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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษาของ
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นตามองค์ประกอบของหลักสูตร เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ประเภทการ
วิเคราะห์เอกสาร โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตารางวิเคราะห์องค์
ประกอบของหลักสูตร 7 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายหลักสูตร 2) เป้าหมายระดับรายวิชา 3) จุดมุง่ หมาย
4) เนื้อหา 5) โครงสร้างเวลาเรียน 6) การจัดการเรียนรู้และ  7) การวัดและประเมินผล ผลการวิจัย
พบว่า 1) ด้านเป้าหมายหลักสูตร ทัง้ หลักสูตรไทยและหลักสูตรญีป่ นุ่ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนครอบคลุมด้าน
พุทธิพสิ ยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั โดยหลักสูตรของประเทศไทยเน้นการเป็นพลเมืองดีของชาติยดึ มัน่
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ส่วนหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่ เน้นให้
ปฏิบตั ติ าม บทบัญญัตเิ บือ้ งต้น บทบัญญัตโิ รงเรียน และบทบัญญัตกิ ฎหมายอืน่ ๆ และยังเน้นถึงการ
เป็นพลเมืองดีทตี่ อ้ งเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ได้ชดั เจนกว่าหลักสูตรของประเทศไทย 2) ด้าน
เป้าหมายระดับรายวิชา หลักสูตรของประเทศไทยก�ำหนดเป้าหมายแยกออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 และช่วงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนือ้ หา และแนวทางการเรียนแทรกไว้ทกุ
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ส่วนหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่ ก�ำหนดเป้าหมายระดับรายวิชาแบบรวมทุกชัน้
ปี 3) ด้านจุดมุ่งหมาย ทัง้ หลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรของประเทศญีป่ ่นุ มีการก�ำหนดจุด
มุ่งหมายเพือ่ ให้ผ้สู อนใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้และ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนหลักสูตรของประเทศไทยก�ำหนดจุดมุ่งหมายเป็นราย
ชัน้ ปี โดยให้ผ้เู รียนปฏิบตั เิ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด ส่วน
หลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่ ก�ำหนดจุดมุง่ หมายเป็นรายชัน้ ปี ช่วงชัน้ และแบบผสม 4) ด้านเนือ้ หา ทัง้
หลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรของประเทศญีป่ ่นุ มีการก�ำหนดรายละเอียดของเนือ้ หา ส่วน
หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นมีการแทรกกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกือบทุก
1
2
3

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์
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วิชาและมีการก�ำหนดชัว่ โมงบูรณาการสิง่ ทีเ่ รียนเป็นรายวิชาไว้ในตารางเรียน 5) ด้านโครงสร้างเวลา
เรียน หลักสูตรของประเทศญีป่ ่นุ ก�ำหนดเวลาเรียนเป็นรายคาบ คาบละ 45 นาที  ส่วนหลักสูตรของ
ประเทศไทยก�ำหนดเป็นรายคาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง โดยมีเวลาเรียนในแต่ละชัน้ ปีมากกว่าหลักสูตรของ
ประเทศญีป่ นุ่ 6) ด้านการจัดการเรียนรู้ ทัง้ หลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่
มีการบอกแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกัน แต่หลักสูตรของประเทศไทย
บอกแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ชัดเจนและครอบคลุมกว่าหลักสูตรของ
ประเทศญีป่ นุ่ 7) ด้านการวัดและประเมินผล  ทัง้ หลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรของประเทศ
ญี่ปุ่นมีความเหมือนหรือสอดคล้องกันในเรื่องเอกสารประเมิน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่อง สาระ
ที่ประเมิน วิธีการประเมินและที่มาและแบบฟอร์มของเอกสารการประเมิน
ค�ำส�ำคัญ : การเปรียบเทียบหลักสูตร  หลักสูตรระดับประถมศึกษา  ประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ่

ABSTRACT
This research aims to study the comparative of Thai and Japanese primary education
curricula by configuration of each. This research is Descriptive Research analysis of Documentary
Analysis. The data collected for this analysis can be grouped into seven aspects: 1) aims of the
curricula 2) goals of the course levels 3) targets 4) contents 5) study time structures 6) learning
management and 7) measurement and the evaluation. The results are as follows: 1) The aims
of the curricula: Both curricula aims to develop students by covering the cognitive, affective and
psychomotor domains. 2) The goal of course levels: Thai curriculum is divided into 2 levels. Those
are the third and the sixth grade ones. There are contents and guidelines of learning inserted
in every group of learning contents but the Japanese curriculum is set the goal of course levels
included in every year courses. 3) The targets: Both Thai and Japanese curricula set the targets
for teachers provide guidelines to run learning activities for their students in order to reach the
curriculum’s goals. 4) The contents: Both Thai and Japanese curricula define the details of their
contents. Japanese curriculum is inserts provides activities for students to learn happily in most
courses and set the periods in the classroom timetable for students’ learning integration courses.
5) The study time structures: Japanese curriculum sets the study time at about 45 minutes
per period while Thai curricula is usually about 1 hour per period, thus spending more time in
each annual level. 6) The learning management: Both curricula set the same guidelines for
learning activities but Thai curricula directs these activities more clearly and thoroughly. 7) The
evaluation and measurement: Both of curricula offer similar evaluation documents, however
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there are different in content areas, method evaluation, source documents, and evaluation forms.
KEYWORDS : Comparative Curricula, Primary education curricula, Thai and Japan

