
 รวมทุกดาน   4.33 0.68 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงวาดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียน
การสอนอานนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่เปนกลุมตัวอยาง ไดมีความตองการโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยหัวขอที่นักศึกษาตองการนํามาเปนหัวขอในการสรางบทเรียนมีลําดับมากที่สุด 
10 อันดับ ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4     หัวขอที่นักศึกษาตองการนํามาเปนหัวขอการสรางบทเรียนมากที่สุด 10 อันดับ 
ลําดับท่ี หัวขอ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความ

ตองการ 
1 ชุดประจําชาตญิี่ปุน (Kimono) 4.71 0.55* มากที่สุด 
2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) 4.69 0.60* มากที่สุด 
3 ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony) 4.67 0.53* มากที่สุด 
4 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) 4.67 0.53* มากที่สุด 
5 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) 4.65 0.54* มากที่สุด 
6 ปลาดิบ (Sashimi) 4.64 0.55* มากที่สุด 
7 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) 4.63 0.54* มากที่สุด 
8 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese Company in 

Japan’s Culture) 
4.61 0.49* มากที่สุด 

9 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) 4.61 0.55* มากที่สุด 
10 ซูโม (Sumo) 4.61 0.59* มากที่สุด 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลยุทธการอาน

เพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลไดดังนี้ 

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีระดับความความตองการดานวัฒนธรรมญี่ปุน 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ เทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจและหัวขอดานวัฒนธรรม
ญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยรวมอยูในระดับมาก (  =4.04, 
S.D.=0.67) เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ 
1. ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู (  =4.30, S.D.=0.71) ซ่ึงเรียงลําดับมาก
ท่ีสุด 10 อันดับไดแก   

1.1 สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได  
1.2 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได  
1.3 สามารถอานแลวลําดับเหตุการณได 
1.4 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได 
1.5 สามารถอานแลวบอกเรื่องราวที่เปนจริงได 
1.6 สามารถอานโดยอาศัยอางอิงจากคําสรรพนามได 
1.7 สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได 
1.8 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน
ได 
1.9 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได 
1.10 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอานแบบหาขอมูลเฉพาะ
ได 

2. ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรู (  =3.98, 
S.D.=0.81) ซ่ึงเรียงลําดับมากที่สุด 10 อันดับ ไดแก 

2.1 การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด 
2.2 การอานแบบจับใจความสําคัญ 
2.3 อานแบบปฏิสัมพันธ (interactive model) 
2.4 การอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการ 
2.5 อานโดยขามคําบางคําที่ไมจําเปนตองรู  อานเนื้อเร่ืองโดยตลอด โดยมีจุดมุงหมายใน

การอาน 
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2.6 อานโดยสรุปยอเรื่องที่อาน ใชอภิธานศัพทเมื่อไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทได  
เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา 

2.7 อานแบบลางขึ้นบน (bottom-up model) 
2.8 การอานโดยการสังเกตความหมายของคําโดยดูจากอุปสรรค (Prefix) ปจจัย (Suffix) 

และรากคํา (Root)  ใชความรูรอบตัว  วิเคราะหคําที่ไมรูจัก 
2.9 การอานเพื่อการสรุปอางอิง 
2.10 อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพททีละตัว ใชรูปภาพ ตาราง 

แผนภูมิ ชวยในการทําความเขาใจเรื่อง 
3. ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนท่ีตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน(  =4.33, 
S.D.=0.68) ซ่ึงเรียงลําดับมากที่สุด 10 อันดับ 

3.1 ชุดประจําชาติญี่ปุน (Kimono) 
3.2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) 
3.3 ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony) 
3.4 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) 
3.5 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) 
3.6 ปลาดิบ (Sashimi) 
3.7 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) 
3.8 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese Company in Japan’s Culture) 
3.9 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) 
3.10 ซูโม (Sumo) 
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลพื้นฐาน 

ระยะที่ 1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนดานวัฒนธรรมญีปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
และหวัขอทางดานวัฒนธรรมญี่ปุนที่ควรรูสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  

 

ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการที่
เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนการสอน
อานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน

โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

ศึกษาความตองการรูปแบบการเรียนการ
สอนอานภาษาองักฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญีปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน

สําหรับนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน  

นําขอมูลที่คัดเลือกมาเพื่อแจกแจง
เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล ที่ควรรับ
การพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

ศึกษาความตองการและสภาพการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญีปุนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน และการสังเคราะหทฤษฎีโดยการนําแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนอาน และกําหนดประเด็นสรางคําถามแบบสอบถาม 

สอบถามความตองการรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญีปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุน 

เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ เพื่อนํามาประมวลเปนรูปแบบการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ที่เหมาะสม

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุน 

กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑกอนใชไดจริง 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนใหไดตามเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 (ชัยยงค พรหม
วงศ 2537) ในการดําเนินการวิจัยนําไปพัฒนากับกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน การนํารูปไปใช และ การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่1 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อการออกแบบและการสรางรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน มีวัตถุประสงค 1)เพื่อรางรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2)เพื่อสรางและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน จํานวน 10 บท 3)เพื่อสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ (30ขอ) 4)เพื่อสรางแบบวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
5)เพื่อสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตีอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีการดําเนินงาน
ดังนี้ 
 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน การสรางและหาคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อรางรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

2. เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน จํานวน 10 บท 
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วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความตองรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ

เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร   
ผูวิจัยไดศึกษาจุดประสงคการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษ ทักษะการอานภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดมาจากแบบสอบถามความตองการรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึง
ทักษะที่ไดมาซึ่งอยูในความตองการนักศึกษา ในระดับสูง โดยเนนในเรื่อง การอานเพื่อจับใจความ
สําคัญ การเดาความหมายจากคําบริบท การบอกรายละเอียด การสรุปเรื่องที่อาน และเปนการเรียน
การอานเพื่อความเขาใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะทักษะการอาน 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร  โดยกําหนดจุดประสงค
การเรียนรูเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดมาจากการสํารวจความตองการของนักศึกษา ดัง
รายละเอยีดตอไปนี้ 

1.1สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได  
1.2 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
1.3 สามารถอานแลวลําดับเหตุการณได 
1.4 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได 
1.5 สามารถอานแลวบอกเรื่องราวที่เปนจริงได 
1.6 สามารถอานโดยอาศัยอางอิงจากคําสรรพนามได 
1.7 สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได 
1.8 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทําความเขาใจ

เร่ืองที่อานได 
1.9 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได 
1.10 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอานแบบหา

ขอมูลเฉพาะได 
2. ศึกษากลยุทธในการอานภาษาอังกฤษ ทีจ่ําเปนจะตองใชในการอานเอกสารภาษาองักฤษ

ประกอบการเรียน โดยศกึษาจากการสํารวจความตองการของนักศึกษา ซ่ึงมีดังตอไปนี้  
2.1 การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด 
2.2 การอานแบบจับใจความสําคัญ 
2.3 อานแบบปฏิสัมพันธ (interactive model) 
2.4 การอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการ 
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                     2.5 อานโดยขามคําบางคําที่ไมจําเปนตองรู  อานเนื้อเร่ืองโดยตลอด โดยมีจุดมุงหมาย
ในการอาน 
                     2.6 อานโดยสรุปยอเร่ืองที่อาน ใชอภิธานศัพทเมื่อไมสามารถเดาความหมายของ
คําศัพทได  เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา 

        2.7 อานแบบลางขึ้นบน (bottom-up model) 
                     2.8 การอานโดยการสังเกตความหมายของคําโดยดูจากอุปสรรค (Prefix) ปจจัย 
(Suffix) และรากคํา (Root)  ใชความรูรอบตัว  วิเคราะหคําที่ไมรูจัก 

         2.9 การอานเพื่อการสรุปอางอิง 
                      2.10 อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพททีละตัว ใชรูปภาพ ตาราง 
แผนภูมิ ชวยในการทําความเขาใจเรื่อง 
 

3. ศึกษาหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่นักศึกษาตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอน
อาน ซ่ึงขอมูลไดมาจากการศึกษาความตองการหัวขอของนักศึกษา คือหัวขอดังตอไปนี้ 

3.1 ชุดประจําชาติญี่ปุน (Kimono) 
3.2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) 
3.3 ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony) 
3.4 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) 
3.5 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) 
3.6 ปลาดิบ (Sashimi) 
3.7 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) 
3.8 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese Company in Japan’s Culture) 
3.9 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) 
3.10 ซูโม (Sumo) 

4. นําหัวเร่ืองที่ไดมา 10 หวัเร่ืองที่ไดมาดดัแปลงภาษาใหเหมาะสมกบันักศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนโดยมวีิธีการดังนี ้

4.1 ใหแนวคําศัพท และความหมาย 
4.2 ทําโครงสรางภาษาใหงายข้ึน เพื่อใหเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 
4.3 หารูปภาพ วีดิโอและเสียงประกอบ 
4.4 นําเนื้อหาที่ไดไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
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                       4.5 จัดทําตาราง  กําหนดจุดประสงคหนวยการเรียนรู  เนื้อหาและหัวขอทาง
วัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอาน กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง แนวทางการใหผล
ปอนกลับ ซ่ึงมีรายละเอียดที่มาของการจัดทําตารางดังตอไปนี้ 
       4.5.1 วัตถุประสงค ไดมาจากการวิเคราะหแบบสอบถามความตองการของ
นักศึกษา ดานทักษะการอานที่ตองการศึกษา และกลยุทธที่ตองการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ ไดแก สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได สามารถอานเพื่อจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อานได สามารถอานแลวลําดับเหตุการณได สามารถอานเพื่อบอก
รายละเอียดของเรื่องที่อานได สามารถอานแลวบอกเรื่องราวที่เปนจริงได สามารถอานโดยอาศัย
อางอิงจากคําสรรพนามได สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได สามารถเดาความหมาย
ของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานได และสามารถอานแบบขามเพื่อหา
ประโยคใจความสําคัญได และอานแบบหาขอมูลเฉพาะได 

                  4.5.2 ประเภทของเนื้อหาที่อาน (Text Type) ไดมาจากการวิเคราะห
แบบสอบถามความตองการของนักศึกษา จากหัวขอที่นักศึกษาตองการศึกษามากที่สุด 10 อันดับ
แรก ซ่ึงไดแก ชุดประจําชาติญี่ปุน (Kimono) รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea 
ceremony) การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) ปลาดิบ 
(Sashimi) มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese 
Company in Japan’s Culture) พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) และซูโม (Sumo) 

4.5.3  การสอนโครงสรางภาษา กิจกรรมการสอนอาน และการประเมินผล ไดมาจากการ
วิเคราะหเอกสาร หนังสือการสอนอานภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซ่ึงตารางมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5      Unit Specification of English reading instruction on the topic about Japanese cultures for the first year TNI students 

Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

1 

 

Kimono 

 

- Read Japanese Dressing (Kimono) 

to identify the details, then describe it 

- Skim or scan-read in order to get the 

main idea and details 

- Sequence the events about Japanese 

Dressing (Kimono) 

- Be able to identify kinds of Japanese 

Dressing (Kimono) 

- Identify paragraph organization 

- Identify main idea about the passage 

 

Description 

about Japanese 

dressing 

 

Japanese 

Dressing 

(Kimono) 

 

Vocabulary: 

- robe 

- Yukata 

-wear 

-national dressing 

- etc. 

 

Language focus: 

Passive voice of present  

simple 

 

Function: 

- describe details and 

identify kind of dressing  

- getting the main ideas 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about Japanese Dressing 
(Kimono) 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer 

the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about 

the passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

2 

 

 
Footwear 

 

- Identify the kinds of footwear 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe 

about footwear 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

- Sequence the events about footwear 

- identify time order 
- Be able to describe about footwear    

 

Description 

about Japanese 

footwear 

Japanese 

dressing 

Vocabulary: 

- traditional 

-clogs 

-sandals 

-wrestlers 

-distinctive 

 - etc. 

 

Language focus: 

Present Perfect 

Passive Voice 

 

Function: 

- understand main 

and idea and identify 

details 

-identify time order 

- Skimming and 

Scanning main idea 

and details  

- Sequencing the 

events about 

footwear 

-identify time order

 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

3 

 

 
Tea 

ceremony 

- Identify the types of tea 

ceremony 

- Identify paragraph organization 

- Identify the tiltle of the passage 

-Identify the main idea of the 

passage 

- Identify the details, then 

describe about tea ceremony 

- Skim or scan-read in order to 

get the main idea and details 

- Sequence the events about tea 

ceremony 

-Identify topic sentences 

- Be able to recount the story of 
tea ceremony 
 

Narration 

about tea 

ceremony 

tea 

ceremony 

Vocabulary: 

- drink 

- beverage 

- mavelous 

- etc.  

 

Language focus: 

Present Simple 

 

Function: 

- Identifying 

topic Sentences 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events about the 

tea ceremony. 

- Identifying topic 

sentence 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

4 

 

 
Flower 

arrangement 

(ikebana) 

- Identify the types of flower 

arrangement 

- Identify paragraph organization 

- Identify the tiltle of the passage 

-Identify the main idea of the passage

- Read flower arrangement to 

identify the details, then describe 

about it 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

- Sequence the events about the 

flower arrangement 

- identify previewing 

- Be able to recount the story of 

flower arrangement 

 

Narration 

about flower 

arrangement 

flower 

arrangement  

Vocabulary: 

- entertainment 

-decoration 

 

Language focus: 

-Relative clause 

   

 

Function: 

- Identifying relative 

clause 

 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events flower 

arrangement 

- Identifying 

previewing 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 

130



131 
 

Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

5 

 

 

Public 

Bath 

(Sento) 

- Identify the process of Taking 

public bath 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the 

passage 

- Identify the details, then 

describe about taking public bath 

- Skim or scan-read in order to 

get the main idea and details 

- Sequence the events about 

taking public bath 

-Identtify inferring meaning 

- Be able to recount the story of 
taking public bath 
 

Description 

about taking 

public bath 

public bath of 

Japanese 

Vocabulary: 

-public bath 

- crowded 

- etc. 

 

Language focus: 

Past Simple Passive 

Voice 

 

Function: 

- Identifying 

inferring meaning 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events about 

taking public bath

-Inferring 

meaning 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

6 
 
 
Sashimi 

- Identify the kinds of raw 

fish (Sashimi) 

- Identify paragraph 

organization 

- Identify the title of the 

passage 

-Identify the main idea of 

the passage 

- Identify the details, then 

describe about raw fish 

(Sashimi) 

- Skim or scan-read in 

order to get the main idea 

and details 

- Sequence the events 

about raw fish (Sashimi) 

- Be able to describe about 

raw fish (Sashimi), 

Japanese food     

 

 

Narration 

about raw fish 

(Sashimi) 

,Japanese food 

Japanese food Vocabulary: 

- delicious 

-expensive 

- luxurios 

-ellegance 

-restaurant 

- etc. 

 

Language focus: 

-Pronoun reference

 

Function: 

- Identify reference 

words 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details 

- Sequencing 

the events about 

raw fish 

(Sashimi), 

Japanese food. 

-Indentifying 

Referenc word 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 
about the passage 

10 items 
M/C 5 
Informatio
n Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

7 

 

 

Japanese 

Etiquette in 

Greeting 

(Keigo) 

- Identify the ways of 

Japanese greeting   

- Identify paragraph 

organization 

- Identify the title of the 

passage 

-Identify the main idea of the 

passage 

- Identify the details, then 

describe about Japanese 

greeting   

-Identify text organization 

- Skim or scan-read in order 

to get the main idea and 

details 

- Sequence the events about 

Japanese greeting   

- Read the passage to identify 

word meanings from context 

clues 

- Be able to explain about 
Japanese greeting   
 

Narration about 

Japanese 

etiquette 

(Keigo) 

Japanese 

Etiquette  
 

Vocabulary: 

- a harmonious 

society 

-respectful 

- superiors 

- embarrassing 

Etc. 

 

Language focus: 

-Adverbs 

 

Function: 

- Identify Text 

Organization 

- Skimming and 

Scanning main idea 

and details  

-Identify text 

organization 

- Sequencing the 

events about 

Japanese Etiquette in 

Greeting. 

 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Information  

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

8 

 

 
Japanese 
Company 
in Japan’s 
Culture 

- Identify the styles of Japanese 

Company in Japan’s Culture  

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage

- Identify the details, then describe 

about Japanese Company in Japan’s 

Culture 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

- Sequence the events about Japanese 

greeting   

-Separate facts and opinions 

- Read the passage to identify word 

meanings from context clues 

- Be able to explain about Japanese 
Company in Japan’s Culture 
 

Narration about 

Japanese 

Company in 

Japan’s Culture 

Japanese 

Company in 

Japan’s 

Culture 

Vocabulary: 

- attribute 

-corperation 

-occupied 

- entrepreneurial 

 

Language focus: 

Adjective 

 

 

Function: 

- Separate facts and 

opinions 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details 

- Sequencing 

the events about 

Japanese 

Company in 

Japan’s Culture.

-identify facts 

and opinions 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about 

the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

9 

 

Japanese 

Wedding 

Ceremony 

 

 

- Identify the process of 
Japanese wedding 
ceremony, a Shinto wedding 
- Identify paragraph 
organization 
- Identify the title of the 
passage 
-Identify the main idea of 
the passage 
-Identify Chronological Text 
Structure or Time order 
- Identify the details, then 
describe about Japanese 
wedding ceremony, a Shinto 
wedding 
- Skim or scan-read in order 
to get the main idea and 
details 
- Sequence the events about 
Japanese wedding 
ceremony, a Shinto wedding
- Be able to recount the 
story of Japanese wedding 
ceremony, a Shinto wedding
- Be able to explain about 
Japanese wedding ceremony  

description 

about 

Japanese 

wedding 

ceremony 

Wedding 

ceremony 
Vocabulary: 

- respect 

-get married 

-ceremony 

-etiquette 

 

Language focus:

-Gerunds, 

Infinitives, 

Simple forms 

 

 

Function: 

-  Identifying 

Chronological 

Text Structure or 

Time order 

 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events about 

Japanese 

wedding 

ceremony. 

-Identify text 

structure or time 

order 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Information  

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

10 

 

 

Japanese 

Sports 

(Sumo) 

- Identify the kinds of Japanese 

Sports (Sumo) 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage

- Identify the details, then describe 

about Japanese Sports (Sumo) 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

-Guessing meaning from context 

- Sequence the events about Japanese 

Sports (Sumo) 

- Be able to describe about Japanese 

Sports (Sumo) 

- Be able to explain about Japanese 

Sports (Sumo) 

 

Narration about 

Japanese 

Sports, Sumo 

Japanese Sports Vocabulary: 

- competitive 

- ritual elements 

- regimented 

- combat 

 

Language focus: 

-Present Perfect 

Tense 

 

 

Function: 

- Guesing meaning 

from context. 

- Skimming and 

Scanning main idea 

and details  

- Sequencing the 

events about 

Japanese Sports, 

Sumo. 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze test 5 
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4.6 นําตาราง 4.5 ใหผูเชีย่วชาญตรวจหาคาดชันีความสอดคลอง ( IOC) (ภาคผนวก ฐ) 
4.7 เขียน Script แผนการสอน ทั้งหมด 10 บทเรียน แตละบทเรียนจะมแีผนการสอนมี

ลักษณะดังนี ้
4.7.1 จุดประสงคการเรียนรู 
4.7.2 หัวขอ และ เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนของบทเรียน 
4.7.3 กิจกรรมทักษะการอาน ซ่ึงประกอบดวย 

                           4.7.3.1 กิจกรรม Warm up กอนเขาสูบทเรียน เปนการตั้งคําถามปลายเปดเพื่อ
นําผูเรียนเขาสูบทเรียน 
              4.7.3.2 กิจกรรมสอนกลยุทธการอาน เปนการอธิบายกลยุทธการอาน พรอม
ยกตวัอยางและใหผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด 
             4.7.3.3 กิจกรรมสอนกลยุทธการเรียนคําศัพท เปนการอธิบายพรอมยกตวัอยาง 
และใหผูเรียนฝกทําแบบฝกหัด และใหจับคูรูปภาพกับคาํศัพท 
              4.7.3.4 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ประกอบดวยกิจกรรมฝกการอาน
โดยใหผูเรียนอานเนื้อหาบทอานทั้งบทแลว ถามคําถาม เปนคําถามปลายเปด เพ่ือตรวจสอบความ
เขาใจประเภทของเนื้อหาที่อาน 
             4.7.3.5 กิจกรรมการศึกษาภาษา (Language Study) เปนการศึกษากลยุทธทาง
ภาษา โดยมีขัน้Exposure  ขั้นDescription ขั้น Practice 
            4.7.3.6 กิจกรรมการสอนไวยากรณ (Teaching Grammar) เปนการสอน
ไวยากรณที่เนนความเขาใจและการนําไปใช ซ่ึงประกอบดวย ขัน้exposure ขั้นใหExample ขั้น
Notice และขั้นPractice 
                          4.7.3.7 กิจกรรมขณะการอาน (While-reading) ประกอบดวยเนื้อหาบทเรียนที่
อานซึ่งแบงเปนตอนในแตละตอนจะมีแบบฝกหัดใหตอบคําถาม โดยเนนดานกลยุทธและทักษะ
ยอยการอาน เพื่อใหผูเรียนฝกการใชทักษะใหชํานาญเปนแบบฝกหัดแบบหลายตัวเลือกจํานวน 10 
ขอ 
                                   4.7.3.8 กจิกรรมหลังการอาน (Post-reading) ประกอบดวยกจิกรรมการเติมขอมูล
ลงในแผนทีก่ารเรียนรูทางภาษา (Semantic map) กิจกรรมการเติมขอมูลลงในตารางการเรียนรูทาง
ภาษา (Information table) 
                                  4.7.3.9 กจิกรรมเกมสเศรษฐี เปนกจิกรรมถามตอบเพือ่ความบนัเทงิ โดยนําขอมูล
จากแตละบทใหมาถามคําถามผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้น 
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                                  4.7.3.10 กิจกรรมการสอบประจาํบท (Lesson’s test) ประกอบดวยการตอบคําถาม
แบบหลายตวัเลือก การตอบคําถามแบเรียงลําดับเหตกุารณ (Rearrange) การตอบคําถามแบบเติมคําลง
ในชองวาง (Information gap) และการตอบคาํถาม (Answer the questions)  

5. นําเนื้อหาบทเรียนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ ตรวจแกไขความถูกตองของภาษาและปรับปรุงความเหมาะสมของระดบัความยากงาย
ของกิจกรรม 

6. กําหนดแผนการสอนและกําหนดแผนการเรียนรูลงในคอมพิวเตอร โดยมีวิธีดังนี ้
                  6.1 บทนํา (Introduction) นําเสนอชื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถานศึกษาและ
ขอมูลของนักเรียน เชน ช่ือ นามสกุล เปนตน 

     6.2 การเลือกบทเรียนในโปรแกรม 
สวนรายการหลัก (Main Menu) แสดงใหเห็นองคประกอบดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวามีเนื้อหาอะไรบางเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกเขาสูเนื้อหาตามที่ตองการ 

1. บทเรียน (Lesson) ในแตละบทเรียนมีรูปแบบดังนี ้
    1.1 เนื้อหา (Content) นําเสนอเนื้อหาตามหัวเร่ืองในแตละบท โดยจดักิจกรรมการเรยีน

ออกเปนขั้นตอน ดังตอไปนี ้ 
    1.2 แจงวัตถุประสงคของแตละบทเรียน 
    1.3 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เพื่อสรางความสนใจและปูพื้น

ฐานความรูในเรื่องที่จะไดอาน เชน กระตุนใหนักเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามาสัมพันธกับเรื่องที่
จะไดอาน บทเรียนสวนนี้ประกอบดวยกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การเติมชองวางขอมูล การ
จบัคูรูปภาพกับคําศัพท เปนตน โดยมีจุดหมายเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูเดิม (Background 
knowledge) และเพื่อเตรียมนักเรียนทั้งในดานคําศัพทและเนื้อหาที่จําเปนตองใชตอไปในการอาน  

  1.4 กิจกรรมการเรียนรูโครงสรางและหลักการทางภาษา (Language focus Activities) 
เพื่อใหนักเรยีนไดศึกษาและนําโครงสรางและหลักการทางภาษามาใชในการอานเนื้อหาในบทเรยีน 
และกิจกรรมแบบฝกหัด 
    1.5 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทําความเขาใจโครงสราง
และประกอบดวยเนื้อหาบทเรียนที่อานซึ่งแบงเปนตอนในแตละตอนจะมีแบบฝกหัดใหตอบคําถาม 
โดยเนนดานกลยุทธและทักษะยอยการอาน เพื่อใหผูเรียนฝกการใชทักษะใหชํานาญเปนแบบฝกหัด
แบบหลายตัวเลือกจํานวน 10 ขอ นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถคลิกฟงสียงอานของเจาของภาษาโดย
อยูในรูปของคาราโอเกะ 
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   1.6 กิจกรรมการอานเพิ่มความเขาใจ (Intensive reading) เปนกิจกรรมการอานเพิ่มความ
เขาใจมากขึ้น โดยมีเนื้อหาของเรื่องที่อานมาทั้งหมดใหนักศึกษาไดทบทวนและทําแบบฝกหัดเพื่อ
ความเขาใจเนื้อหามากขึ้น ซ่ึงแบบฝกหัดเปนประเภทหลายตัวเลือกจํานวน 10 ขอ นอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถเลนเกมสเศรษฐีเพื่อตอบคําถาม และเปนการทบทวนความรูดานวัฒนธรรมญี่ปุนที่
ไดอานมา 

   1.7 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของ
นักศึกษาโดยใหนักศึกษาตอบคําถามที่มีรูปแบบตางๆ กัน เชน คําถามแบบหลายตัวเลือก คําถาม
แบบเลือกตอบ การเติมคําหรือประโยคลงในแผนที่การเรียนรูทางภาษา (Semantic map) การเติมคํา
ลงในตารางเหตุการณตางๆ โดยการพิมพเปนประโยค เพื่อใหนักเรียนไดใชความรูที่เรียนมาและ
นํามาใชไดถูกตอง  

   1.8 กิจกรรมการทดสอบประจําบท (Lesson’s test) เปนการทดสอบประจําบทเพื่อให
นักเรียนไดทราบถึงความกาวหนาในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประจําบท ซ่ึงแต
ละบทจะมีแบบทดสอบ 10 ขอ จัดเปน 2 ตอน คือ ตอนที่1 เปนแบบทดสอบประเภทหลายตัวเลือก 
จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน และตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบประเภทตอบคําถาม เรียงลําดับเหตุการณ 
เติมคําในชองวาง และแบบทดสอบประเภทตอบคําถามถูกหรือผิด เพื่อความหลากหลายในการทํา
แบบทดสอบสําหรับผูเรียน จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน รวมทั้งสองตอนเปน 10 ขอ 10 คะแนน 

    1.9 การแสดงผลการเรียน เปนการแสดงผลการเรียนของผูเรียแตละคนเพื่อใหทราบถึง
ความกาวหนาในการเรยีนของตน 

    1.10 การออกจากบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถออกจากโปรแกรม
บทเรียนไดโดยการคลิกที่ปุม Exit 

2. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นทั้ง 10 บท ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพโดยใชแบบประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากเกณฑของ
กรมวิชาการ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2543: 198-202) ซ่ึงผลการจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ไดให
คําแนะนําในการแกไขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก 1) ปรับปรุงแกไขตัวอักษรที่มี
ขนาดเล็กใหใหญขึ้น 2) ปรับปรุงสีพื้นหลังใหเปนสีที่ออนลง 3) เพิ่มปุมNavigator ใหมากขึ้น 4) ปรับ
ภาพประกอบใหมีความคมชัด 5) ปรับไฟลวีดีโอใหเล็กลง และ 6) ปรับคาหนาจอของบทเรียนใหเล็ก
ลง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
ไดกําหนดไว (ดูภาคผนวก ฎ) 
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แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาองักฤษ 
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลา 60 
นาที ผูวิจยัไดกําหนดวิธีสรางขอสอบไวดังนี้ 

1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งจุดประสงคของขอสอบไดมาจากการศึกษาความ
ตองการของนักศึกษาโดยศึกษาทักษะการอานของแตละบทเรียนและนํามาสรางแบบวัด
ความสามารถทางการอาน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละหนวยการเรียนรูและให
ครอบคลุมทักษะภาษา ซ่ึงไดแก การลําดับเหตุการณ (Sequence) การอานเพื่อรายละเอียด (detail) 
การอานเพื่อหาใจความสําคัญ (Main idea) การอานเพื่อหาความหมายคําศัพท (Words meaning) 
การอานเพื่อหาความหมายจากคําอางอิง (pronoun reference) การอานเพื่อหาขอเท็จจริง และความ
คิดเห็น (Facts and Opinion) การอานเพื่อหาจุดประสงคของผูประพันธ (Athor’s puposes) โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนที่ไดมาจากแบบสอบถามความตองการหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนของ
นักศึกษา ซ่ึงมีระดับการวัดความรูทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการใชโครงสรางภาษา (Mechnical), ดาน
ความรู (knowledge), ดานการถายโอนทางภาษา (transfer), ดานการสื่อสาร (communication) และ 
ดานการวิเคราะห (critical) โดยเนื้อหาเปนแบบบทความ (Passage) โดยมีน้ําหนักแตละทักษะ
ใกลเคียงกัน เปนขอสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) เกณฑการใหคะแนนคือ ถูก=1 
ผิด=0 

2.  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specifications) โดยมีเนื้อหาตาม
ตารางกําหนดเนื้อหาทักษะการอานและครอบคลุมจุดประสงคที่ไดตั้งไว ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี ้
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ตารางที่ 6      Table of Test Specification 
 

Reading skill Mode Type of Text Cog. Level Item 
type 

Total 
No. of 
item 

Weight 
% 

Scoring Times 
Mns 

Sequence 
- Sequence of events 

R Explanation Tr. M/C 3 10 1-0 6 

Detail 
-Identifying the details 

R Narative Com. 
/Mec. 

