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บทคัดยอ

คํา

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 1 เขาศึกษาในปการ
ศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศึกษาปจจัยดานระบบรับเขาศึกษา
ช องทางที่นิ สิตเข ามาศึ กษา ผลการเรี ยนเกรดเฉลี่ยสะสมในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุนกอนเขาศึกษา
จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ วิเคราะหความ
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเอกบังคับของสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน ในชั้นปที่ 1 ไดแก รายวิชาภาษาญี่ปุนขั้นตน 1-2 รายวิชา
ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 1-2 ดวยวิธกี ารทางสถิติ พบวา ปจจัยทีส่ ง ผล
ใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาเอกภาษาญีป่ นุ มีความตางกันอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยดานผลการเรียนเกรดเฉลีย่ สะสมในระดับ
สําคัญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนปจจัยที่ไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปจจัยดานภูมิหลัง
ของนิสิต, ผลสัมฤทธิ์ ภาษาญี่ปุนของนิสิตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยดาน
ระบบรับเขาศึกษา และประวัติการเรียนภาษาญี่ปุนกอนเขาศึกษา
ทางการเรียน,
ระบบการรับเขาศึกษา, จากผลดังกลาว ในการพิจารณารับนิสติ เขาศึกษาอาจตองมีการพิจารณา
ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมากขึ้น รวมถึงการขยาย
ผลการเรียนระดับ
โอกาสใหกับผูเรียนที่ไมเรียนในเรียนแผนการเรียนศิลปภาษาญี่ปุนใน
มัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาได
ตอนปลาย
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Factors Affective Japanese Learning
Achievement of the First Year Japanese
Major Students at University of Phayao
Khommapat Prawang

Abstract
The purpose of this paper research was to study
factors contributing to academic achievement of first year
students in Japanese major, University of Phayao in the
academic year 2015. Three factors such as entering university
(University admission system), high school GPA and previous
Japanese knowledge were analyzed by correlation, One-way
ANOVA and t-test. The instruments were questionnaires and
interview forms. The result showed that the factors which
made student differently outcomes at the statistical level
.05 were high school GPA. The finding revealed that high
school GPA should be concerned as the admission factors.
And Japanese unlearned students deserve chance to study
in Japanese language Program at University of Phayao.
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ปจจัยดานภูมิหลังที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

1. ที่มาและความสําคัญ

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ  น คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการรับนิสิตเขาศึกษาหลาย
รู ป แบบ ทั้ ง ระบบรั บ ตรง ได แ ก โครงการพิ เ ศษ
โครงการรับตรงทัว่ ประเทศ ระบบกลาง (แอดมิชชัน่ )
และการรับเขาหลังระบบกลาง อีกทั้ง ไมกําหนด
พืน้ ฐานภาษาญีป่ นุ ของผูเ รียนกอนเขาเรียน กลาวคือ
ผูเรียนที่ไมเคยศึกษาภาษาญี่ปุนมากอนสามารถเขา
เรียน และเริ่มเรียนพรอมกับผูที่เรียนตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษามาได ทําใหสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ มีผเู รียน
ที่ มี ค วามแตกต า งกั น หลายด า น ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
คุณสมบัติที่ใชสมัครเขาศึกษา พื้นฐานภาษาญี่ปุน
รวมถึงแรงจูงใจหรือวัตถุประสงคในการเรียนของ
แตละคนดวย ในแตละปการศึกษามีนิสิตชั้นปที่ 1
ที่ออกกลางคัน (drop out) อันเนื่องมาจากปญหา
สวนตัว ปญหาทางการเรียนที่อาจเกิดจากพื้นฐาน
ของนิสิตที่ตางกัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาความตาง
ของนิสติ ตัง้ แตความตางในเรือ่ งชองทางทีน่ สิ ติ เขามา
ศึกษา ตลอดจนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิตหรือไม
งานวิจัยนี้ จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงปจจัย
ดานภูมิหลังของนิสิตที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาญีป่ นุ ในปการศึกษา 2558 โดยปจจัยดาน
ภูมิหลังที่ศึกษา คือ ระบบการรับเขา ผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประวัติการเรียน
ภาษาญี่ปุน โดยการวิเคราะหความแตกตางของคา
เฉลี่ยดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA; One way Analysis of Variance) และ
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย t-test เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนาแนวทางสําหรับการคัดเลือกนิสติ
เขาศึกษา พัฒนาผลการเรียนรู และสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกนิสิตตอไป

Ellis (1998, อ า งอิ ง ใน ชุ ติ ก าญจน
บุญญะธิติสุข. 2546:13-17) ไดกลาวถึงปจจัยที่
เกีย่ วของกับการเรียนรูภ าษาทีส่ อง โดยแยกออกเปน
ปจจัยภายในและภายนอก สรุปไดดังนี้
ปจจัยภายใน
- แรงจูงใจ
- ความถนัดทางภาษา
ประกอบไปดวย
สติปญญา บุคลิก
ลักษณะ ความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่
แสดงออกมาดานหนึ่ง
(แบบการเรียน)

ปจจัยภายนอก
- สภาพแวดลอม หรือ
บริบททางสังคม
- ขอมูลหรือ
ประสบการณ รวมถึง
บรรยากาศของสังคม
ที่ทําใหผูเรียนไดรับรู
ขอมูล

