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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหา

ประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอน วิชาภาษาญี่ปุ่น
สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามหลักสูตร  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
และการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ คณะผู้วิจัยนำชุดการเรียนการสอน  
ที่สร้างขึ้น ตามกระบวนการของการสร้างและพัฒนา  
ชุดการเรียนการสอนไปทดลองใช้เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 4 ภาควิชา
การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปราจีนบุรี จำนวน 39 คน การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คณะผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One-

Group Pretest-Posttest Design ก่อนเริ่มเรียนคณะ  
ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) 

ระหว่างเรียนคณะผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดและ
กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนแล้วให้  
ผู้ เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(Posttest) หลังจากนั้น จึงนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ผลการทดลองปรากฏว่า ชุดการ
เรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.37/80 .26 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่
กำหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
คำสำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น การท่องเที่ยว การโรงแรม ชุด

สื่อการเรียนการสอน 

Abstract

The purposes of this study was to develop and 

validate the efficiency of a teaching and learning 

material package on “Japanese for Tourism and 

Hotel.” according to KMUTNB’s curriculum. There 

were 39 samples who were fourth-year students 

majoring in Department of Tourism and Hotel 

Industrial Management, Faculty of Industrial and 

Technology Management, King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok 
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Prachinburi in this study. The purposive sampling 

technique was used to select the samples. A One-

Group Pretest-Posttest Design was used in this 

experiment. The samples was assigned to finish the 

pretest before learning. They were assigned to finish 

the exercises and activities on the learning. Then the 

posttest was given to the samples at the end of the 

learning. The scores were used to determine the 

efficiency of the material package according to the 

set criteria of 80/80. The results indicated that the 

efficiency of the developed material package was at 

87.37/80.26 which was higher than the criteria set at 

80/80. The posttest scores were significantly higher 

than the pretest scores at the .01 level. 

 
Keyword: Japanese, Tourism, Hotel, Teaching and 

Learning Material Package 

 
1. บทนำ

ปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่ได้รับ
ความนิยมในการเรียนอย่างกว้างขวางจากนักศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ทั่วไปในประเทศไทย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี 
[1] รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (Department of Tourism 

and Hotel Industry Management) คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เหตุผล
หนึ่ ง คื อ เ มื่ อ นั กศึ กษาออก ไปฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ใน  
สถานประกอบการ ได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นในการ
ฝึกงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 [2] 

ในการจั ดการ เ รี ยนการสอนตามหลักสู ตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้น 
จัดให้เปิดวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกภาษาต่าง
ประเทศภาษาที่ 2 กำหนดให้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 

และ 2 วิชาละ 3 หน่วยกิต แล้วจึงเรียนภาษาญี่ปุ่น

สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 หน่วยกิต จะ
เห็นได้ว่า ผู้ เรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพียง
ประมาณ 96 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วจึงเรียนภาษาญี่ปุ่นใน
สายวิชาชีพ 

คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจเอกสาร ตำรา รวมทั้ง
ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการ  
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จากสถาบันที่จัดการเรียน
การสอนในวิชาดังกล่าว รวมทั้งในท้องตลาดทั่วไปที่มี
จำหน่ายอยู่ในขณะนี้ พบว่ามีตำราภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย
จนถึงตำราภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับสูง แต่สำหรับตำรา
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้ว พบว่าเป็นตำรา
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3   

มาแล้ว (ต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 600 ชั่วโมง)   
เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะ
ทางที่แตกต่างไปดังกล่าว ซึ่งปัญหานี้สถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหลายแห่งกำลัง
ประสบอยู่เช่นกัน ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรมได้เท่าที่ควร 