M/C 2 6.66 1-0 4 

Main idea 
-Identifying the main idea 

R recount Com. M/C 4 13.33 1-0 8 

Topic 
-Identifying topic sentence 

R Explanation Com. M/C 5 16.66 1-0 10 

Words meaning 
-identifying the meaning of 
words in context 

R Explanation Tr. M/C 4 13.33 1-0 8 

Reference 
-Identifying the pronoun 
reference in contexts 

R Narative Tr. M/C 4 13.33 1-0 8 

Facts and opinion 
-identifying facts and opinion 

R Narative Cr. M/C 4 13.33 1-0 8 

Author’s purpose 
- identifying the author’s purpose 

R recount Com. M/C 3 10 1-0 6 

Inference 
-identifying inference 

R Narative Cr. M/C 1 3.33 1-0 2 

Total     30 100  60 
Level of knowledge: M=mechanical      K= knowledge       T= transfer      C=Communication  Cri=Critical 

 
3.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ตามตารางกําหนดขอบเขต

เนื้อหาของขอสอบ (Table of Test Specifications) 1 ฉบับ จํานวน 60 ขอ เปนขอสอบแบบ 4 
ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ผูวิจัยจะคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยาก
งายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑใหเหลือ จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) นํา
แบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
ตรวจสอบและแกไข ปรับปรุง ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

4. นําแบบทดสอบที่แกไขพรอมแบบประเมินคาความเทีย่งตรงของเนือ้หาไปใหอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองภาษาและความเทีย่งตรงของเนื้อหานําขอมูลแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ดภูาคผนวก ฆ) 
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5.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ภาคเรยีนที่ 3 ปการศกึษา 2557 หองเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางและมีระดับผล
การเรียนใกลเคียงกับกลุมตวัอยาง จํานวน 60 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ ความเหมาะสม
ดานเวลา ความชัดเจนดานคาํสั่ง ความยากงายของภาษา 

6.  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป 
คํานวณคาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยใชสูตร K-R 20 ของ Kuder-Richardson (อางถึงในบุญเรียง 
ขจรศิลป 2543: 165) ไดขอสอบที่เปนไปตามเกณฑ จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบที่สอดคลองกับ
ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบของแบบทดสอบ (ดูภาคผนวก จ) คาความยากงายของแบบทดสอบอยู
ระหวาง 0.27-0.80 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.23-0.80 (ดูภาคผนวก ง) 

7.  จากนั้นนําขอสอบที่ไดไปใชกับนกัเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนามเพื่อนําผล
ที่ไดไปใชดําเนินการในขั้นตอไป 
 
แบบสอบถามเพื่อการประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  

แบบสอบถามเพื่อการประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญ มีวิธีการสราง ดังนี ้

1.   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินคณุภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
จากการประเมนิสื่อของกรมวิชาการ 

2.  นําแบบตรวจประเมินคณุภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน กรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบงสอบถามเปน 8 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ถามความคิดเหน็ดานสวนนําของบทเรียน 
ตอนที่ 2 ถามความคิดเหน็ดานเนื้อหาสาระของบทเรียน 
ตอนที่ 3 ถามความคิดเหน็ดานการใชภาษา 
ตอนที่ 4 ถามความคิดเหน็ดานการออกแบบระบบการเรยีนการสอน 
ตอนที่ 5 ถามความคิดเหน็ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
ตอนที่ 6 ถามความคิดเหน็ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
ตอนที่ 7 ถามความคิดเหน็ดานการประเมนิผลการเรียน 
ตอนที่ 8 ถามความคิดเหน็ดานองคประกอบทั่วไป 

3. นําแบบสอบถามเพื่อถามการประเมินคณุภาพใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตอง 
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 4. นําแบบสอบถาม ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน กรุงเทพมหานคร นักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนระดับความคิดเห็นจากการประเมินบทเรียนของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก (ดูภาคผนวก ฎ) 
 
แบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
แบบสอบถามเพื่อการประเมนิความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุน มีวิธีการสราง ดังนี้ 

1.   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนจาก
การศึกษาความตองการของนักศึกษา และแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน จากสอบถาม
ความตองการหัวขอที่ควรรูซ่ึงนํามาเปนบทเรียนสอนในแตละหนวยการเรียนรู 

2. สรางแบบสอบถามและการพัฒนาขอคําถามแบบปลายปด  (close-end) และแบบ
ปลายเปด (open-end) ตามแนวคิดของอารีย วชิรวราการ (2542: 65-69) รวมทั้งวิธีการสราง
แบบสอบถามความรูความเขาใจตามแนวคดิของเบสท (Best 1986: 168-183) โดยมีลักษณะเปนมา
ตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert, quoted in Best 1986: 181) ซ่ึง
กําหนดคาระดบัของขอความในแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ระดับ 5  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนในระดับมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนในระดับนอย 
 ระดับ 1  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนในระดับนอยที่สุด 

3.  สรางแบบประเมินความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุน เปนแบบสอบถามในการวจิัย โดย
แบงสอบถามเปน 7 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ความรูดานประเพณญีี่ปุน (Japanese Traditions)  
ตอนที่ 2 ความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts)   
ตอนที่ 3 ความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette) 
ตอนที่ 4 ความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume) 
ตอนที่ 5 ความรูดานกฬีาของคนญี่ปุน (Japanese Sports) 
ตอนที่ 6 ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese food and 

drinks) 
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ตอนที่ 7 ความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese 
working style) 
4. นําแบบสอบถามเพื่อถามการประเมินคณุภาพใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ

และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตอง 
5. นําแบบสอบถาม ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินคณุภาพแบบประเมินตนเองดาน

ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน เพื่อตรวจสอบตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม
ของคําถามและรูปแบบของภาษา 

6. นําขอมูลที่ไดจากผูเชีย่วชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 
 
                      IOC = ΣR 
                                         N 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
   R แทน ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 7. นําผลที่ไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญในหวัขอที่มี
คา IOC ต่ํากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความ
เขาใจวฒันธรรมญี่ปุน (ดูภาคผนวก ฉ) 
 8. นาํแบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนที่ผานการ
ตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัศกึษาในขั้นทดลองกลุมเล็ก หลังจากทดลองใชบทเรยีน
คอมพวิเตอรชวยสอน ทั้ง 10 บท จากนัน้จงึนําขอความหรือคําถามทีไ่มชดัเจนมาปรับปรุงแกไขเพื่อ
นําไปใชในการทดลองภาคสนามตอไป (ดภูาคผนวก ช) 

9. นําขอมูลจากการทดลองตอบแบบสอบถามการประเมนิตนเองดานความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนในขั้นการทดลองกลุมเล็กมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบ
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1974: 161) คาสัมประสิทธิ์ความเชือ่มั่นเทากับ 
0.84 
 10. นําแบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนที่ผานการ
หาคาความเชื่อมั่นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางในขั้นการทดลอง
ภาคสนาม โดยใหนักศึกษาทําแบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรม
ญี่ปุนกอนและหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนการอานตอไป 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ผูวิจัยสรางและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
ภาษาอั งกฤษ  เ ร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน  นักศึกษาชั้นปที่  1  สถาบัน เทคโนโลยีไทย -ญี่ปุน 
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามและการพัฒนาขอคําถามแบบปลายปด  (close-
end) และแบบปลายเปด (open-end) ตามแนวคิดของอารีย วชิรวราการ (2542: 65-69) รวมทั้งวิธีการ
สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของเบสท (Best 1986: 168-183) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert, quoted in Best 1986: 181) ซ่ึง
กําหนดคาระดับของขอความในแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  คาระดับเทากบั  5  พึงพอใจมากที่สุด 
  คาระดับเทากบั  4  พึงพอใจมาก 
  คาระดับเทากบั  3  พึงพอใจปานกลาง 
  คาระดับเทากบั  2  พึงพอใจนอย 
  คาระดับเทากบั  1  พึงพอใจนอยที่สุด 

2. ศกึษาแนวทางการประเมินสือ่คอมพวิเตอรชวยสอนของผาน บาลโพธ์ิ (2539: 54-65) และวุฒิ
ชัย ประสารสอย (2543: 46-47) 

3. วิเคราะหเนือ้หาในการประเมินและสรางขอความแสดงความพึงพอใจการประเมนิ
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน ตามแนวคดิและทฤษฏีความพงึพอใจ โดยมีกรอบเนื้อหาในการสราง
แบบสอบถามคือ 
      3.1  ความพึงพอใจดานรปูแบบของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      3.2  ความพึงพอใจดานเนื้อหา 
      3.3  ความพึงพอใจดานกิจกรรม 
      3.4  ความพึงพอใจดานการประเมินบทเรียน 

4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้น ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 

5. นําขอมูลที่ไดจากผูเชีย่วชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 
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                      IOC = ΣR 
                                         N 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
   R แทน ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

6. นําผลที่ไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญในหวัขอที่มี
คา IOC ต่ํากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความพึงพอใจ (ดูภาคผนวก ฌ) 

7. นาํแบบสอบถามความพงึพอใจที่ผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัศกึษาใน
ขั้นทดลองกลุมเล็ก หลังจากทดลองใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน ทั้ง 10 บท จากนัน้จึงนําขอความ
หรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขเพือ่นําไปใชในการทดลองภาคสนามตอไป (ดูภาคผนวก ญ) 

8. นําขอมูลจากการทดลองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นการทดลองกลุมเล็กมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach 1974: 161) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 
 9. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นและไดรับการปรับปรุงแกไข
แลวไปใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางในขั้นการทดลองภาคสนาม โดยใหนักศึกษาทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจหลังจากทําแบบทดสอบประจําบททุกครั้งเพื่อนําผลจากความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุมตัวอยางไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนการอานตอไป 
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ตารางที่ 7    สรุปการสรางและตรวจคณุภาพของเครื่องมือ 
 
เคร่ืองมือ แหลงขอมูล การสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ 
1.บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน  

นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย 
2. สรางรูปแบบการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษ
โดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน 
3.ตรวจสอบและปรับปรุง 

1.ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 
2.ความเหมาะสมของ
รูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยใชคาเฉลี่ย 

2. แบบวัดความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษ 
(Pretest-Posttest) 

นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราและ
งานวิจัย 
2. สรางแบบวัด
ความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ 
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุง 

1. ความเที่ยงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) 
2. ตรวจสอบโดยหาคา
ความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก 
3. ตรวจสอบโดยหาคา
ความเช่ือมั่น 

3. แบบสอบถามการ
ประเมินตนเองดาน
ความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุน(Pretest-
Posttest) 

นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราและ
งานวิจัย 
2. สรางแบบสอบถาม
ประเมินตนเองดาน
ความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุน 
3.ตรวจสอบและปรับปรุง 

1. ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 
2. ตรวจสอบโดยหาคา
ความเช่ือมั่น 

4. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

1.ศึกษาเอกสาร ตําราและ
งานวิจัย 
2.สรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุง 

1. ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 
2. ตรวจสอบโดยหาคา
ความเช่ือมั่น 
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ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุน 

การทดลองใชรูปแบบการเรยีนการสอนและหาประสิทธิภาพจาก การศึกษานํารอง (Pilot 
Study) กับนกัศึกษา 10 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
การศึกษานํารอง (Pilot Study) 

ในขั้นการทดลองและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนกัศึกษาชัน้ปที1่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุนมีขั้นตอนในการศึกษานํารองดังนี ้

 
กลุมนักศึกษาท่ีใชในการศึกษานํารอง  

เปนนักศกึษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ภาคเรียนที่3 ปการศึกษา2557 จํานวน 
10 คน 
 
ระยะเวลาในการศึกษานํารอง 

ในการศึกษานาํรอง ไดดําเนนิการในชวงวนัที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 
เปนจํานวน 12 คร้ังๆละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง  
   
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 10 บท 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 
3. แบบวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
เคร่ืองมือวิจัย ประกอบดวย 
               ชุดที่ 1 กอนเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแบบทดสอบความสามารถการ
อานภาษาอังกฤ เพื่อวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษกอนเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และแบบวดั
ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศกึษากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ชุดที่ 2 ขณะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแบบทดสอบประจําบท โดย
ทดสอบหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของแตละบท ทั้ง 10 บท 

ชุดที่ 3 หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญีปุน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ประกอบดวย 1) แบบทดวัดความสามารถทางการ
อานภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 2)แบบวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการศึกษานาํรอง มีขั้นตอนในการดําเนนิงานดังนี ้
การศึกษานํารอง เปนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนในเบื้องตน มีวิธีการศึกษาทดลองใกลเคียงกับการทดลองกับนักศึกษากลุมประชากร ที่
แตกตางอยูบางคือ เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นป
ที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีวิธีการศึกษานํารอง ดังนี้ 

1. แนะนํารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และวัด
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ และประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน
กอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

2. แนะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
ในแตละบทเรียนและขั้นตอนการศึกษาในแตละบทเรียน และใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ใหเวลาศึกษา 1 
สัปดาห 

3. สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับปญหา และขอสงสัยเกี่ยวกับความไมเขาใจรูปแบบการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือใดบางที่นาํมาใชแลวมีปญหา
หรืออุปสรรคอะไรบาง ตองการใหปรับปรุงเนื้อหา ภาษา ภาพ แสง สี เสียงและเทคนิคการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเรื่องใดบาง 

4. แนะนํากิจกรรมการอานภาษาอังกฤษในแผนการเรียนรูแตละบทเรียน 
5. แนะนําภาระงานเพื่อประเมินผลการเรียนรูทั้งดานความรู ทักษะการอานภาษาอังกฤษ

และทักษะดานการใชคอมพิวเตอรชวยสอน สวนเกณฑที่ใชเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 



150 
 

เปนเกณฑกําหนดไว 75/75 ซ่ึงถือวาใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนไวที่รอยละ 2.5-5.0 

6. วัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษและวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลัง
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

7. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังการเรียนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอรชวย
สอน ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และศึกษาความพึงพอใจที่มตีอรูปแบบการเรียนการสอน
อานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน พรอมทั้งขอเสนอแนะ โดยผล
ที่ไดมีดังตอไปนี้ 

    7.1 ผลการทดสอบความสามารถทางการอานภาษาองักฤษของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 10 บท และคะแนนกอน
และหลังการเรียน กับนกัศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ซ่ึงผลสรุปไดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8     คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของรูปแบบการเรียนการสอน 

       การอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และ 
       คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษา 
       ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 

นักศึกษา 
คนที่ 

 
คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท รวมคะแนน
แบบทดสอ
บประจําบท 

(100) 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 
(30) 

รอย
ละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

1 8 7 7 7 8 8 8 7 7 9 76 26 86.66 
2 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 80 23 76.66 
3 7 10 9 9 10 9 8 8 9 10 89 24 80.00 
4 7 8 10 7 8 8 8 8 10 10 84 23 76.66 
5 8 8 9 9 8 8 7 8 9 8 82 23 76.66 
6 8 8 10 8 9 8 8 8 9 9 85 26 86.66 
7 8 9 10 8 9 9 8 8 10 10 89 21 70.00 
8 7 9 10 8 9 8 10 7 9 10 87 24 80.00 
9 8 8 8 7 7 7 7 7 9 8 76 28 93.33 
10 7 10 9 9 9 10 8 8 10 9 89 25 83.33 
รวม 75 84 89 80 85 83 80 77 91 93 837 243  
รอยละ 75.00 84.00 89.00 80.00 85.00 83.00 80.00 77.00 91.00 93.00 83.70 81.00  
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จากตารางที่ 8  พบวา ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของรูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ของนักศึกษาไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เทากับ 837 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.70 และ
ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางเทากับ 243 คะแนน คิดเปน
รอยละ 81.00 ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ในขั้นทดลองภาคสนาม มีคาเทากับ 83.70/81.00 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 จึงแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน มีประสิทธิภาพดีมาก 
 
ตารางที่ 9      การเปรียบเทยีบผลการทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของ 

        นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนกอนและหลังการเรียนดวย 
        บทเรียนคอมพิวเตอร 

 
การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ n x S.D. t p-value 
กอนเรียน 10 10.90 3.47 

48.277 .0005* 
หลังเรียน 10 24.30 2.01 
*P ≤ .05 

จากตารางที่ 9  การเปรียบเทียบผลการสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอน
และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน พบวา นักศึกษาที่ไดเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.2 ผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุนที่นักศกึษาเรยีนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังการ
เรียนดวยบทเรียน กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ซ่ึงผลสรุปไดดังตารางที่ 10 
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ตารางที่10      การเปรียบเทยีบผลการทดสอบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษา 
         ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวฒันธรรมญี่ปุน 
         โดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนกอนและหลังการเรียน 

การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจวัฒนธรรม
ญี่ปุน 

n x S.D. ระดับ t p-value 

กอนเรียน 10 1.88 0.44 นอย 
85.687 .0005* 

หลังเรียน 10 4.14 0.18 มาก 
*P ≤ .05 

จากตารางที่10 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของ
นักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและ
หลังการเรียนดวยบทเรียนพบวา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จํานวน 10 คน มีความรู
ความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอนเรียนในระดับนอย ( x = 1.88) หลังจากไดเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับมาก ( x = 4.14) และเมื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจ
หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนของ
นักศึกษาที่เขารับการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักศกึษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 10 
คน ซ่ึงผลสรุปไดดังตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 11     คาเฉลี่ย  ( x  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอ 

         รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหวัขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน 
         โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

ความพึงพอใจ n x   S.D. t df ระดับความพึง
พอใจ 

ลําดับที่ 

ดานรูปแบบและการออกแบบของ
สื่อบทเรียน 

10 4.08 0.41 38.153* 9 มาก 3 

ดานเนื้อหา 10 4.29 0.38 42.268* 9 มาก 1 
ดานกิจกรรม 10 4.18 0.29 39.423* 9 มาก 2 
ดานการประเมินผลบทเรียน 10 4.05 0.37 37.237* 9 มาก 4 
รวม 10 4.15 0.36 38.369* 9 มาก  
*P ≤ .05 
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จากตารางที่ 11     แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผลรวมอยูในระดับดี ( x  = 4.15, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมากทุกดาน ซ่ึงดานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานเนื้อหา( x  = 4.29) รองลงมาดาน
กิจกรรม ( x  = 4.18)  ดานรูปแบบและการออกแบบ( x  = 4.08) สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจนอยที่สุด ไดแก ดานการประเมินผลบทเรียน( x  = 4.05) 

8. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นกอนนําไปใช โดยทดลองใชกับกลุมนักศึกษานํารอง 
จํานวน 10 คน ดังนี้ 

    8.1 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นตาม
เกณฑ 75/75 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)บงถึงคณุภาพผลลัพทการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 2) เพื่อ
บงบอกถึงศักยภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนวาสามารถพัฒนาใหนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเกิด
การเรียนรูครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูไดมากเทาใด โดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญีปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
เกณฑ 75/75 ซ่ึงเปนเกณฑที่ผูวิจัยใชเปนมาตรฐานในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนอานภาษาอังกฤษ โดย75 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักศึกษานํารอง ทําไดจาก
แบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู ระหวางการเรียนรูดวยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นแตละหนวยผาน
คะแนนจุดตัดไมนอยกวารอยละ75 สวน 75 ตัวหลังหมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักศึกษานํา
รองทําไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ทั้ง8บทแลวผานคะแนนจุดตัด ตองไมนอยกวา 75 โดยใชสูตรการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 75/75 วิเคราะหโดยใชสูตร E1/E2 
(เผชิญ กิจระการ 2544: 49) 

ในการวิจัยคร้ังนี้ทางผูวิจยัใชเกณฑประเมนิ 75/75 เนื่องจากวา 1) เนื้อหาวิชาเปนความรู
ความจํา ทักษะการเรียนรูและความพึงพอใจ เปนสิ่งที่ตองใชเวลายาวนานในดานการเกิดทักษะหรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรรม 2) การทดลองรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุนโดยใชคอมพวิเตอรชวยสอนเปนกลุมยอย (Small-Group Tryout) ในการทําวิจยัคร้ังนี้กลุม
ตัวอยางมจีํานวน 10 คน 

8.2 ประเมินดชันีประสิทธิผล (Effective Index) ของรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้น 
เพื่อศึกษาวา หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแลวนักศึกษามคีวามกาวหนาดาน
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ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษและความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนเพิ่มขึ้น ในการ
คํานวณหาคาดัชนีประสิทธิผลโดยสูตรดังตอไปนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2546) 

Effective Index  =   P2-P1 
     Total-P1 
เมื่อ  P1  คือ  ผลรวมของคะแนนกอนการเรียน 
 P2  คือ  ผลรวมของคะแนนหลังการเรียน 

Total คือ  ผลคูณของจํานวนผูเขาอบรมกับคะแนนเต็ม 
การวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) โดยใชวิธีของ Goodman, Fletcher and 
Schneider (1980: 30-34) โดยดัชนีประสิทธิผลที่ใชได ควรมีคา 0.50 ขึ้นไป และผลของการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน กบันกัศึกษาทีไ่มใชกลุมตัวอยางจาํนวน 10 คน ซ่ึงผลสรุปไดดังตาราง
ตอไปนี ้
  
ตารางที่ 12     คาเฉลี่ยรอยละของประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ 

         เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน คาเฉลี่ยของคะแนนความรู 
         ความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน คาดัชนีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพรูปแบบ คาเฉลี่ยความสามารถการ
อานภาษาอังกฤษ 

คาเฉลี่ยความรูความ
เขาใจ 

คาดัชนี
ประสิทธิ
ผล 

ขนาด
ของผล 
(Effects 
Size) 

E1 E2 กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

83.70 81.00 10.90 24.30 1.88 4.14 0.56 0.67 

*P ≤ .05 
จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ยรอยละเทากับ 83.70/81.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 75/75 
นอกจากนี้นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการอานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้ดานการประเมินผลดานบทเรียนมีคาประสิทธิผล 0.56 ซ่ึง
มีคามากกวา 0.5 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ และขนาดของผล 
(Effect Size) มีคา 0.67 แสดงวามีผลขนาดใหญมาก และนักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 
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นอกจากนี้นักศึกษาใหขอเสนอแนะวา ควรมีการเพิ่มปุม navigator มากกวาเดิม ปรับขนาด
ตัวอักษระใหใหญกวาเดิม ปรับสีพื้นหลังใหเปนสีออน ปรับวิดีโอใหสามารถเปดไดกับทุก
โปรแกรม เปนตน 

จากนั้นนําผลที่ไดจากขอมูลเชิงบรรยายมาพิจารณา เพื่อนําไปสูการตัดสอนใจตอไปวาควร
นํารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไปใชหรือปรับปรุงแกไข และเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการจัดกลุมสนทนากับ
นักศึกษานํารองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
การปรับปรงุรางรูปแบบการเรียนการสอนกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
  ผลการปรับปรุง ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งในเรื่องภาษา รูปแบบตัวอักษรและใสตัวอยาง
ประกอบมากขึ้น และเพิ่มภาพ แสง สี เสียง เพื่อเพิ่มสีสันของบทเรียนคอมพิวเตอรใหนาสนใจมาก
ขึ้น ผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาองักฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13       ผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 
                        โดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน 
 

รางรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเดิม

การปรับปรุงครั้งที่ 2 

1. โครงสรางกิจกรรมการสอนอาน 1. เพิ่มกิจกรรมการสอนกลยุทธมากขึ้น 
2. ปุมกดมีจํานวนนอย 2. เพิ่มปุมกดในกิจกรรมการสอนคําศัพท 
3. เสียงไมครบทุกบท 3. เพิ่มเสียงสีเสียงทุกบทเรียน 
4. วิดีโอเปดดไูมได 4. เพิ่มรูปแบบในการดวูิดีโอ 
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ตารางที่ 14      การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 
                      โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 เน้ือหาการประเมิน มิติการประเมิน ดัชนีการประเมิน เกณฑที่ต้ังไว ผลการตัดสิน 

1.ส
ภาพ

กอ
นก

าร
ใช
รูป

แบ
บ 

1.1 คูมือการใชรูปแบบการเรยีน
การสอนอานภาษาองักฤษ 

1.ความสอดคลองของ
รูปแบบการเรยีนการ

สอนอาน
ภาษาอังกฤษ 

คา IOC=1 ผลท่ีไดตอง≥0.5  สามารภนําไปใชได 

2.ก
ารท

ดล
อง
ใช
รูป

แบ
บ 

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน8บท 

ประเมิน
ประสิทธิภาพ

บทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 

E1/E2=83.70/81.00 75/75 สามารถนําไปใชได 

2.2 ความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษานํา

รอง 

ประเมิน
ความสามารถ
ทางการอาน 

คาเฉลี่ยกอนเรียน=10.90 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.47 
คาเฉลี่ยหลังเรียน=24.30  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=2.01 
เมื่อทดสอบทางสถิติ t-
test=48.277 
p-value=0.000 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

ผลของความสามารถ
ทางการอานหลัง
เรียนดวยบทเรียนสูง
กวากอนการเรียน
ดวยบทเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 

สามารถนําไปใชได 

2.3 ระดับความรูความขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษา

นํารอง 

ประเมินระดับ
ความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุน 

คาเฉลี่ยกอนเรียน= 1.88  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.44 
คาเฉลี่ยหลังเรียน= 4.14 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.18 
เมื่อทดสอบทางสถิติ t-
test=85.687 
p-value=0.000 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

ผลของระดับความรู
ความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนหลัง
เรียนดวยบทเรียนสูง
กวากอนการเรียน
ดวยบทเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 

สามารถนําไปใชได 

2.4 ความพึงพอใจของ
นักศึกษานํารอง 

ดานรูปแบบและการ
ออกแบบของสื่อ
บทเรียน

คาเฉลี่ย=4.08 ผลท่ีไดตอง≥3.51 สามารถนําไปใชได 

ดานเนื้อหา คาเฉลี่ย=4.29 ผลท่ีไดตอง≥3.51 สามารถนําไปใชได 
ดานกิจกรรม คาเฉลี่ย=4.18 ผลท่ีไดตอง≥3.51 สามารถนําไปใชได 
ดานการ
ประเมินผล
บทเรียน 

คาเฉลี่ย=4.05 ผลท่ีไดตอง≥3.51 สามารถนําไปใชได 

หลังจากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนขางตนและมีการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว จะไดนํารูปแบบการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น คร้ังที่1 
นําไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นตอไป 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 
วิธีการวิเคาะหขอมูลมีดังตอไปนี ้

1. วิธีหาประสทิธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชคอมพวิเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตรการหาประสิทธภาพของ
รูปแบบการเรยีนการสอนตามเกรฑมาตรฐาน 75/75 (เผชญิ กิจระการ 2544:49) 

2. วิธีการหาคาดัชนีประสิทธิผล (Effective Index) ของรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้น 
ใชสูตรการหาคาดัชนีประสิทธิผล (ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2546) 

3. วิธีการวิเคราะหผลการสํารวจความตองการจําเปนจากแบบสอบถามความตองการ
รูปแบบการเรยีนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปขอมูลโดยการเขยีนพรรณนาความ 

4. วิธีการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิเตอรชวยสอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวใชสถิติทดสอบคา (z) 
ดวย Wilcoxon Signed Ranks Test และหาคาขนาดของผล (Effect Size) โดยใชสูตรการประมาณคา
ขนาดของผลของสุพัฒน สุกมลสันต (2553) ดังนี้ES=Z/Square root (N) 

ในเมื่อ Z= คาสถิติ Z ที่ไดจากการคํานวณ 
  N= จํานวนพลวิจัยทั้งหมด 

ในการแปลผลการวิเคราะหคาขนาดของผล (Effect Size) ใชเกณฑการแปลความหมาย 
(สุพัฒน สุกมลสันต) ดังนี้ 

คาขนาดของผล (d)= 0.0-0.2  แสดงวามีผลขนาดเล็กนอย 
คาขนาดของผล (d)= 0.3-0.5  แสดงวามีผลขนาดปานกลาง 
คาขนาดของผล (d)= 0.6-0.8  แสดงวามีผลขนาดใหญ 
คาขนาดของผล (d) > 0.8  แสดงวามีผลขนาดใหญมาก 

5. วิธีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใช
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ระยะท่ี 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมประชากรจริง 
 
การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 

การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนกับนักศึกษากลุมตัวอยางมีขั้นตอนดังนี้ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษากอนและหลังการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การดําเนิน

ในระยะนี้เหมือนระยะที่ 2 
 
แบบแผนการทดลอง  
การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดลอง
วัดกอนทดลองและหลังทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) (Best 2006: 178) ดังตารางที่ 
15 
 
ตารางที่ 15    แบบแผนการทดลองแบบ 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง O1 X O2 

O1  หมายถึง  การทดสอบกอนการทดลอง 
X  หมายถึง  การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
O2  หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาชั้นปที่  1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 หอง เรียน รวมทั้งสิ้น 200 คน 

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 60 คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ซ่ึงเปนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนใกลเคียงกัน จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร 20 คน คณะบริหารธุรกิจ 20 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
    2.1 ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุน 
    2.2 ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุน 
    2.3 ความพึงพอใจหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ

เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
 
เวลาและสถานที่ 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษที่เนน
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน วันที่ 23 มีนาคม 2558-1 พฤษภาคม 
2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใช

เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
2. แบบสอบถามประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยดําเนินการโดยมีลําดับขั้นดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน เพื่อขอทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

2. เตรียมนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง โดยปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน คือ 
               ขั้นที่ 1 การกําหนดขนาดของกลุม การแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนและวิธีการใชบทเรียนที่ถูกตอง 
               ขั้นที่ 2 นําเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยนํานักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางศึกษา
วิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและอธิบายกิจกรรมการอาน การประเมินตนเองหลัง
เรียนและกิจกรรมเสริมการอานที่มีอยูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
               ขั้นที่ 3 ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และประเมินตนเองทุกกิจกรรมการสอนอาน
ภาษาอังกฤษ 

3. อธิบายวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ แจกซีดี บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

4. กอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประเมินความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ ประเมินความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 

5. ดําเนินการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
6. หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประเมินความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดวยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละ
บท และทําการวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียน และทําการประเมิน
ตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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วิธีการวิเคราะหขอมูล 
วิธีการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้ 
1. วิธีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม

ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ่นตามเกณฑ 75/75 ใชสูตรการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 (เผชิญ กิจระการ 2544: 49) 

2. วิธีการวิเคราะหความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสถิติทดสอบ Dependent-Samples t-test 

3. วิธีการหาคาดัชนีประสิทธิผล (Effective Index) ของรูปแบบที่สรางขึ้น ใชสูตรการหาคา
ดัชนีประสิทธิผล (ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2546) 

4. วิธีการวิเคราะหความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนคาเฉล่ียการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสถิติทดสอบ Dependent-Samples t-
test 

5. วิธีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใช
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบกับเกณฑ 3.50 ดวย One-Samples t-test 
 
ระยะท่ี 4 การประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุน 
 
ขั้นท่ี 1 กําหนดเกณฑการประเมินจากการรับรองของผูทรงคุณวุฒิ 
1. การกําหนดเกณฑในการประเมิน เกณฑในการประเมินรูปแบบมีดังนี้ 
 1.1 ไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ในขั้นการตรวจสอบรูปแบบกอนการทดลองวา
เปนรูปแบบที่เหมาะสม 
 1.2 คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการเรียน ของกลุมตัวอยางที่เรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น สูงกวากอนการเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 1.3 คะแนนความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลังการเรียน ของกลุมตัวอยางที่เรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น สูงกวากอนการเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 1.4 ความพึงพอใจในของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับสูง 

1.5 หลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูเรียนมีพัฒนาการในการ
อานภาษาอังกฤษดีขึ้นกอนการเรียน คะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และความพึง
พอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
 
2. การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยผูทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงรูปแบบ 
 
การรับรองรูปแบบฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และผลการใช
รูปแบบฯ เสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานพิจารณารับรองรูปแบบ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. เลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจงดวยการกําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 2. ผูสอนภาษาอังกฤษที่มีความรูความสามารถ ประสบการณและมีผลงานดานการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 2ทาน 
 3. ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษามีความรูความสามารถและประสบการณในดานการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 1 ทาน 
 4. จัดประชุมสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยการดําเนินการดังนี้ 
      4.1. จัดเตรียมเอกสารขอมูล เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และผลของการทดลองใช จากการวิจัยและพัฒนา 

      4.2. สรางแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ ใหครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ดังนี้ ความเปนมาและองคประกอบของรูปแบบฯ จุดประสงคการสอน เนื้อหากิจกรรมการ
สอนและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดําเนินการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
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วัฒนธรรมญี่ปุน เวลาที่ใชในการเรียนการสอน บทอานที่ใชในกิจกรรมการสอนอาน การวัดผลและ
การประเมินผล คูมือในการใชรูปแบบและผลการทดลองใชรูปแบบ 

     4.3. นําแบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ เสนอผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน
และผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ
รายการประเมินในเรื่องการใชภาษาที่ใหความหมายชัดเจน และเพิ่มรายการประเมินใหครบตาม
ประเด็นของรูปแบบฯ ไดคาดัชนีความสอดคลอง ในแตละรายการเทากับ 1.00 

     4.4. ปรับปรุงแกไขและจัดทําแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน นําไปประเมินคุณภาพของรูปแบบ เพื่อรับรองรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 
ทาน แปลความหมาย คะแนนคุณภาพของรูปแบบ ของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชเกณฑประเมินของบุญ
ชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้  
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง รูปแบบมคีวามเหมาะสมนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

 
5. นัดวันเวลาและสถานที่เพี่อจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมรับรองรูปแบบ 

6. นําเสนอรูปแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบและผลของการทดลองใชรูปแบบในการ
ประชุมผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพและรับรองรูปแบบฯ และนําแบบประเมินคุณภาพ
ที่ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มาวิเคราะหขอมลูโดยหาคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินคุณภาพ 
 
ขั้นท่ี 2 การประเมินผลและการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญ่ีปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
              ขั้นประเมินผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนดังนี้ 
 
วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนทั้งกอนทดลองใช ระหวางทดลองใช และหลังทดลองใช 
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วิธีการดําเนินการ 
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมีการประเมินอยางตอเนื่องทั้งกอนทดลองใช ระหวางทดลองใช 
และหลังทดลองใช ส่ิงที่ประเมินในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดใชรูปแบบการประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนของ Stufflebeam (1949) รูปแบบการประเมินนี้เปนที่รูจกักันแพรหลาย ในชื่อ CIPP model 
(Context-Input-Process-Product Model) หรือ The Phi Delta Kappa Committee Model รูปแบบนี้
เปนการประเมินขอมูล 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินบริบท เปนการประเมินสภาวะแวดลอมโดยการวิเคราะหปญหา
และความตองการตางๆ เพื่อช้ีใหเห็นวา การกําหนดจุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ไดสนองความตองการ และ
แกปญหาที่ประสบอยู และไดมีการตรวจสอบดูวา สอดคลองกับสภาวะแวดลอม ปญหา และความ
ตองการ 

เครื่อมือที่ใชสําหรับเก็บขอมลูเปนแบบสอบถามสํารวจความตองการรปูแบบการเรียนการ
สอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวฒันธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ 

วิธีการดําเนนิ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความตองการรูปแบบการเรียนการสอน
อานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินปจจัยตัวปอน เปนการประเมนิปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการใช
รูปแบบการเรยีนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก 
ดานหวัขอที่ตองการนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานความ
ตองการสไตลการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานภาระงานที่สอน และดานกลยุทธ
การอานภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน
สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 

เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลเปนขั้นตอนการศึกษานํารอง (Pilot Study) ไดแก 1) 
บทเรียนการสอนอานภาษาองักฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน 2) 
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 3) แบบวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรม
ญี่ปุน 4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิธีการดําเนนิการ วิเคราะหผลจากการศึกษานํารอง (Pilot Study) โดย 1) วิเคราะหจาก
รูปแบบการเรยีนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จาก
ผูเชี่ยวชาญ 2) วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษกอนและหลงัการศึกษานาํ
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รองของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 3) วเิคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ของคะแนนกอนและหลังการศึกษานํารองของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจวฒันธรรมญี่ปุน 
4) วิเคราะหผลของการศึกษานํารองของแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

ขั้นท่ี 3 การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมนิ
ความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอน วานกัศึกษามีความรูสึกเชนไรตอการออกแบบ
บทเรียน มีความพึงพอใจอยางไรตอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกจิกรรมการสอน
อานโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ระยะเวลาในการเรยีนบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน สถานที่ 
และอุปกรณเครื่องมือ คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมเพียงไร 
มีความคาดหวงัอยางไรตอความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนที่ไดรับ 

เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนมาตราสวน (Rating Scale)  

วิธีดําเนนิการ วิเคราะหจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการเรียน

การสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยตรวจสอบวา
นักศึกษาไดรับความรูตรงตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน โดยสามารถทําคะแนนสอบวัด
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ทําคะแนนความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และความพึง
พอใจท่ีไดรับหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู กอน-หลัง
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้งความสามารถทางการอานกอน-หลัง และความรู
ความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอน-หลัง 

เครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูล เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวดัความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

วิธีการดําเนนิการ วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของนักศกึษา
กอนและหลังเรียนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน วเิคราะหเปรียบเทยีบความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษากอนและหลงัเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิเคราะห
ความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนบทเรียนแตละบท 

รวบรวมและวิ เคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จากผลการวัดความสามารถการอาน
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ภาษาอังกฤษ ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และจากความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และขอเสนอแนะของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง เสนอผลการใช นํามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และเผยแพรเพื่อนําไปใชตอไป 

ข้ันตอนปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนใหเปนรูปแบบที่สมบูรณ พรอมที่จะนําไปเผยแพร 

วิธีการดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินรูปแบบ จากผลการวัด
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ จากผลการวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนและจาก
ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ขอแนะนําผลการ
ใชรูปแบบ นํามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และเผยแพรเพี่อนําไปใชตอไป 
 ขั้นตอนการตดิตามผล (Impact) หลังจากทีน่ักศกึษาไดเรียนดวยรูปแบบการเรยีนการสอน
อานภาษาองักฤษเรื่องวฒันธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน จะยงัคงมีความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนหรือไม มีความสามารถการอานที่พฒันาเหมือนเดิมหรือไม และไดนาํวัฒนธรรม
ญี่ปุนไปใชในการทาํงานและในชวีิตประจาํวันอยางไร 

สรุปไดวา ขอดีของรูปแบบการสอนดวยส่ือคอมพวิเตอรชวยสอนถือวาเปนประโยชนตอ
นักศกึษาสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุนในการศกึษาภาคการศกึษาตอไป เพือ่นําไปพฒันาความสามารถ
การเรียนผูเรียนไดและนํามาเปนแนวทางการสอนแบบสมัยใหม ตามแนวคิดการเรยีนรูของทฤษฎีการ
สรางความรูดวยตนเอง 
 สวนขอเสยีของรูปแบบการสอนดวยส่ือคอมพวิเตอรชวยสอน มีขอจํากดัเรื่องคอมพวิเตอร
ราคาแพง อุปกรณทีใ่ชตองมกีารอฟัเกรดคอมพวิเตอรอยูเนืองๆ และการสรางโปรแกรมตองใชเวลาใน
การทาํนานพอสมควร 
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ผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนจาก
ผูทรงคุณวฒุ ิ