บทน�ำ

การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียน
รู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม
การสืบ สานทางวั ฒ นธรรม การสร้ า งสรรค์
จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
ดังที่ ชวลิต ชูก�ำแพง (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ศึกษาเป็นกุญแจส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
และผลิ ต บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพออกมาสู ่ สั ง คม
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์
อย่างมาก การที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นนัน้
จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน องค์ประกอบ
ของการศึกษาที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) ปรัชญาการ
ศึกษา 2) หลักสูตร 3) การสอน 4) การประเมิน
5) ผู้สอน 6) ผู้เรียน และ 7) สถานศึกษา
จากองค์ ป ระกอบของการจั ด การ
ศึ ก ษาดั ง กล่ า วนั บ ได้ ว ่ า หลั ก สู ต รเป็ น องค์
ประกอบที่มีความส�ำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็ น ตั ว ก� ำ หนดเนื้ อ หาทั้ ง หมดที่
ผู ้ เ รี ย นจะต้ อ งเรี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความ
เห็นของ Oliva (2005) ที่ได้ให้ความหมายของ
หลักสูตรไว้ดังนี้ 1) หลักสูตรคือสิ่งที่สอนใน
โรงเรียน 2) หลักสูตรเป็นชุดของวิชาต่าง ๆ
3) หลักสูตร คือ เนือ้ หา   4) หลักสูตรเป็นโปรแกรม
ของการศึกษา 5) หลักสูตรเป็นชุดของวัสดุ
ต่าง ๆ 6) หลักสูตรเป็นตัวก�ำหนดล�ำดับของ
การเรียนรู้ 7) หลักสูตรเป็นชุดของวัตถุประสงค์

ในเชิ ง ปฏิ บั ติ 8) หลั ก สู ต รเป็ น ตั ว ก� ำ หนด
สิ่งที่ต้องเรียน 9) หลักสูตรคือทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโรงเรียนรวมไปถึงชั้นเรียนพิเศษ กิจกรรม
ค�ำแนะน�ำ  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
10) หลั ก สู ต รคื อ สิ่ ง ที่ ส อนให้ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนผ่านทางโรงเรียน 11) หลักสูตร
คื อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ โ รงเรี ย นเป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
วางแผนการ 12) หลักสูตรคือชุดประสบการณ์
ที่ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในโรงเรียน 13) หลักสูตร
เป็นผลลัพธ์ของประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละ
คนจากการเรียนในโรงเรียน
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองนโยบาย
ในการจัดการศึกษาของชาติ หรือเป็นจุดมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และ
หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของ
ครูผู้สอน เพราะหลักสูตรจะก�ำหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษา ได้แก่ การก�ำหนดจุดมุ่ง
หมาย เนือ้ หา แนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและวิธีการวัดผลประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
จุ ด มุ ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รมี ค วาม
ส� ำ คั ญ ต่ อ การควบคุ ม มาตรฐานการศึ ก ษา
เพราะสถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียน
รู้ให้ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรก�ำหนด ดังนั้น
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้จะใช้
เป็นหลักในการควบคุมคุณภาพของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรเป็นแนวทางในการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษา (ปิยะดา พูลทา
จักร, 2554) จึงกล่าวได้ว่า หลักสูตรเป็นเครื่อง
มือในการสร้างคนของชาติให้มปี ระสิทธิภาพ
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในสมัย
รัชกาลที่ 5 นับเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการ
ศึกษาไทยจนทุกวันนี้ หลังจากนั้นประเทศไทย
ก็มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขึน้
อีกเป็นครัง้ ที่สอง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญใน
การปฏิรปู การศึกษาและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
คือ เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้บัญญัติให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
กฎหมายแม่บทในการจัดการการศึกษา เพื่อ
น�ำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง และ
ต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บท
ในการบริหารจัดการการศึกษาขึน้ จากพระราช
บัญญัติดังกล่าวน�ำไปสู่การด�ำเนินการปฏิรูป
การศึกษาในระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2551
แต่ผลของการปฏิรูปนั้นกลับพบว่าระบบการ
ศึกษาของไทยยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพได้ตามที่ตั้งไว้จนน�ำมาสู่การปฏิรูป
การศึกษาครั้งที่สาม พ.ศ. 2552 - 2561 ซึ่ง
ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการไปแล้วกว่า 5 ปี (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนักวิชาการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3, 2557)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปฏิรูป
การศึกษามาแล้วหลายครั้ง แต่ยังคงมีปัญหา
อยู่ โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ครู และบุคคลทางการ
ศึกษา การบริหารจัดการศึกษา ด้านการเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษาที่จัดได้ไม่ทั่ว
ถึง ด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ซึ่ ง ยั ง ไม่ ส ามารถสนอง
ความต้องการของประเทศได้ จากการศึกษา
เอกสาร ต�ำรา บทความทางวิชาการ งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง และสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ศึก ษาในอดีตถึง ปั จจุ บั น พบว่า ยั ง มีป ั ญหา
การศึ ก ษาหลายประการที่ พ บอยู ่ ใ นปั จ จุ บั น
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส�ำนัก
วิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3, 2557)
ถึงแม้วา่ การศึกษาอย่างเป็นระบบของ
ประเทศไทยเริม่ ขึน้ พร้อม ๆ กับประเทศญีป่ นุ่ ใน
รัชสมัยจักรพรรดิเมจิ หรือสมเด็จพระจักรพรรดิ
มุสฮึ โิ ตะ ซึง่ ทรงขึน้ ครองราชย์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2411
– 2455  แต่การศึกษาของญี่ปุ่นเจริญกว่าไทย
ดังที่ วุฒิชัย  มูลศิลป์ (2551) ได้วิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยให้เหตุผลที่การศึกษาของญี่ปุ่น
เจริญกว่าไทย ซึ่งสรุปได้ว่าความสามารถใน
การรับการถ่ายทอดความรู้จากต่างชาติของ
คนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่นพยายามเรียนรู้ความรู้
และเทคนิควิธีจากผู้เชี่ยวชาญและครูอาจารย์
ชาวตะวันตกที่ญี่ปุ่นว่าจ้างเข้ามา จนสามารถ
ด�ำเนินการได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นานนัก และ
ต่อมายังปรับปรุงความรู้และเทคนิควิธีเหล่า
นั้นให้เป็นแบบญี่ปุ่นเอง การยอมรับความคิดที่
หลากหลายและแตกต่าง เป็นความแตกต่างกัน
อีกประการหนึ่งระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ในขณะที่
ไทยพยายามท�ำให้ผู้คนมีความคิดและปฏิบัติ
แบบเดียวกัน แต่ญี่ปุ่นยอมรับความคิดที่หลาก
หลาย เช่น การยินยอมให้มกี ารตัง้ มหาวิทยาลัย
เอกชนทีม่ ปี รัชญาในการเรียนการสอนแตกต่าง
กัน ผลิตคนที่มีความสามารถแตกต่างกันแต่ยัง
มีลกั ษณะร่วมกัน ทางจริยธรรมทีถ่ กู หล่อหลอม
มาตัง้ แต่การศึกษา ภาคบังคับ นอกจากนี้ คาทสึ
ยุกิ ฮาเซงาวะ (2547) ได้กล่าวถึง ความแตกต่าง
ของคนไทยกับคนญี่ปุ่น ดังนี้ 1) ชาวญี่ปุ่นมักจะ
ปฏิบัติตัวตามกฎอย่างเคร่งครัด 2) ชาวญี่ปุ่นมี
จิตส�ำนึกในเรื่องระบบรุ่นพี่ – รุ่นน้องอย่างแรง
กล้า 3) ชาวญี่ปุ่นมักจะเรียกร้องให้มีความรับ
ผิดชอบทางด้านศีลธรรม 4) คนไทยใจเย็น คน
ญี่ปุ่นใจร้อน