ชาญชัย [3] กล่าวว่าสื่อเป็นองค์ประกอบหลักของ
การจดัการเรยีนการสอน เพราะอาจกลา่วไดว้า่การเรยีนรู้
ของผู้เรียนประสบความสำเร็จหรือไม่ มีปัจจัยสำคัญอยู่
ทีก่ารใชส้ือ่การสอนของคร ูนอกจากนี ้มณฑล [4] เหน็วา่
ชุดการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง   
ทีจ่ะชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เพราะชุดการสอนเป็นการนำสื่อการสอนหลายประเภท
มาใช้ร่วมกันในรูปแบบของสื่อประสมที่มีการจัดระบบ
การสอน ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียน  
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การเรียน
การสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและ  
การโรงแรมเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ จากสภาพการณ์
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ปัญหาและความสำคัญของสื่อในการจัดการเรียน  
การสอนทีก่ลา่วมา คณะผูว้จิยัจงึสนใจทำการวจิยัพฒันา
ชุดสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวในครั้งนี้  

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อสร้ างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียน  
การสอน วิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและ  
การโรงแรม ตามหลกัสตูรสาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม
การท่องเที่ ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยี  
และการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
1.2 สมมติฐานของการวิจัย

1. ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หลัง
จากเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนที่สร้าง 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ชุดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ

การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในรูป
แบบใหม่ที่เหมาะสมกับหลักสูตร ซึ่งแสดงให้เห็นความ
เป็นผู้นำด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 

2. เกิดการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4   
(ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน) สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ  
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 
จำนวน 39 คน ด้านภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง คือ
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3. ยกระดับคุณภาพนักศึกษา ด้านการใช้ภาษา 
ต่างประเทศในงานอาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4. เป็นตัวอย่างและแนวทางในการพัฒนาชุดการ
เรียนการสอนเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

5. สามารถขยายผลไปสู่นักศึกษาและคณาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนในวิชา
ดังกล่าว 

6. สามารถขยายผลไปสู่กำลังคนงานภาคอุตสาห-  
กรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในอนาคตต่อไป 

 
2. วิธีดำเนินงานวิจัย

คณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น

ทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา   
ต่างประเทศ จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดทำชุดสื่อ  
การเรียนการสอน การใช้ชุดการเรียนการสอน การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาชุดการเรียนการสอน คณะผู้วิจัยนำ  
รายละเอียดรายวิชาของวิชาภาษาญี่ปุ่น 1, 2 ซึ่งเป็น
วิชาบังคับก่อนและวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และวชิาภาษาญีปุ่น่สำหรบัการทอ่งเทีย่ว
และการโรงแรม มาพิจารณารายละเอียดรายวิชา   
ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องระหว่างวิชากันดังนี้คือ 
นักศึกษาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ในปีที่ 2 เทอม 2 

ประมาณ 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นปิดเทอมภาคฤดูร้อน 3 

เดือน แล้วจึงเรียนญี่ปุ่น 2 ปีที่ 3 เทอม 1 ประมาณ 48 

ชัว่โมง จากนัน้หยดุปดิเทอมและฝกึงานดา้นการทอ่งเทีย่ว
และการโรงแรมและปิดเทอมภาคฤดูร้อนรวมเวลาทั้งสิ้น
ประมาณ 8 เดือน แล้วจึงเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ  
การท่องเที่ยวและการโรงแรมในปีที่ 4 เทอม 1  

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยนำมา
ประชุมระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเลือกหัวข้อ
เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับสร้างชุดการเรียนการสอน  
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า หลังจาก
ที่ผู้เรียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 แล้ว ผู้เรียนต้องเว้น
ช่วงการเรียนภาษาญี่ปุ่นไปนาน ทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่สามารถจดจำเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแล้วได้ดีนัก เพื่อ
ความต่อเนื่องในการเรียนในช่วงแรกของการเรียน
ภาษา ญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมควร
ทบทวนองค์ความรู้เดิม และเชื่อมต่อองค์ความรู้ใหม่ 
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การเลือกตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินชุดการเรียนการสอน 

หลังจากผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบแล้วนำแบบ 
ทดสอบไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อหาค่าความยาก-
ง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน การวิเคราะห์
ใช้สูตร KR#20 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้คือ 

จำนวนข้อสอบ = 44 ข้อ 
จำนวนผู้ทำข้อสอบ = 29 คน 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต = 32.207 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.692 

ค่าความเชื่อมั่น (KR#20) = 0.856 

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถนำไปใช้ในการทดสอบได้  

5. เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้แผนการ
ทดลองแบบ Single-Group Pretest-Posttest Design 

[5] มีลักษณะการทดลองดังรูปที่ 1 

การวิจัยเชิงทดลองลักษณะนี้ ข้อดีก็คือมีความ
เที่ยงตรงภายใน กล่าวคือการสอบก่อนและสอบหลัง 
การเรียนในการทดลองทำให้สามารถเปรียบเทียบผล
การทดลองได้ คณะผู้วิจัยตรวจสอบพื้นความรู้ของ  
ผู้เรียนภาคทฤษฎีโดยการทำแบบทดสอบจำนวน 30 
ข้อ จากนั้นดำเนินการสอนตามเนื้อหา วิธีการ ขั้นตอน 
กิจกรรม และใช้ชุดการเรียนการสอนตามที่คณะผู้วิจัย
ได้ออกแบบไว้ ครั้งละ 3 ชั่วโมง 10 ครั้ง รวมเป็นเวลา 
30 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน   

ด้วยการใช้ประสบการณ์การฝึกงานของผู้เรียน จึง
กำหนดให้มีการเรียนในหัวข้อ การฝึกงานของ
ข้าพเจ้า เป็นลำดับแรก แล้วจึงตามด้วยบทเรียนใน
หัวข้อ การกล่าวต้อนรับทักทายในงานมัคคุเทศก์
การอธบิายกำหนดการทอ่งเทีย่วการนำชมสถานที่
ท่องเที่ยว การอธิบายวัฒนธรรมชาวพุทธ การ
แนะนำงานเทศกาล และงานต้อนรับหน้าห้อง
อาหาร (Hostess) และงานจัดเลี้ยง (Banquet 

Service) หลังจากกำหนดหัวข้อเรื่องแล้วจึงจัดทำ
เนื้อหาและชุดการเรียนการสอน ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของ เอดการ์ เดล 
มาเป็นแนวทางในการออกแบบชุดการสอน กล่าวคือ 
จัดให้มีสื่อกิจกรรมสถานการณ์จำลองและประสบการณ์
นาฏการณ์ ซึ่งเป็นสื่อประเภทที่สามารถสร้างความ
คงทนทางการเรยีน ภายหลงัเรยีน 2 สปัดาห ์มแีนวโนม้
สูงถึง 90% ของสิ่งที่พูดและกระทำ นอกจากนี้ยังจัดทำ
สื่อซีดีเสียงตั้งแต่ระดับคำศัพท์ วลี ประโยค และ  
เนือ้เรือ่ง เพือ่การเรยีนรู ้ฝกึฝน การออกเสยีงและการพดู
อย่างเป็นธรรมชาติ และสื่อเพาเวอร์พอยท์ที่ออกแบบ
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยประสาทตาและหูในเวลา
เดียวกันอีกทั้งยังออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน  
ได้อีกด้วย  

เมื่อสร้างชุดการเรียนการสอนฉบับร่างแล้ว คณะ 
ผู้วิจัยนำเสนอผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ทำการ
ประเมินชุดการเรียนการสอนต่างๆ เช่น ข้อบกพร่อง 
ภาษาที่ใช้ เนื้อหา และความถูกต้อง เหมาะสม เป็นต้น 
โดยใช้แบบประเมินชุดการเรียนการสอน นำแบบ
ประเมินชุดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้น
คณะผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงชุดการเรียน  
การสอน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ได้ชุดการเรียน
การสอนฉบับสมบูรณ์ 

3. กำหนดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งซึง่เปน็
นักศึกษาชั้นปีที ่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและ  
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี จำนวน 39 คน 

Group Pretest Treatment Postest 

A          O          X           O 

   (39คน)            (ระยะ ก.ค.-ก.ย. 52) 

รูปที่1 แสดงแผนการทดลองแบบ Single-Group 

Pretest-Posttest Design 
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ปีพุทธศักราช 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมระหว่างเรียน เมื่อ
สิน้สดุการเรยีน คณะผูว้จิยัใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัยคือ 
วิเคราะห์แบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สูตร 
KR#20 และสถิติที่ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าความ 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  

 
3.ผลการวิจัย
3.1ชุดการเรียนการสอนที่ได้

ชุดการเรียนการสอนที่ได้ มีดังนี้ 
1. ตำราภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและ  

การโรงแรม เล่ม 1 (  I) ตาม
หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จำนวน 1 เล่ม 

2. เพาเวอร์พอยท์ 28 ไฟล์ ประกอบด้วย  
-第  1  1   

-第 1  2  

-第 1  3  

-第  1  4 ԁ  

-第 2  1  

-第 2  2  

-第 2  3 ԁ  

-第 3  1   

-第 3  2  

 

-第 3  3   

-第 3  4 ҅   

-第 3  5   

-第 3  6  

  

-第 3  7  

 

-第 3  8   

-第 3  9 ҅  

-第 3  10   
-第 4  1  

-第 4  2  

-第 4  3 お祭り：日本のお正月  

-第 4  4 お祭り：タイのしゃみの日  
-第 4  5   
-第 4  6   

-第 4  7   
-第 5  1 宴会  

-第 5  2  

-第 5  3  

-第 5  4  

3. สื่อกิจกรรม/เทคนิควิธีการ 9 กิจกรรม ดังนี้ 
-第 1  1   

-第 1  2  

-第 2  1 旅行の予定： 

  

-第 2  2 旅行の予定： 

  

-第 3  1  

-第 4  1  

-第 4  2 お祭りの案内 

-第 5  1   

-第 5  2  

4. ซีดีรอมเสียง 34 ไฟล์ ประกอบด้วย 
-第 1  1   

-第 1  2  

-第 1  3  

-第 1  4 ԁ  

-第 2  1  

-第 2  2  

-第 2  3 ԁ  

-第 2  4  

-第 3  1   

-第 3  2  

 

-第 3  3   
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-第 3  4 ҅   

-第 3  5   

-第 3  6  

  

-第 3  7  

 

-第 3  8   

-第 3  9 ҅  

-第 3  10   

-第 4  1  

-第 4  2  

-第 4  3 お祭り：日本のお正月  

-第 4  4 お祭り：タイのしゃみの日  

-第 4  5   

-第 4  6   

-第 4  7   

-第 5  1 宴会  

-第 5  2  

-第 5  3  

-第 5  4  

-第 5  5 宴会： 

 

-第 5  6  

-第 5  7 宴会： 

 

-第 5  8  

-第 5  9  

 
3.2 ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพชดุการเรยีนการสอน

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการเรียนการ
สอน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางที่1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดการเรียน

การสอน 

รายการ N .ΣX ร้อยละ

คะแนนการทำแบบฝึกหัด 39 6815 17474 87.37 

คะแนนการทำแบบทดสอบ 39 939 24.08 80.26 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนในการทดลองชุดการ
เรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 39 คน ทำ
แบบฝึกหัด ในการประเมินผลระหว่างเรียนได้ถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 87.37 ของคะแนนรวมทั้งหมดของแบบ
ฝึกหัดทุกข้อซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่กำหนดไว้ 
และผู้เรียนสามารถทำข้อสอบในแบบทดสอบวัดผล  
สมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนไดถ้กูตอ้งคดิเปน็
ร้อยละ 80.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น แสดงว่าชุดการเรียนการสอน เรื่องภาษาญี่ปุ่น
สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่คณะผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตั้งไว้ 

