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โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นสาหรับครูชาวไทยของสมาคมครูภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
-- การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมและผู้ดาเนินงาน-สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข 八田直美
1. บทนา
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในทศวรรษที1่ 960
และแผ่ขยายไปสู่ระดับ
มัธยมศึกษาในช่วงต้นของทศวรรษที่1990 ปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนจากเป้าหมายเชิงปริมาณไปสู่เป้าหมายเชิง
คุณภาพ（ カ ノ ッ ク ワ ン 2012 ）หนึ่งในภารกิจของการพัฒนาคุณภาพก็คือการผลิตและการฝึกอบรมครูชาวไทย
วัตถุประสงค์ หลักของการดาเนิ นกิจกรรมของสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย（ 1）(Japanese
Language and Culture Teachers Association of Thailand ต่อจากนี้จะเรียกว่า JTAT) คือการให้ความสนับสนุน
และช่วยเหลือครูชาวไทยซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ60ของจานวนครูทงั้ หมด（สร้อยสุดา ณ ระนอง 2004、スニーラット
2012）JTAT ได้จัดสัมมนาด้านวิธีการสอนสาหรับครู รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 ยัง
ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น (ต่อจากนี้จะเรียกว่า JF) จัดโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ที่ประเทศญี่ปุ่นสาหรับครู
ชาวไทยที่ไม่มีประสบการณ์เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่าย
บางส่วนในระหว่างการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น（2） และเนื่องจากจานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้นทุกปี ในปัจจุบัน จึงขยาย
การจัดโครงการฝึกอบรมไปยังศูนย์ของ JF สองแห่ง（ 3） ทาให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า50คนต่อปี
บทความนี้เป็นการสารวจความคิดเห็นของครูชาวไทย ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่
ประเทศญี่ปุ่นซึง่ จัดโดย JTAT และ JF ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 - 2012 และสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมและผูด้ าเนินงาน
ของ JTAT ว่าได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างจากโครงการนี้
2. ที่มาและความสาคัญ
จากผลการสารวจสภาพการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกของ JF（4） พบว่าจานวนผู้เรียนชาวไทย
จานวนสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงจานวนผู้สอนในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้น แต่หากดูผลสารวจของปีค.ศ.
2006 เปรียบเทียบกับผลสารวจของปีค.ศ.2009 จะเห็นได้วา่ เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นของไทย มีประเด็นสาคัญที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึง เช่น การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มพูน
ความสามารถของครู（八田 2008） ความเชื่อมโยงในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างระดับมัธยมศึกษากับ
ระดับอุดมศึกษา （カノックワン 2012）ความช่วยเหลือในด้านการทาวิจัยจากทางญี่ปุ่น （ワリントン 2012）
แรงผลักดันสาคัญที่ทาให้เกิดการขยายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นไปสู่ระดับมัธยมศึกษาของไทยคือการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (ต่อจากนีจ้ ะเรียกว่า JF กรุงเทพฯ) จัดโครงการอบรม
ครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อจากนี้จะเรียกว่าคอร์สS h i n k i) โครงการนี้จดั ขึ้นตัง้ แต่ปคี .ศ.