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 171
นอกจากนี้ป ระเทศญี่ปุ ่ น ในปั จ จุ บั น
มี ค วามก้ า วหน้ า ทางการศึ ก ษามากกว่ า
ประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นประเทศที่จัดการ
ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก
ประเทศหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการ
จัดระดับการศึกษาของโลก (The World Top
20 Education Poll) ปี ค.ศ. 2015 ที่เป็นการ
ส�ำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200
ประเทศ เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา
ของนักเรียนอายุตงั้ แต่ 3 - 25 ปี โดยเป็นการ
รวบรวมสถิติจาก 6 องค์กรระหว่างประเทศ
ได้แก่ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรื อ ยู เ นสโก (UNESCO) หน่ ว ยข่ า วกรอง
เศรษฐศาสตร์ (EIU) โครงการศึกษาแนวโน้ม
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(TIMSS) และความคืบหน้าในระหว่างการอ่าน
และการเรียนรู้ (PIRLS) ได้จัดล�ำดับการศึกษา
ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในล�ำดับที่ 2 (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2558)
จากความเป็นมาดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าการศึกษาของไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเริ่มต้นในเวลา
ใกล้เคียงกัน แต่มีผลลัพธ์ทางการศึกษาต่าง
กัน และญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีการศึกษาอยู่
ในระดับแนวหน้าของโลก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษา
ของประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ วิเคราะห์
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละองค์
ประกอบของหลักสูตรอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ตามองค์ประกอบของหลักสูตร

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเปรี ย บ
เทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ท่ี
1 – 6 กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยกับ
หลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ค.ศ.
2008 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประเทศญี่ ปุ ่ น
ในองค์ประกอบของหลักสูตร 7 ด้าน ได้แก่
1) เป้ า หมายหลั ก สู ต ร 2) เป้ า หมายระดั บ
รายวิชา 3) จุดมุง่ หมาย 4) เนือ้ หา 5) โครงสร้าง
เวลาเรียน 6) การจัดการเรียนรู้และ 7) การวัด
และประเมินผล

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั้ง นี้
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
2. หลั ก สู ต รระดั บ ประถมศึก ษาปี ที่
1 - 6  ค.ศ.2008 กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
ญี่ปุ่น (Monbukagakusho, 2008)
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล คือ ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของ
หลักสูตร  จ�ำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมาย
หลักสูตร 2) เป้าหมาย 3) จุดมุง่ หมาย 4) เนือ้ หา
5) โครงสร้างเวลาเรียน 6) การจัดการเรียนรู้
และ 7) การวัดและประเมินผล
วิธีการสร้างตารางวิเคราะห์รายการ
องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รระดั บ ชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 6 มีขั้นตอนดังนี้
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1) ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารสร้ า ง
ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร
2) สร้างตารางวิเคราะห์รายการองค์
ประกอบของหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6
3) น�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจ
สอบความเหมาะสม
4) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) เชิงเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความสอดคล้องและความแตกต่างของ
หลักสูตรระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของ
ประเทศไทยกับประเทศญีป่ ่นุ ตามองค์ประกอบ
ของหลักสูตรไทยกับญี่ปุ่น

ผลการวิจัย

การเปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบของ
หลักสูตร  7 ด้านสรุปได้ ดังนี้
1. ด้านเป้าหมายหลักสูตรพบว่า ทั้ง
หลั ก สู ต รของประเทศไทยและหลั ก สู ต รของ
ประเทศญี่ปุ่น มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาครอบคลุม
องค์ประกอบของการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย เพียง
แต่ ห ลั ก สู ต รของประเทศญี่ ปุ ่ น อธิ บ ายราย
ละเอียดโดยให้รายละเอียดของเป้าหมายและค�ำ
แนะน�ำในการด�ำเนินงานที่ชัดเจนกว่าหลักสูตร
ของประเทศไทย โดยหลักสูตรของประเทศไทย
เน้นการเป็นพลเมืองดีของชาติยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริย ์ ท รงเป็ น
ประมุข ส่วนหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นเน้น
ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเบื้องต้น บทบัญญัติ
โรงเรียนและบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ และ
หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นยังเน้นถึงการเป็น
พลเมื อ งดี ที่ ต ้ อ งเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น

