
บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง “ปัญหาของนกัเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยโครงการเอเอฟเอสในประเทศญ่ีปุ่ น” มี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปัญหา สาเหตขุองปัญหาและการแก้ไขปัญหาของนกัเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทย

โครงการเอเอฟเอสในการใช้ชีวิตท่ีประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึงปัจจยท่ีมีสว่นในการแก้ไขปัญหาของนกัเรียน 

 การวิจยันีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดยศกึษาเอกสารและสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เก่ียวข้องทัง้สิน้ 54 คน 

ได้แก่ นกัเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยโครงการเอเอฟเอส 40 คน ครอบควัอปุถมัภ์ชาวญ่ีปุ่ น 7 คน และ

เจ้าหน้าท่ีเอเอฟเสอประเทศญ่ีปุ่ น 7 คน ผู้ วิจยัแบ่งปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัญหาท่ีบ้าน ปัญหาท่ี

โรงเรียนและปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีเอเอฟเอส ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ปัญหาท่ีบ้านท่ีเกิดจากครอบครัวอปุถมัภ์ คือ ปัญหานกัเรียนขาดความเป็นสว่นตวั ปัญหา

ความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว ปัญหาการแสดงความคิดเหน็ของคนญ่ีปุ่ น ปัญหาอาหารการกินและ

ปัญหาสตัวเ์ลีย้ง ปัญหาท่ีเกิดจากนกัเรียน คือ ปัญหาเร่ืองเวลา ปัญหาเร่ืองภาษา และปัญหาเร่ืองความรู้

เก่ียวกบัธรรมเนียมปฏิบตัิของคนญ่ีปุ่ น 

 2. ปัญหาท่ีโรงเรียน เป็นปัญหาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมชัน้เรียน ปัญหาเร่ืองภาษา ปัญหาการ

กลัน่แกล้งและปัญหาการเรียน 

 3. ปัญหากบัเจ้าหน้าท่ีเอเอฟเอส เป็นปัญหาการติดตอ่ผู้ประสานงานและปัญหาการให้ข้อมลูแก่

ครอบครัวอปุถมัภ์ 

 สาเหตขุองปัญหาท่ีพบ คือ ความแตกตา่งทางด้านวิถีการด าเนินชีวิต ด้านพฤติกรรมและด้าน

ภาษา ซึ่งนกัเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาท่ีแตกตา่งกนัไป คือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจาก

บคุคลรอบข้าง นอกจากนัน้ นกัเรียนปรับตวัโดยการสร้างความสนิทสนมผู้ อ่ืน ท าความเข้าใจในความ

แตกตา่งทางวฒันธรรมและสงัเกตพฤตกิรรมของคนญ่ีปุ่ น 

 ปัจจยัท่ีมีสว่นช่วยให้การแก้ไขปัญหาและการปรับตวัของนกัเรียน พบวา่ครอบครัวอปุถมัภ์มีสว่น

ช่วยนกัเรียนในการสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว โดยผา่นการกิจกรรมร่วมกนั สว่นโรงเรียนมี

บทบาทในการช่วยเหลือนกัเรียนด้านภาษา เจ้าหน้าท่ีเอเอฟเอสประเทศญ่ีปุ่ นมีบทบาทในการให้ค าแนะน า

และให้ความช่วยเหลือเมื่อนกัเรียนเกิดปัญหาขึน้ รวมทัง้สง่เสริมให้นกัเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกบั

คนในพืน้ท่ี 

  



Abstract 

 The study of “The Problems of Thai AFS Exchange Student in Japan” are to investigate 

the problem that Thai AFS exchange students experience in Japan, cause of the problems, 

practical way to deal with the problems, and the factor that could help solve the problem 

 This study is of qualitative research design, using primary data, and in-depth interview 

with 54 participants: 40 Thai AFS exchange student, 7 Japanese host families, and 7 AFS staff 

member in Japan. The students’ problems were divided into three types: problems at the host 

families’ house, problem at school, and problems related to AFS staff members. The results are 

as follows. 

 1. The problems that the students experienced at the host families’ home were privacy, 

followed by problems pertaining to the students’ relationship with the family members, Japanese 

people’s expression of the opinion, food, and pets. The problems caused by the students 

themselves were related to time, language, and their knowledge of Japanese customs. 

 2. The problems at school were related to their classmates, language, teasing, and 

studying 

 3. The problems with AFS staff members were contacting coordinators, and giving 

information to host families. 

 The causes of problems were the differences of way of living, behavioral, and language. 

To dealing with problems, each student used different approaches to cope with those situations. 

Practical ways students used to deal with the problems were solve the problems by themselves, 

and reference to others. 

 The adaptations were create a good relationship with the host family and friends, try to 

understand the cultural difference, and being a good observer. 

 The factors that helped solve the problems were as followed. 

 The host families played a role in building a relationship between the students and 

family members by allowing them to engage in activities together The Students’ school helped 

the students with their language problems the most. Finally, The AFS staff members helped the 



students by providing advice and assistance when there was a problem, and by encouraging 

them to join the local community’s activities. 



 


