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ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิของ
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน
บทคัดย่อ
ในการเรียนคันจินั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนทั้งรูป เสียงอ่าน ความหมาย และวิธีใช้ ท�ำให้มีข้อมูล
ทีต่ อ้ งจดจ�ำเป็นจ�ำนวนมาก เป็นเหตุให้การเรียนคันจิเป็นเรือ่ งยาก ดังนัน้ การจะเอาชนะความ
ยากล�ำบากในการเรียนคันจิ จ�ำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ที่ผ่านมาจึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การเรียนคันจิจ�ำนวนมาก แต่งานวิจัยที่ผ่านมาจะมุ่งศึกษาการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียน
เป็นหลัก ในงานวิจยั นีจ้ ะศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รียนและผูส้ อนชาวไทยว่า กลยุทธ์ใดจ�ำเป็น
ต่อการเรียนคันจิ รวมทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และน�ำผล
ทีไ่ ด้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนคันจิ ในงานวิจยั นีท้ ำ� การวิเคราะห์โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น
5 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นรูป เสียงอ่าน ความหมาย การใช้ และกลยุทธ์อนื่ ๆ ผลการวิเคราะห์
พบว่า กลยุทธ์ทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามโดยรวมคิดว่าจ�ำเป็นต่อการเรียนคันจิมากทีส่ ดุ คือ กลยุทธ์
ด้านรูป โดยเฉพาะกลยุทธ์การเขียนซ�ำ้ ๆ ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนและ
ผู้เรียนพบว่ากลยุทธ์ที่ผู้สอนคิดว่าจ�ำเป็นมากที่สุดคือ “เดาความหมายของคันจิจากบริบท”
ส่วนผู้เรียนคือ “เขียนซ�้ำ ๆ”
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A Study of the Thai Perspective
on Kanji Learning Strategies:
the Opinions of Teachers and Learners
Abstract
In order to master Kanji, it is necessary to learn the “writing,” “reading,” “meaning,”
and “usage” of each character. Therefore the relevant information needed to
achieve this mastery is vast and difficult. For this reason it is necessary to use
appropriate strategies to overcome the difficulties in learning Kanji. There has been
a significant amount of research on Kanji learning strategies, however this research
has focused on the strategies that learners use. The purpose of this research
was to investigate the teachers’ and learners’ perspectives and which strategies
are effective in mastering Kanji, and whether there are any gaps between the
teachers’ and learners’ opinions, in order to find ways to improve the teaching of
Kanji in Thailand. This research was conducted by dividing Kanji learning strategies
into five categories: “writing,” “reading,” “meaning,” “usage,” and “other.” The
findings revealed that the strategy that the respondents thought was most crucial
for learning Kanji was “writing,” especially “repeated writing.” In comparing the
opinions between teachers and learners, the strategy that the teachers thought
was most crucial was “guess the kanji’s meaning from context,” and the learners’
opinion in this regard was “repeated writing.”
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This paper is a revision of the content presented at the 2018 International Conference
on Japanese Language Education - Venezia (Venezia 2018 ICJLE) .
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1. บทน�ำ
อักษรคันจิเป็นอักษรที่มีระบบแตกต่างจากระบบ
ตัวอักษรภาษาทีใ่ ช้การผสมตัวอักษรเช่นอักษรโรมันหรือ
อักษรไทย เนือ่ งจากเป็นอักษรแสดงความหมาย แต่ละตัว
อักษรจะมีรปู เสียงอ่าน และความหมายในตัวเอง อีกทัง้
มีจำ� นวนมากมาย 加納 (1994) ได้ระบุวา่ การเรียนคันจิ
จะต้องเรียนทัง้ รูป เสียง ความหมาย การใช้ อีกทัง้ มีจำ� นวน
ตัวอักษรจ�ำนวนมาก เมือ่ ผนวกกันแล้วจึงท�ำให้ผเู้ รียนต้อง
จดจ�ำข้อมูลมากมาย จนเป็นเหตุให้การเรียนคันจิเป็นเรือ่ ง
ยาก กลายเป็นอุปสรรคในการเรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ในระดับ
กลางและระดับสูงก็วา่ ได้ เนือ่ งจากความรูเ้ กีย่ วกับคันจิจะ
ส่งผลต่อความเข้าใจค�ำศัพท์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้พบเห็นหรือได้ยนิ
นอกจากนีเ้ นือ่ ง จากอักษรคันจิมจี ำ� นวนมากและอักษรคัน
จิแต่ละตัวไม่ได้มเี สียงอ่านเพียงเสียงเดียวเสมอไป วิธเี ขียน
ซับซ้อนและมีคนั จิหลายตัวทีม่ รี ปู คล้ายกันท�ำให้เกิดความ
สับสน ดังนัน้ การเรียนคันจิจงึ เป็นสิง่ ทีย่ ากส�ำหรับผูเ้ รียน
ชาวไทย ซึง่ มีระบบการเขียนแตกต่างจากอักษรคันจิ งาน
วิจยั ทีส่ ำ� รวจความคิดเห็นของผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ชาวไทย
ก็มผี ลสรุปว่าสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในภาษาญีป่ นุ่ คือ คันจิ (ทัศนีย์
และคณะ: 2546) และจากการส�ำรวจทัศนคติของผูเ้ รียน
ชาวไทยต่อการเรียนคันจิ ก็พบว่า ผูเ้ รียนตระหนักว่าคันจิ
เป็นเรือ่ งทีย่ ากแต่มคี วามส�ำคัญในการเรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่
และการจดจ�ำคันจิไม่ให้ลมื เป็นเรือ่ งยากทีส่ ดุ (ブッサ
バー: 2016)
ในขณะทีก่ ารเรียนคันจิเป็นปัญหาทีย่ ากส�ำหรับผูเ้ รียน
แต่ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยยังไม่
ให้ความส�ำคัญกับการสอนคันจิในห้องเรียนมากนัก ดังจะ
เห็นได้จากหลักสูตรวิชาภาษาญีป่ นุ่ ทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษาไม่ได้มกี ารจัดวิชาเฉพาะส�ำหรับการ
สอนอักษรคันจิ จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและการ
สัมภาษณ์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในไทยพบว่า สถาบันที่สอน
ภาษาญีป่ นุ่ มักใช้วธิ สี อดแทรกการสอนคันจิในวิชาต่าง ๆ
เช่น วิชาไวยากรณ์ การอ่าน มีการสอนวิธีการเขียน
เสียงอ่าน ความหมายในช่วงแรก ๆ เท่านั้น จากนั้น
จะมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเอง และตรวจสอบ

ผลการเรียนคันจิโดยการทดสอบเป็นครัง้ คราว เนือ่ งจาก
เนือ้ หาทีต่ อ้ งท�ำการสอนมีมาก จึงไม่สามารถจัดเวลาสอน
คันจิได้อย่างละเอียด และในการทดสอบคันจิโดยทั่วไป
มักเป็นการทดสอบรูป เสียงอ่าน ความหมายเป็นหลัก
(Kaewkitsadang: 2008)
จากสภาพการเรียนการสอนคันจิในประเทศไทยใน
ลักษณะดังทีก่ ล่าวไปข้างต้นนี้ การเอาชนะความอุปสรรค
ในการเรียนคันจิจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การเรียนที่
เหมาะสม ทีผ่ า่ นมามีงานวิจยั เกีย่ วกับกลยุทธ์การเรียน
คันจิจำ� นวนมาก แต่งานวิจยั เหล่านีม้ กั ให้ความสนใจใน
ประเด็นว่าผูเ้ รียนใช้กลยุทธ์ใดในการเรียนคันจิ ส่วนงาน
วิจัยที่ท�ำขึ้นเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพยังมีจำ� นวนน้อย ดังนัน้
ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะส�ำรวจความคิด
เห็นของผูเ้ รียนและผูส้ อนภาษาญีป่ นุ่ ชาวไทยทัง้ ในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาว่า มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์
การเรียนคันจิอย่างไร คิดว่ากลยุทธ์ใดเป็นประโยชน์ใน
การเรียนคันจิ เพือ่ น�ำผลจากการวิจยั ไปพัฒนาการเรียน
คันจิให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนนีจ้ ะทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องใน 3 ประเด็น
ต่อไปนีค้ อื การแบ่งประเภทกลยุทธ์การเรียนรู้ งานวิจยั ที่
เกีย่ วกับกลยุทธ์การเรียนคันจิ และงานวิจยั เกีย่ วกับการใช้
กลยุทธ์เรียนคันจิในผูเ้ รียนชาวไทย
2.1 การแบ่งประเภทกลยุทธ์การเรียนรู้
นักวิชาการจ�ำนวนมากได้นยิ ามกลยุทธ์การเรียนรู้
ไว้ต่าง ๆ กัน แต่ที่นิยมน�ำมาอ้างอิงได้แก่ นิยามของ
Oxford (1990) ดังนี้
「学習をより易しく、より早く、より楽し
く、より自主的に、より効果的にし、かつ新しい
状況に素早く対応するために学習者がとる具体的
な行動」