สุภาพร คํารศ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา ในปการศึกษา 2554 พบวา
ปจจัยพฤติกรรมทางการเรียน ปจจัยความคาดหวัง
ของตัวนิสิต และปจจัยสภาพแวดลอมทางการเรียน
สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แตในการวิจัยนี้ ไมได
กลาวถึงชองทางการเขามาศึกษาของนิสิต
กาญจนา แยมเสาธง (2556) ไดทําการ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิ สิ ต หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสติ ตามระบบรับเขาศึกษาระหวาง
ระบบกลาง ระบบโควตา และระบบโครงการพิเศษ
พบว า นิ สิ ต ที่ ผ  า นการสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาจาก
ระบบกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานิสิตที่
ผานการสอบคัดเลือกแบบโควตา และโครงการพิเศษ
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กาญดา คันศร และธารารัตน กิตติตระการ
(2558) ทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหวางประเภทรับตรง และ
แอดมิชชัน่ ของแตละสาขาวิชา พรอมวิเคราะหความ
สัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนิ สิ ต ที่
สําเร็จการศึกษาตามประเภทรับเขาศึกษาของนิสิต
คณะสหเวชศาสตร ที่รับเขาศึกษาปการศึกษา 2552
จํานวน 190 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสติ จากประเภทแอดมิชชัน่ มีคา เฉลีย่ สะสมมากทีส่ ดุ
ทุกสาขาวิชา แตหากเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สะสม
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการรับเขาศึกษาประเภท
รับตรงและแอดมิชชัน่ ไมพบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ขณะทีผ่ ลสัมฤทธิท์ างการเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามสัมพันธทาง
บวกนอย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่
สําเร็จการศึกษามีความสัมพันธทางบวกนอย
แตกม็ นี กั วิจยั ทีพ่ บวาปจจัยดานชองทางการ
รั บ เข า ศึ ก ษาไม มี ผ ลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
พเยาว ดี-ใจ และคณะ (2556) ไดเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ป ร ะ เ ภ ท โ ค ว ต า แ ล ะ ก า ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการ
ศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยู
ระหวาง 3.03-3.50 จํานวน 129 คน และอีก 100
คนอยูระหวาง 2.51-3.00 ทั้งประเภทโควตา และ
สอบคั ด เลื อ กทํ า ให ผ ลการเปรี ย บเที ย บระหว า ง
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองประเภทไม มี ค วามแตกต า งกั น
ทางสถิติ
จากการศึกษาของนักวิจัยในสถาบันตางๆ
ปจจัยดานชองทางการรับเขาอาจมีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูเรียนที่เขามาศึกษาโดยบางชองทาง
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อาจมีแนวโนมที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงกวา
บางชองทาง หรือ ผูเรียนแมจะเขามาศึกษาตางชอง
ทางก็อาจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมมีตางกันเลย
ก็เปนได จึงทําใหผวู จิ ยั เกิดความสนใจวาผูเ รียนทีเ่ ขา
มาศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะยา โดยการรับเขาที่ตางกัน พื้นฐาน
ภาษาญีป่ นุ ทีต่ า งกัน จะทําใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เปนไปในแนวทางใด ปจจัยภูมหิ ลังทีต่ า งกันนัน้ สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไมอยางไร

3. วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาปจจัยดานภูมหิ ลังของนิสติ ทีม่ ผี ล
ตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาญีป่ นุ ของนิสติ สาขา
วิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาในปการศึกษา
2558

4. นิยามศัพท
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง องคประกอบทั้งภายนอก ภายในที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิต โดย
พิจารณาขอมูลพื้นฐานปจจัยดานภูมิหลังของนิสิต
ทั้งเรื่องระบบรับเขาศึกษา ผลการเรียนเดิม และ
ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาญี่ ปุ  น
หมายถึ ง ผลความสามารถทางภาษาญี่ ปุ  น โดย
พิ จ ารณาจากผลการเรี ย นรายวิ ช าเอกบั ง คั บ ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2555 ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ในแผนการศึกษาชัน้ ปที่ 1 จํานวน 1 ปการศึกษา คือ
ภาษาญีป่ นุ ขัน้ ตน 1-2 ภาษาญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร 1-2
ซึ่งมีการประเมินโดยการทดสอบทักษะภาษาญี่ปุน
(ฟง พูด อาน เขียน) คําศัพท รูปประโยค ทั้งรูปแบบ

ปจจัยดานภูมิหลังที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

สอบปฏิ บั ติ ส ะสมทั้ ง ภาคเรี ย นและแบบการสอบ
ประเมินผลในการสอบกลางภาคและปลายภาคแบบ
ปรนัย โดยอาจารยผูประเมินรายวิชาใชเกณฑการ
ประเมินแบบเดียวกันแมจะลงทะเบียนเรียนตางกลุม
เรียน ในงานวิจยั นีไ้ ดนาํ ผลการเรียนทีไ่ ดรบั คิดคาเปน
คะแนนตามเกรดที่ ไ ด รั บ การประเมิ น คื อ A=4,
B+=3.5, B=3, C+=2.5, C=2, D+=1.5, D=1, F และ
W=0

5. วิธีดําเนินการ
งานวิจยั นี้ มีวธิ ดี าํ เนินการโดยนําเสนอแยก
ประเด็นตางๆ ดังนี้
5.1 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
นิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ  น คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีเ่ ขาศึกษาในปการศึกษา 2558
จํานวน 57 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชและวิธีการดําเนินการ
วิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ ดําเนินการศึกษากับขอมูล
ภูมิหลังของนิสิต โดยมีลําดับขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
1) เก็บขอมูลเบือ้ งตนแรกเริม่ เขาการ
ศึกษา โดยใชแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะเปนแบบตรวจ
สอบรายการ และแบบสอบถามปลายเปดกับกลุม
นิสติ ทีเ่ ปนกลุม เปาหมายจํานวน 57 คน บันทึกขอมูล
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานตอไป
2) เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
เอกบังคับ คือ วิชาภาษาญี่ปุนเบื้องตน และภาษา
ญีป่ นุ เพือ่ การสือ่ สาร ซึง่ รายวิชาดังกลาวจัดการเรียน
การสอนโดยทีมอาจารยชาวญี่ปุน จึงดําเนินการ
ติดตอเพื่อขอขอมูลผลการเรียน รวมถึงสัมภาษณ
ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตแตละคน

3) วิเคราะหขอ มูลดวยพรรณนาโวหาร
และวิเคราะหสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย รอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แทนคาผลการเรียนที่นิสิตไดรับ
ดวยคะแนน และหาความสัมพันธกับขอมูลพื้นฐาน
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA;
One-way Analysis of Variance)
4) สอบถามขอมูลเพิม่ เติมโดยใชการ
สัมภาษณนิสิตเพื่อเปนขอมูลในเชิงคุณภาพตอไป
สําหรับการพัฒนาแนวทางการรับเขาศึกษาหรือการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในครั้งตอไป

6. ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
ญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 1 โดยนํา
เสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนิสิต
ตอนที่ 2 ความสัมพันธของปจจัยและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนิสิต
จากวัตถุประสงคการวิจัยที่มุงศึกษาปจจัย
ภูมิหลังของนิสิตที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาญี่ปุน จึงไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยจําแนกรายประเด็นดังตอไปนี้
1) ระบบการรับเขาศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของนิสิต
เกี่ยวกับชองทางการเขาศึกษาของนิสิต ดังแสดงใน
ตาราง 1 พบวา นิสิตสวนใหญเขาศึกษาโดยผาน
ระบบรับตรง หรือกอนระบบกลาง (แอดมิชชั่น)
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 61.4 ซึง่ ในทีน่ ี้ หมายรวมถึง
โควตาทั่วประเทศ (9 คน) โครงการรับตรง (21 คน)
โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (1 คน) และ
โครงการเรียนดี (4 คน) รองลงมา คือการรับเขาใน
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ระบบกลาง (แอดมิชชั่น) รอยละ 21.1 และการรับ
เขาหลังระบบกลาง (แอดมิชชั่น) รอยละ 17.5 ตาม
ลําดับ จะเห็นไดวา สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ มีการรับเขา
ในชวงกอนระบบกลาง คือ โครงการรับตรง ซึ่ง
ตาราง 1 ระบบเขาศึกษา
การรับเขาศึกษา
1. ระบบรับตรง (กอนแอดมิชชั่น)
2. ระบบกลาง (แอดมิชชั่น)
3. หลังระบบกลาง (หลังแอดมิชชั่น)
รวม
2) ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
จากการสํารวจประวัติการเรียนภาษา
ญีป่ นุ พบวา นิสติ จํานวนรอยละ 63.2 เปนนิสติ ทีเ่ คย
เรียนภาษาญี่ปุน ทั้งที่เคยเรียนในระดับมัธยมปลาย
ตาราง 2 ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
1. ไมเคยเรียน
2. เคยเรียน
- ศิลปภาษาญี่ปุน
- วิชาเลือก
- เรียนพิเศษ/เรียนดวยตนเอง
รวม

เปนการรับนิสิตที่อาศัยอยูในเขตภาคเหนือเขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาในจํานวนที่มากที่สุด
เปนไปตามนโยบายในการใหโอกาสทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

จํานวน
35
12
10
57

รอยละ
61.4
21.1
17.5
100.0

ทัง้ ทีเ่ รียนในแผนการเรียนศิลปภาษาญีป่ นุ วิชาเลือก
หรือเรียนดวยตัวเอง ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุด รอยละ
49.1 และนิ สิ ต ที่ ไ ม เ คยเรี ย นภาษาญี่ ปุ  น มาก อ น
จํานวนรอยละ 36.8 ดังแสดงในตาราง 2

จํานวน
21

รอยละ
36.8

28
1
7
57

49.1
1.8
12.3
100.0

3) ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 2.01 (จํานวน 2 คน แผนการเรียนศิลป-ญี่ปุน และ
ตอนปลาย
ศิลป-จีน) และสูงสุด 3.70 (จํานวน 3 คน แผนการ
ผลการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เรี ย นศิ ล ป - ญี่ ปุ  น ) และหากแบ ง ตามกลุ  ม พบว า
ตอนปลายของนิสิตที่เขามาศึกษาในสาขาวิชาภาษา นิสิตสวนใหญมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ญี่ปุน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีความ ตอนปลาย 3.00-4.70 จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ
แตกตางกัน โดยที่ผลการเรียนเฉลี่ยคาตํ่าที่สุด คือ 59.6 ดังแสดงในตาราง 3
6

jsn Journal Special Edition 2018

ปจจัยดานภูมิหลังที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

ตาราง 3 ผลการเรียนในระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย
กลุมผลการเรียนตํ่า
กลุมผลการเรียนปานกลาง
กลุมผลการเรียนสูง
ผลการ
รวม
2.00-2.49
2.50-2.99
3.70-3.00
เรียน
ศิลป- ศิลป วิทยศิลป- ศิลป วิทยศิลป- ศิลป วิทย(GPA)
รวม
รวม
รวม
ญี่ปุน อื่นๆ คณิต
ญีป่ ุน อื่นๆ คณิต
ญีป่ ุน อื่นๆ คณิต
จํานวน 3
4
2
9
10
1
3
14
14
12
8
34
57
รอยละ 5.26 7.02 3.51 15.79 17.54 1.75 5.26 24.56 24.56 21.05 14.04 59.65 100

4) แรงจูงใจ เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาญี่ปุน
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามและบทสัมภาษณ เกี่ยวกับเหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษา
ญี่ปุนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญี่ปุนตอในระดับมหาวิทยาลัย
เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญี่ปุน ญี่ปุนได อยากไปเที่ยวญี่ปุน อยากอานและเขียน
มากที่สุด เรียงจากคําตอบที่มีผูตอบมากกวารอยละ ภาษาญีป่ นุ ได ชอบการตนู ญีป่ นุ และชอบวัฒนธรรม
50 คือ ความสนใจในภาษาญีป่ นุ อยากสนทนาภาษา ดั้งเดิมของญี่ปุน ดังแสดงในตาราง 4
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เปรียบเทียบและหาความสัมพันธเพื่อยืนยันความ
แตกตางของปจจัยภูมิหลังที่ผูวิจัยสนใจศึกษา ไดแก
ระบบรับเขาศึกษา ผลการเรียนเดิม และประวัติการ
เรียนภาษาญีป่ นุ ทําการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1) ระบบรับเขาศึกษา
ระบบการรั บเข าของนิ สิ ตสาขาวิ ชา
ภาษาญี่ปุนมีทั้งการรับเขาแบบรับตรง (กอนแอด
มิชชัน่ ) ทัง้ แบบระบบโควตา และโครงการเรียนดี การ
รับเขาดวยระบบกลาง (แอดมิชชั่น) และการรับเขา
ตอนที่ 2 ความสัมพันธของปจจัยและ หลังระบบกลาง (หลังแอดมิชชั่น) ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน
การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ นิสิตทั้งสามกลุม ปรากฏผลดังตาราง 5
ทางการเรียนภาษาญี่ปุนในที่นี้ เปนการศึกษาในเชิง
ตาราง 4 เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนภาษาญี่ปุน
เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุน จํานวนผูตอบ
(รอยละ)
สนใจภาษาญี่ปุน
50 (87.7)
อยากสนทนาดวยภาษาญี่ปุนได
49 (85.9)
อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุน
46 (80.7)
อยากอานและเขียนภาษาญี่ปุนได 45 (78.9)
ชอบการตูนญี่ปุน
39 (68.4)
ชอบวัฒนธรรมดั้งเดิม
29 (50.8)