มนุษย์ได้ชัดเจนกว่าหลักสูตรของประเทศไทย
2. ด้านเป้าหมายระดับรายวิชา พบว่า
หลักสูตรของประเทศไทยก�ำหนดเป้าหมายแยก
ออกเป็น 2 ช่วงชัน้ คือ ช่วงจบชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 และช่วงจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีราย
ละเอียด เนื้อหา และแนวทางการเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ แทรกไว้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่วนหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่
ก�ำหนดเป้าหมายระดับรายวิชารวมทุกชัน้ ปี โดย
ระบุไว้แบบคร่าว ๆ และก�ำหนดเฉพาะหัวข้อ
การเรียน รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการสอนไว้
ให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
3. ด้านจุดมุง่ หมาย พบว่า ทัง้ หลักสูตร
ของประเทศไทยและหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่
มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และบรรลุผลตามจุดมุ่ง
หมายของหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ แต่หลักสูตร
ของประเทศไทยก�ำหนดจุดมุ่งหมายเป็นราย
ชั้นปี ซึ่งมีลักษณะที่ให้ผู้เรียนแสดงออกโดย
ระบุให้ปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ตามสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด และ
ยั ง สอดแทรกคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา ส่วนหลักสูตรของ
ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนดจุดมุ่งหมายเป็น 3 แบบ
คือ 1) แบบช่วงชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
– 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 และชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 – 6 เช่น วิชาภาษาญี่ปุ่น 2) แบบ
รายชัน้ ปี เช่น วิชาคณิตศาสตร์ และ 3) แบบผสม
ได้แก่ วิชาสังคม โดย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ใช้จุดมุ่งหมายแบบเดียวกัน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้จุดมุ่งหมาย
คนละแบบกัน นอกจากนี้จุดมุ่งหมายหลักสูตร
ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะที่ให้ผู้เรียนเข้าร่วม
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กิจกรรมรายวิชา และมีรายละเอียดประกอบ
เป็นหัวข้อส�ำคัญ และขยายความเพิ่มเติมให้
ผู้สอนน�ำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ระดับชั้นปี หรือช่วงชั้นที่ก�ำหนดในหลักสูตร
แต่ละรายวิชา
4. ด้านเนื้อหา พบว่า ทั้งหลักสูตร
ของประเทศไทยและหลั ก สู ต รของประเทศ
ญี่ปุ่นมีความเหมือนหรือสอดคล้องกันเป็นส่วน
ใหญ่ คือ มีการก�ำหนดรายละเอียดของเนื้อหา
แต่ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยีข องหลั ก สู ต รของประเทศไทยนั้น  
มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิชาการด�ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมของหลักสูตร
ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเปรียบ
เทียบ นอกจากนี้มีความแตกต่างกัน 3 ประเด็น
คือ 1) หลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่ ก�ำหนดเนือ้ หา
เป็นช่วงชั้นและเป็นรายชัน้ ปี ส่วนหลักสูตรของ
ประเทศไทยก�ำหนดเนือ้ หาเป็นรายชัน้ ปีทกุ กลุม่
สาระการเรียนรู้ 2) หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น
ก�ำหนดเนื้อหาที่แทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเกือบทุกวิชา ยกเว้น
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในเนื้อหา แต่ระบุไว้ในเป้าหมายรายวิชา
และ 3) หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นก�ำหนด
ชั่วโมงบูรณาการสิ่งที่เรียนเป็นรายวิชาไว้ใน
ตารางเรียน ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท  ี่ 3 – 6
ซึ่งก�ำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรชัดเจน
5. ด้านโครงสร้างเวลาเรียน พบว่า มี
ความแตกต่างกัน 3 ประเด็นดังนี้
5.1 ค า บ เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
ประเทศญีป่ นุ่ ก�ำหนดช่วงเวลาเรียนเป็นรายคาบ
คาบละ 45 นาที ส่วนหลักสูตรของประเทศไทย
ก�ำหนดเป็นรายคาบ คาบละ 1 ชั่วโมง
5.2 เวลาเรียนรวมหลัก สูตรของ
ประเทศไทยในแต่ละชั้นปีใช้เวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 1,000 ชั่ว โมงต่ อปี ส่ ว นหลัก สูตรของ

ประเทศญี่ ปุ ่ น แต่ ล ะชั้ น ปี ใ ช้ เ วลาเรี ย นดั ง นี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาเรียน 637 ชั่วโมง
30 นาทีตอ่ ปี ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน
682 ชัว่ โมง 30 นาทีตอ่ ปี ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ใช้เวลาเรียน 708 ชั่วโมง 45 นาทีต่อปี และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใช้เวลาเรียน 735 ชัว่ โมง
ต่อปี หลักสูตรของประเทศไทยใช้เวลาเรียนใน
แต่ละชั้นปีมากกว่าหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น
ในทุกระดับชัน้
5.3 เวลาเรียนทั้งหมดทุกชั้นปีเมื่อ
รวมเวลาเรียนของทุกชั้นปี (ประถมศึกษาปีที่
1 - 6) หลักสูตรของประเทศไทยใช้เวลาเรียน
ทัง้ หมดไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ชัว่ โมง ส่วนหลักสูตร
ของประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาทั้งหมด 5,645 คาบ
หรือ 4,233 ชั่วโมง 45 นาที
6. ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ พบว่ า
ทั้งหลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรของ
ประเทศญี่ปุ่นมีการบอกแนวทางในการด�ำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกัน ส่วนความ
แตกต่างในภาพรวมหลักสูตรของประเทศไทย
บอกแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนชั ด เจนและมี ค วามครอบคลุ ม กว่ า
หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น และได้กล่าวถึง
หลักการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และบทบาทของ
ผูส้ อนและผูเ้ รียน  ซึง่ สะดวกต่อการน�ำไปปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในแต่ละ
ท้องถิ่น นอกจากนี้หลักสูตรของประเทศไทย
ก� ำ หนดการจั ดการเรีย นรู ้ ในลั ก ษณะที่ใ ห้ผู ้
สอนน�ำไปปฏิบัติ ส่วนหลักสูตรของประเทศ
ญี่ปุ่นก�ำหนดการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่ให้
โรงเรียนน�ำไปปฏิบัติ
7. ด้ า นการวั ด และประเมิน ผล พบ
ว่า หลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรของ
ประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่าง แบ่งออกเป็น 3
ประเด็นดังต่อไปนี้
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7.1 สาระที่ ป ระเมิ น หลั ก สู ต ร
ของประเทศไทยก�ำหนดการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) การ
ประเมินระดับชั้นเรียน 2) การประเมินระดับ
สถานศึกษา 3) การประเมินระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา และ 4) การประเมินระดับชาติ โดยใน
ส่วนของการประเมินระดับสถานศึกษายังแบ่ง
การประเมินออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 2) การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 4) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่วนหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ก�ำหนด
สาระที่ประเมินผล แต่ให้อิสระแก่สถานศึกษา
ในการก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิน ผล
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2002) แต่ในกรณีที่
สถานศึกษาต้องการประเมินก็สามารถก�ำหนด
สาระการประเมินได้ตามตัวอย่างแบบบันทึก
การประเมินระดับประถมศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการญี่ปุ่น คือ 1) การประเมินรายวิชา
ซึ่งเทียบได้กับการวัดและประเมินผลการเรียน
รู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรของ
ประเทศไทย 2) การประเมินชัว่ โมงบูรณาการ ใน
หลักสูตรของประเทศไทยไม่ได้ก�ำหนด 3) การ
ประเมินคุณลักษณะ ซึง่ เทียบได้กบั การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรของ
ประเทศไทย และ 4) การประเมินกิจ กรรม
พิเศษซึง่ เทียบได้กบั การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของหลักสูตรของประเทศไทย ส่วนการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสถาน
ศึกษาที่ญี่ปุ่นไม่ได้ก�ำหนด
7.2 วิธีการประเมิน หลักสูตรของ
ประเทศไทยก�ำหนดวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ
ที่ผู ้ ส อนสามารถเลือ กใช้ ไ ด้ มี 12 วิธี ได้ แ ก่
1) การสังเกตพฤติกรรม 2) การสอบปากเปล่า