(การกระท�ำที่ผู้เรียนใช้เพื่อท�ำให้การเรียนง่ายขึ้น
เรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ สนุกขึน้ เป็นอิสระมากขึน้ มีประสิทธิภาพ
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มากขึน้ และรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้เร็วขึน้ -แปล
โดยผู้วิจัย)
Oxford (1990) ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามเพือ่ ใช้ใน
การส�ำรวจการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาของผูเ้ รียน เรียก
ว่า SILL (Strategy Inventory for Learning Language)
มีจำ� นวน 50 ข้อ แบ่งเป็นกลยุทธ์ทางตรงและกลยุทธ์ทาง
อ้อม กลยุทธ์ทางตรงประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 3 ข้อ
ได้แก่ กลยุทธ์ด้านความจ�ำที่เป็นประโยชน์ในการจดจ�ำ
ข้อมูลปริมาณมาก และการน�ำมาใช้ กลยุทธ์ดา้ นปัญญา
ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแล้วฝึกซ�้ำ ๆ และ
กลยุทธ์ชดเชยที่ใช้เมื่อข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ส่วน
กลยุทธ์ทางอ้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 3 ข้อเช่นกัน
ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นอภิปญ
ั ญา ซึง่ เป็นกลยุทธ์เกีย่ วกับการ
วางแผนการเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ดา้ น
อารมณ์ ซึง่ ใช้ในการควบคุมอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเอง
ไม่ให้เกิดความรูส้ กึ ทางลบต่อการเรียน และกลยุทธ์ดา้ น
สังคม ที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อช่วยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
Bourke (1996) ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามจาก SILL
เพือ่ ใช้ในการส�ำรวจการใช้กลยุทธ์การเรียนคันจิทเี่ รียกว่า
SILK (Strategy Inventory for Learning Kanji) มี
จ�ำนวน 56 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกลยุทธ์การ
เรียนคันจิ ส่วนทีส่ องเป็นกลยุทธ์เกีย่ วกับการจัดการการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนคันจิประกอบด้วย 12 ประเภท
ย่อย ได้แก่ 1. เชือ่ มโยงคันจิใหม่กบั สิง่ ทีเ่ รียนมาก่อนหน้า
เช่น ฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ เป็นต้น 2. เรื่องเล่า
เพือ่ ช่วยในการจ�ำ 3. ส่วนประกอบแสดงความหมาย (部
首) 4. ฝึกซ�้ำ ๆ 5. ประสบการณ์ 6. จ�ำคันจิเป็นภาพ
7. ตรวจสอบความสามารถของตัวเอง 8. ชดเชย 9.
บริบท 10. ตอบสนองทางร่างกาย/ทางจิตใจ 11. เสียง
12. ล�ำดับเส้น
2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนคันจิ
งานวิจยั เกีย่ วกับกลยุทธ์การเรียนคันจิสว่ นใหญ่ จะ
ใช้วิธีการส�ำรวจการใช้กลยุทธ์โดยใช้แบบสอบถามที่
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ดัดแปลงมาจาก SILL หรือ SILK ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่ง
ค�ำถามในแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยแต่ละชิ้นมีความ
แตกต่างกันทัง้ ด้านจ�ำนวน เนือ้ หา และส�ำนวนทีใ่ ช้ ท�ำให้
เปรียบเทียบกันได้ยาก แต่เมื่อดูในภาพรวมแล้วค�ำถาม
ส่วนใหญ่เป็นค�ำถามเกีย่ วกับกลยุทธ์ดา้ นการจ�ำ ซึง่ จัดอยู่
ในกลยุทธ์ทางตรง ค�ำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางอ้อมมี
ค่อนข้างน้อย (ウラムバヤル: 2009) และมีแนวโน้มที่
จะส�ำรวจความถี่การใช้กลยุทธ์โดยรวม จากนั้นเปรียบ
เทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ เช่น ผู้เรียน
ทีม่ คี วามสามารถต่างกัน ระยะเวลาเรียนต่างกัน จ�ำนวน
คันจิที่เรียนรู้ต่างกัน ในงานวิจัยเหล่านี้มีผลสรุปตรงกัน
คือ กลยุทธ์ทใี่ ช้บอ่ ยทีส่ ดุ คือการฝึกซ�ำ้ ๆ ทัง้ การเขียนซ�ำ้
ๆ อ่านซ�้ำ ๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
งานวิจัยที่ใช้การเปรียบเทียบค�ำตอบระหว่างผู้
เรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนคันจิตา่ งกัน ได้แก่ 大北
(1995) ส�ำรวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยใน
ฮาวาย จ�ำนวน 84 คน โดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 28
ข้อ พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ กลยุทธ์เขียนซ�้ำ ๆ
กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้
พจนานุกรม พยายามท�ำความเข้าใจโดยไม่ต้องแปล
มากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี ส่วนผู้เรียนที่มีผล
การเรียนไม่ดีจะใช้กลยุทธ์การใช้บัตรค�ำมากกว่าผู้เรียน
ทีม่ ผี ลการเรียนดี 中村 (1997) ส�ำรวจผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่
ขั้นต้นในมหาวิทยาลัยฮอกไกโด จ�ำนวน 17 คน โดยใช้
แบบสอบถามจ�ำนวน 20 ข้อ พบว่า กลยุทธ์ที่มีความถี่
ในการใช้มากที่สุด คือกลยุทธ์เกี่ยวกับความจ�ำ เช่น การ
ท่องคันจิกอ่ นการทดสอบและการทบทวน ระวังไม่ให้ผดิ
ซ�้ำ ฝึกเขียนซ�้ำ ๆ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต�่ำ
จะใช้กลยุทธ์ดา้ นความจ�ำและกลยุทธ์ดา้ นสังคมมากกว่า
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง 中鉢 (2006) ส�ำรวจ
ผู้เรียนชาวอเมริกัน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามจ�ำนวน
33 ข้อ พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ เขียนซ�้ำ ๆ กลุ่ม
ผู ้ เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์
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“พยายามฝึกใช้คันจิ” ในขณะที่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำใช้กลยุทธ์ “เขียนซ�้ำ ๆ” บ่อยที่สุด และ
สรุปว่าผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงจะใช้กลยุทธ์
หลากหลายแบบมากกว่าผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนต�่ำ ซึ่งแตกต่างจาก 加納 (1997) ซึ่งส�ำรวจผู้เรียน
ที่ใช้และไม่ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ พบว่า ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำจะใช้กลยุทธ์หลากหลายกว่า
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูง การที่ผลแตกต่าง
กันเช่นนีเ้ ป็นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามในงานวิจยั แต่ละ
ชิ้นมีความแตกต่างกัน
齋藤 (2003) ส�ำรวจผู้เรียนชาวมาเลเซียที่อาศัย
ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 5-8 ปี จ�ำนวน 273 คน เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้เรียนที่มีระยะเวลาเรียนในญี่ปุ่นต่างกัน พบว่า
ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนในกลุ่มระยะเวลาเรียนใดก็จะใช้
กลยุทธ์ “ฝึกซ�้ำ” และ “ใช้สื่อต่าง ๆ” ในความถี่สูง แต่
ยิง่ เรียนนานขึน้ กลยุทธ์ทใี่ ช้จะเปลีย่ นจากกลยุทธ์พนื้ ฐาน
มาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้องค์ประกอบหลายอย่างรวมกันหรือ
มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น
งานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนจากจ�ำนวน
คันจิที่รู้ ได้แก่ 坂野・池田(2008) ส�ำรวจผู้เรียนที่ก�ำลัง
เรียนอยู่ในญี่ปุ่นและอเมริกาจ�ำนวน 151 คน ปรากฏว่า
ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ รียนทีร่ คู้ นั จิจำ� นวนเท่าใดก็ตาม กลยุทธ์ที่
ใช้มากที่สุดคือเขียนคันจิซ�้ำ ๆ กลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือ
การใช้สื่อเรียนคันจิจากคอมพิวเตอร์
Gamage (2003) ส�ำรวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น
ในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จ�ำนวน 116 คน โดยใช้
แบบสอบถามจ�ำนวน 20 ข้อ เพือ่ เปรียบเทียบความแตก
ต่างในการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียนที่ใช้อักษรคันจิในภาษา
แม่และไม่ใช้อกั ษรคันจิในภาษาแม่ ผลปรากฏว่า กลยุทธ์
ที่ใช้มากที่สุดของทั้งสองกลุ่ม คือ การเขียนซ�้ำ ๆ โดยที่
ผู้เรียนที่ไม่ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ใช้กลยุทธ์ด้านรูป
มากกว่า ในขณะที่ผู้เรียนที่ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ใช้
กลยุทธ์ด้านเสียงมากกว่า