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับระบบการรับเขาศึกษา
แหลงความ
SS
df
MS
F P-value
แปรปรวน (Sum of Squares) (Degree of Freedom) (Mean Square)
ระหวางกลุม
92.422
2
46.211
2.081 0.134
ภายในกลุม
1198.822
54
22.200
รวม
1291.245
56
จากผลการทดสอบพบวา คา P-Value
2) ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
เทากับ 0.134 ซึง่ มากกวาคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากขอมูลในตาราง 2 แสดงขอมูล
หมายความวาไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน โดยแบงเปนกลุมที่เคย
ทางสถิติ กลาวคือ ระบบการรับเขาที่ตางกันไมมีผล เรี ย นและไม เ คยเรี ย น เมื่ อ นํ า มาพิ จ ารณากั บ ผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิต ซึ่ง สัมฤทธิท์ างการเรียน แสดงรายละเอียดดังตาราง 6
หมายถึงวานิสิตไมวาจะเขามาศึกษาจากระบบใด
ก็ตาม ผลการเรียนก็ไมไดแตกตางกันมากนัก
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
จํานวน
คาเฉลี่ย
Std. Deviation T
P-value
กลุมนิสิตไมเคยเรียน
21
8.7857
5.06846
.823
.414
กลุมนิสิตเคยเรียน
36
9.9028
4.87093
8
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จากผลการทดสอบดั ง แสดงในตาราง 6 พบว า
คาเฉลี่ยซึ่งไดจากคะแนนที่แปลงมาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทั้งสองกลุมคือ กลุมที่เคยเรียน
ภาษาญีป่ นุ มากอนและไมเคยเรียนภาษาญีป่ นุ มากอน
มีคา ไมตา งกันมากนัก และ คา P-Value เทากับ .414
ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติ .05 หมายความวา
ความแตกตางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ ประวัตกิ ารเรียน
ภาษาญี่ปุนที่ตางกันไมไดทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตางกัน กลาวคือ ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
ไมมีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนดี

ไมวานิสิตจะเคยเรียนมากอนหรือไมก็ไมไดสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นปที่ 1
3) ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ผลการเรียน หรือ เกรดเฉลีย่ สะสมเดิม
ของนิสิตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตาราง 3)
ซึ่งไดแบงกลุมเปนผลการเรียนระดับตํ่า ระดับกลาง
ระดับสูง เมื่อนํามาพิจารณากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ไดรับในชั้นปที่ 1 ไดผลดังแสดงในตาราง 7

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกับผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
แหลงความ
SS
df
MS
F P-value
แปรปรวน (Sum of Squares) (Degree of freedom) (Mean Square)
ระหวางกลุม
993.004
2
496.502
72.908 .000
ภายในกลุม
367.741
54
6.810
รวม
1360.746
56
จากผลการทดสอบพบวา คา P-Value
เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05
หมายความว า เกรดเฉลี่ ย สะสมเดิ ม มี ส  ว นทํ า ให
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาญี่ ปุ  น ในระดั บ

มหาวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวามีคา เฉลีย่ อยางนอย 1 คูท แี่ ตกตาง
กัน จึงพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลีย่ รายคูโ ดยวิธขี อง
เชฟเฟ (Schaeffé) ตอไปแสดงดังตาราง 8

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Schaeffé)
ผลการเรียนเดิม (GPA)
กลุม 2
กลุมที่ 1 ผลการเรียนตํ่า
12.24028*
กลุมที่ 2 ผลการเรียนปานกลาง
กลุมที่ 3 ผลการเรียนสูง
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลีย่
รายคู พบวา นิสติ กลุม ทีม่ ผี ลการเรียนเดิม (เกรดเฉลีย่
สะสม) สูง กลาง และตํา่ ทัง้ สามกลุม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ

กลุม 3
22.94909*
10.70881*
-

นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นเดิ ม ต า งกั น ก็ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นภาษาญี่ ปุ  น แตกต า งกั น ด ว ย แม ว  า
ผลการเรียนเดิมนั้นจะเปนผลการเรียนในแผนการ
เรียนอื่นที่ไมใชศิลปภาษาญี่ปุนก็ตาม
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7. การอภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยภูมิหลัง 3 ดาน คือ
ระบบรั บ เข า ศึ ก ษา ผลการเรี ย นเดิ ม ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประวัติการเรียนภาษา
ญี่ปุนกอนเขาศึกษา ของนิสิตวามีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนภาษาญี่ปุน ใน 1 ปการศึกษา สามารถสรุป
ผลไดดังนี้
ปจจัยที่สงผลให
ปจจัยที่ไมสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตางกัน
เรียนตางกัน
ผลการเรียนในระดับ
ระบบรับเขาศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประวัติการเรียนภาษาญี่ปุน
1) ปจจัยทีส่ ง ใหผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนตางกัน
ปจจัยดานผลการเรียนเดิมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับการใชประกอบการ
พิจารณารับเขาศึกษานัน้ เปนเครือ่ งยืนยันทีด่ อี กี หนึง่
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุน
ในระดับมหาวิทยาลัยเชนกัน กลาวคือ นิสิตที่มีผล
การเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ดี ก็ มี
แนวโน ม ว า จะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยทีด่ ดี ว ย (ในงานวิจยั นีไ้ ดพจิ ารณาเฉพาะ
รายวิชาเอกคือรายวิชาภาษาญีป่ นุ เทานัน้ ) ไมวา นิสติ
จะได ผ ลการเรี ย นนั้ น ในแผนการเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมไดเกี่ยวของกับการเรียน
ภาษาหรือภาษาญี่ปุนเลยก็ตาม
2) ปจจัยที่ไมสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน
ป จ จั ย ด า นระบบการรั บ เข า ศึ ก ษา
พบวา ไมวานิสิตจะเขามาศึกษาดวยระบบการเขา
แบบใดก็ไมทาํ ใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาญีป่ นุ
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ในชั้นปที่ 1 ตางกัน แตหากมาพิจารณาจึงอัตราการ
ออกกลางคัน (drop out) ซึ่งมีนิสิตที่ออกกลางคัน
ไปจํานวนทั้งสิ้น 11 ราย (คิดเปน รอยละ 19.3)
ซึ่งเปนนิสิตที่เขามาศึกษาในระบบรับตรง (กอน
Admission) จํานวน 9 ราย (คิดเปน รอยละ 15.7
ของจํานวนทัง้ หมด และเปนรอยละ 81.8 ของจํานวน
ผูที่ออกกลางคัน) โดยนิสิตที่พนสภาพจากผลการ
เรียนจํานวน 4 ราย, ยายไปศึกษาสาขาวิชาอื่นใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ราย และลาออกเพื่อไปศึกษา
ตางสถาบัน 2 ราย สวนนิสติ ทีเ่ ขาศึกษาในระบบกลาง
(Admission) ที่ออกกลางคันเปนจํานวน 2 ราย
(คิดเปน รอยละ 3.5 ของจํานวนทั้งหมด และเปน
รอยละ 18.2 ของจํานวนผูท อี่ อกกลางคัน) ลาออกไป
ดวยเหตุผลทางสุขภาพ 1 ราย และลาออกเพื่อเขา
ศึกษาตางสถาบัน 1 ราย จะเห็นไดวาแมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตจะไมไดแตกตางกันระหวาง
กลุมที่รับเขามา แตหากพิจารณาถึงการคงสภาพ
ศึกษาตออยูในหลักสูตรฯ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2558 ผูที่เขามาในระบบรับตรงมีอัตรา
การออกกลางคันมากที่สุด
ปจจัยดานประวัตกิ ารเรียนภาษาญีป่ นุ
กล า วคื อ นิ สิ ต เคยเรี ย นมาก อ นเข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยหรือไม พบวา นิสติ ในกลุม ทัง้ ทีเ่ คยเรียน
และไมเคยเรียนภาษาญี่ปุนมากอนมีผลการเรียนที่
ไมตางกัน คือ นิสิตที่เคยเรียนมาแลวอาจไมมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางจากนิสิตที่ไมเคยเรียนมา
กอน หลักสูตรภาษาญี่ปุน ของคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ไมไดระบุวา ผูเ รียนตองมีพนื้ ฐาน
ภาษาญี่ปุนมากอน หลักสูตรฯ เริ่มสอนนิสิตทุกคน
เหมือนกัน เริ่มตนเรียนภาษาญี่ปุนพรอมกัน ซึ่งนิสิต
ที่ไมเคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุนมากอนก็สามารถเรียน
ได ดี เ มื่ อ เที ย บกั บ นิ สิ ต ที่ มี พื้ น ฐานมาก อ น ในทาง
ตรงขาม นิสิตที่แมวาจะเคยเรียนมากอนก็อาจมีผล