 
3.3ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนน
ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผล  
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่2  แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้า 

ทางการเรียน 

การทดสอบ N ΣD ΣD2 t 

ก่อนเรียน 39    

หลังเรียน 39 648 11182 31.39 

 
จากตารางคา่ t ที ่df = 40 α = 0.01 เทา่กบั 2.423 

แตค่า่ t ทีค่ำนวณไดด้งัแสดงในตารางที ่2 เทา่กบั 31.39 

มากกวา่คา่ t จากตาราง (31.39 > 2.423) ดงันัน้คา่เฉลีย่
ของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจึงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการเรียนด้วยชุด
การเรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นทำให้ผู้เรียนมี
ความรู้สูงขึ้น 

 
4. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า 
1. ชุดการเรียนการสอนเรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับ

การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม ตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสิทธิภาพ
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เท่ากับ 87.37/80.26 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. การทดสอบผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนการสอน มี
ความแตกตา่งกนัทีร่ะดบัความมนียัสำคญั 0.01 แสดงวา่
ชุดการเรียนการสอน เรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับการ  
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สูงขึ้น 

 
5. อภิปรายผล

จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ชดุการเรยีนการสอน
เรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป็น  
ไปตามสมมติฐานของการวิจัยโดยมีค่าประสิทธิภาพ   
ตัวแรก ที่ได้จากคะแนนทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
เฉลี่ยร้อยละ 87.37 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่กำหนด
ไว้ และมีค่าประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80.26 สูงกว่าเกณฑ์   
80 ตัวหลังที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
จึงอาจกล่าวได้ว่าชุดการเรียนการสอนเรื่อง ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่คณะผู้วิจัย  
สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลที่ได้จากการนำชุดการเรียนการสอน ทดลอง
สอนให้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนการสอนที่ได้จากการทดลองอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้
เนื่องจากองค์ประกอบหลายประการ กล่าวคือประการ
แรก ชุดการเรียนการสอนที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล 
(Edgar Dale’s Cone of Experience) อ้างใน [6] ในการ
เรียนการสอน โดยออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
จากสื่อหลากหลายชนิด ตามความถนัดของผู้เรียนที่มี
รูปแบบการเรียน (Learning Styles) แตกต่างกันไป ซึ่ง
สามารถจำแนกออกเป็น 3 แบบคือ การฟัง การดู และ
การกระทำ [6] รูปแบบการเรียนจะมุ่งถึงเรื่องของ  
สภาพการณ์ที่ทำให้ผู้ เรียน มีการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
ผู้เรียนบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการฟัง จึงจัดอยู่

ในกลุ่มรูปแบบการเรียนทางโสตประสาท (Auditory 

Learning Style) บางคนอาจอยู่ในกลุ่มรูปแบบการเรียน
ทางทัศนะ (Visual Learning Style) เนื่องจากสามารถ
เรียนได้ดีที่สุดด้วยการดู ในขณะที่คนอื่นๆ อาจเรียนได้
ดีที่สุดด้วยการกระทำ จึงจัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบการเรียน
ทางการเคลื่อนไหว (Kinesthetic Learning Style)   
ถึงแม้ว่าทุกคนสามารถใช้ทุกรูปแบบการเรียน เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ได้ก็ตาม แต่นักทฤษฎีในเรื่องนี้ อ้างใน 
[6] ให้คำแนะนำว่า แต่ละคนจะมีความชอบและ  
ความพึงใจที่แตกต่างกัน จึงจะเป็นการง่ายกว่ามาก  
หากมีการส่งผ่านความรู้สารสนเทศ ในรูปแบบการเรียน
ที่ผู้ เรียนพึงใจ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงออกแบบให้ชุด  
การเรียนการสอนมีสื่อหลากหลายชนิดด้วยกัน  