โดยแปลความหมาย คะแนนคุณภาพของรูปแบบ ของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชเกณฑประเมิน
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้ (ภาคผนวก ฒ) 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 
ตารางที่ 16 ผลการประเมินรูปแบบการเรยีนการสอนการอานภาษาอังกฤษหวัขอเกีย่วกับวัฒนธรรม
ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 
ขอ รายการประเมิน คะแนนเต็ม x S.D. ระดับ 

1 ความเปนมาและองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

5 

4.60 0.55 

เหมาะสมมากที่สุด 

2 จุดประสงคการสอนมีความเหมาะสม 5 4.40 0.89 หมาะสมมาก 

3 เนื้อหา หรือบทอานที่ใชสอนมีความเหมาะสม 5 4.20 1.30 
หมาะสมมาก 

 

4 กิจกรรมการสอนอานมีความเหมาะสม 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสม 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

6 การดําเนินการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนมีความเหมาะสม 

5 
4.60 0.55 

เหมาะสมมากที่สุด 

7 เวลาที่ใชในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

8 การวัดผลและการประเมินผลมีความเหมาะสม 5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

9 คูมือในการใชรูปแบบมีความเหมาะสม 5 4.40 0.89 เหมาะสมมาก 

10 ผลการทดลองใชรูปแบบ มีความเหมาะสม 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

11 ขั้นInput, Process, Output มีความเหมาะสมดี  5 4.80 0.45 เหมาะสมมากที่สุด 

12 ความพึงพอใจภาพรวบสําหรับรูปแบบ 5 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

 รวม  4.58 0.64 เหมาะสมมากที่สดุ 
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แผนภาพที่ 2 แผนผังการออกแบบงานวิจัย 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Analysis=R1     Design and Development=D1 Implement=R2  Evaluation=D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องวัฒนธรรมญีปุ่น สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

1. วิเคราะหสภาพ
และประเมินความ
ตองการจําเปน 

2. สังเคราะหรูปแบบ
ตนแบบการเรียนการ

สอนการอาน
ภาษาอังกฤษ 

3. ทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอน

ภาคสนาม 

4. ประเมนิผลและ
ปรับปรุงรูปแบบการ

เรียนการสอน 

 
 

1. แนวคิดทฤษฎีConstructivism 
แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
ตนเองของKnowlesและDickinson

ทฤษฎีการเรียนรูของบุคคลของGagne’ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน

ภาษาอังกฤษของNunan, Krashen, 
Harmer, Grabe, Chomsky แนวคิดการ
ออกแบบสื่อของNunan, Richards,J.C., 

Kern, Grave แนวคิดดานการสอน
วัฒนธรรมของHofstede, Kramsch, 

Neito, Banks, Bruner, Matsumotoและ
แนวคิดดานCALLของ

Warshcauer,Levy&Stockwell, Beatty, 
Griesshaber, Kern ดานองคประกอบ

และกระบวนการสอนมีดังนี้ 
ขั้นตอนที่1 ศึกษาสภาพและความ
ตองการจําเปน (Study of Needs: S) 
ขั้นตอนที่2 วางแผนการเรียนการสอน
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนและ

การสรางสื่อCALL (Planning: P) 
ขั้นตอนที่3 การดําเนินการเรียนการสอน
โดยใชสื่อCALL (Implementing: I) 

ขั้นตอนที่4 การประเมินผลการเรียนการ
สอนโดยใชCALL (Evaluating: E) 

 
 

1. วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริงที่
ปรากฎจากขอมูลพื้นฐานและเปาหมายในการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

2. วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริงที่
ปรากฎจากหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
การอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวย

สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

4. ศึกษาหลัการแนวคิดเปาหมายของการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนและการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

5. ศึกษาหลักสูตร นโยบาย เปาหมายของการ
เรียนการสอนจากเอกสารตางๆ 

6.ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ความสามารถดานการอาน ความสามารถดาน

คอมพิวเตอรชวยสอนและความรูดาน
วัฒนธรรมญี่ปุน 

7. ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบสื่อการสอนการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา จาก

เอกสารตางๆ 

8. ศึกษาหลักการสอนภาษาและวัฒนธรรม 

9. ระบุเปาหมายและผลลัพทที่พึงประสงค
ของรูปแบบการเรียนการสอนการอาน

ภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

10. สังเคราะหผลที่คาดหวัง 

1. รางรูปแบบตนแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรม

ญี่ปุนดังนี้ 

Phase1 ศึกษาสภาพและความตองการจําเปนดานทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ ทักษะดานการใชคอมพิวเตอรและ

ความรูดานวัฒนธรรมญี่ปุน (Needs Aasessment)  
Phase2 วางแผนการเรียนการสอน การออกแบบสื่อการ

เรียนการสอนและการสรางสื่อCALL 

Phase3 ดําเนินการเรียนการสอนโดยการใชสื่อCALL ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. ขั้นเตรียมการกอนการสอน การแนะนําการใชสื่อCALL 
และวิธีการเรียนดวยสื่อCALL 

2. ขั้นการสังเกตการณการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง

วัฒนธรรมญี่ปุน 

3. ขั้นการใหขอมูลยอนกลับ 

4. ขั้นการประเมินผลการเรียนในแตละบท 

Phase4 การประเมินผลการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรม

ญี่ปุน ตลอดภาคเรียน (Evaluating: E) 
1. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยผูเชี่ยวชาญ 

2. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรม

ญี่ปุน 

3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชและเตรียมการใชรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวย

สอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

นํารูปแบบการเรียนการสอนการ
อ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ โ ด ย ใ ช
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อ น เ รื่ อ ง
วัฒนธรรมญี่ปุนไปทดลองใชในขั้น
การดําเนินการสอนประกอบดวย 
1. ขั้นเตรียมการกอนการสอน การ
แนะนําการใชสื่อCALL และ
วิธีการเรียนดวยสื่อCALL 
2. ขั้นการสังเกตการณเ รียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษโดยใช
สื่ อคอมพิว เตอรช วยสอนเ รื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน 
3. ขั้นการใหขอมลูยอนกลับ 
4. ขั้นการประเมินผลการเรียนในแต
ละบท 

ผูวิจัยพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงรูปแบบตนแบบการ

เรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 
ทั้งกระบวนการจากความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

ความสามารถในการอานของ
ผูเรียน ความรูในเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุนของผูเรียนกอนและหลัง
การเรียนดวยรูปแบบนี้ และ
ความพึงพอใจในการเรียนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนการ
อานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อ

CALL 

ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนการอ านภาษาอั งกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน 

ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

ความรูความเขาใจในดานวัฒนธรรม
ญี่ปุนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการ
สอนก า ร อ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤษ โ ด ย ใ ช
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องวัฒนธรรม
ญี่ ปุ นของนั กศึ กษาชั้ นป ที่1  สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

หลักการแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ 
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ระยะที่ 1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน (Needs Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหา 

ขั้นดําเนินการ   วิธีการ   ผลที่ไดรับ/เครื่องมือที่ใช         การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความจําเปน
จากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- สภาพปญหา 
- วัฒนธรรมญีปุน 

-CALL 
-ทักษะการอานที่จําเปน 

-สํารวจความตองการ
วัฒนธรรมญี่ปุน 

-นําขอมูลที่เก็บไดมา
วิเคราะห 

ศึกษาวิเคราะหความรู
ความเขาใจวัฒนธรรม

ญี่ปุน 

ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการเรียนวัฒนธรรม
ญีปุนดวย CALL 

สํารวจความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญีปุน 

-นําความรูที่ไดมาวิเคราะห 

1. บทเรียนCALL 
2. กลยุทธการอานและการ

สอนทักษะการอาน 
3. เนื้อหาวัฒนธรรมญีปุน 
4. หัวขอวัฒนธรรมญีปุน 

แบบประเมินตนเอง 

แบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน 
(Construct Validity) 

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) 

ความเชื่อมั่น 

(Reliability) 

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) 

ความเชื่อมั่น 

(Reliability) 

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) 

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน 
(Construct Validity) 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ขัน้ที่ 1 การออกแบบ (Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1  การออกแบบ 
(Desing) 

การวางแผนดําเนินการ  วิธีการ     การตรวจสอบคุณภาพ 

กําหนดเนื้อหา 
สาระหลัก 

การกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงค 

(Goals and 
Objectives) 

-ออกแบบบทเรียนโดยเนน
เนื้อหาสาระ (Subject 

matter design)  
- จัดตามแนวทางการสราง
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษา 

กําหนดแนวทาง
การประเมิน 

(Evaluation) 

การออกแบบ
วิธีการเรียนการ

สอน 

1. ประเมินความรูและความสามารถการอานกอนเรียน
ดวยบทเรียนCALL 

2. ประเมินความรูและความสามารถการอานหลังเรียน
ดวยบทเรียนCALL 

3. ประเมินความสามารถการอานหลังเรียนทกุบทเรียน 
 

1. กําหนดขอบเขตของเนื้อหา 
2. จัดเลียงลําดับเนื้อหา 

3. จัดความสัมพันธของเนื้อหา 
4. กําหนดสัดสวนของเนื้อหา 

ความตรงเชิง
เนื้อหา 

นําขอมูลที่สังเคราะห
ไดในระยะที่1 มา

กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค 

ความเหมาะสมของ
บทเรียนและกิจกรรมการ
สอนและทักษะการอาน 

 

ความสอดคลองของ
บทเรียนและกิจกรรมการ
สอนและทักษะการอาน 

ระยะที่2 การพัฒนาและประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนการ
อานภาษาอังกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง
แกไข 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ขั้นที่2 การพฒันา (Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่2 การพัฒนา 
(Development) 

การวางแผนดําเนินการ  วิธีการ      ประมินกอนนําไปใช 

จัดทําโครงสราง 
หนวยการเรียนรู
และเนื้อหา
บทเรียน 

คัดเลือกจัดทํารายละเอยีดเนื้อหา 

ระบุความตองการจําเปนในการใชสื่อ 

จัดทําแผนการสอนและ 
คูมือประกอบการเรียน

CALL 

จัดทําสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอนการอาน
ภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน 

สํารวจขอบเขต ความรูและทักษะที่ตอบสอนความตองการ 

ประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียนCALL

ตามเกณฑ 75/75 

ประเมินความ
เหมาะสมของ

CALL

ประเมินดัชนี
ประสิทธิผล 

คัดเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบบทเรียนCALL 

เอกสารประกอบเพิ่มเตมิ 

ทดลองใช (Use)

ระยะที่2 การพัฒนาและการ
ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ

เรื่องวัฒนธรรมญีปุน 

กําหนดบริบทที่เหมาะสมสําหรับการใชสื่อ 

คัดเลือกวิธีการประเมินการเรียนการสอน 

จัดทําแบบฝกหัดและกิจกรรมใหสอดคลองกับรูปแบบการสอน 

ปรับปรุง
แกไข 

จัดทํารูปลักษณภายนอกสื่อ 

ประเมินสื่อที่สรางขึ้น 

คูมือการใชสือCALL 
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ระยะที่ 2  การพัฒนาและการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ขั้นที่3 การนําไปใช (Implementation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ขั้นที่3 การนําไปใช
(Implementation) 

ขั้นดําเนินการ          วิธีการ   เครื่องมือที่ใช  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ประเมินความรูดาน
วัฒนธรรญี่ปุนและ
ความสามารถทางการ
อาน (pre-test) 

ทดสอบความรูดาน
วัฒนธรรมญี่ปุนและ
ความสามารถการ
อานภาษาองักฤษ 

แนะนําการ
เรียนดวย
บทเรียน
CALL

ประเมินพัฒนาการหลังเรียน
ดวยบทเรียนแตละบทและหลัง
เรียนดวยบทเรียนCALL 

ดําเนินการเรียนดวย
บทเรียนCALLที่

พัฒนาขึ้น 

ตรวจสอบ
ความกาวหนา
ของผูเรียนในแต

ละบท 

แบบฝกหัด
ระหวางเรียน 

แบบทดสอบ
ทายบทเรียน 

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน (Construct 
Validity) 

ความเชื่อมั่น(Reliability) 

ระยะที่2 การพัฒนาและ
ประเมินผล กําหนด และชี้

วัตถุประสงคของ
แตละบทเรียน 

สรางความเขาใจ
ถึงวัตถุประสงค
และการประเมิน 

1. บทสอบวัดความรู
วัฒนธรรมญี่ปุน 

2. แบบทอดสอบ
ความสามารถทางการ
อานภาษาอังกฤษ 

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน (Construct 
Validity) 

ความเชื่อมั่น(Reliability) 
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 ระยะที่ 2  การพัฒนาและการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ขั้นที่4 การประเมิน (Evaluation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่4 การประเมิน (Evaluation) 

การวางแผนดําเนินการ  เครื่องมือ   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   

กระบวนการ
เรียนการสอน 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

แบบประเมินความรูความ
เขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 

-ประเมินความรูความ
เขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 

-ประเมินความสามารถ
การอาน 

-ประเมินความพงึพอใจ
บทเรียน 

-ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู
ดวยบทเรียนCALL 

-ประเมินบทเรียนCALL 
- ประเมินแบบทดสอบความ

สามารการอาน 
-ประเมินแบบประเมินความรู
ความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
-ประเมินแบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจใน

บทเรียนCALL 

 
 
 
 

ความรู
ความสามารถใน

การอาน
ภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญีปุน 

โดยใช
คอมพิวเตอรชวย

สอนภาษา 

ระยะที่2 การพัฒนาและ
ประเมินผล 

 

แบบทดสอบความสามารถการ
อานภาษาอังกฤษ 

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity

ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน (Construct 
Validity) 

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน (Construct 
Validity) 

ความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐาน (Construct 
Validity) 

ความเชื่อมั่น(Reliability) 

ความเชื่อมั่น(Reliability) 

ความเชื่อมั่น(Reliability) 
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 บทท่ี 4  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่องการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา 
และความจําเปนดานวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ และหัวขอทางดานวัฒนธรรม
ญี่ปุนที่ควรรูสําหรับนักศึกษาผูปฏิบัติงานกับหนวยงานญี่ปุนของนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใหไดตามเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2537) 
และเพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยมีรายละเอียด
กระบวนการวิเคราะหขอมูลตามจุดประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 
จุดประสงคท่ี1 เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุนเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพปญหา และความจําเปนของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และนําเนื้อหามาสรางเปนแบบสอบถาม ดานภูมิหลัง
ขอมูลเบื้องตน ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความ
เขาใจ ดานกลยุทธการอานภาษาอังกฤษ และดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรู โดยสรุป
ผลไดดังนี้ 

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีระดับความความตองการรูปแบบการเรียนการ
สอนอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.04) เมื่อพิจารณาราย
ดานสรุปไดดังนี้ 
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1. ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู โดยรวมในระดับมาก (  =4.30, 
S.D.=0.71) ซ่ึงเรียงลําดับมากที่สุด 10 อันดับไดแก   

1.1 สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได  
1.2 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
1.3 สามารถอานแลวลําดับเหตุการณได 
1.4 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได 
1.5 สามารถอานแลวบอกเรื่องราวที่เปนจริงได 
1.6 สามารถอานโดยอาศัยอางอิงจากคําสรรพนามได 
1.7 สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได 
1.8 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน
ได 
1.9 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได 
1.10 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอานแบบหาขอมูลเฉพาะ
ได 

2. ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรู โดยรวมใน
ระดับมาก (  =3.98, S.D.=0.81) ซ่ึงเรียงลําดับมากที่สุด 10 อันดับไดแก   

2.1 การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด 
2.2 การอานแบบจับใจความสําคัญ 
2.3 อานแบบปฏิสัมพันธ (interactive model) 
2.4 การอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการ 
2.5 อานโดยขามคําบางคําที่ไมจําเปนตองรู  อานเนื้อเร่ืองโดยตลอด โดยมีจุดมุงหมายใน

การอาน 
2.6 อานโดยสรุปยอเรื่องที่อาน ใชอภิธานศัพทเมื่อไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทได  

เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา 
2.7 อานแบบลางขึ้นบน (bottom-up model) 
2.8 การอานโดยการสังเกตความหมายของคําโดยดูจากอุปสรรค (Prefix) ปจจัย (Suffix) 

และรากคํา (Root)  ใชความรูรอบตัว  วิเคราะหคําที่ไมรูจัก 
2.9 การอานเพื่อการสรุปอางอิง 
2.10 อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพททีละตัว ใชรูปภาพ ตาราง 

แผนภูมิ ชวยในการทําความเขาใจเรื่อง 
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3. ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน โดยรวมใน
ระดับมาก (  =4.33, S.D.=0.68) ซ่ึงเรียงลําดับมากที่สุด 10 อันดับไดแก   

3.1 ชุดประจําชาติญี่ปุน (Kimono) 
3.2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) 
3.3 ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony) 
3.4 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) 
3.5 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) 
3.6 ปลาดิบ (Sashimi) 
3.7 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) 
3.8 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese Company in Japan’s Culture) 
3.9 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) 
3.10 ซูโม (Sumo) 
 

จุดประสงคท่ี 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิว เตอรชวยสอน  สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี ไทย -ญ่ีปุน  ชั้นป ท่ี  1 
กรุงเทพมหานครใหไดตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520: 135) และขนาดของผล (Effect 
Size) ของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันป
ที่ 1ทําการทดสอบความสามารถการอานกอนเรียน และประเมินความรูความเขาใจวัฒนธรรมญีปุ
นกอน แลวทําการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน จํานวน 10 บทเรียน เมื่อจบแตละหนวยการเรียน ไดเก็บขอมูลแบบฝกหัดทายบท และ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ประเมินความรูความเขาใจหลังเรียน นําผลคะแนนรายหนวย มา
หาคารอยละ และนําผลหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลการประเมินความรู
ความเขาใจหลังเรียนมาหาคารอยละ ไดคาดัชนีประสิทธิภาพบทเรียน คาเฉลี่ย ความรูความเขาใจ 
คาดัชนีประสิทธิผล และคาขนาดอิทธิพล ดังตอไปนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520: 136) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

1. ใหกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนหลังจากเรียนจบในแตละ
บททั้ง 10 บท ซ่ึงแตละบท มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคา
คะแนนเฉลี่ย (x̄  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของคะแนนและจัดอันดับคะแนน
เฉล่ียของแบบทดสอบประจําบทของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17    คะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับคะแนนเฉลี่ยของคะแนน 
               แบบทดสอบแตละบทของบทเรียน 

บทที่ ชื่อบทเรียน คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
 (x̄  )   

S.D. รอยละ ลําดับท่ี 

1 Kimono 10 7.78 0.73 77.83 10 
2 Japanese Footwear 10 8.81 1.01 88.16 4 
3 Tea ceremony 10 8.86 0.91 88.66 3 
4 Flower arrangement 10 8.66 0.89 86.66 6 
5 Public Bath 10 8.55 0.90 85.50 9 
6 Japanese Food 10 8.80 0.97 88.00 5 
7 Japanese Etiquette 10 8.55 0.90 85.50 8 
8 Japanese Company in Japan’s Culture 10 8.60 0.93 86.00 7 
9 Japanese Wedding 10 9.06 0.89 90.66 2 
10 Japanese Sports (Sumo) 10 9.13 1.04 91.33 1 

 
จากตารางที่ 17  พบวา แบบทดสอบประจําบทของบทของรูปแบบการเรียนการสอนการ

อานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลุมตัวอยางทํา
คะแนนเฉลี่ยไดสูงเกิน 75 % ทุกบท และบทที่กลุมตัวอยางไดคะแนนมากที่สุดไดแก บทที่ 10 
Japanese Sports (Sumo) (91.33%)   สวนบทที่กลุมตัวอยางไดคะแนนนอยที่สุดไดแก บทที่ 1 
Kimono (77.83 %)  
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วิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคารอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบประจําบท ของบทเรียนทั้ง 10 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุมตัวอยาง ทั้ง 60 คน ซ่ึงผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18      คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของรูปแบบการเรียน 

          การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช 
          คอมพิวเตอรชวยสอน และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ 
         หลังเรียนของกลุมตัวอยาง 

นักศึกษา 
 

คนที ่
 
 
 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รว
มค

ะแ
นน

แบ
บท

ดส
อบ

ปร
ะจ
ําบ
ท 

(10
0) 

คะ
แน

นส
อบ

หล
ังเร

ียน
 

(30
) 

รอ
ยล
ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

1 9 9 8 9 8 7 9 8 8 8 83 22 73.33 
2 8 10 8 8 7 7 8 7 7 8 78 23 76.66 
3 8 8 8 9 9 9 9 8 9 10 87 24 80.00 
4 8 9 8 9 8 9 9 9 7 8 84 25 83.33 
5 9 10 8 10 8 9 10 9 8 8 89 20 66.66 
6 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 96 26 86.66 
7 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 96 27 90.00 
8 8 8 10 7 8 10 8 9 8 8 84 26 86.66 
9 6 9 9 8 8 9 7 7 9 7 79 23 76.66 

10 7 7 10 9 6 9 7 8 8 6 77 23 76.66 
11 8 10 10 10 10 9 10 9 9 9 94 24 80.00 
12 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 97 22 73.33 
13 6 7 9 10 10 8 10 8 8 8 84 26 86.66 
14 8 8 9 8 8 10 8 9 10 10 88 27 90.00 
15 7 8 9 8 8 10 8 9 10 10 87 26 86.66 
16 8 8 9 8 8 10 8 9 10 10 88 28 93.33 
17 7 8 7 8 8 8 8 8 9 10 81 26 86.66 
18 8 10 9 10 9 8 10 8 10 10 92 27 90.00 
19 7 8 9 8 8 10 8 9 10 10 87 29 96.66 
20 8 8 9 8 8 10 8 9 10 10 88 28 93.33 
21 8 7 7 7 8 8 8 7 7 9 76 27 90.00 
22 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 80 29 96.66 
23 7 10 9 9 10 9 8 8 9 10 89 25 83.33 
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24 7 8 10 7 8 8 8 8 10 10 84 25 83.33 
25 8 8 9 9 8 8 7 8 9 8 82 23 76.66 
26 8 8 10 8 9 8 8 8 9 9 85 26 86.66 
27 8 9 10 8 9 9 8 8 10 10 89 21 70.00 
28 7 9 10 8 9 8 10 7 9 10 87 24 80.00 
29 8 8 8 7 7 7 7 7 9 8 76 28 93.33 
30 7 10 9 9 9 10 8 8 10 9 89 25 83.33 
31 7 10 9 9 8 8 9 8 10 10 88 26 86.66 
32 8 10 9 10 9 9 10 10 10 10 95 25 83.33 
33 9 8 10 8 8 9 9 9 10 10 90 28 93.33 
34 8 8 10 8 8 9 8 8 10 9 86 29 96.66 
35 8 9 9 8 8 8 8 9 8 7 82 27 90.00 
36 8 9 9 8 8 8 8 9 8 7 82 25 83.33 
37 7 9 9 10 9 9 9 8 9 8 87 26 86.66 
38 7 9 9 9 9 10 9 8 8 9 87 29 96.66 
39 8 10 9 9 9 10 10 10 10 10 95 23 76.66 
40 8 10 9 8 9 9 10 10 10 10 93 22 73.33 
41 8 10 8 8 8 7 10 10 8 7 84 20 66.66 
42 8 9 9 10 10 10 9 9 10 10 94 27 90.00 
43 8 8 9 9 9 8 9 9 8 8 85 26 86.66 
44 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 98 25 83.33 
45 8 7 8 9 8 10 9 9 8 8 84 25 83.33 
46 9 9 8 8 8 9 9 10 9 10 89 22 73.33 
47 8 10 9 10 10 8 9 10 10 10 94 23 76.66 
48 7 10 10 8 9 9 8 7 9 10 87 22 73.33 
49 7 10 9 9 9 9 8 7 10 10 88 24 80.00 
50 7 10 8 9 8 9 8 7 9 10 85 26 86.66 
51 7 8 9 9 9 8 8 9 9 10 86 27 90.00 
52 8 7 8 8 8 8 9 9 8 9 82 20 66.66 
53 8 9 7 8 8 7 7 8 8 9 79 23 76.66 
54 9 10 7 8 7 9 9 9 9 9 86 24 80.00 
55 9 8 7 9 9 8 8 8 9 9 84 21 70.00 
56 9 9 9 9 8 7 10 9 9 9 88 22 73.33 
57 8 9 9 9 10 9 8 9 10 10 91 28 93.33 
58 8 9 9 8 10 10 8 10 9 10 91 30 100.00 
59 7 8 10 8 8 10 8 10 9 9 87 28 93.33 
60 7 8 10 10 8 10 8 8 9 9 87 23 76.66 
รวม 467 529 532 520 513 528 513 516 544 548 5,210 1,501  
รอยละ 77.83 88.16 88.66 86.66 85.50 88.00 85.50 86.00 90.66 91.33 86.83 83.38  
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จากตารางที่ 18  พบวา ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของรูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ของกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน เทากับ 5,210 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.83 และผลรวมของคะแนน
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางเทากับ 1,501 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.38 
ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ในขั้นทดลองภาคสนาม มีคาเทากับ 86.83/83.38 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนด 75/75 จึงแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มี
ประสิทธิภาพดีมาก  
 

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญ่ีปุน กอนและหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรม
ญ่ีปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง  60 คน  ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชบทเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 
คะแนน ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จากการทดสอบ
กอนและหลังเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง ซ่ึงผลจากการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19     คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง 

          การเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ 
         วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนและผลตาง ของคะแนนในการทดสอบ 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน (100) ผลตาง  
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน (100) ผลตาง  
(D) กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 7 22 15 31 10 26 16 
2 8 23 15 32 13 25 12 
3 7 24 17 33 11 28 17 
4 9 25 16 34 10 29 19 
5 4 20 16 35 14 27 13 
6 12 26 14 36 12 25 13 
7 11 27 16 37 12 26 14 
8 10 26 16 38 13 29 16 
9 7 23 16 39 12 23 11 

10 9 23 14 40 12 22 10 
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11 8 24 16 41 14 20 6 
12 12 22 10 42 15 27 12 
13 13 26 13 43 11 26 15 
14 11 27 16 44 11 25 14 
15 14 26 12 45 10 25 15 
16 18 28 10 46 7 22 15 
17 17 26 9 47 8 23 15 
18 13 27 14 48 8 22 14 
19 15 29 14 49 9 24 15 
20 15 28 13 50 8 26 18 
21 17 27 10 51 7 27 20 
22 14 29 15 52 6 20 14 
23 16 25 9 53 6 23 17 
24 10 25 15 54 9 24 15 
25 4 23 19 55 8 21 13 
26 9 26 17 56 7 22 15 
27 7 21 14 57 11 28 17 
28 13 24 11 58 15 30 15 
29 15 28 11 59 13 28 15 
30 11 25 14 60 10 23 13 

 
จากตารางที่ 19  พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้น

หลังจากที่เรียนรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 10 บท คาผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียนบทเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษ สูงสุดเทากับ 20 และต่ําสุดมีคา เทากับ 6 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 
ตารางที่ 20     เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและ 

          หลังเรียน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนผลตางเฉลี่ย คาทดสอบ t  
          คาดัชนีประสิทธิผลและขนาดของผล (Effect Size) ของกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน 

 
การทดสอบ คะแนนเต็ม (x̄  )   S.D (D) t Sig คาดัชนี

ประสิทธิผล 
ขนาดของผล  
(Effect Size) 

กอนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

10.80 
 

25.01 

3.26 
 

2.53 

 
14.21 50.849 

 
0.0005* 0.70 0.87 

*P ≤ .05 
จากตารางที่ 20  พบวา คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุม

ตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.0005 < 0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษหลังเรียน มีคาเทากับ 25.01 ซ่ึงสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอน
เรียนที่มีคาเทากับ 10.80 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนผลตางเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลัง
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เรียนเทากับ 14.21 คา t ที่ไดมีคาเทากับ 50.849 ดังนั้นแสดงวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ สูงกวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนเรียน นอกจากนี้ดานการประเมินผลดานบทเรียนมีคาประสิทธิผล 0.70 ซ่ึงมีคา
มากกวา 0.5 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ และขนาดของผล 
(Effect Size) มีคา 0.87 แสดงวามีผลขนาดใหญมาก  
 
จุดประสงคท่ี 3  เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิว เตอรชวยสอน  สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี ไทย -ญ่ีปุน  ชั้นป ท่ี  1 
กรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึ้น 

จุดประสงคท่ี 3.1 เปรียบเทียบการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
ของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 กอน
และหลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอนเรียนดวยแบบสอบถามการ
ประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกับกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน และหลังจาก
เรียนดวยบทเรียนครบ 10 หนวย ผูวิจัยไดทําการทดสอบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนดวย
แบบสอบถามหลังเรียน ซ่ึงเปนแบบสอบถามฉบับเดียวกันกับกอนเรียน นําคะแนนคาเฉลี่ยมา
เปรียบเทียบกับคะแนนคาเฉลี่ยกอนเรียนดวยสถิติเปรียบเทียบแบบ t-test ไดคาความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุน ดังตอไปนี้ 
 
ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญ่ีปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัย
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 60 คน ทําแบบสอบถามวัดความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน
กอนและหลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 40 ขอ แบบสอบถามเปนแบบ 5 ตัวเลือก แบบ Rating 
Scale ซ่ึงเปนแบบสอบถามฉบับเดียวกัน แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมา
เปรียบเทียบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของกลุมตัวอยาง ซ่ึงผลจากการวิเคราะหแสดง
ดังตอไปนี้ 
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3.1.1  ผลการวิเคราะหความรูความเขาวัฒนธรรมญี่ปุน กอนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

ในการพิจารณาวานักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับใดนั้น พิจารณา
จากคาเฉลี่ยคะแนนจากขอความทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับนอย 
1.00 - 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับนอยที่สุด 

 
ตารางที่ 21      คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรูความเขาวัฒนธรรมญี่ปุน  

          กอนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ 
          วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1  
           สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยรวมและรายดาน 

ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน n  S.D. ระดับ 
1. ดานความรูดานประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions) 60 2.24 0.62 นอย 
2. ดานความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts) 60 1.55 0.65 นอย 
3. ดานความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette) 60 2.33 0.76 นอย 
4. ดานความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and 
Costume) 

60 
1.81 0.69 

นอย 

5.ความรูดานกีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports) 60 1.65 0.65 นอย 
6.ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese food and drinks) 60 1.90 0.77 นอย 
7.ความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese working style) 60 2.03 0.78 นอย 
รวม 60 1.93 0.55 นอย 

 
จากตารางที่ 21 แสดงวานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่เปนกลุมตัวอยาง มี

ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับนอย ( = 1.93) 
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เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรม
ญี่ปุน ในระดับนอยทุกดาน ไดแก ดานความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts) ( = 1.55) 
ความรูดานกีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports) ( = 1.65) ดานความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุน 
(Japanese Dress and Costume) ( = 1.81) ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese 
food and drinks) ( = 1.90)  ความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese 
working style) ( = 2.03) ดานความรูดานประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions) ( = 2.24) และดาน
ความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette) ( = 2.33) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 22       คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรู 

            ความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน กอนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอาน 
            ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  
            สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จําแนกเปนรายขอ 

ขอ 1. ดานความรูดานประเพณีญ่ีปุน (Japanese Traditions) จํานวน รอยละ  S.D. ระดับ 
1 นักศึกษาทราบเกี่ยวกับประเพณีการใชตะเกียบในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุนอยาง

ละเอียด 
60 100 

2.43 0.91 
นอย 

2 นักศึกษาทราบการโคงคํานับ การทักทายเปนภาษาญี่ปุนทุกขั้นตอนเปนอยางดี 60 100 2.73 1.09 ปานกลาง 
3 นักศึกษาทราบพิธีกรรมที่เปนประเพณีของคนญี่ปุนเชน งานแตงงาน งานศพ เปนตน  60 100 1.90 0.90 นอย 
4 นักศึกษาเขาใจการวิธีชงชาและการเลือกชาตลอดถึงเขาใจวิธีนําชาไปใชในพีธกีรรมตางๆ 60 100 1.92 0.87 นอย 
5 นักศึกษามีความรูเก่ียวประเพณีการเขาแถวในการซื้อสินคาหรือการดําเนินชีวิตเปนอยาง

ดี 
60 100 

2.57 1.13 
ปานกลาง 

6 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับหนาท่ีของผูหญิงญ่ีปุนหลังจากแตงงานเปนอยางดี 60 100 1.87 0.75 นอย 
 รวม 60 100 2.24 0.62 นอย 
 2. ดานความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts)      

7 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับการจัดดอกไมเปนอยางดี 60 100 1.62 0.80 ปานกลาง 
8 นักศึกษาทราบขั้นตอนการจัดดอกไมแบบญี่ปุนทุกขั้นตอนดี 60 100 1.67 0.80 ปานกลาง 
9 นักศึกษาทราบประวัติการการจัดดอกไมแบบญี่ปุนเปนอยางดี 60 100 1.43 0.67 นอยท่ีสุด 

10 นักศึกษาทราบประเภทการจัดดอกไมแบบญี่ปุนเปนอยางดี 60 100 1.52 0.75 ปานกลาง 
11 นักศึกษาทราบประเภทตนไมท่ีนํามาจัดแจกันและตนไมดัดแบบญี่ปุน 60 100 1.52 0.75 ปานกลาง 
12 นักศึกษาเขาใจความหมายลึกซึ้งของการจัดดอกไมแบบญี่ปุน 60 100 1.53 0.75 นอย 

 รวม 60 100 1.55 0.65 นอย 
 3. ดานความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette)      

13 นักศึกษาทราบมารยาทบนโตะอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารทุกขั้นตอน 60 100 2.15 0.78 นอย 
14 นักศึกษาทราบมารยาทในการใชหองน้ําสาธารณะ หรือ ออนเซ็น เปนอยางดี 60 100 2.18 1.02 นอย 
15 นักศึกษามีความรูความเขาใจการใชตะเกียบแบบญี่ปุนเปนอยางดี 60 100 2.20 0.92 นอย 
16 นักศึกษามีความเขาใจมารยาทในการขอโทษและขอบคุณ รวมท้ังการใชคําขอโทษและ

ขอบคุณไดอยางถูกตอง 
60 100 

2.63 1.15 
ปานกลาง 

17 นักศึกษามีความเขาใจความหมายของการโคงคํานับแบบญี่ปุนและประเภทของการโคง
คํานับดี 

60 100 
2.58 1.01 

ปานกลาง 

18 นักศึกษามีความรูในเรื่องมารยาทในที่ทํางานแบบญี่ปุนทุกขั้นตอนและทุกประเภท 60 100 2.22 0.90 นอย 
 รวม 60 100 2.33 0.76 นอย 
 4. ดานความรูการแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume)      