ปจจัยดานภูมิหลังที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

การเรียนทีไ่ มดเี ทากับนิสติ ทีไ่ มเคยเรียนมากอนก็เปน ดังกลาวลดความกังวลในการเรียน และจะกระตุน ให
ได ขอมูลในสวนนี้ จะสามารถชวยลดความกังวลของ นิสิตที่เรียนมาแลวมีความพยายามมากขึ้น
นิสิตที่ไมมีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุนที่เขามาศึกษาได
3) การจั ด การเกี่ ย วกั บ การเตรี ย ม
ความพรอมแกนิสิตกอนเขาศึกษาในปการศึกษาที่
ผานมา ไดเนนที่นิสิตที่ไมมีพื้นฐานภาษาญี่ปุน ควร
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช จัดการเตรียมความพรอมใหกบั นิสติ ทีเ่ คยเรียนภาษา
1) ในการพิจารณาการรับนิสิตเขา ญี่ปุนมาแลวดวย เพื่อเปนการกระตุนใหนิสิตที่เคย
ศึกษาครั้งตอไป อาจตองพิจารณาผลการเรียนใน เรี ย นมาแล ว รู  สึ ก อยากเรี ย นในเนื้ อ หาที่ เ คยเรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรดเฉลี่ยสะสม) โดย มาแลว
8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
กําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า และใหผูเรียนในทุก
1) ควรเก็ บ ข อ มู ล ระยะยาว แบบ
แผนการศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ  น
สามารถเข า ศึ ก ษาตามเกณฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น ตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมในภาพรวมของนิสิตได
ชัดเจนขึ้นกวานิสิตกลุมเดียว
ผูกําหนด
2) ควรมีการเก็บขอมูลแรงจูงใจ เหตุ
2) นิสิตที่เขามาศึกษาที่ไมเคยศึกษา
ภาษาญี่ปุนมากอนอาจมีความกังวลในการเรียนรวม จูงใจในการเรียน หรือปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอผล
กับนิสติ ทีไ่ ดเรียนมาแลว ผลการวิจยั นีจ้ ะชวยใหนสิ ติ สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นขอมูลใน
หลายๆ ดาน
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บทคัดยอ

คํา

สําคัญ
สํานวนญี่ปุน
(慣用句), สํานวน
ไทย, รูปคําซํ้า
(反復)

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปรากฏอยูของ
รูปคําซํา้ ในสํานวนภาษาญีป่ นุ วามีเชนเดียวกันกับทีป่ รากฏอยูใ นสํานวน
ไทยหรือไม และ2) ศึกษาการปรากฏอยูของรูปคําซํ้าในสํานวนภาษา
ญีป่ นุ วามีอยูใ นลักษณะหรือรูปแบบใด การวิจยั ดําเนินการโดย ศึกษารูป
คําซํ้าที่พบใน “สํานวนไทย” ซึ่งสงา (1995) ไดนําเสนอไวในหนังสือ
“สํานวนไทย” วามี 3 ลักษณะ จากนั้นกําหนดขอบเขตกลุมทดลองเพื่อ
เปนเปาหมายในการศึกษา ไดแก 「慣用句」 ซึง่ ในบทความชิน้ นีต้ อ ไป
นี้ จ ะเรี ย กสํ า นวนญี่ ปุ  น จํ า นวน 4,049 สํ า นวน ที่ ร วบรวมมาจาก
พจนานุกรมสํานวนญี่ปุน จํานวน 2 เลม ไดแก『日本語の慣用句辞
典』ของ 大谷・米川 (2008) และ『故事ことわざ・慣用句辞
典』ของ 倉持・阪田 (2010) พจนานุกรมทัง้ สองเลมเปนพจนานุกรม
ที่ไดรับการยอมรับและเปนพจนานุกรมที่นิยมใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
สํานวนญีป่ นุ ในประเทศญีป่ นุ ในขัน้ ตอนตอไปไดทาํ การศึกษาหาสํานวน
ญี่ปุนที่มีรูปคําซํ้า และขั้นตอนสุดทายทําการวิเคราะหลักษณะหรือรูป
แบบของรูปคําซํา้ ทีป่ รากฏอยูใ นสํานวนญีป่ นุ และสรุปผลการศึกษา โดย
ผลการศึกษาของการวิจัยในครั้งนี้ พบวาใน “สํานวนญี่ปุน” จํานวน
4,049 สํานวนนัน้ มี “สํานวนญีป่ นุ ” ทีไ่ มมรี ปู คําซํา้ ปรากฏอยูเ ปนจํานวน
มากถึง 3,909 สํานวน ซึ่งคิดเปนรอยละ 96.54 ในขณะที่มี “สํานวน
ญี่ปุน” ที่มีรูปคําซํ้าปรากฏอยูนั้นมีเพียง 140 สํานวน ซึ่งคิดเปนรอยละ
3.46 เทานั้น โดยสํานวนญี่ปุนที่มีรูปคําซํ้าปรากฏอยูนั้น เมื่อวิเคราะห
ลักษณะหรือรูปแบบของสํานวนแลว มีทั้งที่เปนสํานวนรูปแบบบอกเลา
สํานวนรูปแบบคําถาม และสํานวนรูปแบบปฏิเสธ จึงพอจะอภิปรายสรุป
ผลไดวา มีการปรากฏอยูของรูปคําซํ้าในสํานวนภาษาญี่ปุนจริง แตไมมี
ปริมาณมากพอที่จะกลาวไดวารูปคําซํ้านั้นเปนลักษณะโดดเดนของ
“สํานวนญี่ปุน”
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A Study of Repeated Words in Japanese Idioms
Seksan Chantarachamnong