เริม่จากหนงัสอืซึง่เปน็สือ่วจันลกัษณ ์ และทศันลกัษณ ์ 
ที่ผ่านการออกแบบ และจัดระบบการเรียนรู้ให้ใกล้เคียง
กับสถานการณ์การใช้งานจริง มีการจัดลำดับ เนื้อหา
วิชาที่เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าของ  
ผู้เรียน มาสู่ประสบการณ์ใหม่ที่ผู้สอนจะสร้างองค์ความ
รูใ้หม ่พรอ้มทัง้มคีำอธบิายเปน็ภาษาไทย มภีาพประกอบ
เนื้ อหาที่ เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหา รวมทั้ ง  
แบบฝึกหัดท้ายบท และกิจกรรมที่สามารถเพิ่ม  
ความเข้าใจ ความแม่นยำ และการนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับสื่อเพาเวอร์พอยท์ 
ที่สามารถสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียนได้ คณะผู้วิจัย
ออกแบบสื่อเพาเวอร์พอยท์ให้ผู้เรียนทุกๆ บทเรียน  
เป็นสื่อเพาเวอร์พอยท์ที่มีความเหมาะสมกับระดับ  
การเรียนรู้และวัยของผู้เรียน พร้อมทั้งมีภาพที่สวยงาม 
เหมาะสม ประกอบการนำเสนอ เพื่อให้เกิดการจดจำ 
ทำความเข้าใจได้ง่าย และเพิ่มความคงทนในความจำให้
มีระยะยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพาเวอร์พอยท์ยังช่วย
ให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้วได้อย่าง
สนุกสนานได้อีกด้วย 

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีการจัดทำไฟล์เสียง  
ด้วยเสียงของเจ้าของภาษาคือ ชาวญี่ปุ่นในทุกๆ บทเรียน   
ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน  
ถูกต้อง ทั้งจังหวะและน้ำเสียง โดยเริ่มจาก คำศัพท์ 
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ประโยค จนกระทั่งเนื้อเรื่องของบทเรียน ผู้ เรียน
สามารถนำมาฟังซ้ำๆ ฝึกบ่อยๆ ได้เท่าที่ตนเอง
ต้องการ สามารถพกพาไปได้สะดวกโดยการโหลดไฟล์
ใส่ mp3, mp4 หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเหมาะสมกับ  
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ 
ยังสามารถนำไปใช้ฝึกฝนตนเองในอนาคตข้างหน้า 
หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วได้อีกด้วย  

ในส่วนของกิจกรรมท้ายบทในแต่ละบท คณะ  
ผู้วิจัยเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมนาฎการณ์ และการ
เลียนแบบประสบการณ์จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นการนำ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผนวกกับ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ได้เรียน คือองค์ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม มาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จำลองที่จัดขึ้น กิจกรรมเหล่านี้จัดอยู่ใน
ลำดับขั้นประสบการณ์รอง (กรวยประสบการณ์ของ  
เอดการ์ เดล) ที่สามารถสร้างความคงทนทางการเรียน 
ภายหลังเรียน 2 สัปดาห์ มีแนวโน้มสูงถึง 90% ของสิ่ง  
ที่พูดและกระทำ รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียน  
กระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้  
ไดอ้ยา่งด ีจงึมคีา่ประสทิธภิาพทางการเรยีนสงู ดงักลา่ว 