ในการส� ำ รวจงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาพบงานวิ จั ย ที่
เปรียบเทียบความถี่ในการใช้กลยุทธ์ของผู้สอนและผู้
เรียนเพียงชิ้นเดียว ได้แก่ヴェントゥーラ (2007) ซึ่ง
ส�ำรวจผู้เรียนชาวฟิลิปปินส์ 209 คนและผู้สอน 25 คน
พบว่า กลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้บ่อยที่สุดคือ “เขียนคันจิที่เพิ่ง
เรียนใหม่ซ�้ำ ๆ” “จ�ำคันจิที่เรียนใหม่จากรูป” “สังเกต
ความแตกต่างของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน” ส่วนกลยุทธ์ที่ผู้
สอนใช้บ่อยที่สุดคือ “เมื่อพบคันจิที่ไมรู้จักจะค้นหาใน
พจนานุกรมทันที” “จ�ำล�ำดับเส้นของคันจิทเี่ พิง่ เรียนใหม่”
“เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนใหม่ซ�้ำๆ” “จ�ำทั้งเสียงอ่านแบบ
จีนและญี่ปุ่น” สรุปได้ว่าผู้เรียนชาวฟิลิปปินส์มีแนวโน้ม
จะจ�ำรูปมากกว่าเสียงอ่าน ส่วนผูส้ อนใช้ทงั้ กลยุทธ์จำ� รูป
และเสียง
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนคันจิของ
		 ผู้เรียนชาวไทย
ソムチャイ (2008) ส�ำรวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้น
ต้นชาวไทย จ�ำนวน 298 คน โดยใช้แบบสอบถามจ�ำนวน
26 ข้อ เปรียบเทียบกับค�ำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาวฟิลปิ ปินส์ทปี่ รากฏในงานวิจยั ของヴェントゥーラ
(2007) พบว่า กลยุทธ์ที่ผู้เรียนชาวไทยใช้มากที่สุดคือ
“ใส่ค�ำอ่านคันจิ (ตัวฟุริงานะ) ที่คันจิที่ไม่คุ้น” ตามด้วย
“จ�ำคันจิทเี่ รียนใหม่โดยเขียนซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา” “สังเกตความ
แตกต่างระหว่างตัวคันจิที่คล้ายกัน” และ “เดาความ
หมายจากบริบท” ส่วนกลยุทธ์ที่มีการใช้น้อยได้แก่
“แบ่งกลุ่มคันจิที่เรียนไปแล้วตามเสียงอ่านแบบจีนและ
รูป” และ “แต่งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อช่วยในการจ�ำคันจิ”
ชนัญญ์ธร (2555) ส�ำรวจความถี่ในการใช้กลยุทธ์การ
เรียนคันจิของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 390
คน โดยแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ผลปรากฏว่ากลยุทธ์
ทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ โดยรวมคือ “ถามครูหรือเพือ่ นเมือ่ อ่านหรือ
เขียนคันจิไม่ได้” ตามด้วย “จ�ำคันจิตวั ใหม่ดว้ ยการเขียน
ซ�้ำไปซ�้ำมา” “ใส่ค�ำอ่านคันจิตัวที่ไม่คุ้น” และ “ใช้ค�ำ
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ศัพท์หรือข้อความรอบข้างเพือ่ ช่วยคาดเดาความหมาย”
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค�ำตอบของผู้เรียนทั้ง 4 กลุ่ม
พบว่า กลุ่มดีเยี่ยมและกลุ่มดีใช้กลยุทธ์การเรียนที่ได้
ข้อมูลคันจิครบ 4 ด้าน คือ เสียง รูป ความหมายและ
การน�ำคันจิไปใช้ในระดับประโยค ในขณะที่กลุ่มพอใช้
และกลุ่มควรปรับปรุงจะใช้กลยุทธ์ด้านรูปเป็นหลัก
小林 (2017) ส�ำรวจความถี่ในการใช้กลยุทธ์การ
เรียนค�ำศัพท์คันจิของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใน
มหาวิทยาลัย พบว่ากลยุทธ์ทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามใช้มาก
ในสองอันดับต้นได้แก่ “จ�ำความหมายของค�ำศัพท์คันจิ
ทีใ่ ช้บอ่ ย” และ “จ�ำเสียงอ่านของค�ำศัพท์คนั จิทใี่ ช้บอ่ ย”
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านอารมณ์ ส�ำหรับกลยุทธ์เกี่ยวกับการ
ฝึกซ�้ำ ๆ ที่มักปรากฏเป็นอันดับต้น ๆ ในงานวิจัยก่อน
หน้านั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้กลยุทธ์เกี่ยวกับการฝึกซ�้ำที่
ปรากฏในอันดับสูงสุดคือ “อ่านออกเสียงซ�้ำ ๆ หลาย
รอบในใจ” ซึง่ ปรากฏในอันดับหกในค�ำตอบโดยรวม แต่
เมื่อแยกค�ำตอบของกลุ่มผู้เรียนตามระยะเวลาที่เรียน
ปรากฏว่า ยิง่ ระยะเวลาเรียนสัน้ จะยิง่ ใช้กลยุทธ์ดา้ นการ
ฝึกซ�้ำ ๆ มาก ยิ่งระยะเวลาเรียนนานจะยิ่งใช้กลยุทธ์
ด้านการฝึกซ�้ำ ๆ น้อยลง และพบว่ากลุ่มผู้เรียนที่ได้
คะแนนสูงจะใช้กลยุทธ์ด้านบริบท เช่น “อ่านเนื้อเพลง
ภาษาญี่ปุ่น” มากกว่าผู้เรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต�่ำ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า งานวิจยั
ก่อนหน้านี้มีความหลากหลายทั้งในด้านจ�ำนวนกลยุทธ์
และเนื้อหา รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ท�ำให้ไม่สามารถน�ำ
มาเปรียบเทียบได้ชดั เจน แต่พอเห็นแนวโน้มว่า งานวิจยั
ส่วนใหญ่สรุปผลว่า กลยุทธ์ทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามใช้มาก
คือ กลยุทธ์เกีย่ วกับการฝึกซ�ำ้ ๆ โดยเฉพาะการเขียนซ�ำ้ ๆ

จิ ที่ รู ้ ต ่ า งกั น และส่ ว นใหญ่ จ ะส� ำ รวจเฉพาะผู ้ เ รี ย น
เท่านั้น แต่งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นว่า
กลยุทธ์ใดมีประโยชน์ต่อการเรียนคันจิยังมีน้อย ในงาน
วิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย จะศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของชาวไทยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในบทบาท
ผู้สอนและผู้เรียนว่า มีความเห็นต่อการใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้คันจิอย่างไร กลยุทธ์ใดมีความจ�ำเป็นต่อการ
เรียนคันจิ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สอน
และผู ้ เ รี ย นว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ โดยมุ ่ ง
ประเด็นที่กลยุทธ์เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ
ได้แก่ รูป เสียง ความหมาย และการใช้ ที่ 加納 (1994)
ระบุว่าเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
		4.1 วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ ผูส้ อนและผูเ้ รียนภาษา
ญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงในสถาบันการศึกษา
ของไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยแบ่ง
เป็นผูส้ อนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�ำนวน 41 คน ผูส้ อน
ในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 84 คน ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา
จ�ำนวน 228 คน ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษาจ�ำนวน 445 คน
รวมทั้งหมด 798 คน
4.2 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
กลยุทธ์การเรียนคันจิ ซึง่ ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ
ソムチャイ (2008) เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั นี้ เนือ้ หาในแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที1่ เป็นข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
สถานภาพ สถาบันที่สอน/เรียน จ�ำนวนปีที่สอน/เรียน
3. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวนคันจิที่รู้ ตอนที่
งานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น แทบทั้งหมดจะเป็น 2 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนคันจิ จ�ำนวน 19
งานวิจัยที่มุ่งศึกษากลยุทธ์ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นใช้ และ ข้อ เนือ่ งจากงานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ ซึ่งได้แก่
ทางการเรียนต่างกัน ระยะเวลาเรียนต่างกัน จ�ำนวนคัน รูป เสียง ความหมาย การใช้ และกลยุทธ์อื่นนอกเหนือ
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จากองค์ประกอบเหล่านี้ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกค�ำถามที่มี
เนือ้ หาเกีย่ วกับประเด็นเหล่านีเ้ ป็นหลัก โดยใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกค�ำถามคือ เป็นค�ำถามทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของผูเ้ รียนในประเทศไทย และผูเ้ รียนในทุกระดับมีความ
รูเ้ กีย่ วกับเนือ้ หาค�ำถามนัน้ ดังนัน้ ค�ำถามเกีย่ วกับความรู้
คันจิในระดับสูง เช่น รากศัพท์ หรือส่วนประกอบแสดง
ความหมาย ส่วนประกอบแสดงเสียง จึงไม่น�ำมาใส่ใน
แบบสอบถาม และการจัดแบ่งประเภทว่าค�ำถามใดจัด
เป็นกลยุทธ์ใด ยึดถือตามที่ปรากฏในงานวิจัยของ ウラ
ンバヤル (2009)
เนือ้ หาในแบบสอบถามประกอบด้วยค�ำถามเกีย่ ว
กับกลยุทธ์ดา้ นรูปและความหมายประเภทละ 4 ข้อ ด้านเสียง
5 ข้อ ด้านการใช้และกลยุทธ์อื่น ๆ ประเภทละ 3 ข้อ
รวม 19 ข้อ
โดยให้เลือกค�ำตอบ 3 ระดับ ได้แก่ “จ�ำเป็นมาก”
“จ�ำเป็น” “ไม่จ�ำเป็น” จากนั้นน�ำมาประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรม SPSS ให้คะแนน 2 คะแนนแก่ค�ำตอบว่า
“จ�ำเป็นมาก” 1 คะแนนแก่ค�ำตอบ “จ�ำเป็น” และ 0
คะแนนแก่ค�ำตอบ “ไม่จ�ำเป็น”
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่า
เฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย
t-test โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่
ดังนี้ ค่าเฉลีย่ 1.71-2.00 แปลความว่า “จ�ำเป็นมาก” ค่าเฉลีย่

1.41-1.70 แปลความว่า “จ�ำเป็นค่อนข้างมาก” ค่าเฉลีย่
1.00-1.40 แปลความว่า “จ�ำเป็น” ค่าเฉลี่ย 0.50-0.99
แปลความว่า “ไม่คอ่ ยจ�ำเป็น” ค่าเฉลีย่ 0.00-0.49 แปล
ความว่า “ไม่จ�ำเป็นเลย”