Abstract
This research aims to 1) study the existence of
repetition which exist in “SAMNUAN” (Thai Idiom) of Thai
language that actually also exists in “KANYOOKU” (Japanese
Idiom) of Japanese Language or not. 2) To study the figure
of the existence of repetition which appears in the
“KANYOOKU” of Japanese. The research was conducted in
the first step through studying of the pattern of repetition
found in the “SAMNUAN” that Sanga (1995) was presented
in “Thai idioms”. Then, set the boundary of the experimental
group as the study goal. It is 4,049 expressions of “KANYOOKU”
that is a collection from 2 good reputed and popular
“KANYOOKU” dictionaries are widely accepted for the study
of “KANYOOKU” in Japan. That is the 『日本語の慣用句辞
典』dictionary of Ootani, Yonekawa (2008) and the『故事こ
とわざ・慣用句辞典』dictionary of Kuramochi, Sakata (2008).
In the final step, make the conclusion of the figure of
“KANYOOKU” with the use of repetition and summary of
results. The results of this research show that in the 4,049
expressions of “KANYOOKU”, there are expressions of
“KANYOOKU” that do not have the use of repetition of up
to 3,909 expressions, or 96.54 percent. And there is only a
few of expressions of “KANYOOKU” just 140 expressions,
which is 3.46 percent, have the use of repetition, but not
enough to say that it is a dominant feature of “KANYOOKU”.
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1. บทนํา
คําวา「慣用句」นั้น เมื่อแปลเปนภาษา
อังกฤษจะตรงกับคําวา “Idiom” และเมื่อแปลเปน
ภาษาไทยจะตรงกับคําวา “สํานวน” チャンタラチ
ャムノング (2014) ไดทาํ การศึกษาความหมายและ
คําจํากัดความของ「慣用句」หรือทีใ่ นงานวิจยั ชิน้ นี้
ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “สํานวนญีป่ นุ ” และคําจํากัดความ
ของ “สํานวน” ของภาษาไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“สํานวนไทย” เพือ่ คนหาความเหมือนและความตาง
กันของคําจํากัดความของหนวยภาษาทั้งสอง ซึ่งถูก
กลาววาเปนหนวยภาษาประเภท idiom expression
เหมือนกัน การศึกษาทําโดยการรวบรวมความหมาย

รวมถึ ง คํ า จํ า กั ด ความของ “สํ า นวนญี่ ปุ  น ” และ
“สํ า นวนไทย” ที่ ถู ก แปลและถู ก นิ ย ามไว อ ย า ง
หลากหลายโดยนักวิชาการทางดานภาษาญี่ปุนและ
นักวิชาการทางดานภาษาไทย จากนั้นนําขอมูลทั้ง
หลายที่ไดมาวิเคราะหเพื่อจัดแบงความหมายตาม
ลักษณะทางภาษาศาสตร โดยแบงออกเปน 5 ดาน
ได แ ก ด า นสั ท วิ ท ยา ด า นวิ ท ยาหน ว ยคํ า ด า น
วากยสัมพันธ ดานอรรถศาสตร และดานวัจนปฏิบัติ
ศาสตร และในขั้ น ตอนสุ ด ท า ย นํ า ข อ มู ล ที่ ถู ก
วิเคราะหและถูกจัดแบงแลวมาเปรียบเทียบกันทีละ
ดานจนครบทัง้ 5 ดาน เพือ่ หาความเหมือนและความ
ตางกันในแตละดาน

ตารางที่ 1 ตารางสรุปลักษณะของ “สํานวนญี่ปุน” และ “สํานวนไทย” สํานวน” 5 ดาน
特徴の記述
音韻論的な面
形態論的な面

押韻的な特徴がある
２つ以上の単語から成る
全体で一つの単位をなす

統語論的な面

文法的でない結合が見られる
結合が強固で影響されにくい

意味論的な面

一定の特別な意味を担っている
理解するのに特別な知識がいる
語義の総和と異なる意味を持つ

用語論的な面

比喩的な意味を表しうる
策略的な話しことばである
直接的でない話し方である

日本語の
慣用句
☓

タイ語の samnuan

○
○
○
○
○
○
○
○

☓

☓
☓

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

(チャンタラチャムノング 2014)
จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในครั้งนั้น
พบวา “สํานวนญี่ปุน” และ “สํานวนไทย” มีความ
เหมือนกันหลายลักษณะในดานวากยสัมพันธ และ
ดานอรรถศาสตร ไดแก
1) มีลักษณะการเรียงคําที่ไมเปนไปตาม
หลักไวยากรณเชนเดียวกัน