ประการที่สอง ยุทธวิธีการเรียนการสอนแบบ  
มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนเชิงรุก   
(Pro-active Approach) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนโดยมี
การวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด รอบคอบ รู้จักและ
รับผิดชอบตนเอง โดยสามารถที่จะคิดสร้างงานจาก
โจทย์ปัญหาแนวกว้างที่ได้รับ ด้วยสติในคุณค่าที่เชื่อมั่น 
จนสามารถผลักดันให้กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ
ลุล่วงไปได้อย่างดี ด้วยความกระตือรือร้น และมีความ
สุข สนุกกับการเรียน และเมื่อพบว่าตนเองทำผิดพลาด
ในบางเรื่องก็พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด  
ดังกล่าวด้วยความใส่ใจ ไม่จมปลักกับปัญหา และโทษ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง [7] เช่น กิจกรรม แจ้งกำหนดการ
ท่องเที่ยวเช้าไป-เย็นกลับ ที่สมมุติให้ผู้ เรียนเป็น
มัคคุเทศก์แนะนำกำหนดการท่องเที่ยวให้ลูกทัวร์ชาว
ญี่ปุ่นฟัง โดยการเขียนกำหนดการนำเที่ยวเองและใช้สื่อ
โปสเตอร์ประกอบการแนะนำด้วย ซึ่งนอกจากจะฝึก

ทักษะการสื่อสารแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมความกล้า 
เพิ่มพูนทักษะการสร้างและการใช้สื่อประกอบการนำ
เสนอ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานจริงอีกด้วย 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ผนวกยุทธวิธีการเรียนการสอน
แบบมุ่งเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach)   

ที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
อย่างแท้จริง โดยการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลองให้มี
โอกาสในการใช้องค์ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ที่ได้เรียนไปแล้ว
ในการทำกิจกรรมในห้องเรียน สื่อสารกับเพื่อนร่วม  
ชั้นเรียน นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังขยายโอกาสในการใช้
ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สารนอกหอ้งเรยีนโดยจดักจิกรรม 
สถานการณ์จำลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
รุ่นน้องที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II) เพื่อสร้าง
ความตื่นเต้น และตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารอีกด้วย นับเป็นยุทธวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สามารถส่งผล ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีในที่สุด 

ประการที่สาม ผู้เรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ชั้นปีที่ 4 มีความคิดรวบยอด (Concept) ความ
เชี่ยวชาญในการเรียนรู้และมีความพร้อมในการพัฒนา
ตนเอง ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในงานอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ตามหลักสูตรภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ  
ทอ่งเทีย่วและการโรงแรม คณะเทคโนโลยแีละการจดัการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เทอม 2 ได้
ฝึกงานในสถานการณ์ประกอบการเป็นเวลา 6 เดือน 
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการฝึกงานแล้ว กลับมาเรียนในชั้น
ปีที่ 4 ส่งผลให้มีวุฒิภาวะและมีความพร้อมในการเรียนรู้
รวมทั้งมีเป้าประสงค์ในการเรียนมากขึ้น นักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ และคาดการณ์ได้ว่า 
การเรยีนและการฝกึฝนตนเอง เพือ่ใหส้ามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง แตกต่างจาก  
การเรียนเพื่อทำคะแนนอย่างไร จึงส่งผลให้เกิดแรงขับ
ภายในในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่าง
จากนักศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โดยส่วนรวมอย่าง
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สิ้นเชิง ตรงกับมุมมองด้านจิตวิทยาของทฤษฎีการ  
เรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivists) [6] ที่  
เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมอยู่ในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของตน การวัดผล
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดจึงขึ้นอยู่กับ ความสามารถของ  
ผู้เรียนในการใช้ความรู้ เพื่อเอื้อประโยชน์ทางด้านความ
คิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ดังนั้น ผู้เรียน
ส่วนใหญ่จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมอยู่ในระดับสูง 

การทดสอบผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนที่คณะ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการทดลองมีค่า t ที่คำนวณได้เท่ากับ 
31.39 มากกว่าค่า t จากตารางคือ 2.423 ในระดับสูงนั้น 
(31.39 > 2.423) เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้สื่อต่างๆ 
ในชุดสื่อการเรียนการสอนในการเตรียมตัวก่อนเข้าชั้น
เรียน และทบทวนบทเรียนหลังจากเรียนในห้องเรียนได้
มากเท่าที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์เสียงที่
สามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่ นอกจากนี้
ยังสามารถจดจำบทเรียนได้ยาวนานด้วยการเรียนแบบ
นาฏการณ์ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อผ่านกระบวนการเรียน
การสอนแล้ว จึงทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 