1994-2003 (ปีค.ศ.1999 ไม่ได้จัดการอบรม) หลังจากที่จดั อบรมไปแล้ว 9 รุ่นก็ระงับการจัดโครงการชั่วคราว และเริ่ม
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โครงการอีกครั้งในปีค.ศ.2006 และยังคงจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ปีค.ศ.2013) ในแต่ละปีสามารถผลิตครูสอน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้จานวน 15-20 คน จากการสารวจติดตามผู้เข้ารับการอบรมในระหว่างปีค.ศ.1994-2006 โดย 野
畑・ウィパー（2006）ทาให้ทราบว่าการเข้าร่วมงานสัมมนาหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหลังจากการอบรมคอร์สShinki
1ปี หรือการอบรมที่ประเทศญีป่ ุ่นหลังจากมีประสบการณ์การสอนแล้ว1ปี ล้วนแล้วแต่ชว่ ยเพิม่ ความมั่นใจในการสอน
ให้กับผู้เข้าอบรม แต่สาหรับคอร์สShinkiในปัจจุบันซึง่ ไม่มกี ารส่งไปอบรมที่ญี่ปุ่นดังเช่นรุ่นก่อนๆ ทาให้มคี รูหลายคนที่รู้สกึ
เป็นกังวลกับการสอนเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ไปญี่ปุ่น นอกจากครูที่เข้าอบรมคอร์สS h i n k i ยังมีครูชาวไทยที่ไม่เคย
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอยูเ่ ป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นครูในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ทาให้เกิดความลาบากใน
การสอนหรืออธิบายสิง่ ต่างๆ ให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจสภาพปัจจุบันรวมถึงวัฒนธรรมสมัยนิยม(pop culture)ของญี่ปุ่น
การฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นสาหรับคอร์สShinkiในรุ่นก่อนๆ ได้รับผลประเมินเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วม หลังจาก
การฝึกอบรมครัง้ สุดท้ายซึง่ จัดขึ้นในปีค.ศ.2005สิ้นสุดลง ทางผู้จดั ฝ่ายญี่ปุ่น (JF ศูนย์อุระวะ) ได้จัดทารายงานเกี่ยวกับ
โครงการนี้ （生田・北村 2006） 生田・北村（2006）วิเคราะห์ไว้วา่ จากการติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายไทย
(JF กรุงเทพฯ) ทาให้สามารถจัดการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในการสอนของผู้เข้าร่วมซึง่ เป็น
ครูชาวไทยได้ การประสานงานของทั้งสองฝ่ายในการจัดอบรมนี้ ไม่เพียงแค่แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เข้าร่วม แต่ยังมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายญี่ปุ่น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อกาหนดเนื้อหาการอบรม มีการพบปะ
เพื่อปรึกษาหารือฯลฯ
จากความเป็นมาดังกล่าวนี้ JTATในฐานะสมาคมครู จึงได้กาหนดและวางแผนที่จะจัดโครงการอบรมที่ประเทศ
ญี่ปุ่นสาหรับครูชาวไทยทั่วไป และจากการที่ JF กรุงเทพฯ ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งJTAT ประกอบกับการ
ที่ JF เคยจัดโครงการอบรมที่ญปี่ ุ่นสาหรับครูคอร์สShinki JTATจึงได้ขอให้ JFช่วยรับดาเนินการโครงการนี้ ซึ่งโครงการใน
ครั้งแรกกับครั้งที่2 เป็นการจัดโดยฝ่ายJTAT และขอให้ JF เป็นผู้ดาเนินการ แต่โครงการครัง้ ต่อจากนั้นเป็นรูปแบบการจัด
ร่วมกันระหว่างJTAT กับ JF
ตั้งแต่ปคี .ศ.2008-2012 มีการจัดโครงการรวม 5 ครั้ง 6 กลุ่ม (ผู้เข้าร่วมรวม 140 คน) โครงการอบรมจัดขึน้ ที่ JF
ศูนย์อุราวะ หรือ JFศูนย์คันไซ ผู้เข้าร่วมในแต่ละครั้งมีจานวน 15-30 คน โดยจะมีผู้ประสานงานจากJTAT 2-3 คนเข้าร่วม
ด้วย จากจานวนผู้เข้าร่วมทัง้ หมด ผู้เข้าร่วมจานวน 124 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.6) เป็นครูในระดับมัธยมศึกษา และส่วน
ใหญ่เป็นการเดินทางไปญี่ปุ่นครัง้ แรก โครงการนี้มกี ารปรับปรุงเนื้อหาการอบรมอยู่ตลอดโดยอ้างอิงจากผลการประเมินทุก
ครั้งของผูเ้ ข้าร่วมโครงการและความคิดเห็นของผู้ดาเนินงาน(ทั้งฝ่ายJTAT และ JF) （スニーラット・八田 2012）
เป้าหมายของโครงการนีม้ ใิ ช่เพียงแค่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ในการเดินทางไปประเทศญี่ปนุ่ แต่ยังให้ความสาคัญ
กับการให้ผู้เข้าร่วมได้คดิ หาหนทางที่จะนาประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้ในญี่ปุ่นกลับไปใช้ปรับปรุง
การสอนของตนเอง
อีกทัง้ โครงการยังจัดในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้สอนและระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน ซึง่ มิได้เป็นการเรียนโดยรับความรู้จากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นหรืออาจารย์รนุ่ พี่ชาวไทย แต่เป็นการ
เรียนทีม่ ีจดุ มุง่ หมายในการ “ผลิตครูที่สามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเอง” （岡崎・岡崎 1997）กล่าวคือเป็นรูปแบบให้ผู้เข้าร่วม
สามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ปัญหาการสอนของตน เรียนรู้สิ่งทีจ่ าเป็นและนาไปปรับปรุงการสอนของตนเองได้ ซึง่ รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันดังที่ได้กล่าวข้างต้นสามารถเห็นได้จากการดาเนินงานของJTATซึ่งเป็นฝ่ายผู้จัดโครงการ เพื่อที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย JTATจัดโครงการนี้ขึ้นสาหรับครูชาวไทยโดยช่วยกันคิด