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ต่อไปจะน�ำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ
ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ว่าคิดว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพในการเรียนคันจิโดย
เริ่มจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม
จากนั้นแยกตามสถานภาพผู้สอนและผู้เรียน
5.1 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวม
ภาพที่ 1 เป็นการน�ำค่าเฉลีย่ ค�ำตอบเกีย่ วกับความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์ทั้ง 19 ข้อของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด มาเรียงตามล�ำดับ คะแนนเต็มคือ 2 คะแนน
ค�ำตอบทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงกว่า 1.70 ซึง่ แปลความว่า “จ�ำเป็นมาก”
มีถงึ 5 ข้อจากจ�ำนวนทัง้ หมด 19 ข้อ หัวข้อที่ มีค่ าเฉลี่ ย
1.41-1.70 ซึ่งแปลความว่า “จ�ำเป็นค่อนข้างมาก”มี
11 ข้อ กลยุทธ์ทมี่ คี า่ เฉลีย่ ระหว่าง 1.00-1.40 ซึง่ แปล
ความว่า “จ�ำเป็น” มีเพียง 3 หัวข้อ ไม่มกี ลยุทธ์ใดทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ ต�ำ่ กว่า 1.00 ซึง่ แปลความว่า “ไม่คอ่ ยจ�ำเป็น”
และ “ไม่จำ� เป็นเลย” และค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 1.59
แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นความจ�ำเป็นใน
การใช้กลยุทธ์การเรียนคันจิข้างต้นทุกข้อในระดับตั้งแต่
“จ�ำเป็น” จนถึง “จ�ำเป็นมาก”

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยค�ำตอบของผู้ตอบแบบถามทุกคน
บุษบา บรรจงมณี | Bussaba Banchongmanee
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิ 6 อันดับต้น (n= 798)
อันดับ

กลยุทธ์การเรียนคันจิ

ประเภท

X

SD

แปลความ

1

15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนใหม่ซ�้ำ ๆ เพื่อให้จ�ำได้

รูป

1.80

0.42

จ�ำเป็นมาก

2

17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน

รูป

1.79

0.41

จ�ำเป็นมาก

3

14. อ่านข้อความที่มีคันจิปรากฏซ�้ำ ๆ เพื่อจ�ำเสียงอ่าน

เสียง

1.77

0.02

จ�ำเป็นมาก

4

16. อ่านออกเสียงคันจิซ�้ำ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน

เสียง

1.75

0.47

จ�ำเป็นมาก

5

18. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้จักจะค้นหาความหมาย
จากพจนานุกรม

ความหมาย

1.73

0.48

จ�ำเป็นมาก

6

9. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรศึกษาวิธีใช้จากประโยคตัวอย่าง

การใช้

1.70

0.50

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิในระดับกลาง 7 อันดับ (n= 798)
อันดับ

กลยุทธ์การเรียนคันจิ
1. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรลองน�ำมาใช้ในประโยค

X

SD

แปลความ

การใช้

1.67

0.50

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

7

3. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้ความหมาย ควรฝึกเดาความหมาย
จากบริบท

ความหมาย

1.67

0.52

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

9

6. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

ความหมาย

1.66

0.56

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

10

8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพเพื่อช่วยจ�ำ
คันจิตัวใหม่

เสียง

1.63

0.57

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

11

4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน

รูป

1.61

0.59

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

12

5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงเหมือนกัน

เสียง

1.60

0.60

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

13

11. คิดเรื่องเพื่อช่วยจ�ำความหมายคันจิ

ความหมาย

1.55

0.60

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

		 5.1.1 ค�ำตอบ 6 อันดับต้น
		 จากตารางที่ 1 ค�ำตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
“15. เขียนคันจิทเี่ พิง่ เรียนใหม่ซำ�้ ๆ เพือ่ ให้จำ� ได้” (1.80)
รองลงมาคือ “17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มี
รูปคล้ายกัน” (1.79) อันดับสาม คือ “14. อ่านข้อความ
ที่มีคันจิปรากฏซ�้ำ ๆ เพื่อจ�ำเสียงอ่าน” (1.77) อันดับสี่
คือ “16. อ่านออกเสียงคันจิซำ�้ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน”
(1.75) อันดับห้าคือ “18. เมือ่ พบคันจิทไี่ ม่รจู้ กั จะค้นหา
ความหมายจากพจนานุกรม” (1.73) อันดับหกคือ “9.
เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรศึกษาวิธีใช้จากประโยคตัวอย่าง”
(1.70)
		 ค�ำตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับต้นเป็น
กลยุทธ์ด้านรูป อันดับสามและสี่ เป็นกลยุทธ์ด้านเสียง
84

ประเภท

อันดับห้าเป็นกลยุทธ์ด้านความหมาย อันดับหกเป็น
กลยุทธ์ดา้ นการใช้ ใน 6 อันดับต้นนีม้ ที งั้ กลยุทธ์ดา้ นรูป
เสียง ความหมาย และการใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ของคันจิครบทัง้ 4 องค์ประกอบ และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
กลยุทธ์เกีย่ วกับการท�ำซ�ำ้ ๆ ทัง้ 3 ข้อปรากฏใน 6 อันดับต้น
		 5.1.2 ค�ำตอบ 7 อันดับกลาง		
		 จากตารางที่ 2 ค�ำตอบทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับกลาง
ตั้งแต่อันดับเจ็ด ได้แก่ “1. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรลอง
น�ำมาใช้ในประโยค” และ “3. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้ความ
หมาย ควรฝึกเดาความหมายจากบริบท” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (1.67) ถัดมาคือ “6. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีความ
หมายใกล้เคียงกัน” (1.66) ตามด้วย “8. ใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างเสี ย งและภาพเพื่ อ ช่ ว ยจ� ำ คั น จิ ตั ว ใหม่ ”
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิ 6 อันดับท้าย (n= 798)
อันดับ

กลยุทธ์การเรียนคันจิ

ประเภท

X

SD

แปลความ

14

13. จ�ำล�ำดับเส้นของคันจิ

รูป

1.45

0.67

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

15

10. จ�ำทั้งเสียงอ่านแบบจีนและแบบญี่ปุ่นพร้อมกัน

เสียง

1.43

0.69

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

16

2. จ�ำคันจิในรูปของค�ำประสมเพื่อน�ำไปใช้ได้จริง

การใช้

1.42

0.61

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

17

12. ใช้บัตรค�ำเพื่อช่วยในการจ�ำคันจิ

อื่น ๆ

1.40

0.68

จ�ำเป็น

18

7. เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจ�ำคันจิ

อื่น ๆ

1.32

0.74

จ�ำเป็น

19

19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น

อื่น ๆ

1.23

0.74

จ�ำเป็น

(1.63) “4. จั ด หมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน” (1.61)
“5. จัดหมวดหมูค่ นั จิทมี่ เี สียงเหมือนกัน” (1.60) และ “11.
คิดเรือ่ งเพือ่ ช่วยจ�ำความหมายคันจิ” (1.55) ตามล�ำดับ
		 กลยุทธ์ด้านการจัดหมวดหมู่ทั้ง 3 ข้อ มีค่า
เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ กลาง นอกจากนี้ ค ่ า เฉลี่ ย ค� ำ ตอบ
“1. เมือ่ เรียนคันจิใหม่ควรลองน�ำมาใช้ในประโยค” ก็จัด
อยู่ในระดับกลาง ซึ่งการน�ำคันจิใหม่ไปใช้ในประโยค
ได้ จ ริ ง ถื อ ว่ า เป็ น เป้ า หมายส� ำ คั ญ ในการเรี ย นคั น จิ
แต่ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
ในล�ำดับต้น ๆ อีกทั้งการคาดเดาความหมาย ซึ่งเป็น
วิธีการที่ผู้สอนมักจะแนะน�ำให้ผู้เรียนฝึก เนื่องจากเป็น
ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงก็
ปรากฏอยูใ่ นอันดับกลางเช่นกัน รวมถึงการคิดเรือ่ งช่วย
จ�ำก็ปรากฏในอันดับกลางนี้ ทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนให้ความ
สนใจเมือ่ ผูส้ อนแนะน�ำเรือ่ งราวส�ำหรับช่วยจ�ำ แต่การคิด
เรื่องด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
		 5.1.3 ค�ำตอบ 6 อันดับท้าย		
		 จากตารางที่ 3 ค�ำตอบที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสิบสี่
คือ “3. จ�ำล�ำดับเส้นของคันจิ (1.45) อันดับสิบห้า คือ
“10. จ�ำทั้งเสียงอ่านแบบจีนและแบบญี่ปุ่นพร้อมกัน”
(1.43) อันดับสิบหก คือ “2. จ�ำคันจิในรูปของค�ำประสม
เพื่อน�ำไปใช้ได้จริง” (1.42) อันดับสิบเจ็ด คือ “12. ใช้
บัตรค�ำเพื่อช่วยในการจ�ำคันจิ” ( 1.40) อันดับสิบแปด
คือ “7.เชือ่ มโยงคันจิกบั ภาษาอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยในการจ�ำคัน
จิ” (1.32) และอันดับสิบเก้า คือ “19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น”
(1.23) กลยุทธ์ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากองค์ประกอบ 4