 
6. ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ในการสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อผลักดันให้  
ผู้เรียนมีความกล้าในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เรียน
ไปแล้วได้นั้น ควรจัดให้มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
(Present) หรือกำหนดสถานการณ์จำลองขึ้น โดยการมี
บทพูดหรือบทสนทนาให้ท่องจำ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความสำเร็จโดยไม่ยากจนเกินไป ทั้งยังสามารถลด
ความเครียด ตัดความกังวลใจ และสร้างความเชื่อมั่น 
ในตนเองให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ หลังจากผู้เรียนผ่าน
ประสบการณ์การท่องจำและนำเสนอหน้าชั้นเรียน หรือ
ทำกจิกรรมตามสถานการณจ์ำลองแลว้จะเกดิการเรยีนรู ้
และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงวิธีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จากนั้นจะสามารถ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริงด้วยความ
กล้าได้ 

ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือ บทพูดหรือบทสนทนาควร
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว หากผู้เรียน
ต้องการนำคำศัพท์ใหม่ หรือหลักไวยากรณ์ใหม่ที่ยังไม่
เคยเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรม ผู้สอนควรอนุญาตให้
ใชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของความรูเ้ดมิ หากมอีงคค์วามรู้
ใหม่มากเกินไป ผู้เรียนมักสับสน กังวลใจ จนอาจนำไป
สู่ความล้มเหลวในการทำกิจกรรมได้ ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความท้อถอย และกลัวที่จะได้รับความล้มเหลวอีก
หากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ผู้สอนควรให้ความสำคัญของ  
การฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างความกล้าในการนำ  
องค์ความรู้ 

2. ในการทดลองครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียน  
ในกลุ่มทดลองร้อยละ 5 มีทักษะการเรียนรู้ภาษา   
ต่างประเทศอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ไม่สามารถเรียนรู้ไป
กับกลุ่มเพื่อนในระดับปกติได้ คณะผู้วิจัยจึงให้ความรู้
เสริมเกี่ยวกับวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 
ได้แก่ วิธีการท่องจำคำศัพท์ การฝึกพูด เป็นต้น โดย
การสาธิตและฝึกปฏิบัติรายบุคคลเพียงคนละ 10 นาที 
จากนั้นพบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน
ในระดับปกติได้ ดังนั้น ในการเรียนการสอนจริง ผู้สอน
ควรสังเกตผู้เรียนแต่ละคน และให้องค์ความรู้เพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องบางประการ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเรียนโดยรวม
อย่างแท้จริง 

3. ในส่วนของสื่อเพาเวอร์พอยท์นั้น การจัดเรียง 
ลำดับขั้นตอนการนำเสนอชิ้นงาน แต่ละชิ้นในสไลด์
หนึ่งๆ เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้สอนควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้
หากจัดลำดับการเสนอ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
เกิดองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่หากการ
จัดเรียงลำดับไม่เหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ช้า 
ดังนั้น ผู้สอนจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่อง  
ดังกล่าวด้วย 
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6.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 1 และภาษาญี่ปุ่น 2 ตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง
เป็นวิชาบังคับก่อน ของวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการ  
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา 
ญี่ปุ่นทั้ง 3 วิชา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทำตำราและสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ที่มีอยู่
ทั่วไปมีวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนแตกต่างจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื กล่าวคือมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นในระยะยาว หากมีการวิจัยพัฒนาชุดสื่อ  
การเรียนการสอนดงักล่าว จะส่งผลให้การเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่ นภายในระยะเวลาการเรียนอันจำกัด   
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 
2 ภาษาอื่นๆ ได้อีกต่อไป 
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