19 นักศึกษาทราบประวัติของชุดกิโมโนรวมถึงการใสชุดกิโมโนเปนอยางดี 60 100 1.85 0.78 นอย 
20 นักศึกษาสามารถแตงกายดวยชุดกิโมโนไดดวยตนเองและทราบขั้นตอนการแตงกายเปน 60 100 1.78 0.85 นอย 
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อยางดี 
21 นักศึกษารูจักชนิดของผาท่ีจะนํามาใชกับชุดกิโมโน 60 100 1.70 0.83 นอย 
22 นักศึกษาทราบการใสชุดสําหรับพิธีการตางๆ เชน งานแตงงาน งานศพ เปนอยางดี 60 100 1.82 0.87 นอย 
23 นักศึกษามีความเขาใจการแตงกาย และการสวมใสรองเทาในรูปแบบของญี่ปุนดี 60 100 1.95 0.89 นอย 
24 นักศึกษาทราบวิธีการแตงหนาแบบญี่ปุน ท้ังเด็ก วัยรุน คนแตงงานแลว และคนสูงอายุ 

เปนอยางดี 
60 100 

1.78 0.96 
นอย 

 รวม 60 100 1.81 0.69 นอย 
 5. ความรูดานกีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports)      

25 นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาของญี่ปุน เชน ซูโม เคนโด เปนตน 60 100 2.10 1.45 นอย 
26 นักศึกษาทราบประวัติของกีฬาซูโมและกฎเกณฑของกีฬาซูโมดี 60 100 1.62 0.69 นอย 
27 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับรายชื่อนักกีฬาซูโมท่ีมีชื่อเสียงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 60 100 1.63 0.86 นอย 
28 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับการเผยแพรกีฬาซูโม ไปทางตะวันตก และอเมริกา เปนอยางดี 60 100 1.70 0.81 นอย 
29 นักศึกษารูวานักกีฬาซูโมชาวมองโกเลียคนแรก ชื่ออะไร 60 100 1.47 0.77 นอยท่ีสุด 
30 นักศึกษาทราบวานักกีฬาซูโมชาวรัสเชียท่ีถูกตํารวจจับ ชื่ออะไร 60 100 1.37 0.61 นอยท่ีสุด 

 รวม 60 100 1.65 0.65 นอย 
 6. ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese food and drinks)      

31 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติของอาหารญีปุน เชน ซูชิ ซาซิมิ และการชง
ชา เปนตน อยางชัดแจง 

60 100 
2.10 1.05 

นอย 

32 นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนชงชาของประเทศญี่ปุน เปนอยางดี 60 100 1.78 0.98 นอย 
33 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับประเภทของซูชิ เปนอยางดี 60 100 2.20 1.07 นอย 
34 นักศึกษามีความเขาใจประเภทของเหลาสาเกของญี่ปุน เปนอยางดี 60 100 1.80 0.94 นอย 
35 นักศึกษาทราบการกินซูชิกับเครื่องดื่มอ่ืนๆเปนอยางดี 60 100 1.93 0.95 นอย 
36 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับประวัติของพิธีชงชาแบบญี่ปุนวามีความเปนมากี่ปมาแลว 60 100 1.57 0.79 นอย 

 รวม 60 100 1.90 0.77 นอย 
 7. ความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese working style)      

37 นักศึกษาทราบวัฒนธรรมองคกรการทํางานแบบญี่ปุนทุกขั้นตอน 60 100 1.82 0.81 นอย 
38 นักศึกษาเขาใจลําดับการเคารพกันของหัวหนาและลูกนองในการทํางานแบบญี่ปุนเปน

อยางดี 
60 100 

2.07 0.88 
นอย 

39 นักศึกษาเขาใจชีวิตของคนทํางานในบริษัทญ่ีปุนเปนอยางดี 60 100 2.15 0.97 นอย 
40 นักศึกษาเขาใจคุณสมบัติของผูทํางานในบริษัทญี่ปุนและขั้นตอนการรับสมัครและ

รูปแบบการทํางานแบบคนญี่ปุนเปนอยางดี 
60 100 

2.08 0.87 
นอย 

 รวม 60 100 2.03 0.78 นอย 
 รวมทั้งหมด 60 100 1.93 0.55 นอย 

 
3.1.2 ผลการวิเคราะหความรูความเขาวัฒนธรรมญี่ปุน หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

ในการพิจารณาวานักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับใดนั้น พิจารณา
จากคาเฉลี่ยคะแนนจากขอความทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับนอย 
1.00 - 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 23         คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรูความเขาวัฒนธรรมญี่ปุน  

              หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ 
             วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1  
              สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยรวมและรายดาน 

ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน n  S.D. ระดับ 
1. ดานความรูดานประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions) 60 4.16 0.43 มาก
2. ดานความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts) 60 4.19 0.41 มาก
3. ดานความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette) 60 4.33 0.38 มาก
4. ดานความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume) 60 4.25 0.39 มาก
5.ความรูดานกีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports) 60 4.19 0.44 มาก
6.ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese food and drinks) 60 4.24 0.38 มาก
7.ความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese working style) 60 4.19 0.48 มาก
รวม 60 4.22 0.23 มาก 

 
จากตารางที่ 23 แสดงวานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่เปนกลุมตัวอยาง มี

ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.22) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน
หลังเรียน ในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความรูดานมารยาทแบบ
ญี่ปุน (Japanese Etiquette) ( = 4.33) รองลงมาไดแก ดานความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุน 
(Japanese Dress and Costume) ( = 4.25) สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานความรูดาน
ประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions) ( = 4.16) 
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ตารางที่ 24         คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรู 
                        ความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอาน 
                        ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  
                        สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จําแนกเปนรายขอ 

ขอ 1. ดานความรูดานประเพณีญ่ีปุน (Japanese Traditions) จํานวน รอยละ S.D. ระดับ 
1 นักศึกษาทราบเกี่ยวกับประเพณีการใชตะเกียบในการรับประทานอาหารแบบ

ญ่ีปุนอยางละเอยีด 
60 100 

4.27 0.58 
มาก 

2 นักศึกษาทราบการโคงคํานับ การทักทายเปนภาษาญี่ปุนทุกขั้นตอนเปนอยางดี 60 100 4.23 0.59 มาก 
3 นักศึกษาทราบพิธีกรรมที่เปนประเพณีของคนญี่ปุนเชน งานแตงงาน งานศพ 

เปนตน  
60 100 

4.12 0.58 
มาก 

4 นักศึกษาเขาใจการวิธีชงชาและการเลือกชาตลอดถึงเขาใจวิธีนําชาไปใชในพีธี
กรรมตางๆ 

60 100 
4.05 0.62 

มาก 

5 นักศึกษามีความรูเกี่ยวประเพณีการเขาแถวในการซื้อสินคาหรือการดําเนินชีวิต
เปนอยางด ี

60 100 
4.13 0.57 

มาก 

6 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของผูหญิงญ่ีปุนหลังจากแตงงานเปนอยางด ี 60 100 4.13 0.60 มาก 
 รวม 60 100 4.16 0.43 มาก 
 2. ดานความรูดานศลิปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts)      
7 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการจัดดอกไมเปนอยางด ี 60 100 4.08 0.53 มาก 
8 นักศึกษาทราบขั้นตอนการจัดดอกไมแบบญี่ปุนทุกขั้นตอนดี 60 100 4.18 0.60 มาก 
9 นักศึกษาทราบประวัติการการจัดดอกไมแบบญี่ปุนเปนอยางดี 60 100 4.17 0.59 มาก 
10 นักศึกษาทราบประเภทการจัดดอกไมแบบญี่ปุนเปนอยางดี 60 100 4.23 0.62 มาก 
11 นักศึกษาทราบประเภทตนไมที่นํามาจดัแจกันและตนไมดัดแบบญี่ปุน 60 100 4.22 0.61 มาก 
12 นักศึกษาเขาใจความหมายลึกซึ้งของการจัดดอกไมแบบญี่ปุน 60 100 4.27 0.55 มาก 
 รวม 60 100 4.19 0.41 มาก 
 3. ดานความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette)      
13 นักศึกษาทราบมารยาทบนโตะอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารทุก

ขั้นตอน 
60 100 

4.33 0.51 
มาก 

14 นักศึกษาทราบมารยาทในการใชหองน้ําสาธารณะ หรือ ออนเซ็น เปนอยางดี 60 100 4.35 0.58 มาก 
15 นักศึกษามีความรูความเขาใจการใชตะเกียบแบบญี่ปุนเปนอยางด ี 60 100 4.27 0.58 มาก 
16 นักศึกษามีความเขาใจมารยาทในการขอโทษและขอบคุณ รวมทั้งการใชคําขอ

โทษและขอบคุณไดอยางถูกตอง 
60 100 

4.35 0.52 
มาก 

17 นักศึกษามีความเขาใจความหมายของการโคงคํานับแบบญี่ปุนและประเภทของ
การโคงคํานับดี 

60 100 
4.35 0.55 

มาก 

18 นักศึกษามีความรูในเร่ืองมารยาทในที่ทํางานแบบญี่ปุนทุกขั้นตอนและทุก
ประเภท 

60 100 
4.33 0.48 

มาก 

 รวม 60 100 4.33 0.38 มาก 
 4. ดานความรูการแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume)      
19 นักศึกษาทราบประวัติของชุดกิโมโนรวมถึงการใสชุดกิโมโนเปนอยางด ี 60 100 4.33 0.57 มาก 
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20 นักศึกษาสามารถแตงกายดวยชุดกิโมโนไดดวยตนเองและทราบขั้นตอนการ
แตงกายเปนอยางด ี

60 100 
4.23 0.62 

มาก 

21 นักศึกษารูจักชนิดของผาที่จะนํามาใชกับชุดกิโมโน 60 100 4.27 0.58 มาก 
22 นักศึกษาทราบการใสชุดสําหรับพิธีการตางๆ เชน งานแตงงาน งานศพ เปน

อยางด ี
60 100 

4.20 0.51 
มาก 

23 นักศึกษามีความเขาใจการแตงกาย และการสวมใสรองเทาในรูปแบบของญี่ปุนดี 60 100 4.17 0.49 มาก 
24 นักศึกษาทราบวิธีการแตงหนาแบบญี่ปุน ทั้งเด็ก วัยรุน คนแตงงานแลว และคน

สูงอาย ุเปนอยางด ี
60 100 

4.32 0.54 
มาก 

 รวม 60 100 4.25 0.39 มาก 
 5. ความรูดานกีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports)      
25 นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาของญี่ปุน เชน ซูโม เคนโด เปนตน 60 100 4.22 0.64 มาก 
26 นักศึกษาทราบประวัติของกีฬาซูโมและกฎเกณฑของกีฬาซูโมดี 60 100 4.20 0.55 มาก 
27 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับรายชื่อนักกีฬาซูโมที่มีชื่อเสียงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 60 100 4.17 0.64 มาก 
28 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการเผยแพรกีฬาซูโม ไปทางตะวันตก และอเมริกา 

เปนอยางด ี
60 100 

4.22 0.64 
มาก 

29 นักศึกษารูวานักกีฬาซูโมชาวมองโกเลียคนแรก ชื่ออะไร 60 100 4.18 0.65 มาก 
30 นักศึกษาทราบวานักกีฬาซูโมชาวรัสเชียที่ถูกตํารวจจับ ชื่ออะไร 60 100 4.13 0.62 มาก 
 รวม 60 100 4.19 0.44 มาก 
 6. ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese food and drinks)      
31 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่วกับประวัติของอาหารญีปุน เชน ซูชิ ซาซิมิ 

และการชงชา เปนตน อยางชัดแจง 
60 100 

4.25 0.60 
มาก 

32 นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนชงชาของประเทศญี่ปุน เปนอยางดี 60 100 4.18 0.57 มาก 
33 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประเภทของซูชิ เปนอยางด ี 60 100 4.27 0.55 มาก 
34 นักศึกษามีความเขาใจประเภทของเหลาสาเกของญี่ปุน เปนอยางด ี 60 100 4.20 0.55 มาก 
35 นักศึกษาทราบการกินซูชิกับเครื่องดื่มอื่นๆเปนอยางด ี 60 100 4.28 0.56 มาก 
36 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประวัติของพิธีชงชาแบบญี่ปุนวามีความเปนมากีป่

มาแลว 
60 100 

4.25 0.47 
มาก 

 รวม 60 100 4.24 0.38 มาก 
 7. ความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese working 

style) 
     

37 นักศึกษาทราบวัฒนธรรมองคกรการทํางานแบบญี่ปุนทุกขั้นตอน 60 100 4.23 0.59 มาก 
38 นักศึกษาเขาใจลําดับการเคารพกันของหัวหนาและลูกนองในการทํางานแบบ

ญ่ีปุนเปนอยางด ี
60 100 

4.22 0.61 
มาก 

39 นักศึกษาเขาใจชีวิตของคนทํางานในบริษัทญี่ปุนเปนอยางดี 60 100 4.15 0.55 มาก 
40 นักศึกษาเขาใจคุณสมบัติของผูทํางานในบริษัทญี่ปุนและขั้นตอนการรับสมัคร

และรูปแบบการทํางานแบบคนญี่ปุนเปนอยางด ี
60 100 

4.17 0.56 
มาก 

 รวม 60 100 4.19 0.48 มาก 
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3.1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาวัฒนธรรมญี่ปุน กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

 
ตารางที่ 25      เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน กอนเรียนและหลังเรียน  
                     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนผลตางเฉลี่ย และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง 
                     จํานวน 60 คน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม (x̄  )   S.D ระดับ D t Sig 
กอนเรียน 

 
หลังเรียน 

5 
 
5 

1.93 
 

4.20 

0.55 
 

0.23 

นอย 
 

มาก 

 
0.82 

 
113.565 

 
0.0005*

 *P ≤ .05 
 

จากตารางที่ 25 พบวา คะแนนคาเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 หลังเรียน ( x  = 4.20, S.D.= 0.23) สูงกวากอนเรียน ( x  = 
1.93, S.D.= 0.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จุดประสงคท่ี 3.2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ชั้นปท่ี 1 ท่ีสรางขึ้น 

ผูวิจัยไดทําการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน หลังจากเรียนดวยบทเรียนครบทั้ง 10 
บท ดงัตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 26       คาระดับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน  
                      โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน 
 
ขอ ขอความ คาเฉลี่ย บทที่   คาเฉลี่ยรวม ลําดับที่ 

 ความพึงพอใจดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1 
1.นักศึกษาสามารถเลือกและออกจากบทเรียนไดตาม
ความตองการและสามารถกระทําไดตลอดเวลา 

(x̄  ) 4.15 4.15 4.27 4.02 4.25 4.12 4.18 4.32 4.20 3.98 4.16 5 
(S.D.) 0.66 0.66 0.66 0.75 0.73 0.76 0.70 0.70 0.63 0.57 0.69  

2 
2 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ (x̄  ) 4.13 4.08 4.12 4.12 4.23 4.13 4.07 4.17 4.22 4.25 4.15 6 

(S.D.) 0.75 0.74 0.76 0.78 0.74 0.72 0.71 0.69 0.69 0.63 0.72  

3 
3. เปนรูปแบบที่ชวยฝกทักษะการอานของผูเรียนไดดี 
 

(x̄  ) 4.12 4.35 4.08 4.08 4.12 4.20 4.22 4.13 4.18 4.30 4.18 4 
(S.D.) 0.74 0.61 0.77 0.79 0.74 0.75 0.64 0.70 0.68 0.59 0.70  

4 
4. ขนาดตัวอักษรอานงาย (x̄  ) 4.25 4.32 4.12 4.22 4.20 4.30 4.12 4.23 4.17 4.22 4.21 1 

(S.D.) 0.75 0.70 0.83 0.64 0.71 0.70 0.61 0.67 0.72 0.69 0.70  

5 5. ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับเนื้อหา 
(x̄  ) 4.30 4.20 4.25 4.20 4.23 4.32 4.08 4.20 4.07 4.28 4.21 2 

(S.D.) 0.70 0.73 0.70 0.71 0.70 0.75 0.70 0.73 0.78 0.64 0.71  

6 6. เพลงประกอบมีความเหมาะสมกับบทเรียน 
(x̄  ) 4.17 4.23 4.22 4.27 4.32 4.18 4.10 4.17 4.22 4.15 4.20 3 

(S.D.) 0.72 0.77 0.78 0.69 0.70 0.72 0.66 0.72 0.72 0.73 0.72  

7 7. วีดิโอประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 
(x̄  ) 4.07 4.20 4.05 4.08 4.18 4.08 4.22 4.17 4.25 4.10 4.14 7 

(S.D.) 0.76 0.71 0.81 0.70 0.70 0.74 0.69 0.69 0.70 0.68 0.72  

 รวมคาเฉลี่ยดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(x̄  ) 4.17 4.22 4.16 4.14 4.22 4.19 4.14 4.20 4.19 4.18 4.18 III 
(S.D.) 0.42 0.35 0.43 0.41 0.35 0.42 0.36 0.33 0.38 0.35 0.38  

 ดานเนื้อหา              

8 
8. คาํอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเขาใจงาย 
 

(x̄  ) 4.15 4.08 4.08 4.00 4.18 4.08 4.18 4.10 4.12 4.03 4.10 5 
(S.D.) 0.78 0.77 0.79 0.78 0.75 0.79 0.75 0.63 0.69 0.69 0.74  

9 9.ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน (x̄  ) 4.33 4.23 4.27 4.13 4.15 4.27 4.33 4.15 4.28 4.25 4.24 1 
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(S.D.) 0.63 0.74 0.63 0.75 0.73 0.66 0.68 0.71 0.64 0.63 0.68  

10 
10. การจัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเหมาะสม 
 

(x̄  ) 4.23 4.02 4.22 4.12 4.10 4.20 4.25 4.37 4.35 4.40 4.22 4 
(S.D.) 0.70 0.79 0.72 0.72 0.77 0.78 0.73 0.71 0.68 0.64 0.73  

11 
11.แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีจํานวนขอและมีความ
ยากงายเหมาะสม 

(x̄  ) 4.18 4.12 4.23 4.22 4.27 4.23 4.33 4.17 4.25 4.23 4.22 3 
(S.D.) 0.68 0.72 0.67 0.67 0.69 0.70 0.66 0.76 0.75 0.74 0.70  

12 12. คําสั่งของแบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจน เขาใจ
งาย 

(x̄  ) 4.13 4.17 4.27 4.30 4.25 4.28 4.33 4.22 4.20 4.15 4.23 2 
(S.D.) 0.79 0.69 0.63 0.72 0.70 0.69 0.68 0.67 0.71 0.78 0.71  

 รวมคาเฉลี่ยดานเนื้อหา 
(x̄  ) 4.21 4.12 4.21 4.15 4.19 4.21 4.29 4.20 4.24 4.21 4.20 I 

(S.D.) 0.40 0.46 0.41 0.46 0.43 0.46 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42  
 ดานกิจกรรม              

13 

13. กิจกรรมสอนกลยุทธการอาน (Reading Strategies) 
ทําใหผูเรียนสามารถนํากลยุทธการอานมาใชในการอาน
ไดดี 

(x̄  ) 4.30 4.25 4.22 4.30 4.15 4.25 4.20 4.17 4.15 4.15 4.21 1 
(S.D.) 

0.65 0.75 0.69 0.65 0.68 0.63 0.75 0.67 0.66 0.71 0.68 
 

14 
14. กิจกรรมสอนกลยุทธการเรียนคําศัพท (Vocabulary 
Strategies)ทําใหนักศึกษานํามาใชกับการอานได 

(x̄  ) 4.07 4.18 4.20 4.05 4.13 4.18 4.17 4.17 4.13 4.15 4.14 5 
(S.D.) 0.80 0.81 0.80 0.77 0.75 0.72 0.76 0.69 0.72 0.76 0.76  

15 
15.กิจกรรมกอนการอาน (pre-reading) ชวยใหนักศึกษา
มีความรูความเขาใจคาํศัพทและโครงสรางประโยค และ
โครงสรางรูปแบบการเขียนของเนื้อหาที่อานได ตลอด
ถึงบอกหัวขอของเนื้อหาที่อานได 

(x̄  ) 4.05 4.27 4.25 4.10 4.22 4.23 4.10 4.25 4.20 4.28 4.20 2 
(S.D.) 0.75 0.71 0.75 0.71 0.78 0.70 0.68 0.65 0.73 0.74 0.72  

16 
16. กิจกรรมสอนภาษา ชวยทําใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูกลยุทธของการเรียนภาษาไดด ี

(x̄  ) 4.17 4.25 4.25 4.15 4.28 4.22 4.13 4.18 4.25 4.15 4.20 3 
(S.D.) 0.76 0.70 0.77 0.78 0.74 0.74 0.79 0.75 0.68 0.76 0.74  

17 17. กิจกรรมสอนไวยากรณ ชวยทําใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูหลักไวยากรณ และฝกการสรางประโยคได 

(x̄  ) 4.20 4.12 4.10 4.20 4.12 4.10 4.08 4.00 4.15 4.15 4.12 6 
(S.D.) 0.71 0.69 0.80 0.68 0.74 0.71 0.70 0.66 0.66 0.68 0.70  

18 
18. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยให
นักศึกษามีความสามารถในการอานไดอยางมี
จุดมุงหมายมากขึ้น และสามารถบอกกลยุทธการอานได 

(x̄  ) 4.05 4.27 4.15 4.17 4.02 3.98 4.05 3.98 4.08 4.08 4.08 8 
(S.D.) 0.77 0.78 0.71 0.74 0.75 0.68 0.75 0.75 0.70 0.74 0.74  

19 
19. กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading) ชวยให
นักศึกษาทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการ
อาน สามารถนําทักษะการอานไปใชไดมากขึ้น 

(x̄  ) 3.88 4.17 4.03 4.18 4.08 4.13 4.07 4.13 4.08 4.17 4.09 7 
(S.D.) 0.74 0.72 0.86 0.77 0.70 0.72 0.76 0.65 0.77 0.76 0.75  
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20 
20. กิจกรรมเลนเกมสเศรษฐี ชวยใหผูเรียนรูสึก
สนุกสนานและผอนคลายและทบทวนความรูที่ไดจาก
การอานมากขึ้น 

(x̄  ) 4.17 4.37 4.23 4.13 4.10 3.97 4.15 4.07 4.03 4.13 4.14 4 
(S.D.) 0.74 0.66 0.72 0.75 0.80 0.71 0.73 0.71 0.69 0.72 0.73  

 รวมคาเฉลี่ยดานกิจกรรม (x̄  ) 4.11 4.23 4.18 4.16 4.14 4.13 4.12 4.12 4.14 4.16 4.15 V 
  (S.D.) 0.36 0.38 0.37 0.32 0.35 0.31 0.36 0.33 0.37 0.34 0.35  
 ดานการประเมินผลบทเรียน              

21 
21.บทเรียนมีการตั้งวัตถุประสงคไดชัดเจนตรงกับการ
ประเมินผล 

(x̄  ) 4.17 4.32 4.23 4.32 4.27 4.08 4.23 4.22 4.07 4.02 4.19 4 
(S.D.) 0.74 0.65 0.72 0.70 0.71 0.65 0.62 0.64 0.66 0.70 0.68  

22 
22. ขอสอบทายบทมีความยากงายเหมาะสม (x̄  ) 4.10 4.25 4.10 4.13 4.08 4.07 4.22 4.25 4.15 4.10 4.15 5 

(S.D.) 0.75 0.68 0.71 0.70 0.70 0.71 0.67 0.75 0.71 0.71 0.71  

23 
23. มีการประเมินผลทุกบทเรียนชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 

(x̄  ) 4.07 4.20 4.20 4.32 4.25 4.12 4.42 4.20 4.23 4.27 4.23 1 
(S.D.) 0.73 0.68 0.68 0.65 0.68 0.67 0.59 0.68 0.62 0.76 0.68  

24 24. การประเมินผลมีความหลากหลาย 
(x̄  ) 4.13 4.02 4.30 4.28 4.20 4.23 4.37 4.20 4.02 4.28 4.20 3 

(S.D.) 0.75 0.72 0.70 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.69 0.71  

25 
25. บทเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายและมีการวัดทุก
กิจกรรม ทําใหผูเรียนรูความสามารถของตนเอง
ตลอดเวลา 

(x̄  ) 4.15 4.25 4.32 4.20 4.22 4.13 4.25 4.23 4.15 4.15 4.21 2 
(S.D.) 0.84 0.70 0.72 0.78 0.74 0.75 0.75 0.72 0.78 0.71 0.75  

 รวมคาเฉลี่ยดานการประเมินผลบทเรียน 
(x̄  ) 4.12 4.21 4.23 4.25 4.20 4.13 4.30 4.22 4.12 4.16 4.19 II 

(S.D.) 0.41 0.41 0.46 0.44 0.43 0.37 0.46 0.36 0.44 0.43 0.42  

 คาระดับเฉลี่ยรวม 
(x̄  ) 4.15 4.20 4.19 4.18 4.19 4.17 4.21 4.18 4.17 4.18 4.18  

(S.D.) 0.19 0.21 0.21 0.19 0.20 0.19 0.18 0.18 0.23 0.20 0.20  
 ลําดับที่คาเฉลี่ยรวม  10 2 4 6 3 8 1 5 9 7   
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ตารางที่ 27        คาเฉลี่ย ( x ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของนักศึกษา 
             สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอาน 
             ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยรวมและรายดาน 

 
ความพึงพอใจรายดาน n x  S.D. t df ระดับความ

พึงพอใจ 
ลําดับ 

ด า น รู ป แ บ บ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบของสื่อบทเรียน 

60 4.18 0.38 42.365* 59 มาก 3 

ดานเนื้อหา 60 4.20 0.42 45.387* 59 มาก 1 
ดานกิจกรรม 60 4.15 0.35 38.417* 59 มาก 4 
ดานการประเมินผล
บทเรียน 

60 4.19 0.42 43.845* 59 มาก 2 

รวม 60 4.18 0.20 42.412* 59 มาก  
*P ≤ .05 

โดยแปลความหมาย คะแนนความพึงพอใจ โดยใชเกณฑประเมินของบุญชม ศรีสะอาด 
(2545: 103) ดังนี้  
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุนชั้นปที่1 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน สรุปผลรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.18, S.D.= 0.20) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ดานเนื้อหา จัดอยูในระดับมาก ( x  = 4.20, S.D.= 0.42) ดานการประเมินผลบทเรียน อยูในระดับ
มาก ( x = 4.19, S.D.= 0.42) ดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียน จัดอยูในระดับมาก ( x  
= 4.18, S.D.= 0.38) และดานกิจกรรม จัดอยูในระดับมาก ( x  = 4.15, S.D.= 0.35) สรุปไดวา 
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช
ไดจริง 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหาและความจําเปนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนใหไดตามเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2537) และเพื่อประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยมีรายละเอียดและกระบวนการในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

ระยะที่1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน (Needs Analysis) เปนการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน เพื่อจะนํามาออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสํารวจความตองการของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุนจากกลุมประชากร 

ระยะที่2 การสรางและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกบัวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑกอนใชไดจริง 
เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของโครงราง 
เพื่อนําไปสูการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน มีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และเคร่ืองมือที่ใชในการทดลองโดย
ผูเชี่ยวชาญ และการศึกษานํารอง (Pilot Study) กับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
จํานวน 10 คน นําผลมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน ในรูปแบบของ ADDIE Model มา
ประยุกตใชในการประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานที่1 ขั้นศึกษาความตองการและวิเคราะหเอกสาร 
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งานวิจัยเพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ดานที่2 ขั้นการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ดานที่3 ขั้นการ
นําไปใช นํารูปแบบมาใช ดําเนินการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ หัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อปรับปรุง กอนที่จะนําไปใชในสถานการณจริง ดานที่4 การประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ที่
สามารถประเมินไดจาก ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ทักษะการอานภาษาอังกฤษ และสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชความพิวเตอรชวยสอน 

ระยะที่ 3 การนํารูปแบบไปใชกับกลุมตัวอยางจริงและการประเมินผลการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
นํารูปแบบการสอนที่ไดปรับปรุงแลวไปทดใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 60 คน โดยจัดการ
เรียนการสอนเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่1 บอกวัตถุประสงคการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน พรอม
ช้ีแจงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ขั้นที่2 นําเขาสูกิจกรรม 
กอนที่นักศึกษาเรียนรูการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญีปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน ขั้นที่3 ศึกษาขอมูลตามบทเรียนที่จัดเตรียไว ขั้นที่4 รายงานผลและปรับแกไขขอมูล เมื่อ
นักศึกษายังไมเขาใจในบทเรียนเขาไปศึกษาอีกครั้ง จนกวาจะเขาใจและทําการประเมินตนเอง และ
ขั้นที่5 นักศึกษาทําการประเมินตนเองในการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน และประเมิน
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ ประเมินความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และประเมินความ
พึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
 ระยะที่1 การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน (Needs Analysis) ดานรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) แบบสํารวจความตองการรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่1 
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ตอนที่ 2 ความตองการรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการ
เรียนรู ดานที่ 2 รูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรูและ 
ดานที่ 3 หัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน 
 ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑกอนใชไดจริง 
เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 2) แบบสอบถามการ
ประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรรมญี่ปุน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ระยะที่ 3 การนํารูปแบบไปใชกับกลุมตัวอยางจริงและการประเมินผลการใชรูปแบบที่
สรางขึ้น เครื่องมือที่ใชไดแก 1) แบบทดสอบความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 2) แบบสอบถาม
การประเมนตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย
ขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหเนื้อหา ดานขอมูลจากนักศึกษาไดมาจาการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพความตองการจําเปนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน การทดสอบความสามารถการอานภาษาอังกฤษ ความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ไดรวบรวมขอมูลจาก แบบทดสอบวัด
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และ
แบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ 
(%) และคา t-test  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่อง

วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน กรุงเทพมหานครมีดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน 

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานครให
ไดตามเกณฑ 75/75  

3. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่
พัฒนาขึ้นโดย 

           3.1. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลัง
การใชรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 และขนาดของผล (Effect Size) 
ของรูปแบบการเรียนการสอน 

          3.2. เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ของ
นักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1  

         3.3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ  เ ร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 ที่สรางขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปผลตามจุดประสงค ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญ่ีปุน ในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

ผลการสํารวจความตองการรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
กลุมตัวอยาง ประกอบดวยดานภูมิหลังขอมูลเบื้องตน ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดานรูปแบบ
เทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจ และดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรู โดย
สรุปผลไดดังนี้ 

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีระดับความความตองการรูปแบบการเรียนการ
สอนอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.04, S.D.= 0.67) เมื่อ
พิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ 

1. ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู อยูในระดับมาก( x = 4.30, 
S.D.= 0.71) ซ่ึงคาเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกไดแก   

1.1 สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได ( x = 4.60, S.D.= 0.58) 
1.2 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได ( x = 4.56, S.D.= 0.61) 
1.3 สามารถอานแลวลําดับเหตุการณได ( x = 4.52, S.D.= 0.60) 
1.4 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได ( x = 4.51, S.D.= 0.68) 
1.5 สามารถอานแลวบอกเรื่องราวที่เปนจริงได ( x = 4.51, S.D.= 0.73) 
1.6 สามารถอานโดยอาศัยอางอิงจากคําสรรพนามได ( x = 4.49, S.D.= 0.73) 
1.7 สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได ( x = 4.46, S.D.= 0.57) 
1.8 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน

ได ( x = 4.43, S.D.= 0.72) 
1.9 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได ( x = 4.41, S.D.= 0.59) 
1.10 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอานแบบหาขอมูลเฉพาะ

ได ( x = 4.02, S.D.= 0.76) 
2. ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นักศึกษาตองการเรียนรู อยูใน

ระดับมาก( x = 3.98, S.D.= 0.81) ซ่ึงคาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก  ไดแก 
2.1 การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด ( x = 4.68, S.D.= 0.58) 
2.2 การอานแบบจับใจความสําคัญ ( x = 4.56, S.D.= 0.90) 
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2.3 การอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการ ( x = 4.55, S.D.= 0.98) 
2.4 อานโดยขามคําบางคําที่ไมจําเปนตองรู  อานเนื้อเร่ืองโดยตลอด โดยมีจุดมุงหมายใน

การอาน ( x = 4.53, S.D.= 0.61) 
2.5 อานโดยสรุปยอเรื่องที่อาน ใชอภิธานศัพทเมื่อไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทได  

เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา ( x = 4.39, S.D.= 0.69) 
3. ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการสอนอาน อยูใน

ระดับมาก ( x = 4.33, S.D.= 0.69) ซ่ึงคาเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกไดแก   
3.1 ชุดประจําชาติญี่ปุน (Kimono) ( x = 4.71, S.D.= 0.55) 
3.2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear) ( x = 4.69, S.D.= 0.60) 
3.3 ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony) ( x = 4.67, S.D.= 0.53) 
3.4 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana) ( x = 4.67, S.D.= 0.53) 
3.5 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento) ( x = 4.65, S.D.= 0.54) 
3.6 ปลาดิบ (Sashimi) ( x = 4.64, S.D.= 0.55) 
3.7 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ) ( x = 4.63, S.D.= 0.54) 
3.8 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมของญี่ปุน (Japanese Company in Japan’s Culture) ( x = 

4.61, S.D.= 0.49) 
3.9 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน) ( x = 4.61, S.D.= 0.55) 
3.10 ซูโม (Sumo) ( x = 4.61, S.D.= 0.59) 

 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรม

ญ่ีปุนสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ใหไดตามเกณฑท่ีกําหนด คือ 75/75  
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจํา
บทของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน เทากับ 5,210 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.83 
และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางเทากับ 1,501 คะแนน คิด
เปนรอยละ 83.38 ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ในขั้นทดลองภาคสนาม โดยมีคาเฉลี่ยรอย
ละเทากับ86.83/83.38 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 จึงแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนการ
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อานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีประสิทธิภาพดีมาก  
 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ชั้นปท่ี 1 กรุงเทพมหานคร ท่ี
พัฒนาขึ้น 

3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใช
รูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 และขนาดของผล (Effects Size) ของ
บทเรียน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน มีคาเทากับ 25.01 ซ่ึงสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน
ที่มีคาเทากับ 10.80 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนผลตางเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียน
เทากับ 14.21 คา t ที่ไดมีคาเทากับ 50.849 ดังนั้นแสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลัง
เรียนดวยบทเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน 
นอกจากนี้ดานการประเมินผลดานบทเรียนมีคาประสิทธิผล 0.70 ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 แสดงใหเห็น
วา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ และขนาดของผล (Effect Size) มีคา 0.87 แสดงวา
มีผลขนาดใหญมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