ด้านหลักของคันจิทั้ง 3 ข้อปรากฏใน 3 อันดับท้าย
		 เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า “13. จ�ำล�ำดับเส้นของคันจิ”
ซึง่ เป็นกลยุทธ์ทคี่ าดว่าผูต้ อบแบบสอบถามน่าจะให้ความ
ส�ำคัญมากเนือ่ งจากผูส้ อนส่วนใหญ่มกั จะแนะน�ำให้ผเู้ รียน
จดจ�ำล�ำดับเส้น เพือ่ ช่วยให้เขียนคันจิได้ถกู ต้อง สวยงาม
จ�ำวิธเี ขียนได้เร็วขึน้ และเป็นประโยชน์ในการนับจ�ำนวน
เส้นเพือ่ ค้นหาอักษรคันจิในพจนานุกรม กลับอยูใ่ นล�ำดับ
สิบสี่ ซึ่งอยู่ในอันดับค่อนข้างท้าย อาจเป็นเพราะ ในยุค
ที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าไปไกล เช่น ในยุคปัจจุบันนี้
ความจ�ำเป็นในการเขียนคันจิอาจจะลดน้อยลง เนือ่ งจาก
สามารถใช้การพิมพ์แทนได้ จึงไม่จ�ำเป็นต้องเขียนให้ถูก
ต้องเหมือนในอดีต และยังมีวิธีค้นหาค�ำศัพท์โดยไม่ต้อง
ใช้การนับเส้นเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้ง “10. จ�ำทั้งเสียง
อ่านแบบจีนและแบบญี่ปุ่นพร้อมกัน” ซึ่งเป็นความรู้
ที่ จ� ำ เป็ น ในการท� ำ ความเข้ า ใจเสี ย งอ่ า นค� ำ ประสม
อั น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง
และระดับสูง ปรากฏในล�ำดับสิบห้า แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับการเสียงอ่านแบบจีน
และญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กันไม่มากนัก อาจเป็นเพราะเป็น
ภาระในการท่องจ�ำมากโดยเฉพาะในการเรียนภาษา
ญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน
		 จากตาราง 1 ถึง 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมเห็นความส�ำคัญของกลยุทธ์ที่
เกีย่ วข้องกับรูปมากทีส่ ดุ ตามด้วยกลยุทธ์ดา้ นเสียง ความ
หมาย การใช้ และเห็นความส�ำคัญของกลยุทธ์อื่น ๆ ที่
ไม่เกี่ยวกับ 4 องค์ประกอบของคันจิน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิรายประเภท (n= 798)
ประเภท

รูป

เสียง

ความหมาย

การใช้

อื่นๆ

อันดับ

กลยุทธ์การเรียนคันจิ

รายข้อ

1

15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้ำๆเพื่อให้จ�ำได้

1.80

2

17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มี
รูปคล้ายกัน

1.79

11

4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน

1.61

14

13. จ�ำล�ำดับเส้นของคันจิ

1.45

3

14. อ่านข้อความที่มีคันจิปรากฏซ�้ำ ๆ เพื่อ
จ�ำเสียงอ่าน

1.77

4

16. อ่านออกเสียงคันจิซ�้ำ ๆ พร้อมกับการ
ฝึกเขียน

1.75

10

8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพ
เพื่อจ�ำคันจิตัวใหม่

1.63

12

5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงอ่าน
เหมือนกัน

1.60

15

10. จ�ำทัง้ เสียงอ่านแบบจีนและญีป่ น่ ุ ไปพร้อมกัน

1.43

5

18. เมือ่ พบคันจิทไี่ ม่รจู้ กั จะค้นหาความ
หมายจากพจนานุกรม

1.73

7

3. เมือ่ พบคันจิทไี่ ม่รคู้ วามหมายควรฝึกเดา
ความหมายจากบริบท

1.67

9

6. จัดหมวดหมูค่ นั จิทม่ี คี วามหมายคล้ายกัน

1.66

13

11. แต่งเรือ่ งเพือ่ ช่วยจ�ำความหมายของคันจิ

1.55

6

9. เมือ่ เรียนคันจิใหม่ควรศึกษาวิธใี ช้จาก
ประโยคตัวอย่าง

1.70

7

1. เมือ่ เรียนคันจิใหม่ควรลองน�ำมาใช้ใน
ประโยค

1.67

16

2. จ�ำคันจิในรูปของค�ำประสมเพือ่ น�ำไป
ใช้ได้จริง

1.42

17

12. ใช้บตั รค�ำเพือ่ ช่วยในการจ�ำคันจิ

1.40

18

7. เชือ่ มโยงคันจิกบั ภาษาอืน่ ๆเพือ่ ช่วยในการจ�ำ

1.32

19

19. ฝึกร่วมกับผูอ้ นื่

1.23

		 ทีก่ ล่าวไปข้างต้นนีเ้ ป็นการน�ำเสนอผลวิเคราะห์
ในรายข้อ ต่อไปจะเสนอผลการวิเคราะห์ในรายประเภท
		 5.1.4 ค�ำตอบรายประเภท
		จากตารางที่ 4 เมือ่ พิจารณาในรายประเภทแล้ว
พบว่า กลยุทธ์เกีย่ วกับรูปมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (1.66, จ�ำเป็นมาก)
อันดับสองคือ กลยุทธ์ดา้ นความหมาย (1.65, จ�ำเป็นค่อน
86

รายประเภท

แปลความ

1.66

จ�ำเป็นมาก

1.64

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

1.65

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

1.59

จ�ำเป็นค่อนข้างมาก

1.32

จ�ำเป็น

ข้างมาก) อันดับสาม คือ กลยุทธ์ดา้ นเสียง (1.64, จ�ำเป็น
ค่อนข้างมาก) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกันนัก อับดับสีค่ อื
กลยุทธ์ดา้ นการใช้ (1.59, จ�ำเป็นค่อนข้างมาก) มีคา่ เฉลีย่
ต�ำ่ กว่า 3 ประเภทแรกเล็กน้อย ส่วนค่าเฉลีย่ ของกลยุทธ์
ด้านอื่น ๆ (1.32, จ�ำเป็น) ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ที่เกี่ยว
กับสี่องค์ประกอบหลักของคันจิอย่างมาก

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol. 8 No. 2 December 2018

		 เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า กลยุทธ์ทเี่ กีย่ วกับการฝึกซ�ำ้ ๆ
จะเป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรียนให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
ในการเรียนรู้องค์ประกอบคันจิด้านรูปและเสียง และให้
ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ทใี่ ช้การจัดหมวดหมูใ่ นระดับรอง
ลงมา สังเกตได้จากค่าเฉลีย่ ของกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วกับการฝึก
ซ�้ำ ได้แก่ “15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้ำ ๆ เพื่อให้จ�ำได้”
อยู่ในอันดับแรกของกลยุทธ์ด้านรูป “14. อ่านข้อความ
ที่มีคันจิปรากฏซ�้ำ ๆ เพื่อจ�ำเสียงอ่าน” และ “16. อ่าน
ออกเสียงคันจิซำ�้ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน” อยูใ่ นอันดับ
แรกและอันดับสองของกลยุทธ์ด้านเสียง ส่วนกลยุทธ์
เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ ได้แก่ “4. จัดหมวดหมู่คันจิ
ที่มีรูปคล้ายกัน” ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่สามของกลยุทธ์
ด้านรูปจากทั้งหมด 4 อันดับ “5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มี

เสียงเหมือนกัน” ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสี่ของกลยุทธ์ด้าน
เสียงจากทั้งหมด 5 อันดับ และ “6. จัดหมวดหมู่คันจิ
ที่มีความหมายคล้ายกัน” ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสามของ
กลยุทธ์ด้านความหมายจากทั้งหมด 4 อันดับ
		 เมื่อพิจารณาผลค�ำตอบทั้งในรายข้อและราย
ประเภท พบว่ามีแนวโน้มในทางเดียวกัน คือ กลยุทธ์ดา้ น
รูปมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด และกลยุทธ์ดา้ นอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
สี่องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
5.2 วิเคราะห์แบ่งตามสถานภาพ (ผู้สอนและ
			 ผู้เรียน)
		 5.2.1 เปรียบเทียบค�ำตอบของผู้สอนและ
				 ผู้เรียน

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค�ำตอบของผู้สอน(n=125), และผู้เรียน( n=673 )
อันดับ