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และดาเนินงานร่วมกับ JF
3. คาถามในการวิจัย
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นคืออะไร สิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้สอนและผูเ้ ข้าร่วมคนอื่นคืออะไร สิ่งนั้นส่งผลต่อการสอน
ของตนหลังจากกลับมาปฏิบัตงิ านที่ประเทศไทยแล้วหรือไม่ อย่างไร
2) ผูด้ าเนินงานโครงการ
คิดอย่างไรกับการได้เข้าร่วมโครงการนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร สิ่งนัน้ ส่งผลต่อการกระทาหรือวิธีคดิ ทีม่ ีต่อสมาคม
ครูหรือไม่ อย่างไร
4. รายละเอียดของโครงการ
4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อให้มีประสบการณ์การใช้ชวี ิตที่ญี่ปุ่นและเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
3) เพื่อให้สามารถรวบรวมสื่อและคิดเทคนิคการนาไปใช้สอนภาษาญี่ปุ่น
4.2 เนือ้ หาในการฝึกอบรม
เนื้อหาในการฝึกอบรม จานวนชั่วโมง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เนื้อหาในการฝึกอบรม
หัวข้อ
จานวนชั่วโมง
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
2
อธิบายเป้าหมายของโครงการ
ภาษาญี่ปุ่น
34
สารวจเมือง (ละแวกที่อยู่อาศัย, โตเกียว, โอซาก้า)
เยี่ยมชมโรงเรียน
สื่อการสอน
4
รวบรวมสื่อของจริงและการนาไปใช้
สื่อการสอนที่วางจาหน่ายตามท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ
ความเข้าใจญี่ปุ่น
4
ทาว่าวญี่ปุ่น เขียนพู่กัน ชงชา ฯลฯ
การนาเสนองานและทบทวนตนเอง
6
แนะนาการใช้สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอน
ประเมินผล
1) ภาษาญี่ปุ่น เป็นการฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญีป่ ุ่นจากกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นทีญ
่ ี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
ได้จริง ตัวอย่างกิจกรรม เช่น สารวจละแวกที่อยู่อาศัย (สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ที่ทาการไปรษณีย์ ร้านร้อยเยน
ฯลฯ ตั้งอยู่ทใี่ ด โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นพร้อมทัง้ ทาแผนที่ และนามารายงานหน้าชัน้ เป็นภาษาญี่ปุ่น) สารวจ
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เมืองโตเกียว/ โอซาก้า (แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมสารวจสถานที่ที่มชี ื่อเสียงในเมืองโตเกียว/ โอซาก้า พูดคุยกับคนในท้องถิ่น
ถ่ายรูปฯลฯ จากนั้นกลับมารายงานผลเป็นภาษาญี่ปุ่น) ทัศนศึกษาสถานที่ที่มชี ื่อเสียงในย่านโตเกียว/โอซาก้า เยี่ยมชมและ
ดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
2) สื่อการสอน เป็นการแนะนาสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสื่อการเรียนการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นทีส่ ามารถนาไปใช้กับผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม
3) ความเข้าใจญี่ปุ่น ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้ เดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้ให้
เช่น เขียนพูก่ ัน พิธีชงชา
4.3 ผู้เข้าร่วมการอบรม
ครูชาวไทยซึง่ เป็นสมาชิกของJTAT (ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาฯลฯ) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาก่อน
5.วิธีดาเนินการและผลการวิจยั
5.1 วิธดี าเนินการวิจัย
สารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ โดยใช้แบบสอบถาม และเมือ่ ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทาง
กลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยได้ระยะหนึ่ง ผู้วิจัยสารวจติดตามผลว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนีม้ ีผลอย่างไรบ้างต่อ
ผู้เข้าร่วม กล่าวคือผูเ้ ข้าร่วมโครงการคิดว่าตนเองมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น การสอน
ภาษาญี่ปุ่น และความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ยังสารวจความ
คิดเห็นของผู้ดาเนินงานโดยการสัมภาษณ์
5.2 ผลการวิจัย
5.2.1 ผลการประเมินโครงการ
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสรุปผลของผู้เข้าร่วมทีเ่ ลือกตอบ “พึงพอใจ
มาก” และ “พึงพอใจ” เป็นร้อยละได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงการ
ปีค.ศ.2008 ปีค.ศ.2009 ปีค.ศ.2010 ปีค.ศ.2011 ปีค.ศ.2012
ภาพรวม
100
100
100
100
100
100
94.4
100
100
100
ความเข้าใจญี่ปุ่น
100
100
100
100
98.3
ภาษาญี่ปุ่น
100
100
95.7
100
96.6
สื่อการสอน
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
15
16