2) มีลกั ษณะการเรียงคําทีก่ าํ หนดตําแหนง
ของคําไวอยางตายตัว ไมสามารถสลับหรือสับเปลีย่ น
ตําแหนงของคําไดเชนเดียวกัน
3) มีลักษณะการแสดงความหมายที่เปน
ความหมายเฉพาะหรื อ เป น ความหมายพิ เ ศษ
เชนเดียวกัน
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4) มีลักษณะที่ตองการหรือตองมีความรู
เฉพาะ เชน ความรูเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคม ความ
รูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจําชาตินั้นๆ ประกอบ เพื่อ
การตีความหรือทําความเขาใจความหมายของสํานวน
เชนเดียวกัน
และ 5) มีลักษณะการแสดงความหมายที่
ไมเปนไปตามความหมายเดิมของคําที่มาประกอบ
รอยเรียงกันขึ้นเชนเดียวกัน
ในขณะเดียวกันก็พบวามีความแตกตางกัน
หลายลั ก ษณะด ว ยเช น กั น ได แ ก ด า นสั ท วิ ท ยา
มีขอมูลที่ใหคําจํากัดความวา “สํานวนไทย” เปน
หนวยภาษาทีม่ ลี กั ษณะสละสลวย ดวยเทคนิคการใช
รู ป คํ า ซํ้ า และการใช คํ า คล อ งจองทํ า ให เ กิ ด ความ
ไพเราะ จดจํางาย และในดานวัจนปฏิบัติศาสตร
มีขอมูลที่ใหคําจํากัดความวา “สํานวนไทย” เปน
หนวยภาษาทีม่ ลี กั ษณะของการใชภาษาอยางมีกลวิธี
มีลักษณะการใชภาษาแสดงเนื้อหาเชิงสนทนาอยาง
ออมๆ ไมตรงไปตรงมา ซึ่งคําจํากัดความทั้งหลายที่
กลาวมานี้ ไมมีนิยามไวในความหมายหรือคําจํากัด
ความของ “สํานวนญี่ปุน”
นอกจากนี้ ในด า นวิ ท ยาหน ว ยคํ า ก็ มี
คําจํากัดความทีก่ ลาวถึง “สํานวนญีป่ นุ ” วาเปนหนวย
ภาษาทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของคําตัง้ แต 2 คําขึน้ ไป
ซึ่งลักษณะดังกลาวไมมีนิยามไวในคําจํากัดความของ
“สํานวนไทย” จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในครั้ง
นัน้ จึงพอจะสรุปไดวา “สํานวนญีป่ นุ ” และ “สํานวน
ไทย” ถึงแมวาจะเปน หนวยภาษาประเภท idiom
expression เหมือนกันก็ตาม แตก็มีทั้งความเหมือน
และความแตกตางกันในหลายลักษณะ

สํานวนไทยหรือไม
2.2 ศึกษาการปรากฏอยูของการใชคําซํ้า
ในสํานวนภาษาญี่ปุนวามีรูปแบบใด

3. แนวคิดรูปแบบการใชคาํ ซํา้ ในสํานวนไทย

ในส ว นของสํ า นวนไทยนั้ น งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับสํานวนไทยมีอยูคอนขางนอย ขอมูล
เกี่ยวกับคํานิยามรวมไปถึงลักษณะหรือรูปแบบของ
สํานวนไทยนั้นถูกเผยแพรผานเอกสารประกอบการ
สอนหนังสือและตําราเปนสวนใหญ
จากการรวบรวมขอมูลเพือ่ ศึกษาความหมาย
รวมถึ ง คํ า จํ า กั ด ความของ “สํ า นวนญี่ ปุ  น ” และ
“สํานวนไทย” ของ チャンタラチャムノング
ในป 2014 พบขอมูลที่แสดงถึงลักษณะโดดเดนของ
สํานวนไทยหลายประการ หนึ่งในนั้นไดแก คํานิยาม
ทีก่ ลาวไววา สํานวนไทยมีความสละสลวยอันเกิดจาก
การใชรูปคําซํ้าและคําคลองจอง ยิ่งไปกวานั้น ยังมี
คํ า อธิ บ ายกล า วต อ ไปอี ก ว า การใช รู ป คํ า ซํ้ า และ
คํ า คล อ งจองในสํ า นวนไทยนั้ น ไม ใ ช เ พี ย ง
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนในแงของความ
ไพเราะสวยงามทางภาษาเทานัน้ แตยงั เปนกลวิธกี าร
ใชภาษาที่ทําใหติดปากติดหู กลาวคือรูปคําซํ้าและ
คําคลองจองนัน้ ทําใหสามารถจดจําสํานวนเหลานัน้
ได ง  า ยดายอี ก ด ว ย (ประภาศรี , 1995) สํ า หรั บ
“สํานวนญี่ปุน” นั้น ถึงแมวาจากการศึกษาคําจํากัด
ความที่ผานมาจะไมพบความหมายหรือคําจํากัด
ความที่แสดงวาใน “สํานวนญี่ปุน” มีลักษณะการใช
รูปคําซํ้าและคําคลองจอง แตผูวิจัยคิดวา การไมพบ
ความหมายหรือคําจํากัดความดังกลาวนั้น ยังไม
สามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาใน “สํานวนญี่ปุน”
2. วัตถปุระสงคของการวิจัย
ไมมลี กั ษณะดังกลาว ผูว จิ ยั จึงเห็นวาการศึกษารูปคํา
2.1 ศึกษาการปรากฏอยูของรูปคําซํ้าใน ซํ้าที่ปรากฏใน “สํานวนญี่ปุน” นั้นเปนสิ่งจําเปน
สํานวนภาษาญีป่ นุ วามีเชนเดียวกันกับทีป่ รากฏอยูใ น เพราะจะทําใหการศึกษาเกี่ยวกับ “สํานวนญี่ปุน”
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นั้นมีความลุมลึกมากยิ่งขึ้น และทําใหเกิดเขาใจใน
ลักษณะของ “สํานวนญี่ปุน” มากยิ่งขึ้น
รูปคําซํ้าใน “สํานวนไทย” นั้น ผูวิจัยไดใช
แนวคิดรูปแบบการใชคาํ ซํา้ ทีส่ งา (1995) ไดกลาวไว
ในหนังสือ “สํานวนไทย” เปนพื้นฐาน สงา (1995)
ไดกลาวไวในหนังสือ “สํานวนไทย” วา “สํานวนไทย”
นั้นมีลักษณะสละสลวย มีการใชศิลปะทางภาษา
ไดแก การใชคําคลองจอง การใชคําซํ้า ทําใหเกิด
ความไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการใช
ภาษาอย า งมี ก ลวิ ธี มี ก ารใช ภ าษาแสดงเนื้ อ หา
เชิงสนทนาอยางออมๆ ไมตรงไปตรงมา ในสวนของ
ศิลปะทางภาษาของ “สํานวนไทย” นั้น สงา (1995)
ไดแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก
1) การใชเสียงคลองจองในสวนพยัญชนะ
ระหวางคํา 「頭韻」
2) การใชเสียงคลองจองในสวนสระระหวาง
คํา 「脚韻」
3) การใชคาซํ้าภายในสํานวน 「反復」