กลยุทธ์
การเรียนคันจิ

ประเภท

ผู้สอน

อันดับ

กลยุทธ์
การเรียนคันจิ

ประเภท

ผู้เรียน

1

3. เดาความหมาย

ความหมาย

1.81

1

15. เขียนซ�้ำ ๆ

รูป

1.81

2

17. สังเกตส่วนต่าง

รูป

1.78

2

17. สังเกตส่วนต่าง

รูป

1.79

3

15. เขียนซ�้ำ ๆ

รูป

1.76

3

14. อ่านข้อความซ�้ำ ๆ

เสียง

1.78

4

9. ศึกษาวิธีใช้

การใช้

1.73

4

16. ออกเสียงคันจิซ�้ำ ๆ

เสียง

1.76

14. อ่านข้อความซ�้ำ ๆ

เสียง

1.70

5

18. หาจากพจนานุกรม

ความหมาย

1.74

16. อ่านออกเสียงซ�้ำ ๆ

เสียง

1.70

7

1. ลองน�ำมาใช้

การใช้

1.66

6

6. จัดหมวดหมู่
ความหมาย

ความหมาย

1.70

8

18. หาจากพจนานุกรม

ความหมาย

1.64

7

9. ศึกษาวิธีใช้

การใช้

1.69

10. จ�ำเสียงจีนและญี่ปุ่น

เสียง

1.54

8

1. น�ำมาใช้

การใช้

1.67

ความหมาย

1.54

9

8. สัมพันธ์เสียงและภาพ

เสียง

1.65

4. จัดหมวดหมู่รูป

รูป

1.50

3. เดาความหมาย

ความหมาย

1.64

8. สัมพันธ์เสียงและภาพ

เสียง

1.50

5. จัดหมวดหมู่เสียง

เสียง

1.64

12

4. จัดหมวดหมู่รูป

รูป

1.63

14

13. ล�ำดับเส้น

รูป

1.45

15

2. จ�ำในรูปค�ำประสม

การใช้

1.44

10. จ�ำเสียงจีนและญี่ปุ่น

เสียง

1.41

12. บัตรค�ำ

อื่น ๆ

1.41

18

7. เชือ่ มโยงกับภาษาอืน่ ๆ

อื่น ๆ

1.37

19

19. ฝึกร่วม

อื่น ๆ

1.27

5

9
11

11. คิดเรื่อง

13

6. จัดหมวดหมูค่ วามหมาย ความหมาย

1.44

15

5. จัดหมวดหมู่เสียง

เสียง

1.40

16

12. บัตรค�ำ

อื่น ๆ

1.37

17

2. จ�ำในรูปค�ำประสม

การใช้

1.33

18

7. เชือ่ มโยงกับภาษาอืน่ ๆ

อื่น ๆ

1.08

19

19. ฝึกร่วม

อื่น ๆ

1.01

10

16
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		 ตารางที่ 5 เป็ น การน� ำ ค่ า เฉลี่ ย ค� ำ ตอบ
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทั้ง 19 ข้อของผู้ตอบ
แบบสอบถามมาเรียงกันจากมากไปหาน้อย โดยแยก
ค�ำตอบของผู้สอนและผู้เรียนแบ่งตามรายข้อ พบว่า ค�ำ
ตอบ 6 อันดับแรกของทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 1.70 ค�ำตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของผู้สอน คือ “3.
เมือ่ พบคันจิทไี่ ม่รคู้ วามหมายควรฝึกเดาความหมายจาก
บริบท” (1.81) เป็นกลยุทธ์ดา้ นความหมาย รองลงมาคือ
“17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน”
(1.78) เป็นกลยุทธ์ดา้ นรูป อันดับสามคือ “15. เขียนคันจิ
ทีเ่ พิง่ เรียนซ�ำ้ ๆ เพือ่ ให้จำ� ได้” (1.76) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ดา้ น
รูปเช่นกัน อันดับสี่คือ “9. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรศึกษา
วิธใี ช้จากประโยคตัวอย่าง” (1.73) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ดา้ นการใช้
อันดับห้ามี 2 หัวข้อ คือ “14. ข้อความทีม่ คี นั จิปรากฏจะ
อ่านซ�้ำ ๆ หลายครั้งเพื่อจ�ำเสียงอ่าน” และ “16. อ่าน
ออกเสียงคันจิซ�้ำ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน” (1.70 เท่า
กัน) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ดา้ นเสียง 2 ข้อ กลยุทธ์ 6 อันดับต้น
ของผู้สอน ประกอบด้วยกลยุทธ์เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบ
หลักของคันจิครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีกลยุทธ์ด้านรูปและ
เสียงประเภทละ 2 ข้อ กลยุทธ์ด้านความหมายและการ
ใช้ประเภทละ 1 ข้อ
		 ส่วนค�ำตอบของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
“15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้ำ ๆ เพื่อให้จ�ำได้” (1.81)
อันดับสองคือ “17. สังเกตส่วนทีแ่ ตกต่างกันของคันจิทมี่ ี
รูปคล้ายกัน” (1.79) เป็นกลยุทธ์ดา้ นรูปทัง้ 2 ข้อ อันดับ
สามและอันดับสีค่ อื “14. อ่านข้อความทีม่ คี นั จิปรากฏซ�ำ้ ๆ
เพื่อจ�ำเสียงอ่าน” (1.78) และ “16. อ่านออกเสียงคันจิ
ซ�้ำ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน” (1.76) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้าน
เสียงทัง้ 2 ข้อ อันดับห้าคือ “18. เมือ่ พบคันจิทไี่ ม่รจู้ กั จะ
ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม” (1.74) อันดับหกคือ
“6. จัดหมวดหมูค่ นั จิทมี่ คี วามหมายคล้ายกัน” (1.70) ซึง่
เป็นกลยุทธ์ด้านความหมายทั้ง 2 ข้อ จะเห็นว่า กลยุทธ์
ใน 6 อันดับต้นของผู้เรียน ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านรูป
เสียง และความหมาย ประเภทละ 2 ข้อ โดยไม่ปรากฏ
กลยุทธ์ด้านการใช้
88

		 ในบรรดากลยุทธ์ใน 6 อันดับต้นของผู้สอน
และผู้เรียน กลยุทธ์ที่ร่วมกัน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ ข้อ 14
ถึงข้อ 17 และกลยุทธ์ข้อ 14 ถึงข้อ 16 นั้นเป็นกลยุทธ์
เกี่ยวกับการฝึกซ�้ำทั้งด้านรูปและเสียง ทั้งผู้สอนและผู้
เรียนเห็นความจ�ำเป็นของการใช้กลยุทธ์ดา้ นรูปและเสียง
ในล�ำดับสูง แต่ผู้สอนให้ความส�ำคัญกับการฝึกเดาความ
หมายจากบริบทเป็นอันดับแรก ส่วนผูเ้ รียนยังคงให้ความ
ส�ำคัญกับการฝึกเขียนคันจิซ�้ำ ๆ เป็นอันดับแรก
		 ส่วนกลยุทธ์ 3 ล�ำดับท้ายในค�ำตอบของผูส้ อน
และผู้เรียนใกล้เคียงกันมาก กลยุทธ์ที่อยู่อันดับสิบแปด
และสิบเก้า ซึ่งเป็นสองอันดับท้ายสุดของทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนตรงกัน กล่าวคือ อันดับสิบแปด คือ “7. เชื่อม
โยงคันจิกบั ภาษาอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยในการจ�ำ” (1.08; 1.37)
อันดับสิบเก้า คือ “19. ฝึกร่วมกับผูอ้ นื่ ” (1.01; 1.27) ซึง่
ทั้งข้อ 7 และ 19 เป็นกลยุทธ์ทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือ
จากสีอ่ งค์ประกอบหลัก และค�ำตอบอันดับสิบเจ็ด ของ
ค�ำตอบของผู้สอนคือ “2. จ�ำคันจิในรูปของค�ำประสม
เพื่อน�ำไปใช้ได้จริง” (1.33) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางด้านการ
ใช้ ส่วนค�ำตอบอันดับสิบเจ็ดของผูเ้ รียนคือ “12. ใช้บตั ร
ค�ำเพือ่ ช่วยในการจ�ำคันจิ” (1.41) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ดา้ นอืน่
ๆ นอกเหนือจากสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ ด้วยเหตุ
ที่กลยุทธ์ด้านอื่น ๆ ปรากฏเป็นค�ำตอบในล�ำดับท้าย ๆ
ทัง้ ในค�ำตอบของผูส้ อนและผูเ้ รียน จึงสรุปได้วา่ ทัง้ ผูเ้ รียน
และผูส้ อนให้ความ ส�ำคัญกับกลยุทธ์ดา้ นอืน่ ๆ น้อยกว่า
กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลัก
		 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าค�ำตอบของผู้
สอนและผูเ้ รียนมีความคล้ายคลึงกัน ต่อไปจะขอเปรียบ
เทียบค�ำตอบของผู้เรียนและผู้สอนที่มีความแตกต่างกัน
		 5.2.2 ค�ำตอบของผูส้ อนและผูเ้ รียนทีม่ คี วาม
				 แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
		จากตารางที่ 6 แสดงกลยุทธ์ที่ค�ำตอบของ
ผู้สอนและผู้เรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีทั้งหมด 7 ข้อ ในจ�ำนวนนี้กลยุทธ์
ที่ค่าเฉลี่ยค�ำตอบของผู้สอนสูงกว่าผู้เรียนมี 2 ข้อ ได้แก่
“3. เมือ่ พบคันจิทไี่ ม่รคู้ วามหมายควรฝึกเดาความหมาย
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จากบริบท” และ “10. จ�ำทัง้ เสียงอ่านแบบจีนและญีป่ นุ่
พร้อมกัน” และกลยุทธ์ที่ค่าเฉลี่ยค�ำตอบของผู้เรียนสูง
กว่าผู้สอนมี 5 ข้อ ได้แก่ “5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียง
เหมือนกัน” “6. จัดหมวดหมูค่ นั จิทมี่ คี วามหมายคล้ายกัน”
“7. เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจ�ำ”
“8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพเพื่อจ�ำคันจิ
ตัวใหม่” และ “19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น”
		 จากตารางที่ 5 และ 6 สรุปได้ว่า ผู้สอนให้
ความส�ำคัญกับการฝึกเดาความหมายจากบริบทซึ่งเป็น
กลยุทธ์ด้านความหมายในอันดับสูงสุด ตามด้วยการ
พยายามสังเกตความแตกต่างของอักษรคันจิทมี่ รี ปู คล้าย
กัน และการฝึกเขียนซ�้ำ ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านรูป จาก

นั้นจึงเป็นกลยุทธ์ด้านการใช้และด้านเสียง ส่วนผู้เรียน
ให้ความส�ำคัญกับการฝึกเขียนคันจิซ�้ำ ๆ และพยายาม
สังเกตความแตกต่างของอักษรคันจิที่มีรูปคล้ายกัน ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ด้านรูปมากที่สุด ตามด้วยการอ่านประโยค
หรือข้อความที่มีอักษรคันจิปรากฏซ�้ำ ๆ และการอ่าน
ออกเสียงคันจิซำ�้ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน ซึง่ เป็นกลยุทธ์
ด้านเสียง ตามด้วยกลยุทธ์ดา้ นความหมาย และทัง้ ผูส้ อน
และผู้เรียนให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์อื่น ๆ นอกเหนือ
จากสี่องค์ประกอบหลักน้อยที่สุด ข้อแตกต่างระหว่าง
ค�ำตอบของผู้สอนและผู้เรียนคือ ผู้สอนให้ความส�ำคัญ
กับการเดาความหมายและการจ�ำเสียงอ่านแบบจีนและ
แบบญี่ปุ่นพร้อมกันมากกว่าผู้เรียน ซึ่งเป็นกลยุทธ์เกี่ยว