3) การพูดคุย 4) การใช้ค�ำถาม 5) การเขียน
สะท้อนการเรียนรู้ 6) การประเมินการปฏิบตั ิ 7)
การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 8) การวัดและ
ประเมินด้วยแบบทดสอบ 9) การประเมินด้าน
ความรู้สึกนึกคิด 10) การประเมินตามสภาพ
จริง 11) การประเมินตนเองของผู้เรียน และ 12)
การประเมินโดยเพื่อน (กระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)
ส่วนหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ก�ำหนด
วิธีการประเมินไว้ แต่ให้อิสระแก่สถานศึกษา
ก� ำ หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ด้ ว ยตนเอง(Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and
Technology, 2002)
7.3 เอกสารการประเมิ น แม้ ว ่ า
หลั ก สู ต รของประเทศไทยและหลั ก สู ต รของ
ประเทศญี่ปุ่นมีเอกสารหลักสูตรที่สอดคล้อง
กัน แต่ที่มาของเอกสารที่ต่างกันโดย ปพ.1 – 3
(เอกสารการประเมินตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน) ของหลั ก สู ต รของประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดแบบฟอร์มให้ ส่วน
เอกสารอื่น ๆ สถานศึกษาสามารถก�ำหนดเอง
ได้ ส่วนเอกสารของญี่ปุ่น สถานศึกษาญี่ปุ่น
ก�ำหนดแบบฟอร์มเองทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาไทย
ก�ำหนดแต่สถานศึกษาญี่ปุ่นไม่ได้ก�ำหนด เช่น
1) แบบบั น ทึ ก ผลการเรี ย นประจ� ำ รายวิ ช า
2) แบบรายงานประจ�ำตัวนักเรียน 3) ใบรับรอง
ผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ
ส่วนความเหมือนหรือสอดคล้อง ใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเอกสารประเมิน ทัง้ หลักสูตร
ของประเทศไทยและหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่
มีความเหมือนและสอดคล้องกัน 4 ส่วน คือ
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ของหลั ก สู ต รของประเทศไทย กั บ Seiseki
shoumeisho                  หรือ ใบแสดงการ

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 175
รับรองผลการเรียนของสถานศึกษาญี่ปุ่น
2) ประกาศนี ย บั ต ร (ปพ.2) ของ
หลั ก สู ต รของประเทศไทยกั บ Sotsugyou
shousho                หรือใบประกาศนียบัตร
การส�ำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาญี่ปุ่น
3) แบบรายงานผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
(ปพ.3) ของหลั ก สู ต รของประเทศไทยกั บ
Sotsugyou shoumeisho                หรือใบ
แสดงคุณวุฒิการส�ำเร็จการศึกษาของสถาน
ศึกษาญี่ปุ่น
4) ระเบียนสะสม ของสถานศึกษาไทย
กับ Shogakko jido shido yoroku sanko yoshiki
                                 หรือแบบฟอร์ม
การประเมินของสถานศึกษาญี่ปุ่น

อภิปรายผล

1. ด้ า นเป้ า หมายหลั ก สู ต ร พบว่ า
หลักสูตรของประเทศไทยเน้นการเป็นพลเมือง
ดีของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข อาจเป็นเพราะ
การที่หลักสูตรของประเทศไทยเน้นให้ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ท�ำให้คนไทย มีจุดศูนย์รวม
ของจิตใจและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่งผลให้การเมืองการปกครองประเทศมีความ
เข้มแข็ง
ส่วนหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นเน้น
ให้ จั ด การเรี ย นการสอนโดยให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติเบื้องต้น บทบัญญัติโรงเรียน และ
บทบัญญัตกิ ฎหมายอืน่ ๆ โดยอธิบายเป้าหมาย
หลักสูตรในลักษณะทีใ่ ห้โรงเรียนน�ำไปปฏิบตั ติ อ่
ผู้เรียนนั้น อาจเป็นเพราะเป้าหมายหลักสูตร
ญี่ ปุ ่ น Monbukagakusho (2008) ก� ำ หนด
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ส�ำหรับการพัฒนาพลเมืองญี่ปุ่นให้มีทัศนคติ
ในเชิงรุกทีจ่ ะน�ำจิตวิญญาณมาใช้ในการเคารพ

ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และความเคารพชีวติ ใน
กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่บ้าน โรงเรียน และ
สถานการณ์ทางสังคมอืน่ ๆ มีจติ วิญญาณทีเ่ ป็น
คนใจกว้าง เคารพขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม รักประเทศของตนและบ้านเกิดซึ่ง
ได้เสริมสร้างประเพณี และวัฒนธรรมดังกล่าว
สร้างวัฒนธรรมด้วยความโดดเด่น ให้เกียรติ
แก่จิตวิญญาณของประชาชนมีความพยายาม
ที่จะพัฒนาสังคมประชาธิปไตยและรัฐ เคารพ
ประเทศอื่น ๆ รับผิดชอบต่อสันติภาพของโลก
การพัฒนาของประชาคมระหว่างประเทศ การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความสนใจในการ
ส�ำรวจความเป็นไปได้ในอนาคต
นอกจากนี้การที่หลักสูตรญี่ปุ่นเน้น
ถึงการเป็นพลเมืองที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุ ษ ย์ชั ดเจนกว่าหลั ก สู ต รไทยนั้น อาจเป็ น
เพราะเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแล้ว ส่งผลให้
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเคารพซึ่ ง กั น และกั น
การปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ก็จะเกิดการ
ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ คาทสึยุกิ ฮาเซงาวะ (2547) ที่
กล่าวว่า   ชาวญี่ปุ่นมีจิตส�ำนึกในเรื่องระบบรุ่น
พี่ – รุน่ น้องอย่างแรงกล้า ความสัมพันธ์แบบรุน่
พี่ – รุ่นน้องนัน้ จะมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าเด็ก
คนนัน้ จะเลือ่ นชัน้ ขึน้ มาเป็นนักเรียนมัธยมปลาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือคนท�ำงานก็ตาม ยัง
คงจะต้องให้ความเคารพต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า
หรือมีประสบการณ์มากกว่าตนและในทางกลับ
กันรุ่นพี่ก็จะต้องช่วยเหลือรุ่นน้องในเรื่องต่าง ๆ
ตามบริบทของสังคมและองค์กร
2. ด้านเป้าหมาย พบว่า หลักสูตร
ไทยกับหลักสูตรญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน ใน
เรื่ อ งของช่ ว งชั้ น การก� ำ หนดเป้ า หมาย และ
รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาของเป้ า หมายมี ก าร
อธิบายรายละเอียดที่มากกว่าหลักสูตรญี่ปุ่น
อาจเป็ น เพราะ หลั ก สู ต รของประเทศไทย
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ใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึง่ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(Standards-based curriculum) ที่ก�ำหนดให้
องค์ประกอบของหลักสูตรทั้งหมดเชื่อมโยงกับ
มาตรฐาน (รุ่งนภา นุตราวงศ์, 2551) ซึ่งเขียน
ในลักษณะครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทัง้ นีห้ ลักสูตรมีการ
ก�ำหนดรายละเอียดของเป้าหมายหรือคุณภาพ
ผู้เรียนไว้เป็นช่วงชั้น เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผลในภาพรวมเมื่อผู้เรียนเรียนจบใน
แต่ละช่วงชั้นทั้งในระดับสถานศึกษาระดับเขต
และระดับชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือคุณภาพ
ที่ผู้สอนต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
หลักสูตรก�ำหนด
ส่ ว นหลั ก สู ต รของประเทศญี่ ปุ ่ น ได้
ก�ำหนดเป้าหมายไว้ในระดับภาพรวมซึ่งเขียน
ได้กระชับสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างอิสระ
โดยไม่ระบุวิธี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่
ก�ำหนดวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วน
ของเนื้อหา เช่น ในเป้าหมายวิชาภาษาญี่ปุ่น
ระบุ ว ่ า “เพื่อ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการ
แสดงออก   ความเข้าใจอย่างถูกต้องในภาษา
ญีป่ นุ่ ของนักเรียนเพือ่ เพิม่ ความสามารถในด้าน
การสนทนา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
คิด การจินตนาการและความรู้สึกจากภาษา
เพื่อความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง และ
พัฒนาทัศนคติของการเคารพภาษาญี่ปุ่น” กับ
เนื้อหาวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ด้ า นการฟั ง /พู ด ที่ ร ะบุ ว ่ า “เลือ กรู ป
แบบการพู ด จากสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นคุ ้ น เคยด้ ว ย
ประสบการณ์ของนักเรียน และจดจ�ำเหตุการณ์
ทีจ่ ำ� เป็น จัดเรียงค�ำสัง่ ของเหตุการณ์และพูดใน
ขณะที่ให้ความสนใจกับความแตกต่างระหว่าง
รูปแบบสุภาพและรูปแบบธรรมดาให้สอดคล้อง
กั บ ผู ้ ช ม พู ด ด้ ว ยการออกเสี ย งที่ ชั ด เจนโดย
พิจารณาจากท่าทาง รูปร่างของปาก น�้ำเสียง