21
28
60
จากผลการประเมินความพึงพอใจโครงการในภาพรวม สามารถกล่าวได้วา่ โครงการนี้ประสบความสาเร็จเป็น
อย่างสูง เนื่องจากผู้เข้าร่วมต่างพึงพอใจกับเนื้อหาในการอบรมเป็นอย่างมาก
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5.2.1 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
หลังจากที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยได้ระยะหนึ่ง ผู้วิจัยได้สารวจความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการในครัง้ ที่ 1-3 รวม 51 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 33 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา 27 คน อาจารย์ระดับอุดมศึกษา 6 คน ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉลี่ย 5 ปี คน
ที่มีประสบการณ์การสอนมากที่สดุ คือ 20 ปี น้อยที่สุด คือ 8 เดือน ร้อยละ 97 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ใน
การเข้าร่วมโครงการ คือ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่น และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเมื่อ
ถามว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วคิดว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงั้ ใจไว้หรือไม่ ผู้เข้าร่วมทุกคนตอบว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีต่ ั้งใจไว้ โดยร้อยละ 63.6 ตอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ได้อย่างครบถ้วน และร้อยละ
36.4 ตอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีต่ ั้งใจไว้ได้ในระดับหนึ่ง เนือ่ งจากระยะเวลาโดยรวมของโครงการสั้นเกินไป ทาให้ไม่
สามารถทากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ อาจเพราะตั้งความคาดหวังไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของโครงการ เช่น อยาก
เรียนรู้วิธีการทาอาหารญี่ปุ่น จึงทาให้คดิ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ได้ในระดับหนึ่ง
เมื่อถามว่ากิจกรรมทีย่ ังคงเหลืออยู่ในความทรงจาและคิดว่าเป็นประโยชน์คือกิจกรรมใด กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม
ตอบว่ารู้สึกประทับใจและคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดคือกิจกรรมการรวบรวมสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น (ร้อยละ 87.8)
และเมื่อถามว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ คิดว่าตนเองมีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
1)ด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ร้อยละ 78.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ โดยส่วนใหญ่
ตอบว่ามีแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเรียนด้วยตนเองผ่านทางสื่อการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ฯลฯ
ทั้งนี้ เหตุที่ทาให้มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการจัดให้เป็นโอกาสให้ตนได้
ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับเจ้าของภาษา ทาให้เกิดความมั่นใจในภาษาญี่ปุ่นของตนมากขึ้น และกล้าที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่น
สื่อสารกับคนญี่ปุ่น หรืออ่านเอกสารภาษาญี่ปุ่นทีเ่ ต็มไปด้วยอักษรคันจิ
2)ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
ร้อยละ 93.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการมีความเปลี่ยนแปลง กล่า วคือมีการนา
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหรือประสบการณ์ที่ได้รับในขณะที่เข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนของตนเอง ทาให้สามารถสอนอย่างมีลาดับขั้นตอน และจากการที่ สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนมีความ
หลากหลายมากขึ้น ทาให้สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเกิดความตระหนักว่าควร
สอนวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสอนภาษา และที่สาคัญคือเกิดความมั่นใจในการสอนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
จากการสอบถามว่าได้นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการสอนอย่างไรบ้าง พบผลที่
น่าสนใจดังตัวอย่างต่อไปนี้ เล่าประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน จัดกิจกรรม
เลียนแบบกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมที่ญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น（5） เช่น กิจกรรมสารวจชุมชนที่ตั้งอยู่
บริเวณรอบโรงเรียน หรือกิจกรรมสัมภาษณ์นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ุ่น จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสนทนาให้มากขึ้น
มอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ในส่วนการจัดเตรียมสื่อการสอนพบว่ามีการนาแผ่นพับโฆษณา