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค�ำตอบของผู้สอนและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
กลยุทธ์การเรียนคันจิ

ประเภท

ผู้สอน

ผู้เรียน

t

P

1. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรลองน�ำมาใช้ในประโยค

การใช้

1.66

1.67

-0.20

0.84

2. จ�ำคันจิในรูปของค�ำประสมเพื่อให้น�ำไปใช้ได้จริง

การใช้

1.33

1.44

-1.66

0.10

ความหมาย

1.81

1.64

3.96

0.00*

4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน

รูป

1.50

1.63

-1.93

0.06

5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงอ่านเหมือนกัน

เสียง

1.40

1.64

-3.62

0.00*

6. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีความหมายคล้ายกัน

ความหมาย

1.44

1.70

-4.13

0.00*

7. เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจ�ำ

อื่น ๆ

1.08

1.37

-4.04

0.00*

8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพเพื่อจ�ำคันจิตัวใหม่

เสียง

1.50

1.65

-2.36

0.02*

9. เมื่อเรียนคันจิใหม่ ควรศึกษาวิธีใช้จากประโยคตัวอย่าง

การใช้

1.73

1.69

0.77

0.44

10. จ�ำทั้งเสียงอ่านแบบจีนและญี่ปุ่นพร้อมกัน

เสียง

1.54

1.41

2.06

0.04*

ความหมาย

1.54

1.55

-0.29

0.77

อื่น ๆ

1.37

1.41

-0.62

0.54

13. จ�ำล�ำดับเส้นของคันจิ

รูป

1.42

1.45

-0.40

0.69

14. อ่านข้อความที่มีคันจิปรากฏอ่านซ�้ำๆเพื่อจ�ำเสียงอ่าน

เสียง

1.70

1.78

-1.57

0.12

15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้ำ ๆ เพื่อให้จ�ำได้

รูป

1.76

1.81

-1.09

0.28

16. อ่านออกเสียงคันจิซ�้ำ ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน

เสียง

1.70

1.76

-1.13

0.26

17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน

รูป

1.78

1.79

-0.46

0.64

ความหมาย

1.64

1.74

-1.96

0.52

อื่น ๆ

1.01

1.27

-3.61

0.00*

3. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้ความหมายควรฝึกเดาความหมายจากบริบท

11. คิดเรื่องเพื่อช่วยจ�ำความหมายของคันจิ
12. ใช้บัตรค�ำเพื่อช่วยในการจ�ำคันจิ

18. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้จักจะค้นหาความหมายจากพจนานุกรม
19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น
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กับสีอ่ งค์ประกอบหลักของคันจิ ในขณะทีผ่ เู้ รียนให้ความ
ส�ำคัญกับการจัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงและความหมาย
คล้ายกัน การเชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ การใช้ความ
สัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพ และการฝึกร่วมกับผู้อื่น
มากกว่าผู้สอน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ มากกว่าผู้สอน

6. สรุปผลวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้สอน
และผู้เรียนชาวไทยต่อกลยุทธ์ที่ควรใช้ในการเรียนคันจิ
โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ดา้ นรูป เสียง ความหมาย การใช้ ซึง่
เป็นสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ และกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ
ผลปรากฏว่า ค่าเฉลีย่ ค�ำตอบทุกข้อสูงกว่า 1.00 ซึง่ แปล
ความได้ว่า จ�ำเป็น แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า
กลยุทธ์ที่ระบุในแบบสอบถามทุกข้อมีความจ�ำเป็นต่อ
การเรียนคันจิทุกข้อ ที่ปรากฏผลเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
ค�ำถามในงานวิจัยนี้เป็นการถามความคิดเห็นว่ากลยุทธ์
ใดมีความจ�ำเป็นหรือส�ำคัญมากกว่ากัน ไม่ใช่เป็นการ
ส� ำ รวจว่ าใช้ จ ริ ง หรื อไม่ และกลยุทธ์ที่หยิบ ยกมาใน
แบบสอบถามมีจ�ำนวนเพียง 19 ข้อ ซึ่งนับว่ามีจ�ำนวน
น้อย อีกทั้งผู้วิจัยหยิบยกเฉพาะกลยุทธ์ที่มีการใช้อยู่
ทั่วไป
กลยุ ท ธ์ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในค� ำ ตอบของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามโดยรวม ได้แก่ “15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียน
ใหม่ซ�้ำ ๆ เพื่อให้จ�ำได้” ผลสรุปนี้เป็นไปในทิศทางเดียว
กับผลการวิจัยในงานวิจัยอื่นก่อนหน้านี้ที่มีผลสรุปว่า
กลยุทธ์ทผี่ เ้ ู รียนชาวต่างชาติใช้มากทีส่ ดุ คือ “การเขียนซ�ำ้ ๆ”
(大北 :1995、齋藤 :2003、中鉢 :2006、ソムチャ
イ:2008、坂野・池田:2008) เนื่องจากเป็นวิธีการฝึก
ทีป่ ฏิบตั กิ นั โดยทัว่ ไป ผูส้ อนมักแนะน�ำให้ผเู้ รียนฝึกเขียน
ซ�้ำ ๆ จนจ�ำได้
เมื่อพิจารณาในรายประเภทก็พบว่ากลยุทธ์ที่มีค่า
เฉลีย่ สูงสุดคือ กลยุทธ์ดา้ นรูป ตามด้วยกลยุทธ์ดา้ นความ
หมาย เสี ย ง และการใช้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ต อบ
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แบบสอบถามเห็นความจ�ำเป็นของกลยุทธ์ด้านรูปเป็น
อันดับแรก ตามด้วยกลยุทธ์ด้านความหมาย เสียง และ
การใช้ ซึ่งการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญกับ
กลยุทธ์ด้านรูปมากที่สุดนั้น สอดคล้องกับ 加納 (2001)
ที่กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการข้อมูลคันจิของผู้เรียนต่าง
ชาติว่า ขั้นแรกคือ การจัดการข้อมูลด้านรูป ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ ขั้น
ตอนทีส่ องคือ การเชือ่ มโยงข้อมูลด้านรูปกับความหมาย
และเชื่อมโยงข้อมูลด้านรูปกับเสียง ขั้นตอนที่สามคือ
การเชือ่ มโยงรูป เสียง ความหมายและวิธใี ช้ อีกทัง้ トリ
ーニ (1992) ก็แสดงความเห็นว่าทักษะด้านรูป มีความ
ส�ำคัญต่อการเรียนคันจิเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นไป
ได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นความยากในเรือ่ งนี้ จึงเห็น
ความจ�ำเป็นในการฝึกรูปคันจิเป็นอันดับแรก
ไม่เพียงแต่การเขียนซ�ำ้ ๆ เท่านั้น กลยุทธ์เกี่ยวกับ
การอ่านซ�ำ้ อีก 2 ข้อได้แก่ “อ่านข้อความทีม่ คี นั จิปรากฏ
ซ�้ำ ๆ เพื่อจ�ำเสียงอ่าน” และ “อ่านออกเสียงคันจิซ�้ำ ๆ
พร้อมกับการฝึกเขียน” ก็มคี า่ เฉลีย่ อันดับสามและอันดับ
สี่ แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความจ�ำเป็นของการ
ฝึกซ�้ำเป็นอย่างมาก
กลยุทธ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมจัดให้อยู่ใน
ระดับกลางได้แก่การลองน�ำคันจิมาใช้ในประโยค การฝึก
เดาความหมาย และการคิดเรื่องเพื่อช่วยจ�ำ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ถูกจัดความส�ำคัญในล�ำดับท้ายได้แก่ การจ�ำ
ล�ำดับเส้น การจ�ำเสียงอ่านแบบจีนและญี่ปุ่นพร้อมกัน
และกลยุทธ์อื่นนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสี่องค์
ประกอบหลักของคันจิ เป็นต้น
เมื่อแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบ
ว่า ผูส้ อนให้ความส�ำคัญกับการเดาความหมายจากบริบท
มากที่สุด ในขณะที่ผู้เรียนให้ความส�ำคัญกับการฝึก
เขียนซ�้ำ ๆ มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบความคล้ายคลึง
กันในจุดทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามทัง้ สองกลุม่ ให้ความส�ำคัญ
กับกลยุทธ์ด้านรูปและกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการฝึกซ�้ำเป็น
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ล�ำดับต้น ๆ แต่เห็นความจ�ำเป็นของกลยุทธ์อื่น ๆ นอก
เหนือ จากกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลักของคัน
จิในล�ำดับท้าย ส่วนจุดที่แตกต่างคือผู้สอนเห็นความ
จ�ำเป็นของกลยุทธ์ทั้งสี่องค์ประกอบหลักในล�ำดับต้น ๆ
ในขณะที่ผู้เรียนเห็นความจ�ำเป็นของกลยุทธ์ด้านรูป
เสียง และความหมาย เพียง 3 ด้านในล�ำดับต้น ๆ ส่วน
กลยุทธ์ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในรายข้อนั้น
ได้แก่ ผูส้ อนให้ความส�ำคัญต่อการฝึกเดาความหมายจาก
บริบท และจ�ำเสียงอ่านทั้งแบบจีนและญี่ปุ่นพร้อมกัน
มากกว่าผูเ้ รียน ในขณะทีผ่ เู้ รียนให้ความส�ำคัญต่อการจัด
หมวดหมู่คันจิที่มีเสียงและความหมายคล้ายกัน การ
เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น การใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพและเสียง การฝึกร่วมกับผู้อื่นมากกว่าผู้สอน ซึ่ง
แสดงว่าผูส้ อนให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วกับสีอ่ งค์
ประกอบหลักมากกว่า ในขณะที่ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญ
ของกลยุทธ์อื่น ๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม นอกจากความแตกต่างด้านสถานภาพ
ผูส้ อนหรือผูเ้ รียนแล้ว ยังมีความแตกต่างในปัจจัยอืน่ ด้วย
เช่น ระดับสถานศึกษาที่สอน/ศึกษา ความสามารถ ดัง
นั้นผลสรุปที่ว่าผู้สอนให้ความส�ำคัญกับการเดาความ
หมายเป็นอันดับแรก และผู้เรียนให้ความส�ำคัญกับการ
เขียนซ�้ำ ๆ เป็นอันดับแรกนั้น เป็นเพียงผลสรุปในภาพ
รวมของการแบ่งกลุม่ ตามสถานภาพ หากมีการศึกษาให้
ละเอียดมากขึน้ โดยแบ่งกลุม่ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นกลุม่
ต่าง ๆ เช่น แบ่งตามระดับสถานศึกษา แบ่งตามความ
สามารถ เป็นต้น อาจพบความแตกต่างกันในระหว่างกลุม่
ซึง่ ประเด็นนีค้ วรมีการศึกษาต่อไปในอนาคต