3.2 เปรียบเทียบความรูความเขาใจดานวัฒนธรรมญี่ปุน ของนักศึกษากอนและหลังการใช
รูปแบบการเรียนการสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ชั้นปที่ 1 กอนและหลังการเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 กอนและหลังเรียนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงใหเห็นวาคะแนน
คาเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 หลัง
เรียน ( x  = 4.20, S.D.= 0.23) สูงกวากอนเรียน ( x  = 1.93, S.D.= 0.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
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3.3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ  เ ร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ช้ันปที่ 1 ที่สรางขึ้น 

ผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุนชั้นปที่1 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน สรุปผลรวมอยูในระดับดี ( x  = 4.18, S.D.= 0.20) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ทุกดาน ไดแก ดานเนื้อหา อยูในระดับมาก ( x  = 4.20, S.D.= 
0.42) ดานการประเมินผลบทเรียน อยูในระดับมาก ( x = 4.19, S.D.= 0.42) ดานรูปแบบและการ
ออกแบบของสื่อบทเรียน อยูในระดับมาก ( x  = 4.18, S.D.= 0.38) และดานกิจกรรม จัดอยูในระดับ
มาก ( x  = 4.15, S.D.= 0.35) สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชไดจริง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน ผูวิจัยไดนําเสนออภิปรายผลตามจุดประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยขอที่1 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความตองการรูปแบบการ
เรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยรวมในระดับมาก ( x  = 4.04, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความตองการ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพื่อนํามาสรางบทเรียนการ
สอนอาน ( x = 4.33, S.D.= 0.69) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวขอที่จะนํามาสอนเปนสิ่งสําคัญที่นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนตองการเพื่อนํามาเพื่อการเรียนการสอนตามความตองการของตนเอง
เพราะเปนหัวขอที่จะทําใหกระตุนความสนใจใฝรูของนักศึกษามากขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Maslow (1962) ที่มุงเนนการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ผูเรียน ถาผูสอนสามารถรูความตองการของผูเรียนแตละคนวาอยูในระดับใด ผูสอนสามารถใช
ความตองการพื้นฐานของผูเรียนนั้นๆเปนแรงจูงใจชวยใหเกิดการเรียนรูได และเชื่อวาการ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูเรียน และหัวขอที่นักศึกษามีความตองการใหนํามาเปนหัวขอ
อันดับที่1 ไดแก ชุดประจําชาติ (Kimono) ( x  = 4.71, S.D.= 0.55) ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก นักศึกษา
สนใจการแตงกายแบบญี่ปุน เพราะเปนเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมของญี่ปุน ที่นักศึกษาสถาบัน
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เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนสวนมากสนใจ และในทุกๆปจะมีการแตงกายดวยชุดกิโมโน ในวันงาน
ครบรอบการกอตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (TNI Day) นักศึกษาใหความสนใจการแตงกาย
ดวยชุดกิโมโนเปนอยางมาก ทําใหสนใจอยากจะศึกษาหัวขอนี้เปนกรณีพิเศษ สวนหัวขอที่
นักศึกษามีความตองการใหนํามาเปนหัวขออันดับที่ 10 ไดแก ซูโม (Sumo) ( x  = 4.61, S.D.= 0.55) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากกีฬาซูโมเปนกีฬาที่คนไทยไมนิยมเลนกันในเมืองไทย จึงทําใหไมเปนที่
ตองการสําหรับนักศึกษาไทย เพราะหากการเรียนรูที่ไมเปนที่พึงพอใจหรือถนัด จะทําใหเกิดการ
เรียนรูชา และไมกระตุนการเรียนรูเทาที่ควร ดังนั้นสิ่งที่พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดดีไดก็ขึ้นอยู
กับวาผูเรียนสามารถรูสึกผอนคลายและรูสึกมีความเปนอิสระ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของRogers 
(1969) ที่กลาววา มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดี หากอยูในสภาพที่ผอนคลายและมีความเปน
อิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผอนคลายและเอื้อตอการเรียนรูและใหความสําคัญตอผูเรียน  

ดานที่นักศึกษามีความตองการในลําตอมา ไดแก ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่ตองการ
เรียนรู ซ่ึงอยูในระดับมาก ( x  = 4.30, S.D.= 0.71) ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากนักศึกษามีความตองการ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนการอานเพื่อความเขาใจ และ
ขอที่มีความตองการมากที่สุดไดแก สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได ( x  = 4.60, S.D.= 
0.58) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการอานภาษาอังกฤษนั้นการอานเพื่อทราบหัวขอสําคัญ เปนสิ่งสําคัญ
มาก เนื่องจากผูอานจําเปนตองรูวาเรื่องที่อานเปนเรื่องอะไรเพื่อใหเขาใจรายละเอียดในลําดับตอไป 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Smith (1994) ที่กลาวไววา กลยุทธการอานที่สําคัญที่ผูอานจะตองทํา
คือการสํารวจหัวขอเรื่อง (Preview) วาเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยการอานหัวเรื่อง การดูภาพประกอบ 
การอาน 2-3 ประโยคแรกของยอหนาที่ 1 การอานบรรทัดแรกของแตละยอหนา การอานประโยค
สุดทายของยอหนาสุดทาย การอานชื่อ วันที่ หรือตัวเลข เปนตน จะทําใหทราบถึงหัวขอของเรื่องที่
อานไดดี สวนรายขอที่มีความตองการนอย ไดแก สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความ
สําคัญได และอานแบบหาขอมูลได ( x  = 4.02, S.D.= 0.79) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการอานแบบขาม
เพื่อหาประโยคใจความสําคัญ เปนกลยุทธที่นักศึกษาทราบมากอนแลวและมีการใชในการเรียนอาน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทุกวัน ดังนั้นจึงทําใหนักศึกษาไมมีความตองการกลยุทธนี้มากนัก   

สวนดานที่นักศึกษามีความตองการนอยที่สุดเปนดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอาน
เพื่อความเขาใจ ซ่ึงอยูในระดับตํ่าสุด ( x  = 3.98, S.D.= 0.81) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รูปแบบเทคนิค
และกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจ เปนกลยุทธที่ซับซอนและไมเขาใจ และเมื่อรูวาเรียนเร่ืองกล
ยุทธแลวอาจทําใหผูเรียนไมชอบการเรียนกลยุทธการสอนอาน เพราะเปนเรื่องยากและซับซอน 
สวนรายขอที่นักศึกษามีความตองการมากที่สุดคือ การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด ( x  = 
4.68, S.D.= 0.58) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน มีความสนใจเทคนิค
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การอานเพื่อเขาใจรายละเอียดเพราะวาการอานใหเขาใจรายละเอียดเปนส่ิงจําเปนในการเขาใจ
เนื้อหาตําราเรียน การอานคูมือการใชอุปกรณเปนภาษาอังกฤษ เปนการอานที่ตองใชเวลาในการ
อานเพื่อหารายละเอียดของขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Grabe (1991) ที่กลาววา การอาน
แบบเขาใจรายละเอียดของสิ่งที่อาน เปนการอานที่ผูอานตองสนใจรายละเอียดของสิ่งที่อานทั้งหมด
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง เชน การอานตําราเรียน หรือการอานคูมือการใชงาน
อุปกรณบางอยาง เปนตนการอานอยางพินิจพิเคราะห เปนการอานที่ตองใชเวลาในการอานเพื่อหา
รายละเอียดของขอมูล เชนในการอานหนังสือพิมพ เมื่อพบหัวขอขาว หรือเร่ืองที่นาสนใจ ก็จะอาน
รายละเอียดทั้งหมด เพื่อเปนความรูที่จะใชอางอิงในโอกาสขางหนาตอไป เปนตน  

สวนขอที่นักศึกษามีความตองการนอย ไดแก การอานสรุปยอเร่ืองที่อาน ใชอภิธานศัพท
เมื่อไมสามารถเดาความหมายได เดาความหมายของคําศัพทโดยดูจากหนาที่และประเภทคํา ( x  = 
4.39, S.D.= 0.69) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไมคอยชอบการเดาคําศัพทจากหนาที่ของคํา
เพราะวายากตอการเขาใจความหมาย เพราะสวนมากนักศึกษาเมื่อตองการคําศัพทก็เปดหาจาก
พจนานุกรมที่ติดมากับโทรศัพทมือถือ จึงทําใหใชเวลางายกวาการเดาคําศัพทจากบริบท นอกจากนี้
การเดาความหมายคําศัพทเปนการอานเพื่อความเขาใจผูเรียนไมจําเปนตองรูความหมายของคําทุก
คํา แตอาจเดาจากประสบการณเดิมของผูอานก็ได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Riders and Graves 
(1998) ที่กลาววา การอานเพื่อความเขาใจ นักเรียนไมจําเปนตองรูความหมายของคําทุกคํา แต
สามารถเดาความหมายไดโดยอาศัยบริบทและประสบการณเดิมของผูอาน ครูควรแนะนํากลยุทธใน
การเอาความหมายที่ซอนอยูในตัวบงชี้ (Clue) ที่ปรากฏในบริบท (Context) การคาดเดาความหมาย
จากตัวบงชี้ในบริบท 

   
2. จากผลการวิจัยขอที่2 รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพเทากับ86.83/83.38 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว คอื 75/75 สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา โกษาแสง (2546) สุพรรณี สุขะสันติ์ (2547) 
สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ (2548) และ ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ (2553) อาจเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

2.1 เนื้อหาของรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยเนื้อหาที่นํามาจากสื่อการเรียนรูดานสังคมวัฒนธรรม
ญี่ปุน เชน หนังสือวัฒนธรรมญี่ปุน และญ่ีปุนศึกษา ซ่ึงเปนหนังสือที่เนนการสอนวัฒนธรรมแบบ
ญี่ปุนที่นาสนใจ และนักศึกษาสวนมากก็ไดศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาบางแลวจึงมีความรูเดิมใน
การที่จะเดาเหตุการณตางๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนได จึงทําใหเกิดความเขาใจ ชวยใหเกิดแรงจูงใจ
และดึงดูดความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมอยางตั้งใจทําใหความสามารถในการอานสูงขึ้นซึ่งสอดคลอง
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กับแนวคิดของWilliams (1994: 3) ที่กลาววา ถาผูเรียนมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อานจะทํา
ใหมีความเขาใจเรื่องที่อานไดงายและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนเปนส่ือการ
อานที่เนนใหผูเรียนไดรูรูปแบบกิจกรรมของชาวญี่ปุน วิถีการดําเนินชีวิตของชาวญี่ปุน ตลอดถึง
มารยาทในสังคมของชาวญี่ปุน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของปราณี สุจริตธรรม (2543: 148) ที่กลาว
วา วัฒนธรรมญี่ปุนเปนรูปแบบของกิจกรรมของชนชาวญี่ปุนและโครงสรางเชิงสัญลักษณที่ทําให
กิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวญี่ปุน 

2.2 ขั้นตอนการสรางรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการสอน จากแนวคิดของนักการศึกษา
หลายทาน จากตัวอยางการสรางรูปแบบการสอนการอานภาษาอังกฤษ แบบเรียน ตํารา คูมือ 
งานวิจัยตางๆทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงกอนการพัฒนารูปแบบการสอนนั้น ไดทําการสํารวจความ
ตองการพื้นฐานของนักศึกษาดานทักษะการอานภาษาอังกฤษที่ตองการ ดานรูปแบบและกลยุทธ
การอานเพื่อความเขาใจ และดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรู แลวนํามาสรางรูปแบบการ
เรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยไดผานการตรวจจากอาจารยที่
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และตรวจความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศและ
รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวไดผานการแนะนําและตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา ดานการวัดผล และดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับ มีการแกไข
ปรับปรุงทุกขั้นตอนของการทดลอง ทั้งในขั้นของการทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กกอนนําไป
ดําเนินการทดลองภาคสนาม เพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษาชั้นป
ที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จึงทําใหรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก 

2.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูไดพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ เชน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) Williams (1994) และ Scott 
(2002) เปนแบบฝกที่ประกอบดวยข้ันตอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยาง
ตอเนื่องตามลําดับจากกิจกรรมที่งายไปหายาก และมีการตั้งจุดประสงค กําหนดจุดประสงคทั้งนํา
ทางและปลายทาง มีการฝกอานเปนขั้นเปนตอนที่ตรงกับจุดประสงค โดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมความ
พรอมกอนอาน (pre-reading) เปนการกระตุนใหนักเรียนทําสิ่งที่คุนเคยอยูแลวมาทําความเขาใจ
บทเรียน รวมทั้งการเตรียมความพรอมในเรื่องคําศัพทและโครงสรางภาษา ขั้นการอาน (while-
reading) ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอยางเพียงพอจากกิจกรรมที่หลากหลาย ฝกกลยุทการอานที่
หลากหลาย โดยบูรณาการทักษะการเขียนและการฟงเขาดวยเพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะภาษาที่
หลากหลายขึ้นในขณะที่อาน และ ขั้นหลังการอาน (post reading) หลังการอานผูวิจัยไดทําเปนการ
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กรอกขอมูลใน semantic maps และในตาราง เพื่อใหผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดรับจากการอานมา
ประกอบความรูความคิดความเห็นของผูเรียน และเปนการเขียนสรุปเรื่องที่อานในชองวางที่กําหนด 
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากรายละเอียดขางตนผูวิจัย
พบวาการกระตุนความรูเดิมของผูอานในขั้นกอนการอาน และการเตรียมความพรอมดานทักษะการ
อานและโครงสรางไวยากรณ ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานและทําแบบทดสอบหลังการ
เรียนไดดี ดังนั้นจึงสรุปไดวา การออกแบบกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่ประกอบดวยกิจกรรมที่กระตุนความรู
กอนการอาน สามารถสงผลใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานและทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดีขึ้น 

2.4 การออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนผูวิจัยไดออกแบบตามแนวคิดของนักการศึกษาที่ได
ใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบหลักของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 
เนื้อหา ขอความภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือ
องคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมากที่สุดโดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะ
นําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพ โดยเนื้อหาความรูในคอมพิวเตอรชวยสอนจะไดรับการถายทอดใน
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป(ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 7) ทั้งนี้บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี ผูเรียนเกิดการเรียนรูพรอมกับความ
สนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียน จึงทําใหความสามารถในการเรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ (สุพัฒน สุกมลสันต 2541: 29) (Warschauer, 1996:172) (Chapelle, 1997:19) 
(Griesshaber, 1998:214) และ (Lai & Kritsonis, 2006:79) ที่กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูภาษา อันจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทําใหการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหมีส่ิงเรา การตอบสนอง การเสริมแรง  การเรียนรูภาษา คือ
กระบวนการการของการสรางความเคยชินจนเกิดเปนนิสัย ใหความสําคัญกับการปฏิบัติและฝกฝน 
เรียนรูโดยการเลียนแบบและทําซ้ําๆ การใหผลสะทอนกลับ มีการแจงจุดประสงคการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนไดทราบเปาหมายในการเรียนรูอยางชัดเจน และในปจจุบันมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษามากขึ้น เพราะฉะนั้นอาจารยผูสอนภาษาในอนาคตจะ
ใชคอมพิวเตอรในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา เพราะจะชวยพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียน และความสามารถในการสื่อสารกับประชาคมโลกไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุกรี รอด
โพธ์ิทอง และคณะ (2540: 20) ที่วา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองกําหนด
วัตถุประสงคของการเรียนไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดทราบวาจะไดเรียนอะไร หรือจะไดรับ
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อะไรระหวางเรียนและหลังเรียน อันจะเปนการเพิ่มการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของเดวิด (David, 2009) ที่วา การออกแบบรูปแบบการสอนที่ดี สงผลให
ผูเรียนสนใจการเรียนและการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามัลติมีเดีย มีประโยชน
มาก เพราะเปนการเพิ่มความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ และคะแนนการเขียนมากขึ้น ดังนั้น
จึงสรุปไดวา การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ดีจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก เพราะเมื่อผูมีความสุขในการเรียน จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา
อยางมีประสิทธิภาพ และไมรูจักเบื่อในการเรียนรู 
          
3. จากผลการวิจัยขอที่3 ผลการวิจัยดานการประเมนิรูปแบบการเรียนการสอนากรอานภาษาอังกฤษ
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  
 3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวย
บทเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน 
นอกจากนี้ดานการประเมินผลบทเรียนมีคาประสิทธิผล 0.70 ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 แสดงใหเห็นวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ และขนาดของผล (Effect Size) มีคา 0.87 แสดงวามี
ผลขนาดใหญมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531); หนึ่งฤทัย วามตา 
(2554); Seham (2008); Olga (2009) อาจเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

3.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนประโยชนตอผูเรียน สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหแกผูเรียน เนื่องจากเปนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรนในการ
เรียนสูงกวาปกติ นอกจากนี้ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วและดีกวาการสอนทั่วไป เปนการสงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนไปตามความสามารถของตนเอง เรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถ
ควบคุมอัตราเรงของการเรียนได การเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ โดยการใชผลยอนกลับ
ทันทีในรูปของคําอธิบาย สีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ 
Hall (1982: 362) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหผูเรียนไดเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเอง เรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการ
เรียนได การเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ โดยการใชผลยอนกลับทันทีในรูปของคําอธิบาย 
สีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย ผูเรียนไมสามารถแอบดูคําตอบไดกอน จึงเปนการ
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บังคับผูเรียนใหเรียนรูจริงกอนจึงจะผานบทเรียนนั้นไปได ซ่ึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอรและจากการออกแบบโปรแกรมบทเรียน ผูเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได
เรียนผานมาแลวซํ้าอีกกี่คร้ังก็ได ชวยลดเวลาเรียนของผูเรียน เมื่อเทียบกับการเรียนตามปกติ ผูเรียน
สามารถกําหนดอัตราความกาวหนาของตนเองได เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีการประเมินผล
ความกาวหนาของผูเรียนไดทันที ชวยใหผูเรียนไดคิดโดยใชเหตุผล ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาที่เรียน เนื่องจากการเรียนดวยตนเองที่อาจประสบความสําเร็จหรืออาจลมเหลวก็ไดโดยไมรูสึก
อับอายใคร ผูเรียนสามารถเรียนเนื้อหาจากงายไปหาเนื้อหายากขึ้น สงผลใหความสามารถทางการ
เรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 

3.1.2 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาแบบบูรณาการทักษะการอานภาษาอังกฤษกับเนื้อหาอื่นๆ เชน วัฒนธรรมญี่ปุน กลาวถึง 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี และการปฏิบัติตัวของชาวญี่ปุน วิถีการดําเนินชีวิต และมารยาทในสังคม
ของชาวญี่ปุน ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรม การแตงกาย การรับประทานอาหารและกีฬาของชาวญี่ปุน 
เปนสิ่งจําเปนที่นักศึกษาตองรู และสามารถนําแนวคิด การปฏิบัติตัว มารยาทที่ดี มาใชปรับใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได บทเรียนการอานภาษาอังกฤษ หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนเปน
การบูรณาการวัฒนธรรมญี่ปุนเขากับวิชาภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนไดประยุกตความรูและทักษะที่
ไดจากวิชาหนึ่งไปสัมพันธเชื่อมโยงประกอบการทําความเขาใจในรายวิชาอื่นๆ ชวยใหเกิดการถาย
โอนการเรียนรูจากวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาที่นํามาผสมผสาน เปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจ 
สอดคลองกับแนวคิดของ Lapp and Flood (1994: 416) ที่กลาววา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สามารถนําทุกวิชาเขามาใชในการเรียนการสอน การบูรณาการเกิดขึ้นไดกับทุกวิชา การบูรณาการ
หลักสูตรที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได ก็เมื่อนําเนื้อหาวิชาหนึ่งไปใชสรางเนื้อหาของอีกวิชาหนึ่งให
สมบูรณ และมีความหมายมากขึ้น การบูรณาการหลักสูตรถือวามีความจําเปนและสําคัญมาก
จนกระทั่งไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเหตุผลของการบูรณาการ
ขามหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดนําเนื้อหาวิชาตางๆที่ใกลเคียงกัน หรือเกี่ยวของกัน นํามาเชื่อมโยง
กันเพื่อใหผูเรียนรูอยางมีความหมาย ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลาแบงเบาภาระของ
ครูผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (สําลี 
รักสุทธี, 2544: 19) นอกจากนั้นภาษากับวัฒนธรรมเปนส่ิงที่ขาดจากกันไมได ทั้งสองอยาง
จําเปนตองมาคูกัน การเรียนภาษาจะทําใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมและเพิ่มความสํานึกในเรื่อง
วัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจเรียนภาษามากขึ้น ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ Allen and Valette (1997:327); Hofstede (2001:145); Brooks (1975:19) ที่กลาววา  
ประโยชนในการเรียนรูวัฒนธรรม คือ เพื่อเพิ่มพูนความสํานึกในเรื่องวัฒนธรรมของชนชาติเจาของ
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ภาษาเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดี
ตอวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน เพื่อใหผู เ รียนพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม เพราะฉะนั้นการเรียนภาษากับ
วัฒนธรรมจึงควรมาคูกันจึงจะเกิดประโยชนตอผูเรียน และการบูรณาการวัฒนธรรมญี่ปุนเขากับ
วิชาภาษาอังกฤษโดยการนําเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนมาใหผูเรียนไดเรียนเปนภาษาอังกฤษ
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงทําใหความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษมีมากขึ้น 

3.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนรูปแบบ
การเรียนรูภาษาดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองที่ไหนเมื่อไรก็ไดตามความตองการ
และตามความสะดวกซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งของการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล ถือวา
เปนลักษณะเดนของรูปแบบการสอนดวยคอมพิวเตอรที่เปนประโยชนตอความแตกตางในการ
เรียนรูของผูเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Levy and Stockwell (2006:135) ที่วา
ความสามารถในเรียนเรียนรูคนบางคนเรียนรูในสิ่งตางๆไดรวดเร็วขณะที่บางคนเรียนรูชา ซ่ึงทําให
คนกลุมหลังไมคอยประสบความสําเร็จ หากเรียนเฉพาะแคในชั้นเรียน การเรียนรูดวยตนเองนั้น
สําคัญ เพราะจะทําใหผู เ รียนที่ เรียนชาสามารถฝกฝนตนเองใหรู เทากับคนอื่นๆในชั้นเรียน 
นอกจากนี้การเรียนรูดวยตนเองนั้นเปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูส่ิง
ตางๆไดโดยไมตองมีความละอายตอคนอ่ืนและสามารถศึกษาไดอยางตอเนื่อง คอมพิวเตอรชวย
สอนภาษานอกจากเปนประโยชนตอผูเรียนแลวยังมีประโยชนตอการเรียนการสอนดวยเพราะทําให
ผูเรียนไดเรียนเหมือนกันหรือเทากัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Heinich et al. (1993: 317-318) ที่
กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ซ่ึงทําใหการเรียนการสอน
เปนมาตรฐานมากขึ้น เพราะผูเรียนไดเรียนเหมือนกันหรือเทากัน โดยไมตองคํานึงถึงความ
หงุดหงิดหรือความนาเบื่อของผูสอนที่สอนวิชาเดียวซํ้าๆกันหลายหน ซ่ึงอาจทําใหคุณภาพของการ
สอนลดลงไดและสามารถนําขอมูลจากผลการเรียนของผูเรียนมาใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนหรือหลักสูตร เพื่อใหมีความกาวหนาและเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น ดังนั้น
รูปแบบการเรียนการสอนนี้เปนรูปแบบการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความ
ตองการของตนเองได เพราะฉะนั้นการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ และเปนเรียนรูที่ไมตองมีความ
ละอายตอคนอื่น สามารถศึกษาไดอยางตอเนื่องเปนการเรียนรูที่มีความเปนอิสระ และเนนความ
แตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ 

3.1.4 การประเมินผลบทเรียนมีคาประสิทธิผล 0.70 ซ่ึงมีคามากกวา 0.5 แสดงใหเห็นวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ และขนาดของผล (Effect Size) มีคา 0.87 แสดงวามี
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ผลขนาดใหญมาก อาจเนื่องมาจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนมีความสนใจในการ
เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนผานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการสอนอานภาษาอังกฤษเปนไปตามเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวย การ
จัดการสอนที่ดี วิธีการสอนที่ดี ส่ือการสอนที่ดี และกลวิธีการเรียนที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Taba (1978: 127)ที่กลาววา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประโยชนตอการสอน เพราะการ
จัดการเรียนการสอน เปนการจัดการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยในทางที่ดีขึ้นมี
คุณประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อการ
สอน และวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกประการหนึ่งขนาดของผล (Effect Size) ที่มีคา 
0.87 ซ่ึงมีผลขนาดใหญมากนั้น แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพมาก ส่ิงนี้แสดงใหเห็นวานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการสอนภาษาเปนอยางมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Glass 
and Smith (1981) ที่ไดกลาวถึงสําคัญของคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) ในการพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบการเรียนการสอน ไววานวัตกรรมดานการเรียนการสอนชวยพัฒนาบุคคลใหมีความรู
ความสามารถในดานความรูความคิด ทักษะและ เจตคติในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ เชน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ่ทางการเรียนสูงขึ้น ทําใหผูเรียนมีทักษะการปฎิบัติงานดาน
ตางๆ  หรือทักษะทางภาษา และทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ซ่ึงนวัตกรรมในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนชวยใหการเรียนการสอนกาวหนาทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน  

3.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 กอนและหลังเรียนเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงใหเห็นวาคะแนน
คาเฉลี่ยความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนชั้นปที่1 หลัง
เรียน ( x  = 4.20, S.D.= 0.23) สูงกวากอนเรียน ( x  = 1.93, S.D.= 0.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา โกษาแสง (2546) 
สุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2554) สุพรรณี สุขะสันติ์ (2547) และFusako (2009) อาจเนื่องจาก
เหตุผลดังตอไปนี้  

3.2.1 ระดับความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนกอนเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับนอย ( x  = 1.93, S.D.= 0.55) อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังไมไดมีการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุนและไมมั่นใจวาตนเองจะมีความรูในอยางลึกซึ้งทั้งหมด ทุกประเด็น จึงไดทําการประเมิน
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ตนเองในระดับนอย เพราะการเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนตองมีความเขาใจแนวคิด การดําเนินชีวิต 
มารยาททางสังคม การกลาวทักทาย ภาษา การแตงกาย ตลอดทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สอดคลองกับ
แนวคิดของ Hiraga (2002:139) ที่กลาววา วัฒนธรรมญี่ปุน เปนวัฒนธรรมที่เนนการอยูรวมกันใน
สังคม ซ่ึงเริ่มจากการทักทายกัน การแตงกาย มารยาททางสังคม การรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม และการเกรงใจซึ่งกันและกัน ส่ิงที่แตกตางจากวัฒนธรรมอื่นๆคือการโคง เปนการ
ทักทายขั้นพื้นฐานระหวางชาวญี่ปุนดวยกัน ในกรณีทักทายในทายืนจะยืนตรง เทาชิดกัน โคงลําตัว
สวนบนลงแลวกมศีรษะ โดยอาจกมแตเพียงเล็กนอยจนถึงกมศีรษะทํามุม 90 องศาก็ไดขึ้นอยูกับ
ระดับความสุภาพที่ตองการแสดงออกวา มีมากนอยเพียงใด  

3.2.2 ระดับความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลังเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับมาก ( x  = 4.20, S.D.= 0.23) อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
เปนการเพิ่มความรูความเขาใจใหกับตนเองมากขึ้นและแตละบทเรียนก็เนนการสอนอานเนื้อหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนที่นาสนใจ อาทิเชน ความรูดานประเพณีญี่ปุน ความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน 
ความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน ความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุนความรูดานกีฬาของคนญี่ปุน 
ความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน และความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน เปน
ตน ซ่ึงครอบคลุมความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนทั้งหมด หลังจากเรียนดวยรูปแบบเสร็จสิ้นแลว 
จึงเกิดความมั่นใจวาตนเองมีระดับความรูความเขาใจมากกวาเดิม เพราะเนื้อหาที่อานสามารถชวย
ทําใหเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนอยางถองแทมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงทําใหนักศึกษาทําการประเมิน
ตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรยีนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เพิ่มขึ้นกวาเดิม และเมื่อ
เปรียบเทียบโดยการทดสอบทางสถิติพบวา ความรูความเขาใจวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงวานักเรียนมีระดับความรูความเขาใจมากกวาเดิม 
และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนดีมาก เพราะสามารถใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง เขาใจ
จากประสบการณการไดเรียนรู เพราะมีความเชื่อ ความสนใจในเรื่องที่ศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ Jonassen (1992:138) ที่กลาววา การสรางความรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองจัด
กระทําขอมูลไมใชเพียงรับขอมูลเทานั้น  เพราะทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับกระบวนการ และวิธีการ
ในการสรางความรู ความเขาใจจากประสบการณ โครงสรางทางปญญา และความเชื่อ ในการแปล
ความหมายเหตุการณและสิ่งตางๆเชื่อวาบุคคลมีโลกของตนเองซ่ึงเปนโลกที่สรางขึ้นดวยความคิด
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ของตนเอง เชื่อวาสมองเปนเครื่องมือท่ีบุคคลใช แปลความหมายของปรากฎการณ ความเชื่อ ความ
ตองการ ความสนใจ และภูมิหลังของแตละบุคคล 

3.3 ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุนชั้นปที่1 ที่มีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน สรุปผลรวมอยูในระดับดี ( x  = 4.18, S.D.= 0.20) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ทุกดาน ไดแก ดานเนื้อหา อยูในระดับมาก ( x  = 4.20, S.D.= 
0.42) ดานการประเมินผลบทเรียน อยูในระดับมาก ( x = 4.19, S.D.= 0.42) ดานรูปแบบและการ
ออกแบบของสื่อบทเรียน อยูในระดับมาก ( x  = 4.18, S.D.= 0.38) และดานกิจกรรม จัดอยูในระดับ
มาก ( x  = 4.15, S.D.= 0.35) สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชไดจริง 

จากผลการวิจัยขอที่ 3.3 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ดีตอรูปแบบการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน คาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางทั้ง 10 บท โดยเฉลี่ยเทากับ 4.18 (S.D = 0.20) แสดงวา 
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ดีตอรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจรายบท จะเห็นวาบทที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด บทที่ 7 Japanese Etiquette ( x = 4.21, S.D = 
0.18) สวนบทที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด บทที่ 1 Japanese Sport (Sumo) ( x = 4.15, S.D= 0.19) 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทที่ 7 Japanese Etiquette ( x = 4.21, S.D= 0.18) และ
บทที่ 2 Japanese Footwear( x = 4.20, S.D= 0.21)  มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดสองอันดับ
แรก อาจเนื่องจาก มีการวางรูปแบบในการพัฒนาเปนไปในทางเดียวกัน ไมวาจะเปนรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย กลาวคือ กิจกรรมการลากคํา การพิมพคํา การคลิกคําตอบที่ถูกตอง การตอบ
คําถามขอความถูกหรือผิด และเนื้อหา ไมยากจนเกินไป คอมพิวเตอรเฉลยคําตอบใหผูเรียนทราบ
ทันที เปนตน ผูเรียนมีความรูสึกมั่นใจในการในการอานเนื่องจากการทํากิจกรรมที่หลากหลายและ
จนเกิดความคุนเคยกับรูปแบบกิจกรรม จึงอาจเปนสาเหตุทีทําใหมีคาเฉลี่ยสูงสุดได 

3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุด ไดแก บทที่ 1 Kimono 
( x = 4.15, S.D= 0.19)  และ บทที่ 9 Japanese Wedding ( x = 4.17, S.D= 0.23) อาจเนื่องจากบทที่ 1 
มีเนื้อหายาวจนเกินไป ภาษาและคําศัพทที่ใชอยูอาจอยูในระดับที่ยาก กิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลาย อาจทําใหนักศึกษายังไมคุนเคยกับรูปแบบการเรียนการสอนเชนนี้  ทําใหใชเวลาในการ
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ปรับตัวในการเรียนรูนานพอสมควร สาเหตุนี้อาจทําใหนักเรียนเครียดในการเรียนรู สวนบทที่ 9 มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการแตงงานแบบญี่ปุน ซ่ึงมีคําศัพทยากที่จะตีความและเขาใจได และคําศัพทเปน
คําศัพทเฉพาะทาง เชน  Hikidemono, Shiromuku, Nakoudo เปนตน เพราะฉะนั้นจึงทําใหความ
คิดเห็นใน 2 บทนี้มีคาเฉลี่ยต่ํา 

นอกจากนี้การศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดาน
การประเมินผลบทเรียน สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพงึพอใจในการเรียนกับรูปแบบการ
เรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.18, S.D= 0.20) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดานความพึงพอใจสูงสุด คือขอท่ี9 ความ
ยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน ( x = 4.24, S.D= 0.68) เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอน
อานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สนับสนุนการเรียนรูแบบเอกัตภาพ กลาวคือในขณะที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ถาผูเรียนตอบคําถามผิดจะมีผูเรียนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ทราบ ดังนั้น ผูเรียนจึง
ปราศจากความกังวลหรือแรงกดดันจากครูหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน สงผลใหผูเรียนออนหรือเรียนชา
สามารถฝกฝนตนเองไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ในขณะที่เรียนผูเรียนสามารถฟงเสียงเพลงบรรเลง
ประกอบบทเรียนได พรอมกับดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อเพิ่มความเขาใจเนื้อหามากขึ้น 
นอกจากนั้นผูเรียนสามารถเรียนทักษะการฟงจากวิดิโอไดตลอดเวลา ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบบทเรียน
โดยใหผูเรียนเลือกฟงหรือไมฟงก็ไดตามความตองการ ผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนมีความ
สนุกสนานและทาทายความสามารถ บทเรียนเปนส่ือรูปแบบใหมสําหรับนักเรียนจึงทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียนภาษาเพราะเปดโอกาสใหผูเรียนใชทักษะภาษาที่ไดเรียนรูในสถานการณที่
แปลกใหมและทาทาย หลังจากที่ไดเรียนแลว ผูเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนเรื่อง
สนุกนาสนใจ (ธีรังกูร บํารุง 2548) ดังนั้นผูเรียนจึงมีความตองการที่จะเรียนบทเรียน จาก
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในรายวิชาอื่นๆ และคอมพิวเตอรจึงเปนสื่อการสอนที่เหมาะสําหรับใน
ทุกรายวิชา และบูรณาการไดกับทุกเนื้อหาที่สอน 

2. ดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ทางดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียน อยูในระดับมาก ( x = 4.18, S.D= 0.38)ซ่ึงมีขอที่
มีคาระดับความพึงพอใจดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียน สูงที่สุดคือขอที่ 4 ขนาด
ตัวอักษรอานงาย ( x = 4.21, S.D= 0.70)ทั้งนี้อาจเปนเหตุจากการที่ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอ
บทเรียนโดยอาศัยหลักการตามแนวคิดของนักการศึกษาดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่วา
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องคประกอบดานขอความไดแก รูปแบบและขนาดตัวอักษรอานงาย จัดรูปแบบขอความที่
เหมาะสม ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะ
ที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมากที่สุด ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) สวนขอท่ีมีคาระดับ
ความพึงพอใจ ดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียน ต่ําสุดคือ ขอที่ 7 วีดิโอประกอบ
บทเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.14, S.D= 0.72)อาจเนื่องมาจากเมื่อผูเรียนเขาเมนูดูวีดิโอๆ จะเปด
ใหญเต็มหนาจอทําใหเปนการบังคับผูเรียนใหดูวีดิโอเทานั้น ไมสามารถอานบทเรียนหรือทํา
กิจกรรมอื่นๆได แตเมื่อผูเรียนออกจากโปรแกรมจึงสามารถเรียนไดตามปกติ เพราะเปนการทําให
ผูเรียนเสียเวลาในการอานและทํากิจกรรมอื่นๆไมตอเนื่อง เพราะการเรียนรูแบบไมตอเนื่ออาจทําให
ผูเรียนรูสึกเบื่อได Chapelle (1997:19)  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจต่ําสุด 

 3. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทางดานเนื้อหาของรูปแบบการ
เรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.20, S.D= 0.42) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหาสูงสุด ไดแก ขอท่ี 9 ความยาก
งายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน ( x = 4.24, S.D= 0.68) อาจเนื่องมาจากเนื้อหาในบทเรียนมีความ
ทันสมัย และงายตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา และตรวจความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ มีการแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนคําศัพท โครงสรางภาษา กลยุทธการ
อาน และเทคนิคการอาน เปนการอธิบายไวอยางชัดเจนทําใหผูเรียนเขาใจงาย การเรียงลําดับเนื้อหา
เขาใจงาย ซ่ึงเหตุนี้อาจทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยสูงสุดในดานเนื้อหา สวนขอท่ีคาระดับ
เฉล่ียดานเนื้อหานอยสุดคือ ขอที่ 8 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเขาใจงาย ( x = 4.10, S.D= 0.74) 
อาจเนื่องมาจากคําอธิบายเนื้อหาตัวอักษรเล็กไป และคําอธิบายเนื้อหาเขียนสั้นไป เลยทําใหผูเรียน
เขาใจคําอธิบายยาก จึงเปนสาเหตุใหผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับต่ําสุด 

4. ดานกิจกรรม โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกิจกรรมในรูปแบบการเรียน
การสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับ
มาก ( x = 4.15, S.D= 0.35) ซ่ึงขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานกิจกรรมสูงสุดคือ ขอท่ี 13 กิจกรรมสอนกล
ยุทธการอาน (Reading Strategies)ทําใหผูเรียนสามารถนํากลยุทธการอานมาใชในการอานไดดี 
( x = 4.24, S.D= 0.68)  สามารถอภิปรายไดวา อาจเกิดจากกิจกรรมการสอนกลยุทธการอานมี
กิจกรรม ตัวอยาง และแบบฝกหัดการใชกลยุทธการอานที่เหมาะสม ทําใหงายตอการนํามาใชกับ
การอานในเนื้อหาที่เรียน และกลยุทธการอานเปนส่ิงสําคัญตอผูอานที่จะทําใหผูเรียนสามารถอาน
ไดดีและเขาใจเนื้อหามากขึ้นซ่ึงกลยุทธที่นํามาสอนในบทเรียน เชน กลยุทธการอานแบบหาขอมูล
เฉพาะ กลยุทธการแบบขาม กลยุทธการอานแบบเขาใจเขาใจรายละเอียด เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ
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แนวคิดของ Anderson (1999:84) ที่กลาววา กลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจ มีลักษณะเชน การ
อานแบบหาขอมูลเฉพาะ เปนการอานแบบหาขอมูลเฉพาะในสวนที่ตองการทราบ การอานแบบ
ขาม เปนการอานเฉพาะประโยคใจความสําคัญ เพื่อหาแนวความคิดกวางๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
และการอานแบบเขาใจรายละเอียด เปนการอานที่ผูอานจะตองสนใจกับรายละเอียดของสิ่งที่อาน
ทั้งหมด เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง เชน การอานตําราเรียน เปนตน 

สวนขอที่คาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหานอยสุดคือ ขอที่ 18 กิจกรรมระหวางการอาน (while-
reading) ชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้นและสามารถบอก
กลยุทธการอานได ( x = 4.08, S.D= 0.74) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมระหวางการอานเปน
กิจกรรมแบบตอบคําถาม โดยเฉพาะการถามเพื่อฝกการใชกลยุทธการอาน เปนคําถามๆแบบกวางๆ 
ใหผูเรียนไดใชความคิดและตองอานเนื้อหาทั้งหมดจึงจะตอบคําถามได บางครั้งผูเรียนอาจจะทํา
กิจกรรมสวนนี้ลําบากและใชเวลาอานนานจนกวาจะสามารถผานไปได จึงเปนสาเหตุใหผูเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับต่ําสุด 

5. ดานการประเมินผลบทเรียน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการ
ประเมินผลบทเรียน อยูในระดับมาก ( x = 4.19, S.D= 0.42) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดานกิจกรรม
สูงสุดคือ ขอที่ 23 มีการประเมินผลทุกบทเรียนชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมาก
ขึ้น ( x = 4.23, S.D= 0.68)  สามารถอภิปรายไดวา นักศึกษาชอบการประเมินผลทุกๆบทเรียนเพราะ
สามารถตรวจสอบความสามารถของตนเองในแตละบทได อีกทั้งนักศึกษาที่เปนเพื่อนกันชอบอวด
คะแนนประจําบท หลังจากที่เรียนแตละบทเรียนเสร็จ จะมีผลแจงคะแนนประจําบททางหนา
จอคอมพิวเตอร ถาไดคะแนนสูงมักจะเอามาบอกเพื่อนวาไดคะแนนเทาไร และมีความตื่นเตนและ
กระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนตอไป จึงทําใหเพื่อนที่ยังทําขอสอบประจําบทไมเสร็จมีความตั้งใจ
และกระตือรือรนที่จะใหไดคะแนนมากกวานั้น การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เชนคะแนนหรือ
การตอบถูกหรือผิด จัดเปนการใหการเสริมแรงตอผูเรียนไดดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการของ 
Levy and Stockwell (2006:135) ที่กลาววา การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้น
การใหขอมูลยอนกลับ ถือวาเปนการใหเสริมแรง มีการนําเสนอเนื้อหาที่ถูกตองในกรณีที่ผูเรียน
ตอบคําถามผิด มีการใหขอมูลยอนกลับที่เปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจะชวยฝหผูเรียนมีความ
เขาใจในเรื่องที่อานมากขึ้น สวนขอท่ีคาระดับเฉลี่ยดานการประเมินผลบทเรียนนอยสุดคือ ขอท่ี 22 
ขอสอบทายบทมีความยากงายเหมาะสม ( x = 4.15, S.D= 0.71) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาที่นํามา
เปนขอสอบทายบทแตละบทมีเนื้อหายาว ส้ัน ตางกันออกไป และมีการถามคําถามที่หลากหลายอาจ
ทําใหไมถนัดในการทําขอสอบในแตละบท ซ่ึงรูปแบบการออกขอสอบแตละบท มีทั้งขอสอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice) และทั้งขอสอบแบบเติมคํา (Cloze test) ซ่ึงผูเรียนบางคนไมถนัดการทํา
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ขอสอบแบบใดแบบหนึ่ง บางคนอาจงาย บางคนอาจยาก จึงเปนสาเหตุใหผูเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับต่ําสุด 

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนที่ดี และมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เปน
วิชาที่ตองฝกทักษะทั้ง4 คือ การฟง การอาน การพูด และการเขียน จึงมีประโยชนอยางยิ่งที่จะนําไป
พัฒนาเพื่อสอนในวิชาตางๆ เพราะการเรียนสามารถทําไดตลอดเวลาที่ตองการเรียนโดยปราศจาก
ความกดดันของเวลา และอาจารยผูสอน และไมตองกังวลกับการเรียนไมทันเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย 
รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน สามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนไดอยางดี สอดคลองกับขอมูลที่ผูวิจัยไดจาก
การสอบถามความพึงพอใจและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง หลังจากที่ใช
รูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน ซ่ึงพบวา โดยปกติแลวนักเรียนใชคอมพิวเตอรในการคนควาขอมูลจากอินเตอรเนตและเพื่อ
ความบันเทิงเปนสวนใหญ นักศึกษามีประสบการณในการเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่นๆนอย ทําใหในขณะที่เรียนนักศึกษามีความตื่นเตนและ
กระตือรือรนและตั้งใจที่จะเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสิ่งที่ทันสมัยและไมรูสึกเบื่อ สรุปไดวานักศึกษา
มีทศันคติที่ดีและมีความพึงพอใจในระดับมากตอรูปแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษหัวขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการคนพบของการวิจัยและการพัฒนาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
อานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นป
ที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน” ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไปไวดังนี้ 
 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากผลการวิจัยที่มีคาประสิทธิภาพดีมาก แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนจัดเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมใหผู เรียนเกิด
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ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษสูง ผูเรียนเกิดแรงจูงใจ มีความระดับความรูความเขาใจ
วัฒนธรรมญี่ปุนดีและมีความพึงพอใจที่ดี ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุนควรมีนโยบายการนํารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ
หัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เขามาใชรวมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคาน้ําหนักของ
คะแนนที่ไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหนึ่งของการประเมินนอกเหนือจากการ
สอบและการเก็บคะแนนระหวางเรียน เพื่อเปนการวางพื้นฐานและปลูกฝงการเรียนรูดวยตนเองของ
ผูเรียน 

1.2 การเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา เปนประโยชนมากสําหรับ
นักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุน เพราะจะไดศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุนกอนไป และจะไดปฏิบัติ
ตนใหถูกตองตามวัฒนธรรมญี่ปุน 

1.3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ควรกําหนดนโยบายใหมีการเรียนการสอนภาษาโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน ในชั้นเรียนสอน
เสริม กับนักศึกษาทุกชั้นปเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
และรูเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนมากขึ้นกวาเดิม 

1.4 จากผลการวิจัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจที่ดีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ทางสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนในดานอื่นๆ เชน เกี่ยวกับวิทยาศาสต หรือวิศวกรรมศาสตร เปนตน มาใชสอนนักศึกษา 
เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางของนักศึกษา 

1.5 การนํารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการสอนในหนวยงานใดหรือในชั้นเรียนใด ที่ผูสอน
มีความตองการพัฒนาความรูดานการอานและวัฒนธรรมญี่ปุน ในลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
ในการทดลองครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได อาจจะยืดหยุนเรื่องเวลาในแตละ
หนวยใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนได โดยคํานึงถึงบริบทดานเทคโนโลยีของแตละที่
เปนสําคัญ 
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการสอนซ้ํากับนักศึกษากลุมอ่ืนๆ ชั้นปอ่ืนๆ โดยมีการสุมกลุมตัวอยางที่แตกตาง

กันออกไปในดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน ความสามารถทางการเรียน ของนักศึกษา เชน 
กลุมเกง กลุมกลาง  และกลุมออน เพื่อศึกษาความแตกตางของตัวแปรตางๆ 

2.2 กระบวนการเรียนการสอนในครั้งนี้ เปนการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปนทางเลือก
ที่หลากหลายควรมีการทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะอื่นๆ เชน การฟงและการเขียนในหัวขอท่ีเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมญี่ปุนดวย เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะที่หลากหลาย 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ของนักศึกษาเกง กลาง และ
ออน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และเพื่อนําไปใชไดในทุกสถาบันที่สนใจวัฒนธรรม
ญี่ปุน 

2.4 ควรมีการวิจัยตอเนื่อง ตดิตามผลระยะยาว โดยติดตามผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อศึกษาความคงทน ดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน และเสริมสราง
เพิ่มขึ้นหรือไม 

2.5 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษที่เนนหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน อาจตองใช
เวลานานในการพัฒนาและสรางบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ควรจัดการดานเวลาใหดี  
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แบบสอบถามความตองการรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุน 

 
 
 

คําชี้แจง  โปรดเติมคําในขอความตอไปนี้ใหสมบูรณหรือใสเครื่องหมาย ลงในชองวาง  ที่
กําหนดให 

1. เพศ   ชาย 
   หญิง 

 
2. สาขาวิชาที่เรียน   วิศวกรรมยานยนต   วิศวกรรมการผลิต 
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

 การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธุรกิจญี่ปุน 
 

3. ระยะเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษ 
 6 ป   7 ป   8ป   9 ป 
 9 ป   10 ป  11ป   12 ป     

อ่ืนๆ.. 
4. เคยอยูประเทศญี่ปุนมากอน  เคย   ไมเคย 
5. ถาเคยเปนระยะเวลาที่กี่ป  1 สัปดาห  1 เดือน  

 1ป   อื่นๆ (โปรดระบุ)_________. 
6. รูจักวัฒนธรรมญี่ปุนไหม  รูจัก   ไมรูจัก 

ตอนที่ 1  ดานขอมูลสวนตัว 

โปรดตอบคําถามดังตอไปนี้ อยางครบถวนทุกขอ คําตอบของทานไมมีผลกระทบตอตัวทานอยางใดทั้งสิ้น 
โปรดตอบคําถามทุกขอ อยางครบถวน อยาเวนวางไวแมเพียงขอเดียว มิฉะนั้น ขอมูลที่ไดรับจะเสียหายหมด 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความตอไปนี้แตละขอแลวใสเครื่องหมาย  ลงในชองวาง   

  ตรงกับระดับการความตองการของทานมากที่สุด 
5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง   นอย 
1  หมายถึง   นอยที่สุด 
 

 
รายการประเมนิ 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ดานทกัษะการอานภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองการเรียนรู      
1. สามารถสํารวจและคาดเดาเรื่องกอนอาน      
2. สามารถเดาความหมายของคําศัพทท่ีไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทํา
ความเขาใจเรื่องท่ีอานได 

     

3.สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได      
4. สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอานได      
5. สามารถอานเพื่อสรุปเรือ่งท่ีอานได      
6.สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอาน
แบบหาขอมูลเฉพาะได 

     

7. สามารถอานแลวลําดับเหตุการณได      
8. สามารถบอกหัวขอสําคัญของเรื่องที่อานได      
9. สามารถอานแลวบอกเรือ่งราวท่ีเปนจริงได      
10. สามารถอานแลวบอกแนวคิดของผูประพันธได      
11. สามารถอานโดยอาศัยอางอิงจากคําสรรพนามได      
12. สามารถอานแลวบอกจุดประสงคของผูประพันธได      

ตอนที่ 2 ดานความตอการรปูแบบการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเรื่องวัฒนธรรม
ญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ดานรูปแบบเทคนิคและกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจที่นกัศึกษา
ตองการเรียนรู 

     

1. อานแบบลางขึ้นบน (bottom-up model)      
2. อานแบบบนลงลาง (top-down model)      
3. อานแบบปฏิสัมพันธ (interactive model)      
4. การคาดเดาเหตุการณจากความรูเดิม หรอืความรูท่ีไดจากการอาน       
5. การคาดเดาเหตุการณโดยตลอดเรือ่งท่ีอาน       
6. การหาความหมายของคําศัพทโดยใชวิธีการหลายๆ อยาง เชนการ
ใชความรูเดิม และจากประสบการณเดิม  

     

7. การอานแบบจับใจความสําคัญ      
8. การอานแบบเจาะหาขอมูลท่ีตองการ       
9. การอานเพื่อการสรุปอางองิ       
10. การอานเพือ่ความเขาใจในรายละเอียด       
11. การอานเพือ่ตีความโดยนยั      
12. การอานโดยจําความหมายและเดาอยางมีเหตุผลโดยขามคําท่ีไม
รูความหมาย ใชบริบทชวยในการตีความหมายของประโยค และอนุ
เฉท แปลความหมายโดยใชโครงสรางทางไวยากรณ  ประเมินผล
การคาดเดา   

     

13. อานชื่อเรือ่งแลวคาดเดาเหตุการณลวงหนา  ดําเนินการอาน
ตอเนื่องถายงัไมสามารถทําความเขาใจในเรื่องท่ีอาน 

     

14. การอานโดยการสังเกตความหมายของคําโดยดูจากอุปสรรค 
(Prefix) ปจจัย (Suffix) และรากคํา (Root)  ใชความรูรอบตัว  
วิเคราะหคําท่ีไมรูจัก 

     

15. อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพททีละตัว 
ใชรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ชวยในการทําความเขาใจเรื่อง 

     

 16. อานโดยสรุปยอเรือ่งท่ีอาน ใชอภิธานศัพทเมื่อไมสามารถเดา
ความหมายของคําศัพทได  เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาท่ี 
และประเภทของคํา  

     

17. อานโดยขามคําบางคําท่ีไมจําเปนตองรู  อานเนื้อเรื่องโดยตลอด 
โดยมีจุดมุงหมายในการอาน 
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ดานหัวขอวัฒนธรรมญี่ปุนที่ตองการเรียนรูเพ่ือนํามาสรางบทเรียน
การสอนอาน 

     

1. ประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions)      
    1.1  ชะโนะยุ พิธีชงชา (Tea ceremony)      
    1.2 การไปนมัสการศาลเจาของเด็กใหม (Omiya-Mairi)      
    1.3 การนัดพบหาคูแตงงาน (Omiai)      
    1.4 การอาบน้ําสาธารณะ (Sento)      
    1.5 การเขียนลายมือครั้งแรกของปใหม (Kakizame)      
    1.6 การแลกเปลี่ยนของหมัน้ตามพิธี (Yuino)      
    1.7 พิธีแตงงานตามแบบชินโต (ซึกเซ็น เคกเคน)      
2. ศิลปะแบบญี่ปุน      
    2.1 การจัดดอกไม (Flower arrangement-ikebana)      
    2.2 การพับกระดาษรูปตางๆ (Paper folding-Origami)      
    2.3 การพิมพรูปแบบไม (Woodblock prints-Ukiyo-e)      
    2.4 การดัดตนไมเล็ก (Miniature trees-Bonsai)      
3. มารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette)      
    3.1 มารยาทในการรับประทานอาหาร (Etiquette in Eating)      
    3.2 มารยาทในการนั่ง (Etiquette in sitting-Seiza)      
    3.3 มารยาทในการพบกัน (การโคงคํานับ)      
    3.4 การจัดอาหารโตะเล็ก (Ozen)      
4. การแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and Costume)      
    4.1 ชุดประจําชาติญ่ีปุน (Kimono)      
    4.2 รองเทาแบบญี่ปุน (Footwear)      
    4.3 ผาท่ีสวมใสแบบญี่ปุน (Yukata)      
5. การตบแตงแบบญี่ปุน      
   5.1 การประดับดวยตนไมแคระ (Bonsai)      
   5.2 การจัดดอกไมแบบญี่ปุน (Ikebana)      
6. กีฬาของคนญี่ปุน (Japanese Sports)      
   6.1 ซูโม (Sumo)      
   6.2 เคนโด (Kendo)      
   6.3 เบสบอล (เบสบอล)      
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7. เทศกาลของญี่ปุน (Japanese Festivals)      
   7.1 Kamakura Festival      
   7.2 Hakata Dontaku Festival      
   7.3 Kanda Festival      
   7.4 Sanja Festival      
   7.5 Sanno Festival      
   7.6 Tanabata Festival      
   7.7 Tenjin Festival      
   7.8 Aomor Nebuta Festival      
   7.9 Nagasaki Suwa      
   7.10 Awa Dance      
8. อาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน      
   8.1 ปลาดิบ (Sashimi)      
   8.2 อาหารชุบแปงทอด (Tempura)      
   8.3 อาหารหมอไฟ (Shabu Shabu)      
   8.4 เตาเจี้ยวบด (Miso-Shiru)      
   8.5 เสนทํามาจากแปงสาลี (Udon)      
   8.6 ขาวปลาดิบ (Sushi)       
   8.7 ขาวปน (Onigiri)      
   8.8 ขาวเหนียวบดใสถั่ว (Botamochi)      
   8.9 บะหมี่ (Ramen)      
   8.10 ไวนขาว (rice wine-Sake)      
9. วัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in Japanese working 
style) 

     

   9.1 วัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุน(Japanese Business Culture)      
   9.2 บริษัทญี่ปุนในวัฒนธรรมญี่ปุน (Japanese Company in 
Japan’s Culture) 

     

   9.3 โครงสรางภาษีญ่ีปุน (Japanese Tax Structuring)      
   9.4 ผูจัดจําหนายแบบญี่ปุน(Japanese Distributors)      
   9.5 มารยาทในการทําธุรกิจญี่ปุน(Japanese Business Etiquette)      
   9.6 ธุรกิจญี่ปุนแบบเรงดวน (Business in Japan Fast-track)      
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   9.7 ความตรงตอเวลาของญี่ปุน      
   9.8 การดูแลพนักงานของระบบญี่ปุน      
10. วัฒนธรรมเกี่ยวของกับพุทธศาสนาของญี่ปุน      
   10.1 ศาสนาชินโต (Shinto)      
   10.2 ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุน (Superstitions)      
   10.3 วัดในประเทศญี่ปุน(Temples)      
   10.4 สวนแบบนิกายเซน (Zen gardens)      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
 

 
ขอขอบคุณ 

ผูวิจัย 
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Table of Test specification 

 

Reading skill Mode Type of 
Text 

Cog. 
Level 

Item 
type 

Total 
No. of 
item 

Weight 
% 

Scoring Times 
Mns 

Sequence 
- Sequence of events 

R Passage Tr. M/C 3 10 1-0 6

Detail 
-Identifying the details 

R Passage Com.
/Mec. 

M/C 2 6.66 1-0 4

Main idea 
-Identifying the main idea 

R Passage Com. M/C 4 13.33 1-0 8

Topic 
-Identifying topic sentence 

R Passage Com. M/C 5 16.66 1-0 10

Words meaning 
-identifying the meaning of 
words in context 

R Passage Tr. M/C 4 13.33 1-0 8

Reference 
-Identifying the pronoun 
reference in contexts 

R Passage Tr. M/C 4 13.33 1-0 8

Facts and opinion 
-identifying facts and 
opinion 

R Passage Cr. M/C 4 13.33 1-0 8

Author’s purpose 
- identifying the author’s 
purpose 

R Passage Com. M/C 3 10 1-0 6

Inference 
-identifying inference 

R Passage Cr. M/C 1 3.33 1-0 2

Total     30 100  60 
Level of knowledge: M=mechanical      K= knowledge       T= transfer      C=Communication  Cri=Critical 
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ภาคผนวก ค 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและโครงสรางของ
แบบทดสอบวดัความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสรางของ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนสําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางความคิดเห็นของขอคําถามและขอเสนอแนะลงในชอง
ขอเสนอแนะที่กําหนดใหโดยมีคาระดับความคิดเห็นดังตอไปนี ้
 
-1  แทน แนใจวาบทอาน ขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบไมมีความเหมาะสมในการสราง
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาองักฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

0 แทน ไมแนใจวาบทอาน ขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสราง
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาองักฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

1 แทน แนใจวาบทอาน ขอความและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสราง
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาองักฤษ เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
Objectives Passage & Test Items ความคิดเห็น

-1 0 +1 
 Part 1: Item 1-12

Directions: Read the following passage and choose the best 
alternative for each question below. 

Every culture has its own rules regarding etiquette. In 
the case of Japan, some of these rules are straightforward 
while others are more subtle. One of the basic concepts of 
Japanese society is tatemae and honne. Honne means your true 
feelings while tatemae is the face you present to the world. 
While they do not ignore their feelings, Japanese consider 
tatemae to be more important in maintaining a harmonious 
society. A clear example is the different types of language used 
depending on who you are talking to. Keigo is respectful 
Japanese used to elders or superiors. Other things like seating 
arrangements at dinner or in a taxi are difficult to fathom. 

Japanese people tend not to point out mistakes made 
by foreigners for fear of embarrassing them. At the same time, 
they don't really expect foreigners to adhere strictly to these 
rules anyway. But making an effort to be polite and to show at 
least some understanding of local customs can make life a bit 
easier. 

 

-Identifying topic sentence 1. What is the topic of the passage?
a. Keigo 
b. Japanese people 
c. tatemae and honne 
d. Etiquette 

 

-Identifying the main idea 2. What is the main idea of the passage?  
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a. Japanese people and understanding of customs 
b. Keigo is respectful Japanese 
c. The basic concepts of Japanese society 
d. Being polite is important in Japan 

- identifying the author’s 
purpose 

3. The writer’s main purpose in writing this passage is to 
……………  

a. declare Japanese culture 
b. inform performance in society 
c. explain about Japanese etiquette 
d. entertain the reader about Japanese style  

 

-identifying the meaning of 
words in context 

4. The word “straightforward” in line 3 means … 
a. frank    b. fling 
c. flue    d. fixed 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

5. What does honne mean?
 a. the face you present to the world. 
 b. own rules. 
 c. etiquette. 
 d. true feelings 

 

-Identifying the pronoun 
reference in contexts 

6. The pronoun “they” in line 6 refers to ………
a. Japanese people b. own rules 
c. feelings  d. superiors 

 

‐Identifying the details  7. Tatemae is important because it is …………… 
 a. to conserve a Japanese culture. 
 b. to maintain a Japanese harmonious society. 
 c. to create Japanese own rules. 
 d. to build international friendship  

 

-Identifying the details 8. Whom do Japanese use Keigo with?
 a. little children 
 b. holy statues 
 c. elders 
 d. passed away people 

 

-Identifying the details 9. Why do Japanese people tend not to point out mistakes 
made by foreigners? 
 a. Because Japanese think it is impolite. 
 b. Because foreigners will be angry.  
 c. Because foreigners will think they are rude. 
 d. Because Japanese fear of embarrassing them. 

 

-identifying facts and 
opinion 

10. Which statement is TRUE?
a. one of the basic concepts of Japanese society is 

Tatemae and Keigo. 
b. Japanese consider Keigo to be more important in 

maintaining a harmonious society 
c. Japanese really expect foreigners to adhere strictly 

to these rules 
d. Keigo is respectful Japanese used to elders or 

superiors 

 

- Sequence of events 11. Number these events from the story in the correct order 
1.  Japanese consider tatemae to be more important 

in maintaining a harmonious society 
2. One of the basic concepts of Japanese society is 

tatemae and honne 
3. Keigo is respectful Japanese used to elders or 

superiors 
4. some of these rules are straightforward while 

others are more subtle 
a. 1-2-4-3    

 b. 3-4-1-2 
c. 4-2-1-3    

 



250 
 

 d. 2-4-3-1
-identifying the meaning of 
words in context 

12. The word ‘customs’ can be replaced by …………… 
 a. traditions 
 b. positions 
 c. relationship 
 d. willingness 

 

 Part 2: Item 13-24
Directions: Read the following passage and choose 

the best alternative for each question below. 
 
Geisha have their roots in female entertainers such as 

the Saburuko of the 7th century and the Shirabyoshi, who 
emerged around the early 13th century. They would perform 
for the nobility and some even became concubines to the 
emperor. It was in the late 16th century that the first walled-in 
pleasure quarters were built in Japan. Like so many aspects of 
Japanese culture, they were modelled after those of Ming 
Dynasty China. After they were relocated in the mid-1600s, 
they became known as Shimabara (after a fortress in Kyushu).  
      Meanwhile a marshy patch of land (Yoshi-wara) in Edo 
had been designated as the site for a brothel district under the 
auspices of the Tokugawa shogunate. Brothels and the like 
were not allowed to operate outside the district and strict rules 
were applied. Included among these were that no customers 
were allowed to stay in a brothel more than 24 hours; 
courtesans were to wear simple dyed kimonos; and any 
suspicious or unknown visitors were to be reported to the 
Office of the City Governor.  

 

-Identifying topic sentence 13. What is the topic of the passage?
a. A brothel 
b. The emperor 
c. Geisha 
d. A courtesan 

 

-Identifying the details 14. Whom does geisha perform for? 
 a. the nobility. 
 b. the peasant. 
 c. the lower class. 
 d. the family. 

 

-Identifying the main idea 15. The main idea of the passage is ………
a. Many aspects of Japanese culture, they were 

modeled after those of Ming Dynasty China 
b. The female entertainers in the 7th century 
c. No customers were allowed to stay in a brothel 

more than 24 hours 
d. Functions of Geisha in many ages 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

16. The word “concubines” in line 4 means …
a. wives 
b. kept women 
c. young girls 
d. beautiful ladies 

 

-Identifying the details 17. Who can be classified as the emperor?
 a. a farmer. 
 b. a ruler. 
 c. a monk. 
 d. a trader 

 

-Identifying the details 18. The customers were not allowed to stay in a brothel more 
than 24 hours because …… 

a. Geisha wanted to relax.   
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b. Many people stayed in a brothel.
c. Strict rules were applied.   
d. The city governor checked every night. 

-Identifying the pronoun 
reference in contexts 

19. Pronoun “they” in line 7 refers to …………….. 
a. female entertainers 
b. aspects of Japanese culture 
c. walled-in pleasure quarters 
d. Geisha 

 

-Identifying the details 20. What happened in the late 16th century?
 a. There was the first geisha in Japan.  
 b. There was the first performance in Japan. 
 c. There was the first emperor in Japan. 
 d. There was the first walled-in pleasure quarters in 
Japan. 

 

-identifying facts and 
opinion 

21. Which statement is TRUE?
a. the first walled-in pleasure quarters were built in 

China 
b. Geisha would perform for the nobility 
c. unknown visitors were to be reported to their 

home 
d. courtesans were not to wear simple dyed kimonos 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

22. What is the meaning of the word ‘designed’?
 a. deleted 
 b. selected 
 c. collapsed  
 d. disappeared 

 

-Identifying the details 23. Any suspicious or unknown visitors were to be reported to 
……… 
 a. the emperor.  
 b. the ruler. 
 c. the geisha. 
 d. the city governor.  

 

- Sequence of events 24. Number these events from the story in the correct order 
1. It was in the late 16th century that the first walled-

in pleasure quarters were built in Japan 
2. Courtesans were to wear simple dyed kimonos 
3. They would perform for the nobility and some 

even became concubines to the emperor 
4. Brothels and the like were not allowed to operate 

outside the district and strict rules were applied 
 a. 3-1-4-2  b. 2-3-4-1 
 c. 1-2-3-4  d. 4-3-1-2 

 

 Part 3: Item 25-34
Directions: Read the following passage and choose the best 
alternative for each question below. 

The Yukata is a casual light cotton kimono for 
wearing in the summer. Yukatas normally have very brightly 
coloured designs on them. Today these kimonos are mainly 
worn to the traditional Bon-Odori and summer festivals. The 
relatively simple design of Yukata means Japanese women can, 
with some practice, put this kimono on unassisted. 
      The name Yukata comes from the word ‘yu’ (bath) and 
‘katabira’ (under clothing). In the Heian era (794-1185), court 
nobles wore linen ‘yukata’ which were draped loosely after 
taking a bath. The yukata was later also worn by Japanese 
warriors and by the Edo era (1600-1868), it was widely worn 
by the public when public bathing became a popular recreation 
in Japan.   
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-Identifying topic sentence 25. What is the topic of the passage?
a. The Yukata is a cotton kimono 
b. Kimonos are worn to the traditional Bon-Odori 
c. Yukata is Japanese women can put kimono on 

unassisted 
d. Kimonos were widely worn by the public 

 

 26. What is the yukata?
 a. a casual light cotton kimono for wearing in the 
winter. 
 b. a casual light cotton kimono for wearing in the 
spring. 
 c. a casual light cotton kimono for wearing in the 
autumn. 
 d. a casual light cotton kimono for wearing in the 
summer. 

 

-Identifying the main idea 27. What is the main idea of the passage?
a. Kimonos are worn to summer festival 
b. Yukata is a casual light cotton kimono for wearing 

in the summer 
c. Yukata was worn by Japanese warrior 
d. Kimonos are worn to the traditional festival in 

Japan bth the past and present. 

 

- identifying the author’s 
purpose 

28. The writer’s main purpose in writing this passage is to 
……. 

a. inform how to use Kimonos 
b. explain about Kimonos 
c. tell about the history of Kimonos 
d. declare the Japanese tradition 

 

-Identifying the details 29. Generally, the yukatas were designed by using 
……………... color.  
 a. bright  
 b. dark  
 c. no  
 d. white 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

30. The word “draped” could be best replaced by …. (in line 
9) 

a. tied   b. wore 
c. adorned  d. decorated 

 

-Identifying the details 31. Why is the yukata produced with the simple design? 
 a. Japanese women can teacher others to put kimono 
on. 
 b. Japanese women can learn how to put kimono on. 
 c. Japanese women can put her kimono on with 
others’ assistance. 
 d. Japanese women can put her kimono on 
unassisted. 

 

-Identifying the pronoun 
reference in contexts 

32. The pronoun “it” in line 11 refers to ………….. 
a. yukata  b. kimono 
c. Edo era  d. Heian era 

 

-Identifying the details 33. What does the name Yukata come from?
a. the Chinese words 
b. the Bon-Odori tradition 
c. the word ‘yu’ and ‘katabira’ 

d. the Clothing worlds  

 

-Identifying the details 34. What happened in the Edo era (1600-1868)?
 a. there was a public bathing. 
 b. Japanese warriors wore kimono during the war. 
 c. All kimonos were destroyed  
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 d. Only court nobles could were kimono. 
 Part 4: Item 35-46

Directions: Read the following passage and choose the best 
alternative for each question below. 

Japanese KENDO is a traditional Japanese style of 
fencing with a two-handed wooden sword, derived from the 
fighting methods of the ancient samurai. The unification of 
Japan about 1600 removed most opportunities for actual 
sword combat, so the samurai turned swordsmanship into a 
means of cultivating discipline, patience, and skill for building 
character. In the 18th century, practice armour and the shinai, 
a sword made of bamboo (shinai), were introduced to allow 
realistic fencing without risk of injury. The study of what came 
to be known as kendo was even compulsory in Japanese 
schools from time to time. An All-Japan Kendo Federation 
was formed following the end of the occupation in 1952, and 
an International Kendo Federation was founded in 1970. 
Kendo matches take place in an area 9 to 11 m (about 30 to 36 
feet) square. Contestants wear the traditional jacket, long 
divided skirt, chest protector, waist protector, mask, padded 
gloves. All blows use the "cutting" edge of the shinai, though 
this is not sharp. The shinai is usually held with both hands. 
Points are awarded for blows delivered upon the left side, right 
side, or top of the head; the right or left wrist; the right or left 
side of the trunk; and for a thrust to the throat. These are the 
only scoring areas. The name of the point struck must be 
called out simultaneously by the attacker with his blow and is 
verified by judges. A contest is won by the first combatant 
who scores two points. Kendo is widely practiced among 
students (required in high schools), police, and military groups 
in Japan and to a lesser extent in the United States, Canada, 
Great Britain, and Brazil. 