ใบปลิวฯลฯ
ที่เป็นเอกสารจริงที่พบใน
ชีวิตประจาวันที่ญี่ปุ่น รวมทัง้ รูปถ่ายต่างๆ มาใช้เป็นสื่อการสอน อีกทั้งยังมีการจัดทาชีทเสริมโดยอ้างอิงความรู้ที่ได้รับจาก
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การอบรม พยายามใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเตรียมการสอนและจัดทาสื่อการสอน
3)ด้านความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ร้อยละ 90.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการมีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ จากการที่
ได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยตนเอง ทาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นมากขึ้นกว่าเดิม มีความมั่นใจที่จะอธิบายและสามารถสอนหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งทาให้เกิด
ความสนใจทีจ่ ะเรียนรู้เรื่องราวบางเรื่องอย่างเจาะลึกมากขึ้น และมีการนามาปรับใช้ในการทางานและการดาเนินชีวติ ของ
ตน เช่น เรื่องการรักษาเวลา นอกจากนี้ ยังทาให้สามารถทางานร่วมกับผู้สอนชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เนื่องจากมี
ความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นทาให้สามารถยอมรับความแตกต่างได้มากกว่าเดิม
หลังจากกลับมาปฏิบัตงิ านที่ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมโดยส่วนใหญ่มีความพยายามทีจ่ ะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงเมื่อต้องสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในงานประจาปีของโรงเรียน เช่น การ
พับกระดาษโอริงามิ การทาอาหารญี่ปุ่น
4)ด้านอื่นๆ
ร้อยละ 60.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการ ตนเองได้รับมิตรภาพทีด่ ีจากผู้เข้าร่วม
โครงการเดียวกัน หลังจากการอบรมมีการสร้างเครือข่ายและติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสอนฯลฯ อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้จากการได้สัมผัสการทางานอย่างทุ่มเทและตั้งใจจริงของคนญี่ปุ่น ทาให้ตนตั้งเป้าหมายและมีความตัง้ ใจในการ
สอนเพิ่มขึ้น
5.2.3 สิ่งที่ผู้ดาเนินงานได้เรียนรู้
จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงานของทางJTATรวม 8 คนสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1)ประสิทธิผลของโครงการ
เนื่องจากโครงการในลักษณะนี้มอี ยู่น้อย อีกทั้งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการนั้นกาหนด เช่น อายุ
ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น ทาให้ครูชาวไทยหลายคนไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้ หรือหากกรณีที่มคี ุณสมบัติตรงตามนั้น แต่เนื่องจากระยะเวลาการอบรมต่าสุดคือ 2 เดือน และการอบรมจัดขึ้น
ในช่วงเปิดภาคเรียนของไทย ทาให้การขอลางานเพื่อไปเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นไปได้ยาก อีกทั้ง บางคนมีภาระที่ต้อง
ดูแลครอบครัวไม่สามารถห่างจากครอบครัวไปเป็นเวลานาน โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น
ของJTAT จึงช่วยขยายโอกาสทาให้ครูชาวไทยซึง่ ประสบปัญหาต่างๆ ข้างต้นสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้
แม้ว่าระยะเวลาของโครงการจะประมาณ 3 สัปดาห์ แต่ผู้เข้าร่วมต่างรู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ที่เป็น
เช่นนั้นเพราะว่าโครงการเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนภาษาเป็นแบบเน้นประสบการณ์การใช้ภาษา （羽
太園・西野藍 2012）ผู้เข้าร่วมรู้สึกสนุกสนานกับการได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารจริง และบางกิจกรรมเป็นลักษณะของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผู้เข้าร่วมใช้ความสามารถเท่าที่มีในการพยายามแก้ปัญหาหรือทาภารกิจต่างๆ ที่กาหนดให้ และ
เมื่อสามารถทาได้สาเร็จจึงทาให้เกิดความมั่นใจและเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ต่อไป กล่าวได้ว่าประสบการณ์ที่
ได้รับที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทาให้อยากพัฒนาความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และจากจุดนี้ทาให้ผู้เข้าร่วมคิดได้ว่าหากนาประสบการณ์ดังกล่าวกลับไปประยุกต์ใช้ในการสอน ก็
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น่าจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนเช่นเดียวกันกับความรู้สึกที่ตนได้สัมผัสมา ด้วยเหตุนี้โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์
กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี
2)ความสาคัญของการทีJ่ TATเป็นผู้จัดและดาเนินโครงการ
จากการที่ครูชาวไทยช่วยกันคิดและวางแผนการจัดโครงการ รวมทั้งประสานงานกับ JF โดยJTATขอให้ครูชาว