7. ข้อเสนอแนะ
จากการส�ำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ พบว่า กลยุทธ์
การเขียนซ�ำ้ ๆ จนจ�ำได้ เป็นกลยุทธ์ทผี่ ตู้ อบแบบสอบถาม
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่สุดในการเรียนคันจิ วิธีนี้เป็นวิธี
การทีใ่ ช้ผเู้ รียนใช้มาก โดยเฉพาะในการเรียนภาษาญีป่ นุ่

ในระดับต้น ซึ่งผู้เรียนเพิ่งจะได้เรียนอักษรคันจิซึ่งเป็น
อักษรในระบบทีต่ า่ งจากอักษรในภาษาไทย หากแต่มขี อ้
ควรระวังว่า การเขียนซ�้ำไปซ�้ำมานี้ ไม่ใช่การคัดลอกตัว
อักษร เพราะการคัดลอกตัวอักษรเป็นการคัดลอกโดยไม่
ต้องใช้ความคิดแต่อย่างใด เพียงแค่คัดลอกตามของเดิม
เท่านั้น ตัวอักษรที่คัดลอกจึงเป็นเพียงสัญลักษณ์อย่าง
หนึง่ ซึง่ ไม่มคี วามหมายใด ๆ และถึงแม้จะเขียนรูปได้ถกู
ต้องแต่หากไม่มีการเชื่อมโยงกับเสียงอ่านและความ
หมาย ก็ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง นอกจากนีก้ ารเขียนซ�ำ้
ๆ ในลักษณะเช่นนี้ นอกจากจะไม่ชว่ ยให้จำ� ตัวอักษรแล้ว
ยังท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายอีกด้วย จึงควรแนะน�ำ
ผู้เรียนให้ฝึกคัดตัวอักษรพร้อมกับสังเกตวิธีการเขียน
ส่วนประกอบทีป่ ระกอบขึน้ มาเป็นอักษรคันจิ และนึกถึง
ความหมายและเสียงอ่าน จะช่วยให้เขียนได้ถูกต้องและ
น�ำมาใช้ได้จริง
การฝึกเขียนซ�้ำไปซ�้ำมานี้ บ่อยครั้งมักพบว่า ถึงแม้
จะฝึกเขียนคันจิตัวเดียวกันซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าก็ตาม ก็ยังไม่
สามารถจ�ำได้แม่นย�ำ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จริง
กลับลืมเสีย นั่นเป็นเพราะการจดจ�ำอักษรคันจิให้ได้ใน
การฝึกคราวเดียวเป็นเรื่องยาก เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่
นานก็จะลืมเลือน ต้องกลับมาฝึกเขียนใหม่ จ�ำใหม่ ดังนั้น
ในการฝึกแต่ละครัง้ ไม่จำ� เป็นต้องคัดคันจิจำ� นวนมาก แต่
ควรใช้วิธีฝึกบ่อยๆ และต่อเนื่อง และเมื่อลืมไปก็น�ำมา
ฝึกอีกจนกว่าจะจ�ำได้แม่นย�ำ
ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือ จากผลการส�ำรวจ
ครัง้ นีพ้ บว่า ผูเ้ รียนยังไม่ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการ
ฝึกใช้คนั จิมากนัก จึงควรแนะน�ำให้ผเู้ รียนพยายามน�ำคัน
จิที่เรียนแล้วมาฝึกใช้ในประโยค เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ที่
ถูกต้อง น�ำไปใช้ได้จริงและเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดความ
แม่นย�ำได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเรียนคันจิจะส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์การเรียนคันจิหรือไม่นั้น อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคล เนื่องจากการจะประสบความส�ำเร็จใน
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การเรียนคันจิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ
เช่น วัตถุประสงค์ในการเรียน แรงจูง ใจ สติปญ
ั ญา ความ
สามารถในการปรับตัว เป็นต้น (大北 : 1995) แต่ถงึ อย่าง
นั้นก็ตาม กล่าวได้ว่าการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้จะช่วย
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พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผู้สอนจึง
ควรให้ความรู้กลยุทธ์การเรียนคันจิ เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้เรียนเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะกับตนเองในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนให้มากขึ้น

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol. 8 No. 2 December 2018

เอกสารอ้างอิง (References)
[1]

ชนัญญ์ธร รุ่งธัญนิธิธรณ์. (2554). การศึกษากลวิธีการเรียนคันจิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
วารสารญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 28. 59-69.
[2] ทัศนีย์ เมธาพิสิฐและคณะ. (2546). การส�ำรวจความต้องการของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. 131-144.
[3] Bourke, B. (1996). Maximing efficiency in the kanji learning task. Doctoral Dissertation.
University of Queensland.
[4] Gamage, G.H. (2003). Perceptions of kanji learning strategies : Do they differ among
Chinese character and alphabetic background learners?. Australian Review of Applied
Linguistics, 26.2, 17-31.
[5] Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know.
New York: Newbury House.『言語学習ストラテジー－外国語教師が知っておかなければなら
ないこと－』(宍戸通庸、伴紀子共訳 (1994) 凡人社).
[6] ヴェントゥーラ・フランチェスカ (2007). 「フィリピン人日本語学習者と教師の漢字学習に対す
るビリーフとストラテジー使用－漢字教育の改善のために－」『日本語文化研究会論集』3、国
際交流基金日本語国際センター,141-168.
[7] ウランバヤル・ツェツェグドラム (2009).「漢字学習ストラテジーに関する研究の現状と課
題－非漢字圏日本語学習者にとっての効果的な学習ストラテジーとは－」『日本言語文化研究会

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

論集』5,

43-52.
大北葉子 (1995).「漢字学習ストラテジーと学生の漢字学習に対する信念」『世界の日本語教
育』5,国際交流基金日本語国際センター,105-123.
加納千恵子(1994).「漢字の難しさ」『月間言語』23巻5,大修館,92-93.
________(1997).「非漢字圏学習者の漢字力と習得過程」『日本語教育論文集-小出詞子先生退
官記念-』, 凡人社,257-269.
________(2001).「外国人学習者による漢字の情報処理過程について-漢字処理技能の測定評価
に向けて－」『文芸言語研究言語編』39, 45-60.
________(2010).「漢字学習の困難点」『実践・漢字指導』濱川友紀代編集,くろしお出版,71-174.
ケオキサダン・パッチャラポーン (2008).「バンコクの国立大学の日本語専攻カリキュラム及び
評価基準の調査」『日本語教育国際シンポジウム「東南アジアにおける日本語教育の展望」』, 132-159.
小林英弘 (2017).「タイ人日本語学習者の漢字語彙学習に対するストラテジ－使用の現状」チュ
ラーロンコーン大学文学部東洋言語学科修士論文.

[15]

(2003).「漢字学習ストラテジーと学習期間との関係-留学中のマレーシア政府派遣留
学を対象とした調査から－」『山形大学日本語教育論集』5,山形大学教育学部日本語教育研究
室, 71-84.
齋藤禎子

บุษบา บรรจงมณี | Bussaba Banchongmanee

93

[16]

トリーニ・アルド(1992 ). 「非漢字系学習者のための入門期における漢字学習指導の一考察」

[17]

チャイヤケッタナン・ソムチャイ(2008).「タイ人日本語学習者の漢字学習に対するビリーフ

『世界の日本語教育』2, 国際交流基金日本語国際センター,65-76.

とストラテジー使用」チュラーロンコーン大学文学部東洋言語学科修士論文.

[18]

中鉢恵一( 2006 ).「漢字学習ストラテジー－漢字学習成功者と未成功者の違いについて－」

[19]

中村重穂(1997).「日本語学習者の漢字学習ストラテジーに関する調査と考察」『日本語教育研

[20]

『東洋大学人間科学総合研究所紀要』5,東洋大学,75-93.
究』33,財団法人言語文化研究所,107-122.

バンチョンマニー・ブッサバー(2016).「タイ人日本語学習者における漢字学習意識―学習困難

点及び情意的側面について―」日本語教育学会バリ大会予稿集.

[21]

坂野永理・池田庸子(1997).「非漢字圏学習者の漢字学習意識とストラテジー使用」『留学生教

育』14, 留学生教育学会,13-21.

หน่วยงานผู้แต่ง : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Affiliation: Faculty of Humanities, Kasetsart University
Corresponding email: fhumbsb@ku.ac.th

94

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 | jsn Journal Vol. 8 No. 2 December 2018