และระดับเสียง รับฟังด้วยความสนใจกับทุก
สิ่งที่นักเรียนต้องการที่จะได้ยินหรือเรื่องราว
โดยไม่ต้องพูดนอกเรื่อง ในขณะที่ฟังกันและ
กันอย่างคร�่ำเคร่ง” (Monbukagakusho, 2008)
โดยระบุพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ ซึ่งผู้สอน
สามารถน�ำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ตามเป้า
หมายของหลักสูตร
3. ด้านจุดมุ่งหมาย พบว่า มีความ
เหมือนหรือสอดคล้องกันในเรื่องการก�ำหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
ผลตามจุ ด มุ ่ ง หมายของหลั ก สู ต รที่ ก� ำ หนด
ไว้ และมีความแตกต่างกันในเรื่องการก�ำหนด
ช่วงชั้นของจุดมุ่งหมาย และลักษณะการเขียน
และการก�ำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรของ
ประเทศไทยกับหลักสูตรของประเทศญีป่ นุ่ อาจ
เป็นเพราะหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นต้องการ
ให้แนวทางผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาที่หลักสูตร
ก�ำหนดไว้ เช่น จุดมุ่งหมายในวิชาพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ระบุว่า “เพื่อให้
นักเรียนพัฒนาทัศนคติด้านความร่วมมือและ
ความยุติธรรมและพยายามที่จะด�ำเนินการต่อ
กิจกรรม การออกก�ำลังกายจนวินาทีสุดท้าย
ในขณะที่ให้ความสนใจกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย” (Monbukagakusho, 2008) ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ท�ำให้คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย และมี
ความพยายาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ที่ว่าลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นที่มีความรับผิด
ชอบมากกว่าคนไทย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจุด
มุ่งหมายของหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นที่ให้
ความส� ำ คั ญ ของการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย และเป็ น
คนจริงจังต่อการท�ำงานและตรงต่อเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เอกสิทธิ์ เข้มงวด
(2557) ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมการท�ำงานของ
คนไทย และคนญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันทั้งใน
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เรื่องการให้ความส�ำคัญด้านเวลา การท�ำงาน
หนักความจริงจังในการท�ำงาน และการเคารพ
ระเบียบวินัย
ส่วนหลักสูตรของประเทศไทยก�ำหนด
จุดมุง่ หมายไว้อย่างละเอียดท�ำให้งา่ ยต่อการน�ำ
ไปจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามจุ ด มุ ่ ง หมาย
ของหลักสูตร และมีจุดเด่นที่มีการสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติวิชา
ท�ำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทั้ง
ด้ า นความรู ้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด
ไว้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นก�ำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทย ยึ ด มั่ น              
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ   การประกอบอาชีพ และการ
ศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551)
4. ด้ า นเนื้อหา พบว่ า มีความแตก
ต่างโดยหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นก�ำหนดให้
มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแทรกอยู่ในทุกรายวิชาดังดูได้จาก
เนื้ อ หาวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่
1 – 2 ด้านการอ่าน ที่ระบุ “อ่านโดยการเลือก
หนังสือหรือประโยคและเพลิดเพลินไปกับการ
ได้รับความรู้” ส่วนหลักสูตรของประเทศไทย
ไม่ได้ระบุไว้ และหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น
ยั ง มี ก ารก� ำ หนดชั่ ว โมงบู ร ณาการสิ่ ง ที่ เ รี ย น
อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร ส่วนหลักสูตรของ
ประเทศไทยไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ใ นโครงสร้ า ง

หลักสูตร จากความแตกต่างดังกล่าวถือได้ว่า
หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นมีความโดดเด่นใน
การก�ำหนดแนวทางในการจัดเนื้อหาได้ชัดเจน
และมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินขณะเรียนช่วยให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับ ปริชมน กาลพัฒน์ (2554)
ที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่า “สมองมีการเชื่อม
โยงกับอารมณ์ของคน ในขณะที่อารมณ์ของ
คนก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้โดยอารมณ์จะเป็น
ตัวช่วยในการเรียกความทรงจ�ำเดิมที่เก็บไว้
ในสมองออกมาใช้ ส�ำหรับภาวะของสมองที่
เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ได้แก่ ภาวะของ
สมองที่มีความตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed
alertness) ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงมีหน้าทีใ่ นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในลักษณะ
ที่ทันสมัย เพลิดเพลิน แต่ท้าท้ายและชวนให้หา
ค�ำตอบเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการตืน่ ตัวแบบ
ผ่อนคลาย มากกว่า ความรูส้ กึ เครียด กังวลและ
กดดัน” นอกจากนี้หลักสูตรญี่ปุ่นได้จัดชั่วโมง
บูรณาการ สิ่งที่เรียนแยกเป็นรายวิชาต่างหาก
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ท�ำให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในชั่วโมงบูรณาการของหลักสูตรของประเทศ
ญี่ปุ่น คือ คิดในวิถที างของตัวเองเกี่ยวกับชีวิต
ส่งเสริมคุณภาพและความสามารถที่จ�ำเป็นต่อ
การค้นหาหน้าทีต่ วั เองซึง่ ท�ำให้นกั เรียนน�ำความ
รูไ้ ปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการบูรณา
การด้วยตัวของผู้เรียนเองมากกว่าเป็นการจัด
โดยผู้สอนก�ำหนดตามที่หลักสูตรญี่ปุ่นก�ำหนด
ไว้ (Monbukagakusho, 2008)
ส่ ว นหลั ก สู ต รของประเทศไทยไม่
ได้ ก� ำ หนดรายวิ ช าบู ร ณาการไว้ ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะ
รายวิชาจัดกิจกรรมการบูรณาการโดยไม่มเี วลา
ที่แน่นอนและไม่มีการระบุไว้ในโครงสร้างของ
หลักสูตรอย่างชัดเจนแต่เปิดโอกาสให้ผสู้ อนจัด
กิจกรรมบูรณาการตามลักษณะของกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้หรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรของประเทศไทยมีความ
ยืดหยุ่นและเสนอแนะไว้ในคู่มือแนวทางการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ซึ่งอาจ
เป็นจุดอ่อนที่ท�ำให้ผู้สอนละเลยในการ บูรณา
การอย่างเหมาะสม
5. ด้านโครงสร้างเวลาเรียน พบว่า
มีความแตกต่างกัน 4 ประเด็น คือ คาบเรียน
ระยะเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ระยะเวลาเรียน
ในแต่ละชัน้ ปีและระยะเวลาเรียนทัง้ หมดทุกชัน้ ปี
การที่หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นก�ำหนดระยะ
เวลาเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยใช้เวลา
เรียนทัง้ หมด 5,645 คาบ หรือ 4,233 ชัว่ โมง 45
นาที ส่วนหลักสูตรของประเทศไทยใช้เวลาเรียน
ทัง้ หมดไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ชัว่ โมง ซึง่ การใช้เวลา
เรียนที่น้อยของหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น นับ
เป็นข้อดี เนื่องจากการใช้เวลาเรียนที่น้อยไม่ได้
หมายความว่าการศึกษาไม่ดปี ระเทศชัน้ น�ำทาง
การศึกษาหลายประเทศทีจ่ ดั การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่างก็ใช้เวลาเรียนทีน่ อ้ ยกว่าไทย
ดังตัวอย่าง เช่น 1) ประเทศฟินแลนด์ใช้เวลา
เรียน grade 1 - 2 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 722
ชั่วโมง grade 3 - 4 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 874
ชั่วโมง grade 5 - 6 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 912
ชั่วโมง รวม grade 1 – 6 ใช้เวลาเรียนทัง้ หมด
5,016 ชั่วโมง (ศรินทร เศรษฐการุณย์, 2554
และศรินทร  เศรษฐการุณย์, 2554) 2) ประเทศ
เกาหลีใต้ใช้เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 6 ปี
5,824 คาบ (คาบละ 40 นาที) หรือประมาณ
3,882 ชั่วโมง (วรินทร บุญยิ่ง, 2556)
จากการที่ ป ระเทศต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
เอเซียและยุโรปซึ่งมีการก�ำหนดเวลาเรียนไว้
น้อยกว่าประเทศไทย แต่ประสบผลส�ำเร็จใน
การจั ด การศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพดีก ว่ า และจั ด
ในอันดับต้นของโลก เช่น ฟินแลนด์ เกาหลี
สิงคโปร์ เป็นต้น จึงท�ำให้ประเทศไทยในปัจจุบนั