ไทยของ JF กรุงเทพฯ ช่วยทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทาง JF ทาให้การเตรียมงานและการดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ครูชาวไทยเข้าใจสภาพการณ์ และความต้องการของครูชาวไทยด้วยกัน คนที่ไม่เคยเดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่นอยากมีประสบการณ์แบบใด สิ่งใดจะเป็นประโยชน์กับการปรับปรุงการสอนฯลฯ เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการนี้จงึ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม ซึ่งหากเป็นโครงการที่มีผู้เข้าร่วมหลายเชื้อชาติคงไม่สามารถทา
เช่นนี้ได้ ในขณะเดียวกัน เนือ่ งจากผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นคนไทย และตลอดการอบรมก็มีผู้ประสานงานจากJTATร่วม
เดินทางไปด้วย ทาให้สามารถช่วยเหลือผู้เข้าร่วมที่รู้สึกเป็นกังวลกับความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่ ได้ นอกจากนี้ จากการ
ใช้ชวี ิตและทากิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทาให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนิทสนมคุ้นเคย สร้างเครือข่ายในหมู่
ผู้เข้าร่วมเพื่อใช้ตดิ ต่อสื่อสารหลังจากที่เดินทางกลับมาประเทศไทย รวมทั้งยังใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
3)ความตระหนักในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
จากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดได้สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนของ
ประเทศไทยและสามารถตอบสนองความต้องการของครูชาวไทยได้เป็นอย่างดี ทาให้ผู้ดาเนินงานตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาและดาเนินงานโครงการอบรม โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้คิดหาหนทางที่
จะนาประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้ในญี่ปุ่นกลับไปใช้ปรับปรุงการสอนของตนเอง อีกทั้งโครงการยัง
จัดในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้สอนและระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน จากการคิดหา
หนทางเอง การเรีย นรู้ แบบร่ว มมื อกั น ท าให้ม องย้อ นกลั บมาในภาพการทางานของ JTATซึ่ งเป็น การรวมตั วกั นของ
คณะทางานในรูปแบบอาสาสมัคร เป็นการทางานร่วมกันระหว่างครูชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นครูในระดับมัธยมศึกษา ครู
ระดับอุดมศึกษา ครูจากJF กรุงเทพฯ ครูโรงเรียนสอนภาษาเอกชนฯลฯ ทุกคนมาช่วยกันคิดและวางแผนเพื่อที่จะหาวิธี
ปรับปรุงการสอนและพัฒนาคุณภาพครูชาวไทย จากรูปแบบการทางานดังกล่าวของJTAT กล่าวได้ว่าเป็นการทางานที่เกิด
จากการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งสาคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่ครูคุณภาพได้ คือการผลิตครูที่สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
6. สรุปผล
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจกับ โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่ นที่ประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยJTATเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมต้องเรียนเนื้อหาไปตามที่ผู้จัดกาหนด
แต่เป็นลักษณะที่ให้ผู้เข้าร่วมเลือกสิ่งที่คิดว่าจาเป็นสาหรับตนเอง เพื่อนากลับไปปรับใช้กับการสอนของตนโดยใช้โอกาส
และสิ่งต่างๆ ที่ทางฝ่ายผู้จัดนาเสนอให้ การให้ผู้เข้าร่วมได้คิดหาหนทางด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงตนเองจึงทาให้โครงการนี้
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมและผู้ดาเนินงานเป็นอย่างมาก สาหรับผู้เข้าร่วม ประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้จริง
การสร้างเครือข่ายในหมู่ผู้เข้าร่วม และการรวบรวมสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนช่วยเพิ่มความมั่นใจในฐานะผู้สอน และ
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ยังช่วยเพิ่มพูนความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย สาหรับผู้ดาเนินงาน เมื่อทราบจากผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดได้สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนของไทยและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของครูชาวไทยได้ ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาและดาเนินงาน
โครงการอบรมในฐานะสมาคมครู
ภารกิจที่จะต้องทาต่อจากนี้ เช่น การจัดโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรับผู้ที่มีประสบการณ์การ
ใช้ชวี ิตที่ญี่ปุ่นรวมทั้งการสารวจติดตามผลการปฏิบัตงิ านหลังเข้าร่วมโครงการ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนผลสาเร็จของ
โครงการ เป็นต้น
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