 

-Identifying topic sentence 35. The topic of this passage is about
a. Japanese Kendo 
b. The samurai 
c. Kendo in USA 
d. Kendo is around the world 

 

-Identifying the main idea 36. What is the main idea of the passage?
a. A sword made of bamboo 
b. Japanese Kendo is a traditional Japanese style of 

fencing 
c. The history of Japanese fencing 

d. The sports in Japan 

 

-Identifying the details 37. What weapon can be used in Japanese kendo?  
 a. a metal sword.  

 b. a wooden sword. 
 c. a gun. 

 d. a knife. 

 

- identifying the author’s 
purpose 

38. The writer’s main purpose in writing this passage is to 
…… 

a. entertain playing Japanese sports 
b. explain Japanese Kendo 
c. develop the style of fencing 
d. create Japanese Kendo 

 

-Identifying the details 39. Why was a sword made of bamboo? 
 a. because it was cheap. 

 b. because it was easy to find. 
 c. because it was no risk of injury. 
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d. because it was hard.
-identifying the meaning of 
words in context 

40. The word “compulsory” could be best replaced by 
……………………….. 

a. force   b. fight 
c. study   d. charge 

 

 
-Identifying the details 

41. What was the origin of Japanese kendo from? 
 a. the emperor.  

 b. the noble. 
 c. the farmer. 

 d. the samurai. 

 

-identifying facts and 
opinion 

42. Which statement is a TRUE?
a. An All-Japan Kendo Federation was formed 

following the end of the occupation in 1925 
b. The Shinai is usually held with one hand 
c. A contest is won by the first combatant who scores 

two points 
d. Kendo is widely practiced among only students 

 

-Identifying the details 43. When was International Kendo Federation founded? 
 a. in 1952 
 b. in 1600. 
 c. in 1800. 
 d. in 1970. 

 

-Identifying the details 44. Kendo is widely practiced among people EXCEPT …… 
a. students in high schools   b. 

police 
c. nurses     d. 

military groups 

 

-Identifying the details 45. Which is not worn by the contestants?  
 a. the traditional jacket. 

 b. padded gloves. 
 c. head protector. 
 d. chest protector. 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

46. The word “combatant” means …………….
a. a person who loves combat 
b. a person who fights in a war 
c. a person who attacks in fight 

            d. a person who wants to be a soldier 

 

 Part 5: Item 47-60
Directions: Read the following passage and choose the best 
alternative for each question below. 

Sushi is cooked vinegared rice that is commonly 
topped with other ingredients, such as fish or other seafood, 
or put into rolls. Sliced raw fish alone is called sashimi, as 
distinct from sushi. Sushi that is served rolled inside or around 
dried and pressed layer sheets of seaweed is makizushi. 
Topping stuffed into a small pouch of fried tofu is inarizushi. 
Topping served scattered over a bowl of sushi rice is called 
chirashi-zushi. The traditional form of sushi is fermented fish 
and rice, preserved with salt in a process that has been traced 
to Southeast Asia, where it remains popular today.  

The term Sushi comes from an archaic grammatical 
form no longer used in other contexts; literally, sushi means its 
sour, a reflection of its historic fermented roots. The science 
behind the fermentation of fish packed in rice is that the 
vinegar produced from fermenting rice breaks the fish down 
into amino acids. This results in one of the five basic tastes, 
called umami in Japanese. The oldest form of sushi in Japan, 
Narezushi still very closely resembles this process. In Japan, 
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Narezushi evolved into Oshizushi and ultimately Edomae 
nigirizushi, which is what the world knows assushi. 

-Identifying topic sentence 47. The topic of this passage is about........... 
a. Kimji 
b. Sushi 
c. Japanese food 
d. Japanese rice 

 

-Identifying the details 48. Sushi is cooked by ...........  
 a. olive oil rice 
 b. sweet rice 
 c. vinegared rice. 
 d. salty rice 

 

-identifying facts and 
opinion 

49. Which statement is a TRUE?
a. Sliced raw fish alone is called Makizushi 
b. The traditional form of sushi is fermented fish and 

rice, preserved with sugar. 
c. Topping stuffed into a small pouch of fried tofu is 

sushi. 
d. Topping served scattered over a bowl of sushi rice 

is called chirashi-zushi. 

 

-Identifying the details 50. What is the traditional form of sushi? 
 a. fermented fish and rice. 
 b. tofu. 
 c. seafood. 
 d. seaweed. 

 

-Identifying the pronoun 
reference in contexts 

51. The pronoun “it” in line 13 refers to ………….. 
a. fish        b. rice 
c. Sushi        d. the traditional form of Sushi 

 

-Identifying the details 52. What is chirashi-zushi?
 a. Topping served scattered over a bowl of sushi rice 
 b. Topping stuffed into a small pouch of fried tofu 
 c. Rolled inside or around dried and pressed layer 
sheets of seaweed 
 d. Sliced raw fish alone 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

53. The word ‘pouch’ can be replaced by ...........
 a. group  
 b. glass 
 c. bowl 
 d. bag 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

54. What does the world ‘trace’ mean?
 a. to find the origin of something 
 b. to expand of something 
 c. to create of something 
 d. to decrease of something 

 

- Sequence of events 55. Number these events from the story in the correct order 
1. The term Sushi comes from an archaic 

grammatical form no longer used in other contexts. 
2. The science behind the fermentation of fish 

packed in rice. 
3. This results in one of the five basic tastes, called 

Umami in Japanese. 
4. The oldest form of sushi, Narezushi in Japan. 

  a. 3-1-4-2   
             b. 2-3-4-1 

 c. 1-2-3-4   
            d. 4-3-1-2 

 

-identifying inference 56. The phrase that “Sushi is cooked vinegared rice” infers 
to…… 
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a. Sushi is a healthy food
b. Sushi is sour taste. 
c. Sushi is Japanese food 
d. Sushi is taken from farmer family 

-identifying the meaning of 
words in context 

57. The word “archaic” could be best by ……
a.  ancient    b. new 
c. modern    c. essential 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

58. The word ‘fermentation’ can be replaced by ........ 
 a. confusion 
 b. suggestion 
 c. rotation 
             d. emotion 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

59. The word ‘ultimately’ can be replaced by ........
 a. thirdly 
 b. secondly 
 c. firstly 
             d. finally 

 

-identifying the meaning of 
words in context 

60. The word ‘resemble’ can be replaced by ........
 a. look around 
 b. look like 
 c. look after 
             d. look down 
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ภาคผนวก ฆ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ จากการประเมนิของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
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ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน   
3 ทาน    

ขอท่ี คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ Σx IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 0 1 0.66 
4 1 1 0 1 0.66 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 0 0 2 0.66 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 0 0 2 0.66 
16 1 0 0 2 0.66 
17 1 1 -1 1 0.33 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 0 0 2 0.66 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 



259 
 

ขอท่ี คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ Σx IOC 
1 2 3 

25 1 1 1 3 1 
26 1 0 0 2 0.66 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 0 0 2 0.66 
36 1 0 0 2 0.66 
37 1 0 0 2 0.66 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 1 3 1 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 -1 1 0.33 
46 1 0 1 2 0.66 
47 1 1 1 3 1 
48 1 1 1 3 1 
49 1 1 1 3 1 
50 1 0 0 2 0.66 
51 1 1 1 3 1 
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ขอท่ี คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ Σx IOC 
1 2 3 

52 1 1 1 3 1 
53 1 1 -1 1 0.33 
54 1 1 -1 1 0.33 
55 1 0 1 2 0.66 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 1 0 0 2 0.66 
59 1 1 1 3 1 
60 1 -1 1 1 0.33 
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ภาคผนวก ง 
 

คา p คา r ของแบบทดสอบ 
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ตารางที่ 30  คาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง 
                      การอานภาษาอังกฤษ 

 
ขอ p r ขอ p r 
1 0.67 0.4 16 0.73 0.4 
2 0.53 0.23 17 0.27 0.27 
3 0.73 0.37 18 0.47 0.67 
4 0.33 0.71 19 0.6 0.67 
5 0.67 0.4 20 0.73 0.67 
6 0.53 0.23 21 0.33 0.27 
7 0.73 0.4 22 0.73 0.67 
8 0.73 0.67 23 0.53 0.8 
9 0.47 0.67 24 0.8 0.4 
10 0.67 0.53 25 0.47 0.8 
11 0.8 0.27 26 0.27 0.4 
12 0.6 0.67 27 0.73 0.4 
13 0.47 0.67 28 0.27 0.27 
14 0.67 0.53 29 0.53 0.53 
15 0.73 0.67 30 0.4 0.8 
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ภาคผนวก จ 
 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถการอานภาษาอังกฤษ 
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English Reading Test about Japanese Cultures for the first year TNI Students 
 

Part 1: Item 1-7 
Directions: Read the following passage and choose the best alternative for each question 

below. 
 
Every culture has its own rules regarding etiquette. In the case of Japan, some of 

these rules are straightforward while others are more subtle. One of the basic concepts 
of Japanese society is tatemae and honne. Honne means your true feelings while tatemae 
is the face you present to the world. While they do not ignore their feelings, Japanese 
consider tatemae to be more important in maintaining a harmonious society. A clear 
example is the different types of language used depending on who you are talking to. 
Keigo is respectful Japanese used to elders or superiors. Other things like seating 
arrangements at dinner or in a taxi are difficult to fathom. 

Japanese people tend not to point out mistakes made by foreigners for fear of 
embarrassing them. At the same time, they don't really expect foreigners to adhere 
strictly to these rules anyway. But making an effort to be polite and to show at least some 
understanding of local customs can make life a bit easier. 

 
1. What is the topic of the passage? 

a. Keigo 
b. Japanese people 
c. tatemae and honne 
d. Etiquette 

2. What is the main idea of the passage? 
a. Japanese people and understanding of customs 
b. Keigo is respectful Japanese 
c. The basic concepts of Japanese society 
d. Being polite is important in Japan 

3. The writer’s main purpose in writing this passage is to ……………  
a. declare Japanese culture 
b. inform performance in society 
c. explain about Japanese etiquette 
d. entertain the reader about Japanese style  

4. The word “straightforward” in line 3 means …………… 
a. frank    b. fling 
c. flue    d. fixed 

 
5. The pronoun “they” in line 6 refers to …………… 

a. Japanese people   b. own rules 
c. feelings     d. superiors 

 
6. Which statement is TRUE? 

a. one of the basic concepts of Japanese society is Tatemae and Keigo. 
b. Japanese consider Keigo to be more important in maintaining a harmonious 

society 
c. Japanese really expect foreigners to adhere strictly to these rules 
d. Keigo is respectful Japanese used to elders or superiors 
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7. Number these events from the story in the correct order 
1.  Japanese consider tatemae to be more important in maintaining a harmonious 

society 
2. One of the basic concepts of Japanese society is tatemae and honne 
3. Keigo is respectful Japanese used to elders or superiors 
4. some of these rules are straightforward while others are more subtle 
a. 1-2-4-3     b. 3-4-1-2 
c. 4-2-1-3     d. 2-4-3-1 

 
 
Part 2: Item 8-14 
 

Directions: Read the following passage and choose the best alternative for each 
question below. 

Geisha have their roots in female entertainers such as the Saburuko of the 7th 
century and the Shirabyoshi, who emerged around the early 13th century. They would 
perform for the nobility and some even became concubines to the emperor. It was in 
the late 16th century that the first walled-in pleasure quarters were built in Japan. Like so 
many aspects of Japanese culture, they were modelled after those of Ming Dynasty 
China. After they were relocated in the mid-1600s, they became known as Shimabara 
(after a fortress in Kyushu).  
Meanwhile a marshy patch of land (Yoshi-wara) in Edo had been designated as the site 
for a brothel district under the auspices of the Tokugawa shogunate. Brothels and the 
like were not allowed to operate outside the district and strict rules were applied. 
Included among these were that no customers were allowed to stay in a brothel more 
than 24 hours; courtesans were to wear simple dyed kimonos; and any suspicious or 
unknown visitors were to be reported to the Office of the City Governor.  
 
8. What is the topic of the passage? 

a. A brothel 
b. The emperor 
c. Geisha 
d. A courtesan 

9. The main idea of the passage is ……… 
a. Many aspects of Japanese culture, they were modeled after those of Ming 

Dynasty China 
b. The female entertainers in the 7th century 
c. No customers were allowed to stay in a brothel more than 24 hours 
d. Functions of Geisha in many ages 

10. The word “concubines” in line 4 means ……….. 
a. wives 
b. kept women 
c. young girls 
d. beautiful ladies 

11. The customers were not allowed to stay in a brothel more than 24 hours because … 
a. Geisha wanted to relax.   
b. Many people stayed in a brothel. 
c. Strict rules were applied.    
d. The city governor checked every night. 
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12. Pronoun “they” in line 7 refers to …………….. 
a. female entertainers 
b. aspects of Japanese culture 
c. walled-in pleasure quarters 
d. Geisha 

 
13. Which statement is TRUE? 

a. the first walled-in pleasure quarters were built in China 
b. Geisha would perform for the nobility 
c. unknown visitors were to be reported to their home 
d. courtesans were not to wear simple dyed kimonos 

14. Number these events from the story in the correct order 
1. It was in the late 16th century that the first walled-in pleasure quarters were 

built in Japan 
2. Courtesans were to wear simple dyed kimonos 
3. They would perform for the nobility and some even became concubines to the 

emperor 
4. Brothels and the like were not allowed to operate outside the district and strict 

rules were applied 
  a. 3-1-4-2    b. 2-3-4-1 
  c. 1-2-3-4    d. 4-3-1-2 
 
Part 3: Item 15-19 
Directions: Read the following passage and choose the best alternative for each question 
below. 

The Yukata is a casual light cotton kimono for wearing in the summer. Yukatas 
normally have very brightly coloured designs on them. Today these kimonos are mainly 
worn to the traditional Bon-Odori and summer festivals. The relatively simple design of 
Yukata means Japanese women can, with some practice, put this kimono on unassisted. 
The name Yukata comes from the word ‘yu’ (bath) and ‘katabira’ (under clothing). In the 
Heian era (794-1185), court nobles wore linen ‘yukata’ which were draped loosely after 
taking a bath. The yukata was later also worn by Japanese warriors and by the Edo era 
(1600-1868), it was widely worn by the public when public bathing became a popular 
recreation in Japan.   

 
15. What is the topic of the passage? 

a. The Yukata is a cotton kimono 
b. Kimonos are worn to the traditional Bon-Odori 
c. Yukata is Japanese women can put kimono on unassisted 
d. Kimonos were widely worn by the public 

16. What is the main idea of the passage? 
a. Kimonos are worn to summer festival 
b. Yukata is a casual light cotton kimono for wearing in the summer 
c. Yukata was worn by Japanese warrior 
d. Kimonos are worn to the traditional festival in Japan both the past and 

present. 
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17. The writer’s main purpose in writing this passage is to ……. 
a. inform how to use Kimonos 
b. explain about Kimonos 
c. tell about the history of Kimonos 
d. declare the Japanese tradition 

18. The word “draped” could be best replaced by ………………. (in line 9) 
a. tied     b. wore 
c. adorned     d. decorated 

19. The pronoun “it” in line 11 refers to ………….. 
a. yukata     b. kimono 
c. Edo era     d. Heian era 

 
 
 
Part 4: Item 20-25 
Directions: Read the following passage and choose the best alternative for each question 
below. 

Japanese KENDO is a traditional Japanese style of fencing with a two-handed 
wooden sword, derived from the fighting methods of the ancient samurai. The 
unification of Japan about 1600 removed most opportunities for actual sword combat, so 
the samurai turned swordsmanship into a means of cultivating discipline, patience, and 
skill for building character. In the 18th century, practice armour and the shinai, a sword 
made of bamboo (shinai), were introduced to allow realistic fencing without risk of 
injury. The study of what came to be known as kendo was even compulsory in Japanese 
schools from time to time. An All-Japan Kendo Federation was formed following the 
end of the occupation in 1952, and an International Kendo Federation was founded in 
1970. Kendo matches take place in an area 9 to 11 m (about 30 to 36 feet) square. 
Contestants wear the traditional jacket, long divided skirt, chest protector, waist 
protector, mask, padded gloves. All blows use the "cutting" edge of the shinai, though 
this is not sharp. The shinai is usually held with both hands. Points are awarded for 
blows delivered upon the left side, right side, or top of the head; the right or left wrist; 
the right or left side of the trunk; and for a thrust to the throat. These are the only 
scoring areas. The name of the point struck must be called out simultaneously by the 
attacker with his blow and is verified by judges. A contest is won by the first combatant 
who scores two points. Kendo is widely practiced among students (required in high 
schools), police, and military groups in Japan and to a lesser extent in the United States, 
Canada, Great Britain, and Brazil. 
 
20. The topic of this passage is about 

a. Japanese Kendo 
b. The samurai 
c. Kendo in USA 
d. Kendo is around the world 

21. What is the main idea of the passage? 
a. A sword made of bamboo 
b. Japanese Kendo is a traditional Japanese style of fencing 
c. The history of Japanese fencing 
d. The sports in Japan 
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22. The writer’s main purpose in writing this passage is to …………….. 
a. entertain playing Japanese sports 
b. explain Japanese Kendo 
c. develop the style of fencing 
d. create Japanese Kendo 

23. The word “compulsory” could be best replaced by ……………………….. 
a. force     b. fight 
c. study     d. charge 

24. Which statement is a TRUE? 
a. An All-Japan Kendo Federation was formed following the end  
   of the occupation in 1925 
b. The Shinai is usually held with one hand 
c. A contest is won by the first combatant who scores two  
   points 
d. Kendo is widely practiced among only students 

25. Kendo is widely practiced among people EXCEPT …… 
a. students in high schools    b. police 
c. nurses      d. military groups 

 
 
Part 5: Item 26-30 
Directions: Read the following passage and choose the best alternative for each question 
below. 
Sushi is cooked vinegared rice that is commonly topped with other ingredients, such as 
fish or other seafood, or put into rolls. Sliced raw fish alone is called sashimi, as distinct 
from sushi. Sushi that is served rolled inside or around dried and pressed layer sheets of 
seaweed is makizushi. Topping stuffed into a small pouch of fried tofu is inarizushi. 
Topping served scattered over a bowl of sushi rice is called chirashi-zushi. The traditional 
form of sushi is fermented fish and rice, preserved with salt in a process that has been 
traced to Southeast Asia, where it remains popular today.  

The term Sushi comes from an archaic grammatical form no longer used in other 
contexts; literally, sushi means its sour, a reflection of its historic fermented roots. The 
science behind the fermentation of fish packed in rice is that the vinegar produced from 
fermenting rice breaks the fish down into amino acids. This results in one of the five 
basic tastes, called umami in Japanese. The oldest form of sushi in Japan, Narezushi still 
very closely resembles this process. In Japan, Narezushi evolved into Oshizushi and 
ultimately Edomae nigirizushi, which is what the world knows assushi. 
 
26. The topic of this passage is about...........  

a. Kimji 
b. Sushi 
c. Japanese food 
d. Japanese rice 

27. Which statement is a TRUE? 
a. Sliced raw fish alone is called Makizushi 
b. The traditional form of sushi is fermented fish and rice, preserved with sugar. 
c. Topping stuffed into a small pouch of fried tofu is sushi. 
d. Topping served scattered over a bowl of sushi rice is called chirashi-zushi. 

 



269 
 

28. The phrase that “Sushi is cooked vinegared rice” infers to…… 
a. Sushi is a healthy food 
b. Sushi is sour taste. 
c. Sushi is Japanese food 
d. Sushi is taken from farmer family  

 
29. The pronoun “it” in line 13 refers to ………….. 

a. fish    b. rice 
c. Sushi    d. the traditional form of Sushi 

 
30. Number these events from the story in the correct order 

1. The term Sushi comes from an archaic grammatical form no longer used in 
other contexts. 

2. The science behind the fermentation of fish packed in rice. 
3. This results in one of the five basic tastes, called Umami in Japanese. 
4. The oldest form of sushi, Narezushi in Japan. 

  a. 3-1-4-2    b. 2-3-4-1 
  c. 1-2-3-4    d. 4-3-1-2 
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ภาคผนวก  ฉ 

 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถามการประเมินตนเองดาน
ความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศกึษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จากการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
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ตารางที่ 31  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถาม 
             การประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษา 
            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

ขอความที ่ คะแนนของผูเชีย่วชาญคนที่ Σx IOC 
1 2 3 

1 1 1 0 2 0.66 
2 1 1 1 3 1 
3 0 1 1 2 0.66 
4 1 1 0 2 0.66 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 0 2 0.66 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 0 2 0.66 

10 1 1 1 3 1 
11 1 1 0 2 0.66 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 0 2 0.66 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 0 2 0.66 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 0 2 0.66 
25 1 1 1 3 1 
26 1 1 0 2 0.66 
27 1 1 0 2 0.66 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 0 2 0.66 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 0 2 0.66 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ช 

 
แบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน สําหรับนกัศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
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แบบสอบถามการประเมินตนเองดานความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุน 
สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

 
วัตถุประสงค : ตองการทราบความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มีเกณฑประเมินดังนี้ 
  5  หมายถึง   มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับนอย 

1  หมายถึง  มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนในระดับนอยที่สุด 
คําสั่ง: ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยกาเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นตามรายการประเมินที่
กําหนด  
ขอ รายการประเมิน ระดับความรูความเขาใจ 

 ดานความรูดานประเพณีญี่ปุน (Japanese Traditions) 5 4 3 2 1 
1 นักศึกษาทราบเกี่ยวกับประเพณีการใชตะเกียบในการรับประทาน

อาหารแบบญี่ปุนอยางละเอยีด 
     

2 นักศึกษาทราบการโคงคํานับ การทักทายเปนภาษาญี่ปุนทุกขั้นตอน
เปนอยางด ี

     

3 นักศึกษาทราบพิธีกรรมที่เปนประเพณีของคนญี่ปุนเชน งาน
แตงงาน งานศพ เปนตน  

     

4 นักศึกษาเขาใจการวิธีชงชาและการเลือกชาตลอดถึงวิธีน้ําชาไปใช
ในพีธีกรรมตางๆ 

     

5 นักศึกษามีความรูเกี่ยวประเพณีการเขาแถวในการซื้อสินคาหรือการ
ดําเนินชีวิตเปนอยางดี 

     

6 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของผูหญิงญ่ีปุนหลังจากแตงงาน
เปนอยางด ี

     

 ดานความรูดานศิลปะแบบญี่ปุน (Japanese Arts)      
7 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการจัดดอกไมเปนอยางด ี      
8 นักศึกษาทราบขั้นตอนการจัดดอกไมแบบญี่ปุนทุกขั้นตอนดี      
9 นักศึกษาทราบประวัติการการจัดดอกไมแบบญี่ปุนเปนอยางดี      

10 นักศึกษาทราบประเภทการจัดดอกไมแบบญี่ปุนเปนอยางดี      
11 นักศึกษาทราบประเภทตนไมท่ีนํามาจัดแจกันและตนไมดัดแบบญี่ปุน      
12 นักศึกษาเขาใจความหมายลึกซึ้งของการจัดดอกไมแบบญี่ปุน      
 ดานความรูดานมารยาทแบบญี่ปุน(Japanese Etiquette)      

13 นักศึกษาทราบมารยาทในการรับประทานอาหารทุกขั้นตอน      
14 นักศึกษาทราบมารยาทในการใชหองน้ําสาธารณะ หรือ ออนเซ็น 

เปนอยางด ี
     



274 
 

15 นักศึกษามีความรูความเขาใจการใชตะเกียบแบบญี่ปุนเปนอยางด ี      
16 นักศึกษามีความเขาใจมารยาทในการขอโทษและขอบคุณ รวมทั้ง

การใชคําในขอโทษและขอบคุณ 
     

17 นักศึกษามีความเขาใจความหมายของการโคงคํานับแบบญี่ปุนและ
ประเภทของการโคงคํานับดี 

     

18 นักศึกษามีความรูในเร่ืองมารยาทในที่ทํางานแบบญี่ปุนทุกขั้นตอน
และทุกประเภท 

     

 ดานความรูดานการแตงกายแบบญี่ปุน (Japanese Dress and 
Costume) 

     

19 นักศึกษาทราบประวัติการใสชุดกิโมโนเปนอยางด ี      
20 นักศึกษาสามารถแตงกายแบบกิโมโนไดดวยตนเองและทราบ

ขั้นตอนการแตงเปนอยางด ี
     

21 นักศึกษารูจักชนิดของผาที่จะนํามาใชกับชุดกิโมโน      
22 นักศึกษาทราบการใสชุดสําหรับพิธีการตางๆ เชน งานแตงงาน งาน

ศพ เปนอยางด ี
     

23 นักศึกษามีความเขาใจการแตงกาย และการสวมใสรองเทาใน
รูปแบบของญี่ปุนดี 

     

24 นักศึกษาทราบวธีการแตงหนาแบบญี่ปุน ทั้งเด็ก วัยรุน คนแตงงาน
แลว และคนสูงอาย ุเปนอยางด ี

     

 ดานความรูดานกีฬาญี่ปุน (Japanese Sports)      
25 นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาของญี่ปุน เชน ซูโม เคนโด เปน

ตน 
     

26 นักศึกษาทราบประวัติของกีฬาซูโมและกฎเกณฑของกีฬาซูโมดี      
27 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับรายชื่อนักกีฬาซูโมที่มีชื่อเสียงตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 
     

28 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการเผยแพรกีฬาซูโม ไปทางตะวันตก 
และอเมริกา เปนอยางดี 

     

29 นักศึกษารูวานักกีฬาซูโมชาวมองโกเลียคนแรก ชื่ออะไร      
30 นักศึกษาทราบวานักกีฬาซูโมชาวรัสเชียที่ถูกตํารวจจับ ชื่ออะไร      
 ดานความรูดานอาหารและเครื่องดื่มของชาวญี่ปุน (Japanese food 

and drinks) 
     

31 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่วกับประวัติของอาหารญีปุน เชน ชู
ชิ สชิมื และการชงชา เปนตน อยางชัดแจง 

     

32 นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนชงชาของประเทศญี่ปุน 
ทุกโรงเรียน 

     

33 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประเภทของชูชิ เปนอยางด ี      
34 นักศึกษามีความเขาใจประเภทของเหลาสาเกของญี่ปุน เปนอยางด ี      
35 นักศึกษาทราบการกินชูชิกับเครื่องดื่มอื่นๆเปนอยางด ี      
36 นักศึกษามีความรูเก่ียวกับพิธีชงชาแบบญี่ปุนวามีความเปนมากี่ปมาแลว      
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 ดานความรูดานวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุน (Culture in 
Japanese working 

     

37 นักศึกษาทราบวัฒนธรรมองคกรการทํางานญี่ปุนทุกขั้นตอน      
38 นักศึกษาเขาใจลําดับการเคารพกันของหัวหนาและลูกนองในการ

ทํางานแบบญี่ปุนเปนอยางด ี
     

39 นักศึกษาชีวิตของคนทํางานในบริษัทญี่ปุนชัดเจนดี      
40 นักศึกษาเขาคุณสมบัติของผูทํางานในบริษัทญี่ปุนและขั้นตอนการ

รับสมัครและรูปแบบการทํางานแบบคนญี่ปุนดี 
     

  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

ขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก ซ 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญประเมิน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเชี่ยวชาญประเมิน 
 
วัตถุประสงค : ตองการทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
วัฒนธรรมญี่ปุนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางความคิดเห็นของแบบสอบถามที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน 
คาระดับคะแนนความคิดเห็น 
 +1  แทน แนใจวาขอความมีความสอดคลอง 
 0 แทน ไมแนใจวาขอความมีความสอดคลอง 
 -1 แทน แนใจวาขอความไมมีความสอดคลอง 

 
 

ขอความ 
ระดับการประเมิน 
-1 0 +1 

 ความคิดเห็นดานรูปแบบของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
1.นักศึกษาสามารถเลือกและออกจากบทเรียนไดตามความตองการและสามารถกระทําไดตลอดเวลา    
2 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ    
3. มีเมนูชวย เมื่อนักศึกษาตองการความชวยเหลือ    
4. ขนาดตัวอักษรอานงาย    
5. ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับเนื้อหา    
6. เพลงประกอบมีความเหมาะสมกับบทเรียน    
7. วีดิโอประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม    
 ความคิดเห็นดานเนื้อหา    
8. คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเขาใจงาย    
9.ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน    
10. การจัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเหมาะสม    
11.แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีจํานวนขอและมีความยากงายเหมาะสม    
12. คําสั่งของแบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจน เขาใจงาย    
ความคิดเห็นดานกิจกรรม    
13. กิจกรรมสอนกลยุทธการอาน (Reading Strategies) ทําใหผูเรียนสามารถนํากลยุทธการอานมา
ใชในการอานไดดี 
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14. กิจกรรมสอนกลยุทธการเรียนคําศัพท (Vocabulary Strategies)ทําใหนักศึกษานํามาใชกับการ
อานได 

   

15.กิจกรรมกอนการอาน (pre-reading) ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจคําศัพทและ
โครงสรางประโยค และโครงสรางรูปแบบการเขียนของเนื้อหาที่อานได ตลอดถึงบอกหัวขอของ
เนื้อหาที่อานได 

   

16. กิจกรรมสอนภาษา ชวยทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูกลยุทธของการเรียนภาษาไดดี    
17. กิจกรรมสอนไวยากรณ ชวยทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูหลักไวยากรณ และฝกการสราง
ประโยคได 

   

18. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการอานไดอยาง
มีจุดมุงหมายมากขึ้น และสามารถบอกกลยุทธการอานได 

   

19. กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading) ชวยใหนักศึกษาทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทักษะการอาน สามารถนําทักษะการอานไปใชไดมากขึ้น 

   

20. กิจกรรมเลนเกมสเศรษฐี ชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานและผอนคลายและทบทวนความรูที่ได
จากการอานมากขึ้น 

   

ความคิดเห็นดานการประเมินบทเรียน    
21.บทเรียนมีการตั้งวัตถุประสงคไดชัดเจนตรงกับการประเมินผล    
22. ขอสอบทายบทมีความยากงายเหมาะสม    
23. มีการประเมินผลทุกบทเรียนชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น    
24. การประเมินผลมีความหลากหลาย    
25. บทเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายและมีการวัดทุกกิจกรรม ทําใหผูเรียนรูความสามารถของ
ตนเองตลอดเวลา 

   

 
 

ขอเสนอแนะ  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

 
ลงช่ือ ............................................................................... 