เริ่มปรับเปลี่ยนเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
เร่ ง รั ด ให้ โ รงเรี ย นพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเวลาเรียนของ
หลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อใช้ในโรงเรียนน�ำร่อง ในปี
การศึกษา 2558 จ�ำนวน 3,831 โรง (กระทรวง
ศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา, 2559)
6. ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ พบว่ า
หลักสูตรทั้งของไทยและญี่ปุ่นมีความเหมือน
กัน คือ บอกแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่วนความแตกต่าง โดย
รวมแล้ว พบว่า หลักสูตรไทยบอกแนวทางใน
การด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนชัดเจน
และมี ค วามครอบคลุ ม กว่ า หลั ก สู ต รญี่ ปุ ่ น
โดยเฉพาะได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้
การที่ ห ลั ก สู ต รไทยก� ำ หนดการจั ด การเรี ย น
รู้ดังกล่าวนั้น เนื่องมาจากต้องการให้ผู้สอน
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาในแต่ละท้องถิ่น และขณะเดียวกัน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาพุ ท ธศั ก ราช
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
ระบุเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียน
เป็นส�ำคัญไว้ในมาตราที่ 24  (1) ซึ่งระบุถึงการ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน  โดยค�ำนึง
ถึง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545)
ส่ ว นหลั ก สู ต รของประเทศญี่ ปุ ่ น
ที่ ก� ำ หนดการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นลั ก ษณะที่ ใ ห้
โรงเรียนน�ำไปปฏิบัตินั้น เป็นเพราะหลักสูตร
ของประเทศญี่ปุ่นไม่ระบุบทบาทของบุคคลใน
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การจัดการเรียนรู้แต่ใช้องค์กรหรือสถานศึกษา
เป็ น หลัก ในการด�ำเนินงานท�ำให้ ง่ า ยต่ อ การ
ที่สถานศึกษาน�ำไปเป็นแนวปฏิบัติท�ำให้การ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันซึ่งช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วม
กันในลักษณะขององค์กรโรงเรียน โดยไม่แยก
ส่วนว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคคลใดหรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
7. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า
มีความเหมือนหรือสอดคล้อง ในเรื่องเอกสาร
ประเมินและมีความแตกต่างกันในเรื่อง สาระ
ที่ประเมิน วิธีการประเมิน และเอกสารการ
ประเมิน ทัง้ นีก้ ารทีห่ ลักสูตรของประเทศไทยได้
ก�ำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลไว้ชัดเจน
นับเป็นข้อดี เนือ่ งจากหลักสูตรของประเทศไทย
เป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐานมีการก�ำหนดตัวชี้
วัดไว้ในชัน้ ปีไว้ชดั เจน และมีการก�ำหนดคุณภาพ
ผู้เรียนเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น จึงมี
การวัดและประเมินผลในระดับชาติ ส�ำหรับ
ระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึง่ ส�ำนักทดสอบ
ทางการศึกษาก�ำหนดให้ใช้แบบทดสอบฉบับ
เดียวกันทดสอบกับนักเรียนทั่วประเทศที่ศึกษา
ในระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบ
การศึกษา, 2556) นอกจากนัน้ ได้ก�ำหนดไว้ใน
การวัดและประเมินผลตามพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ทีร่ ะบุเกีย่ วกับการวัดและประเมิน
ผลไว้ในมาตราที่ 26 ซึ่งมีจุดเน้นในเรื่องการ
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545)
ส่ ว นหลั ก สู ต รของประเทศญี่ ปุ ่ น
ไม่ได้ก�ำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล แต่

ให้อิสระแก่สถานศึกษา ผู้วิจัยมีทัศนะว่า การที่
ไม่กำ� หนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลจากส่วน
กลางส่งผลให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ก็มี
ข้อดี คือ สถานศึกษาสามารถก�ำหนดวิธกี ารวัด
และประเมินผลได้หลากหลายวิธกี ารและเหมาะ
กับสภาพของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำผลการวิจยั ไปใช้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา สามารถน�ำผลการวิจัยครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดหลักสูตรระดับชาติและ
หรือระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการ
ก�ำหนดเนื้อหาที่สอดแทรกกิจกรรมซึ่งมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและโครงสร้างเวลาเรียน
ที่ก�ำหนดเวลาเรียนทั้งหมดน้อยแต่ได้ผลลัพธ์
ทางการศึ ก ษาที่ ดี ข องหลั ก สู ต รของประเทศ
ญี่ปุ่น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บองค์
ประกอบของหลั ก สู ต รในระดั บ รายวิ ช าหรื อ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งหลั ก สู ต รของ
ประเทศไทยกับหลักสูตรญี่ปุ่นในระดับชั้นที่สูง
ขึ้น เพื่อน�ำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัด
เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ดยี ิ่งขึ้น
2) ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บองค์
ประกอบของหลั ก สู ต รของประเทศไทยกั บ
หลักสูตรของประเทศชั้นน�ำทางการศึกษาอื่น
ในอาเซียนหรือยุโรปเพื่อน�ำผลการวิจัยที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดหลักสูตรระดับชาติหรือ
ระดับสถานศึกษาให้ดยี ิ่งขึ้น
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