(.................................................................................) 
ผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหวัขอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จากการประเมนิของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

ทาน 
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ตารางที่  32 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถาม 
               ความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนที่มีตอรูปแบบการเรียน 
               การสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช 
               คอมพิวเตอรชวยสอน จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

ขอความที่ คะแนนของผูเช่ียวชาญคนที่ Σx IOC 
1 2 3 

1 1 1 0 2 0.66 
2 1 1 1 3 1 
3 0 1 1 2 0.66 
4 1 1 0 2 0.66 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 0 2 0.66 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 0 2 0.66 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 0 2 0.66 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 0 2 0.66 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 0 2 0.66 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 0 2 0.66 
25 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ญ 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางความพึงพอใจของขอคําถามและเขียนขอเสนอแนะลงในชอง
ขอเสนอแนะที่กําหนดใหโดยมีคาระดับความพึงพอใจ 

5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
3  หายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง    พึงพอใจนอย 
1  หมายถึง    พึงพอใจนอยที่สุด 

 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สดุ 

 ดานรูปแบบและการออกแบบของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
1.นักศึกษาสามารถเลือกและออกจากบทเรียนไดตามความตองการ
และสามารถกระทําไดตลอดเวลา 

     

2 บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ      
3. เปนรูปแบบที่ชวยฝกทักษะการอานของผูเรียนไดดี      
4. ขนาดตัวอักษรอานงาย      
5. ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับเนื้อหา      
6. เพลงประกอบมีความเหมาะสมกับบทเรียน      
7. วีดิโอประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม      
 ดานเนื้อหา  
8. คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเขาใจงาย      
9.ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน      
10. การจัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเหมาะสม      
11.แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีจํานวนขอและมีความยากงาย
เหมาะสม 

     

12. คําสั่งของแบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจน เขาใจงาย      
ความคิดเห็นดานกิจกรรม  
13. กิจกรรมสอนกลยุทธการอาน (Reading Strategies) ทําใหผูเรียน
สามารถนํากลยุทธการอานมาใชในการอานไดดี 

     

14. กิจกรรมสอนกลยุทธการเรียนคําศัพท (Vocabulary Strategies)ทํา      
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ใหนักศึกษานํามาใชกับการอานได 
15.กิจกรรมกอนการอาน (pre-reading) ชวยใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจคําศัพทและโครงสรางประโยค และโครงสรางรูปแบบการเขียน
ของเนื้อหาที่อานได ตลอดถึงบอกหัวขอของเนื้อหาที่อานได 

     

16. กิจกรรมสอนภาษา ชวยทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูกลยุทธของ
การเรียนภาษาไดดี 

     

17. กิจกรรมสอนไวยากรณ ชวยทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูหลัก
ไวยากรณ และฝกการสรางประโยคได 

     

18. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยใหนักศึกษามี
ความสามารถในการอานไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น และสามารถ
บอกกลยุทธการอานได 

     

19. กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading) ชวยใหนักศึกษาทบทวน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอาน สามารถนําทักษะการอาน
ไปใชไดมากขึ้น 

     

20. กิจกรรมเลนเกมสเศรษฐี ชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานและผอน
คลายและทบทวนความรูที่ไดจากการอานมากขึ้น 

     

ความคิดเห็นดานการประเมินบทเรียน  
21.บทเรียนมีการตั้งวัตถุประสงคไดชัดเจนตรงกับการประเมินผล      
22. ขอสอบทายบทมีความยากงายเหมาะสม      
23. มีการประเมินผลทุกบทเรียนชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียนมากขึ้น 

     

24. การประเมินผลมีความหลากหลาย      
25. บทเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายและมีการวัดทุกกิจกรรม ทําให
ผูเรียนรูความสามารถของตนเองตลอดเวลา 

     

 
 

ขอเสนอแนะ  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 
 ขอขอบคุณในความรวมมือ 



284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฎ 

 
แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน กรมวิชาการสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
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แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน กรมวิชาการสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 
คําชี้แจง     แบบประเมินนี้ใชสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร
ชวยสอนของกรมวิชาการ แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
สวนที่ 2 รายการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ใหพิจารณาตามองคประกอบหลักตอไปนี้ 

  1. สวนนําของบทเรียน 
  2. เนื้อหาสาระของบทเรียน 
  3. การใชภาษา 
  4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  5. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
  6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 
  7. การประเมินผลการเรียน 
  8. องคประกอบทั่วไป 
  
สวนที่ 3 สรุปและการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
ระดับการประเมิน 
 ในสวนประเมินที่ 2 กําหนดระดับคุณภาพการประเมินเปน5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสม
มาก เหมาะสม เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด 
 เหมาะสมมากที่สุด หมายถึง นําเสนอไดสมบูรณทุกองคประกอบ ตรงตามวัตถุประสงค ของโปรแกรม 
สงเสริมการเรียนรูไดดีมาก ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูไดอยางดีตลอดจนมีเจตคติที่ดีมากตอวิชาที่เรียน 
 เหมาะสมมาก หมายถึง นําเสนอไดตามองคประกอบ ตรงตามวัตถุประสงคของโปรแกรม สงเสริมการ
เรียนรูไดดี ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
 เหมาะสม หมายถึง นําเสนอไดตามองคประกอบ ตรงตามวัตถุประสงคของโปรแกรม สงเสริมการ
เรียนรูสรางเจตคติที่ดี มีขอบกพรองบางแตไมเปนประเด็นสําคัญและไมมีผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน 
 เหมาะสมนอย หมายถึง นําเสนอไดตามองคประกอบ แตยังไมสมบูรณครบถวนและมีขอบกพรองที่มี
ผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน 
 เหมาะสมนอยที่สุด หมายถึง ไมสงเสริมการเรียนรูตามวัตถุประสงคของโปรแกรมจําเปนตองปรับปรุง
แกไข 
 ผูวิจัยไดกําหนดคาระดับของความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและแปลความหมายตามเกณฑที่ได
ปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best 1986: 181-182) 
 เห็นดวยมากที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ 5 
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 เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนนเทากับ 4 
 เห็นดวย   ใหระดับคะแนนเทากับ 3 
 เห็นดวยนอย  ใหระดับคะแนนเทากับ 2 
 เห็นดวยนอยที่สุด  ใหระดับคะแนนเทากับ 1 
การแปลความหมายคะดับ ดังตอไปนี้ 

1.01 ≤  x̄     < 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
1.50 ≤  x̄     < 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 
2.50 ≤  x̄     < 3.50 หมายถึง เหมาะสม 
3.50 ≤  x̄     < 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
4.50 ≤  x̄     < 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

 
เง่ือนไขการประเมิน 
 1. สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน องคประกอบยอยของการประเมินที่ตัองการไดรับการประเมินใน
ระดับดีหรือดีมาก คือ 
 - ความถูกตองตามหลักวิชา 
 - ไมขัดตอความมั่นตงของชาติ และคุณธรรมจริยธรรม 
 - การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 
 2. องคประกอบยอยของแตละองคประกอบยกเวนในขอ 1 ตองไดรับการประเมินเหมาะสม เหมาะสม
มาก และเหมาะสมที่สุด อยางใดอยางหนึ่ง 
 3. หากพบวามีขอผิดพลาด (bug) ที่มีผลตอการใชโปรแกรมจะไมพิจารณาใหผานการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



287 
 

แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
 1. ช่ือเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 2. ลักษณะสื่อที่ใชเก็บบทเรียน CD-Rom จํานวน 1 แผน 
 3. เนื้อหาสาระสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 4. เอกสารประกอบ 1 ช้ิน คือ คูมือผูใชโปรแกรม 
 5. เอกสารประกอบการนําเสนอบทเรียน (ไมโครโฟน เปนตน)  1 ช้ิน คือ หูฟง 
 6. ซอฟทแวรที่ใชพัฒนา โปรแกรม Macromedia Authorware 7 
 7. ระบบคอมพิวเตอรที่จําเปน 
  - โปรแกรมที่มีหนวยความจําอยางนอย 32 เมกกะไบต พื้นที่วางบนฮารดดิสกอยางนอย 125 
MB จอภาพที่แสดงผลอยางละเอียดอยางนอย 800x600 พิกเซล การดจอทีแสดงสีไดระดับ 256 สี ภายใตระบบ 
windows Millenium, Windows 2000, Window XP หรือ Windows NT 4.0 มีเนื้อที่วาง 25 เมกกะไบต 
  - อุปกรณระบบ ระบบ Multimedia 
 8. ประเภทของบทเรียน Tutorial 
 9. เนื้อหาโดยยอ 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเปนสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ การบอกรายละเอียดของเรื่องราว การหาใจความสําคัญ การหาหัวขอหลักที่ไดอาน การ
ลําดับเหตุการณ และการระบุขอเท็จจริง  
 10. ลักษณะเดนของบทเรียน 
 กิจกรรมในบทเรียนมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก ลักษณะการทํากิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนี้มี ลักษณะคือ จับคูคําศัพทกับรูปภาพ เติมคําในชองวาง เลือกคําตอบ ถูก/ผิด เลือกคําตอบ
ใช/ไมใช  เรียงลําดับเหตุการณ ตอบคําถามแบบขอมูล และ Multiple Choice 
 11. คุณคาและประโยชนที่ผูเรียนและผูสอนไดรับ 
 คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนทั้งตอผูเรียนและผูสอน กลาวคือ ประโยชนตอผูเรียนไดแก ผูเรียน
สามารถเรียนดวยตนเอง ตามอัตราความเร็วและความตองการของตนสามารถทบทวนเนื้อหาซ้ําแลวซ้ําอีกเมื่อ
ไดรับผลยอนกลับที่บอกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไมไดมาตรฐาน โดยไมรูสึกอาย เปนการเรียนที่ผูเรียนได
ปฏิบัติจริง และเมื่อผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหมีความสนใจและ  กระตือรือรน 
สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งการใชคอมพิวเตอรในการเรียน นับเปนการเรียนแบบ active learning สวนในดาน
ประโยชนตอผูสอนเมื่อคอมพิวเตอรสามารถทําหนาที่เปนครูไดจึงเปนการลดเวลาและทุนแรงผูสอน ลดปญหา
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การขาดแคลนครู ครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนมากขึ้น มีโอกาสศึกษาวิธีการ และนิสัยการเรียนของนักเรียนแตละคน
ไดอยางทั่วถึง คอมพิวเตอรจึงชวยเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปนผูอํานวยความสะดวก 
 12. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตรวจประเมินคุณภาพสื่อ CAI ในครั้งนี้ 
 - เครื่อง PC CPU รุน ................. 
สวนที่ 2  เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คําชี้แจง แบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชอง เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมนอย หรือ
เหมาะสมนอยที่สุด ขอใดขอหนึ่งที่ตรงกับความคิดของทาน ในแตละหัวขอการประเมิน 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะ 
สมมาก 

เหมาะสม เหมาะ 
สมนอย 

เหมาะสม
นอยท่ีสุด 

1. สวนนําของบทเรียน  
1.1 การเราความสนใจ      
1.2 การใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน 
(วัตถุประสงคของบทเรียน เมนูหลัก 
สวนชวยเหลือ เปนตน) 

     

1.3 การควบคุมเสนทางเดินบทเรียน 
(navigation)ใชงายสะดวก ถูกตองตาม
หลักเกณฑ 

     

2. เนื้อหาสาระของบทเรียน  
2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจนเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม 

     

2.2 มีความถูกตองตามหลักวิชาการ      
2.3 สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการ
นําเสนอ 

     

2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการ
เรียนการสอน 

     

2.5 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง      
2.6 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      
2.7 ความยากงายของการนําเสนอ      
2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและ      
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คุณธรรม 
3. การใชภาษา  
3.1 การใชภาษาถูกตองเหมาะสม      
3.2 สื่อความหมายไดชัดเจน      
3.3 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมี
ความสัมพันธตอเนื่องสอดคลองกัน 

     

4.2 พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน      
4.3 พัฒนาทักษะการอานของผูเรียนใหดี
ขึ้น 

     

4.4 สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน 

     

4.5 มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม      
4.6 มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหา 
เหมาะสมและนาสนใจ 

     

4.7 สอดคลองกับเนื้อหา      
4.8 รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน
เหมาะสม 

     

5. สวนประกอบดาน Multimedia  
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสมงายตอ 
การใช สัดสวนเหมาะสม สวยงาม 

     

5.2 รูปภาพมีความชัดเจน สอดคลองกับ
เนื้อหาและมีความสวยงาม 

     

5.3 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
และสรางภาพ 

     

5.4 การควบคุมเสนทางเดิน (Navigation) 
ของบทเรียนชัดเจนถูกตองตาม
หลักเกณฑ 

     

5.5 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจน 
สวยงาม อานงายเหมาะสมกับผูเรียน 

     

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรีประกอบ
บทเรียน เหมาะสม ชัดเจน นาสนใจ ชวน
คิด นาติดตาม 
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6. การออกแบบปฏิสัมพันธ  
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรม 
โตตอบกับผูเรียนสม่ําเสมอ 

     

6.2 การควบคุมบทเรียนงาย สะดวก 
สามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆได 

     

6.3 การควบคุมทิศทาง ความชาเร็วของ
บทเรียน เชนการใชเมาส การใช
แปนพิมพ เหมาะสม 

     

6.4 การใหผลยอนกลับเสริมแรงหรือให
ความชวยเหลือเหมาะสมตามความจําเปน 

     

7. การประเมินผลการเรียน  
7.1 สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค
ในการเรียน 

     

7.2 มีความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ัน
ของผูเรียน 

     

7.3 ผูเรียนสามารถประเมินความเขาใจ
ของตนเองจากการศึกษาในบทเรียนได 

     

7.4 สงเสริมทักษะการคิด และการนําไป
ประยุกตใช 

     

8. องคประกอบท่ัวไป  
8.1 ความยากงายและความสะดวกในการ
ติดต้ังโปรแกรม 

     

8.2 บทเรียนมีความเหมาะสมกับ 
Hardware ที่มีอยูในปจจุบันและสามารถ
รองรับการใชงานในอนาคตได 

     

8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลังการ
เรียนจากบทเรียน 

     

8.4 ความเหมาะสมของเอกสารคูมือการ
ใชโปรแกรมหรือคูมือประกอบการเรียน
การสอน 
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สวนที่ 3 สรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
 สรุปผลในการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการประเมิน ระบุ
ขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ตามประเด็นหลักหรือองคประกอบของรายการ
การประเมิน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
ผลการตัดสินใจ   ผาน 

   ไมผาน 
 

ลงช่ือ กรรมการตรวจประเมินรายโปรแกรม 
...........................................................................................  กรรมการ 
............................................................................................ กรรมการ 
........................................................................................... กรรมการ 
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ตารางที่  33  คาเฉลี่ย (  x̄   ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นจากแบบ 
ประเมิน บทเรยีนการอานภาษาอังกฤษ หวัขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

 
รายการที่ประเมิน (  x̄   ) (S.D.) ความหมาย 
1. สวนนําของบทเรียน  
1.1 การเราความสนใจ 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
1.2 การใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน (วัตถุประสงคของบทเรียน 
เมนูหลัก สวนชวยเหลือ เปนตน) 4.33 0.58 

เหมาะสมมาก 

1.3 การควบคมุเสนทางเดินบทเรียน (navigation)ใชงายสะดวก 
ถูกตองตามหลักเกณฑ 4.33 0.58 

เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
2. เนื้อหาสาระของบทเรียน  

2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจนเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหม 5.00 0.00 

เหมาะสมมาก
ที่สุด 

2.2 มีความถูกตองตามหลักวชิาการ 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
2.3 สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการนําเสนอ 3.67 0.58 เหมาะสมมาก 
2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
2.5 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
2.6 ความยากงายเหมาะสมกบัผูเรียน 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

2.7 ความยากงายของการนําเสนอ 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด 

2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรม 3.67 0.58 เหมาะสมมาก 
คาเฉล่ียรวม 4.29 0.14 เหมาะสมมาก 
3. การใชภาษา  

3.1 การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3.2 ส่ือความหมายไดชัดเจน 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
3.3 ความยากงายเหมาะสมกบัผูเรียน 4.33 1.15 เหมาะสมมาก

คาเฉล่ียรวม 4.22 0.19 เหมาะสมมาก 
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
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รายการที่ประเมิน (  x̄   ) (S.D.) ความหมาย 
4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมีความสัมพันธตอเนือ่ง
สอดคลองกัน 4.33 0.58 

เหมาะสมมาก 

4.2 พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน 3.67 0.58 เหมาะสมมาก 
4.3 พัฒนาทักษะการอานของผูเรียนใหดีขึน้ 4.33 1.15 เหมาะสมมาก 
4.4 สนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
4.5 มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4.6 มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหา เหมาะสมและนาสนใจ 3.67 0.58 เหมาะสมมาก 
4.7 สอดคลองกับเนื้อหา 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4.8 รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทกัษะการอานเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
คาเฉล่ียรวม 4.04 0.19 เหมาะสมมาก 
5. สวนประกอบดาน Multimedia  

5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสมงายตอ การใช สัดสวนเหมาะสม 
สวยงาม 4.67 0.58 

เหมาะสมมากที่สุด 

5.2 รูปภาพมีความชัดเจน สอดคลองกับเนือ้หาและมีความ
สวยงาม 4.33 0.58 

เหมาะสมมาก 

5.3 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
5.4 การควบคมุเสนทางเดิน (Navigation) ของบทเรียนชดัเจน
ถูกตองตามหลักเกณฑ 3.67 1.15 

เหมาะสมมาก 

5.5 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อานงาย
เหมาะสมกับผูเรียน 3.33 0.58 

เหมาะสมปาน
กลาง 

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรีประกอบบทเรียน เหมาะสม 
ชัดเจน นาสนใจ ชวนคิด นาติดตาม 3.67 1.15 

เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.00 0.29 เหมาะสมมาก 
6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ  

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรม โตตอบกับผูเรียน
สม่ําเสมอ 3.00 0.00 

เหมาะสมปาน
กลาง 

6.2 การควบคมุบทเรียนงาย สะดวก สามารถยอนกลับไปยังจุด
ตางๆได 4.00 1.00 

เหมาะสมมาก 
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รายการที่ประเมิน (  x̄   ) (S.D.) ความหมาย 
6.3 การควบคมุทิศทาง ความชาเร็วของบทเรียน เชนการใช
เมาส การใชแปนพิมพ เหมาะสม 3.67 1.15 

เหมาะสมมาก 

6.4 การใหผลยอนกลับเสริมแรงหรือใหความชวยเหลือ
เหมาะสมตามความจําเปน 3.33 0.58 

เหมาะสมปาน
กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.50 0.00 เหมาะสมมาก 
7. การประเมินผลการเรียน  

7.1 สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคในการเรียน 3.67 1.15 เหมาะสมมาก 
7.2 มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชัน้ของผูเรียน 3.33 0.58 เหมาะสมปานกลาง

7.3 ผูเรียนสามารถประเมินความเขาใจของตนเองจากการศึกษา
ในบทเรียนได 4.67 0.58 

เหมาะสมมาก
ที่สุด 

7.4 สงเสริมทักษะการคิด และการนําไปประยุกตใช 
3.00 0.00 

เหมาะสมปาน
กลาง

คาเฉล่ียรวม 3.67 0.14 เหมาะสมมาก 
8. องคประกอบท่ัวไป  

8.1 ความยากงายและความสะดวกในการตดิตั้งโปรแกรม 3.33 0.58 เหมาะสมมาก 
8.2 บทเรียนมคีวามเหมาะสมกับ Hardware ที่มีอยูในปจจุบัน
และสามารถรองรับการใชงานในอนาคตได 3.67 1.15 

เหมาะสมมาก 

8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลังการเรียนจากบทเรียน 
3.00 0.00 

เหมาะสมปาน
กลาง 

8.4 ความเหมาะสมของเอกสารคูมือการใชโปรแกรมหรอืคูมือ
ประกอบการเรียนการสอน 5.00 0.00 

เหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 3.75 0.43 เหมาะสมมาก 
คาเฉล่ียรวมท้ังหมด 3.98 0.07 เหมาะสมมาก 
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ภาคผนวก ฏ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางเนื้อหาบทเรียนรูปแบบการเรียนการสอนการอาน

ภาษาอังกฤษหวัขอเกีย่วกับวฒันธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
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แบบสอบถามความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนือ้หาเพื่อนํามาใชในการพัฒนาบทเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญประเมิน 
 
 

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางความคิดเห็นของแบบสอบถามที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน 

 
 
คาระดับคะแนนความคิดเห็น 
 +1  แทน แนใจวาโครงสรางเนื้อหาทีน่ํามาสรางบทเรียนรูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษหวัขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน มีความสอดคลอง 
 0 แทน ไมแนใจวาโครงสรางเนื้อหาที่นํามาสรางบทเรียนรูปแบบการเรียนการ
สอนการอานภาษาอังกฤษหวัขอเกีย่วกับวฒันธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ
สอดคลอง 
 -1 แทน แนใจวาโครงสรางเนื้อหาทีน่ํามาสรางบทเรียนรูปแบบการเรียนการสอน
การอานภาษาอังกฤษหวัขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนไมมีความ
สอดคลอง 
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Table of Unit Specification of English reading instruction on the topic about Japanese cultures for the first year TNI students 

 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

1 

 

Kimono 

 

- Read Japanese Dressing (Kimono) 

to identify the details, then describe it 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about Japanese Dressing 

(Kimono) 

- Be able to identify kinds of Japanese 

Dressing (Kimono) 

- Identify paragraph organization 

- Identify main idea about the passage 

 

Description about 

Japanese dressing

 

Vocabulary: 

- robe 

- Yukata 

-wear 

-national dressing 

- etc. 

 

Language focus: 

Passive voice of present  

simple 

 

Function: 

- describe details and identify 

kind of dressing  

- getting the main ideas 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about Japanese Dressing 

(Kimono) 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

2 

 

 

Footwear 

 

- Identify the kinds of footwear 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about 

footwear 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about footwear 

- identify time order 
- Be able to describe about footwear     

 

Description about 

Japanese 

footwear 

Vocabulary: 

- traditional 

-clogs 

-sandals 

-wrestlers 

-distinctive 

 - etc. 

 

Language focus: 

Present Perfect Passive Voice 

 

Function: 

- understand main and idea and 

identify details 

-identify time order 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about footwear 

-identify time order 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

3 

 

 

Tea 

ceremony 

- Identify the types of tea ceremony 

- Identify paragraph organization 

- Identify the tiltle of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about tea 

ceremony 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about tea ceremony 

-Identify topic sentences 

- Be able to recount the story of tea ceremony 
 

Narration about 

tea ceremony 

Vocabulary: 

- drink 

- beverage 

- mavelous 

- etc.  

 

Language focus: 

Present Simple 

 

Function: 

- Identifying topic Sentences 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about the tea ceremony. 

- Identifying topic sentence 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

4 

 

 

Flower 

arrangeme

nt 

(ikebana) 

- Identify the types of flower 

arrangement 

- Identify paragraph organization 

- Identify the tiltle of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Read flower arrangement to identify 

the details, then describe about it 

- Skim or scan-read in order to get the 

main idea and details 

- Sequence the events about the flower 

arrangement 

- identify previewing 

- Be able to recount the story of flower 

arrangement 

 

Narration about 

flower 

arrangement 

Vocabulary: 

- entertainment 

-decoration 

 

Language focus: 

-Relative clause 

   

 

Function: 

- Identifying relative clause 

 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

flower arrangement 

- Identifying previewing 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer 

the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about 

the passage 

10 items 

M/C 5 

Information Gap 

5 

   

 

300 



301 
 

 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

5 

 

 

Public Bath 

(Sento) 

- Identify the process of Taking public bath 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about 

taking public bath 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about taking public bath 

-Identtify inferring meaning 

- Be able to recount the story of taking public 
bath 
 

Description about 

taking public bath

Vocabulary: 

-public bath 

- crowded 

- etc. 

 

Language focus: 

Past Simple Passive Voice 

 

Function: 

- Identifying inferring meaning

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about taking public bath 

-Inferring meaning 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

6 
 
 
Sashimi 

- Identify the kinds of raw fish (Sashimi) 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about raw 

fish (Sashimi) 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about raw fish 

(Sashimi) 

- Be able to describe about raw fish (Sashimi), 

Japanese food     

 

 

Narration about 

raw fish 

(Sashimi) 

,Japanese food 

Vocabulary: 

- delicious 

-expensive 

- luxurios 

-ellegance 

-restaurant 

- etc. 

 

Language focus: 

-Pronoun reference 

 

Function: 

- Identify reference words 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about raw fish (Sashimi), 

Japanese food. 

-Indentifying Referenc word 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 
passage 

10 items 
M/C 5 
Information Gap 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

7 

 

 

Japanese 

Etiquette in 

Greeting 

(Keigo) 

- Identify the ways of Japanese greeting   

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about 

Japanese greeting   

-Identify text organization 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about Japanese greeting   

- Read the passage to identify word meanings 

from context clues 

- Be able to explain about Japanese greeting   
 

Narration about 

Japanese 

etiquette (Keigo) 

Vocabulary: 

- a harmonious society 

-respectful 

- superiors 

- embarrassing 

Etc. 

 

Language focus: 

-Adverbs 

 

Function: 

- Identify Text Organization 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

-Identify text organization 

- Sequencing the events 

about Japanese Etiquette in 

Greeting. 

 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Information  Gap 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

8 

 

 

Japanese 
Company in 
Japan’s 
Culture 

- Identify the styles of Japanese Company in 

Japan’s Culture  

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about 

Japanese Company in Japan’s Culture 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about Japanese greeting   

-Separate facts and opinions 

- Read the passage to identify word meanings 

from context clues 

- Be able to explain about Japanese Company 
in Japan’s Culture 
 

Narration about 

Japanese 

Company in 

Japan’s Culture 

Vocabulary: 

- attribute 

-corperation 

-occupied 

- entrepreneurial 

 

Language focus: 

Adjective 

 

 

Function: 

- Separate facts and opinions 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about Japanese Company in 

Japan’s Culture. 

-identify facts and opinions 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

9 

 

Japanese 

Wedding 

Ceremony 

 

 

- Identify the process of Japanese wedding 

ceremony, a Shinto wedding  

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

-Identify Chronological Text Structure or Time 

order 

- Identify the details, then describe about 

Japanese wedding ceremony, a Shinto 

wedding 

- Skim or scan-read in order to get the main 

idea and details 

- Sequence the events about Japanese wedding 

ceremony, a Shinto wedding 

- Be able to recount the story of Japanese 

wedding ceremony, a Shinto wedding 

- Be able to explain about Japanese wedding 

ceremony     

description about 

Japanese wedding 

ceremony 

Vocabulary: 

- respect 

-get married 

-ceremony 

-etiquette 

 

Language focus: 

-Gerunds, Infinitives, Simple 

forms 

 

 

Function: 

-  Identifying Chronological 

Text Structure or Time order 

 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about Japanese wedding 

ceremony. 

-Identify text structure or 

time order 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Information  

Gap 5 
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 ระดับการประเมิน 

Unit Objectives Text Type Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation -1 0 +1 

10 

 

 

Japanese 

Sports 

(Sumo) 

- Identify the kinds of Japanese Sports 
(Sumo) 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe about 

Japanese Sports (Sumo) 

- Skim or scan-read in order to get the 

main idea and details 

-Guessing meaning from context 

- Sequence the events about Japanese 

Sports (Sumo) 

- Be able to describe about Japanese 

Sports (Sumo) 

- Be able to explain about Japanese 

Sports (Sumo) 

 

Narration about 

Japanese 

Sports, Sumo 

Vocabulary: 

- competitive 

- ritual elements 

- regimented 

- combat 

 

Language focus: 

-Present Perfect Tense 

 

 

Function: 

- Guesing meaning from 

context. 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about Japanese Sports, 

Sumo. 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer 

the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about 

the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze test 5 
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ภาคผนวก  ฐ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนื้อหาเพื่อนํามาใชใน 
การพัฒนาบทเรียนรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหวัขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน

โดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน 
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ตารางที่   34 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนื้อหาเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
บทเรียนรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหวัขอเกีย่วกับวฒันธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
 

 
เนื้อหา 
(บทท่ี) 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ Σx IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฑ 
 

Unit Specification of English reading instruction on the topic about Japanese cultures for 

the first year TNI students ที่ผานการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

 

 



310 
 

ตารางที่ 35 Table of Unit Specification of English reading instruction on the topic about Japanese cultures for the first year TNI students 

Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

1 

 

Kimono 

 

- Read Japanese Dressing (Kimono) 

to identify the details, then describe it 

- Skim or scan-read in order to get the 

main idea and details 

- Sequence the events about Japanese 

Dressing (Kimono) 

- Be able to identify kinds of Japanese 

Dressing (Kimono) 

- Identify paragraph organization 

- Identify main idea about the passage 

 

Description 

about Japanese 

dressing 

 

Japanese 

Dressing 

(Kimono) 

 

Vocabulary: 

- robe 

- Yukata 

-wear 

-national dressing 

- etc. 

 

Language focus: 

Passive voice of present  

simple 

 

Function: 

- describe details and 

identify kind of dressing  

- getting the main ideas 

- Skimming and Scanning 

main idea and details  

- Sequencing the events 

about Japanese Dressing 
(Kimono) 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer 

the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about 

the passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

2 

 

 
Footwear 

 

- Identify the kinds of footwear 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage 

- Identify the details, then describe 

about footwear 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

- Sequence the events about footwear 

- identify time order 
- Be able to describe about footwear    

 

Description 

about Japanese 

footwear 

Japanese 

dressing 

Vocabulary: 

- traditional 

-clogs 

-sandals 

-wrestlers 

-distinctive 

 - etc. 

 

Language focus: 

Present Perfect 

Passive Voice 

 

Function: 

- understand main 

and idea and identify 

details 

-identify time order 

- Skimming and 

Scanning main idea 

and details  

- Sequencing the 

events about 

footwear 

-identify time order

 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

3 

 

 
Tea 

ceremony 

- Identify the types of tea 

ceremony 

- Identify paragraph organization 

- Identify the tiltle of the passage 

-Identify the main idea of the 

passage 

- Identify the details, then 

describe about tea ceremony 

- Skim or scan-read in order to 

get the main idea and details 

- Sequence the events about tea 

ceremony 

-Identify topic sentences 

- Be able to recount the story of 
tea ceremony 
 

Narration 

about tea 

ceremony 

tea 

ceremony 

Vocabulary: 

- drink 

- beverage 

- mavelous 

- etc.  

 

Language focus: 

Present Simple 

 

Function: 

- Identifying 

topic Sentences 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events about the 

tea ceremony. 

- Identifying topic 

sentence 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

4 

 

 
Flower 

arrangement 

(ikebana) 

- Identify the types of flower 

arrangement 

- Identify paragraph organization 

- Identify the tiltle of the passage 

-Identify the main idea of the passage

- Read flower arrangement to 

identify the details, then describe 

about it 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

- Sequence the events about the 

flower arrangement 

- identify previewing 

- Be able to recount the story of 

flower arrangement 

 

Narration 

about flower 

arrangement 

flower 

arrangement  

Vocabulary: 

- entertainment 

-decoration 

 

Language focus: 

-Relative clause 

   

 

Function: 

- Identifying relative 

clause 

 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events flower 

arrangement 

- Identifying 

previewing 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Information 

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

5 

 

 

Public 

Bath 

(Sento) 

- Identify the process of Taking 

public bath 

- Identify paragraph 

organization 

- Identify the title of the 

passage 

-Identify the main idea of the 

passage 

- Identify the details, then 

describe about taking public 

bath 

- Skim or scan-read in order to 

get the main idea and details 

- Sequence the events about 

taking public bath 

-Identtify inferring meaning 

- Be able to recount the story 
of taking public bath 
 

Description 

about taking 

public bath 

public bath of 

Japanese 

Vocabulary: 

-public bath 

- crowded 

- etc. 

 

Language focus: 

Past Simple Passive 

Voice 

 

Function: 

- Identifying 

inferring meaning 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events about 

taking public bath

-Inferring 

meaning 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

6 
 
 
Sashimi 

- Identify the kinds of 
raw fish (Sashimi) 
- Identify paragraph 
organization 
- Identify the title of the 
passage 
-Identify the main idea 
of the passage 
- Identify the details, 
then describe about raw 
fish (Sashimi) 
- Skim or scan-read in 
order to get the main 
idea and details 
- Sequence the events 
about raw fish (Sashimi) 
- Be able to describe 
about raw fish 
(Sashimi), Japanese food  
 
 

Narration 
about raw fish 
(Sashimi) 
,Japanese 
food 

Japanese 
food 

Vocabulary: 
- delicious 
-expensive 
- luxurios 
-ellegance 
-restaurant 
- etc. 
 
Language focus:
-Pronoun 
reference 
 
Function: 
- Identify 
reference words 

- Skimming 
and Scanning 
main idea and 
details  
- Sequencing 
the events 
about raw fish 
(Sashimi), 
Japanese food.
-Indentifying 
Referenc word

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 
about the passage

10 items 
M/C 5 
Informatio
n Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

7 

 

 

Japanese 

Etiquette in 

Greeting 

(Keigo) 

- Identify the ways of 

Japanese greeting   

- Identify paragraph 

organization 

- Identify the title of the 

passage 

-Identify the main idea of the 

passage 

- Identify the details, then 

describe about Japanese 

greeting   

-Identify text organization 

- Skim or scan-read in order 

to get the main idea and 

details 

- Sequence the events about 

Japanese greeting   

- Read the passage to identify 

word meanings from context 

clues 

- Be able to explain about 
Japanese greeting   
 

Narration about 

Japanese 

etiquette 

(Keigo) 

Japanese 

Etiquette  
 

Vocabulary: 

- a harmonious 

society 

-respectful 

- superiors 

- embarrassing 

Etc. 

 

Language focus: 

-Adverbs 

 

Function: 

- Identify Text 

Organization 

- Skimming and 

Scanning main idea 

and details  

-Identify text 

organization 

- Sequencing the 

events about 

Japanese Etiquette in 

Greeting. 

 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer 

the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer 

the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions 

about the passage 

10 items 

M/C 5 

Information  

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

8 

 

 
Japanese 
Company 
in Japan’s 
Culture 

- Identify the styles of Japanese 

Company in Japan’s Culture  

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage

- Identify the details, then describe 

about Japanese Company in Japan’s 

Culture 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

- Sequence the events about Japanese 

greeting   

-Separate facts and opinions 

- Read the passage to identify word 

meanings from context clues 

- Be able to explain about Japanese 
Company in Japan’s Culture 
 

Narration about 

Japanese 

Company in 

Japan’s Culture 

Japanese 

Company in 

Japan’s 

Culture 

Vocabulary: 

- attribute 

-corperation 

-occupied 

- entrepreneurial 

 

Language focus: 

Adjective 

 

 

Function: 

- Separate facts and 

opinions 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details 

- Sequencing 

the events about 

Japanese 

Company in 

Japan’s Culture.

-identify facts 

and opinions 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the 

question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and 

answer the questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the 

questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about 

the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze Test 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

9 

 

Japanese 

Wedding 

Ceremony 

 

 

- Identify the process of 
Japanese wedding 
ceremony, a Shinto wedding 
- Identify paragraph 
organization 
- Identify the title of the 
passage 
-Identify the main idea of 
the passage 
-Identify Chronological Text 
Structure or Time order 
- Identify the details, then 
describe about Japanese 
wedding ceremony, a Shinto 
wedding 
- Skim or scan-read in order 
to get the main idea and 
details 
- Sequence the events about 
Japanese wedding 
ceremony, a Shinto wedding
- Be able to recount the 
story of Japanese wedding 
ceremony, a Shinto wedding
- Be able to explain about 
Japanese wedding ceremony  

description 

about 

Japanese 

wedding 

ceremony 

Wedding 

ceremony 
Vocabulary: 

- respect 

-get married 

-ceremony 

-etiquette 

 

Language focus:

-Gerunds, 

Infinitives, 

Simple forms 

 

 

Function: 

-  Identifying 

Chronological 

Text Structure or 

Time order 

 

- Skimming and 

Scanning main 

idea and details  

- Sequencing the 

events about 

Japanese 

wedding 

ceremony. 

-Identify text 

structure or time 

order 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the 

passage 

10 items 

M/C 5 

Information  

Gap 5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

10 

 

 

Japanese 

Sports 

(Sumo) 

- Identify the kinds of Japanese 

Sports (Sumo) 

- Identify paragraph organization 

- Identify the title of the passage 

-Identify the main idea of the passage

- Identify the details, then describe 

about Japanese Sports (Sumo) 

- Skim or scan-read in order to get 

the main idea and details 

-Guessing meaning from context 

- Sequence the events about Japanese 

Sports (Sumo) 

- Be able to describe about Japanese 

Sports (Sumo) 

- Be able to explain about Japanese 

Sports (Sumo) 

 

Narration about 

Japanese 

Sports, Sumo 

Japanese Sports Vocabulary: 

- competitive 

- ritual elements 

- regimented 

- combat 

 

Language focus: 

-Present Perfect 

Tense 

 

 

Function: 

- Guesing meaning 

from context. 

- Skimming and 

Scanning main idea 

and details  

- Sequencing the 

events about 

Japanese Sports, 

Sumo. 

 

Warm up 

- Look at the picture and answer the question 

Reading Strategies 

-practice reading strategies and answer the 

questions 

Vocabulary Strategies 

-Practice and answer the questions 

-Match picture with vocabulary 

Pre-reading 

- Read the whole text and answer the questions 

Language Study 

- answer the question 

Teachiing Grammar 

-answer the question 

While-reading 

- Answer the questions 

Intensive reading 

- Millionnaire Game 

Post-reading 

- Summarize and write opinions about the passage 

10 items 

M/C 5 

Cloze test 5 
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ภาคผนวก ฒ 
 

แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรบันักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
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แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรบันักศึกษาชั้นปท่ี1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 

วัตถุประสงค : ตองการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มีเกณฑประเมินดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง   รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  รูปแบบมคีวามเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับนอย 
 ระดับ 1  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
คําสั่ง: ใหทานแสดงความคิดเห็นโดยกาเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นตามรายการประเมินที่กําหนด 
ขอ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความเปนมาและองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนการอาน

ภาษาอังกฤษหัวขอเกี่ยวกับวฒันธรรมญี่ปุนโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน 

     

2 จุดประสงคการสอนมีความเหมาะสม      
3 เนื้อหา หรือบทอานที่ใชสอนมีความเหมาะสม      
4 กิจกรรมการสอนอานมีความเหมาะสม      
5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสม      
6 การดําเนินการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุนมีความ

เหมาะสม 
     

7 เวลาที่ใชในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      
8 การวัดผลและการประเมินผลมีความเหมาะสม      
9 คูมือในการใชรูปแบบมีความเหมาะสม      
10 ผลการทดลองใชรูปแบบ มีความเหมาะสม      
11 ขั้นInput, Process, Output มีความเหมาะสมดี       
12 ความพึงพอใจภาพรวบสําหรับรูปแบบ      

 
ลงช่ือ........................................................................................ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ณ 
 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ภาคผนวก ด 
 

เอกสารขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นายบณัฑิต อนุญาหงษ  
ที่อยู   11/287  ซอยรามคําแหง44 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป  

กรุงเทพมหานคร 10240 
ที่ทํางาน  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ถนนพัฒนาการ34 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 086-509-8164 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2545 สําเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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ในฐานะภาษาตางประเทศ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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