4. การศึกษาเกี่ยวกับสํานวนญี่ปุน
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ “สํานวนญี่ปุน”
จนถึ ง ป จ จุ บั น นี้ มี เ ป น จํ า นวนมาก โดยงานวิ จั ย
สวนใหญจะมุงเนนศึกษาในดานของความหมาย
（意味論）ของ “สํานวนญี่ปุน” สํานวนตางๆ ใน
ขณะที่การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับคําจํากัดความ
และโครงสรางการเรียงคํามีใหเห็นเพียงประปราย
宮地 (1977, 1982) และ 森田 (1985) ไดศึกษา
เกีย่ วกับประเภท ลักษณะ และโครงสรางการเรียงคํา
ของ “สํานวนญี่ปุน” ซึ่งผูวิจัยไดใชขอมูลที่ 宮地
(1977, 1982) และ 森田 (1985) นําเสนอเปน
พื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เกี่ ย วกั บ สํ า นวนญี่ ปุ  น นั้ น มี ก ารทํ า วิ จั ย
มากมายตลอดระยะเวลากวา 80 ปที่ผานมา ขอมูล

จากงานวิจยั เรือ่ ง 「日本語の慣用句に関する研
究の概観」ของ 呉琳 (Wu Len) ที่ถูกตีพิมพเผย
แพรในวารสาร 『日中語彙研究』ในป 2016 ได
รายงานไววา มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ “สํานวน
ญี่ปุน” นับตั้งแตป ค.ศ. 1942 เปนตนมา 呉琳 (Wu
Len, 2016) ไดศึกษาและวิเคราะหลักษณะของงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับสํานวนญี่ปุน โดยออกแบงเปน 5 ชวง
เวลา ดังนี้
1) ชวงแรกหรือชวงตนกลา ชวงเวลานีน้ บั
ป ค.ศ. 1942 เปนปเริม่ ตน ในชวงนีน้ กั วิชาการทีโ่ ดด
เดนทีท่ าํ การศึกษาเกีย่ วกับ “สํานวนญีป่ นุ ” นัน้ ไดแก
白石大二

2) ชวงที่สอง 呉琳 (Wu Len, 2016)
กลาววาเปนชวงเวลาแหงการสืบคนหาคําตอบ โดย
นับตัง้ แตป ค.ศ. 1970 นักวิชาการทีโ่ ดดเดนทีท่ าํ การ
ศึกษาเกี่ยวกับสํานวนญี่ปุนในชวงนี้ ไดแก 宮地裕
3) ชวงที่สามหรือชวงแหงการกอตัวเปน
รูปเปนราง นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 ในชวงนี้งานวิจัย
เริม่ เนนไปทีก่ ารศึกษาชนิดของคําทีม่ าประกอบกันอยู
ใน “สํานวนญี่ปุน” และโครงสรางของ “สํานวน
ญี่ปุน”
4) ชวงที่สี่หรือชวงแหงการเติบโต นับ
ตั้งแตป ค.ศ. 1990 งานวิจัยเริ่มศึกษาในเชิงเปรียบ
เทียบกับภาษาตางประเทศ มีการศึกษาในดานความ
หมาย（意味論）ของ “สํานวนญี่ปุน” มากขึ้น
5) และชวงที่หาหรือชวงแหงการพัฒนา
คือนับตัง้ แตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา งานวิจยั เริม่ เนน
ไปที่การศึกษาเกี่ยวกับการเก็บขอมูลและการสืบคน
ขอมูลของ “สํานวนญีป่ นุ ” ผานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิค
ในรูปแบบตางๆ
และในปจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับ “สํานวน
ญี่ปุน” ก็ยังคงดําเนินตอไปในหลากหลายดานและ
มุมมองอยางตอเนื่อง
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(1977, 1982) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ประเภทของ “สํานวนญี่ปุน” โดยแบงตามลักษณะ
ของความหมายที่แสดงออกมา จากการศึกษาตาม
ทฤษฎีของ 宮地 (1977, 1982) ทําใหสามารถแบง
“สํานวนญี่ปุน” ไดออกเปนสองกลุมใหญๆ คือ
1) 「連語的慣用句」คือ “สํานวนญีป่ นุ ”
ซึ่งมีลักษณะเปนวลีที่มีคํามากกวา 2 คําขึ้นไปมา
ประกอบกั น มี ลั ก ษณะการเรี ย งคํ า ที่ ถู ก กํ า หนด
ตําแหนงไวอยางตายตัว และแสดงความหมายแบบ
พิเศษ
2) 「比喩的慣用句」คือ “สํานวนญีป่ นุ ”
ซึ่งมีลักษณะเปนวลีที่มีคํามากกวา 2 คําขึ้นไปมา
ประกอบกั น มี ลั ก ษณะการเรี ย งคํ า ที่ ถู ก กํ า หนด
ตําแหนงไวอยางตายตัว และแสดงความหมายแบบ
พิเศษเปนเชิงอุปมาอุปไมย
โดยในประเภทที่ 2) 「比喩的慣用句」นี้
ยังสามารถแบงยอยไดอีกสองประเภท ไดแก
2.1) 「直喩的慣用句」คือ
“สํานวนญี่ปุน” ซึ่งแสดงความหมาย
แบบพิเศษเปน “เชิงอุปมาอุปไมยแบบเปรียบเหมือน”
และ 2.2) 「隠喩的慣用句」
คือ “สํานวนญีป่ นุ ” ซึง่ แสดงความหมาย
แบบพิเศษเปน “เชิงอุปมาอุปไมยแบบเปรียบเปน”
นอกจากนี้ 宮地 (1977, 1982) ยังไดศกึ ษา
เกี่ยวกับลักษณะโครงสรางและประเภทของคําที่มา
ประกอบกันเปน “สํานวนญี่ปุน” ซึ่ง จากการศึกษา
ของ 宮地 (1977, 1982) พบวา “สํานวนญี่ปุน”
สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ตามประเภทของคํา
ที่มาประกอบกัน ไดแก
1) 「動詞慣用句」คือ “สํานวนญีป่ นุ ” ที่
มีสภาพเปนกริยาวลี
2) 「形容詞慣用句」 คือ “สํานวนญีป่ นุ ”
ที่มีสภาพเปนคุณศัพทวลี
宮地
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3) 「名詞慣用句」 คือ “สํานวนญี่ปุน”
ที่มีสภาพเปนนามวลี
และ 4) อืน่ ๆ คือ “สํานวนญีป่ นุ ” ทีม่ สี ภาพ
เปนกลุมคําที่มาประกอบกัน ไมมีสภาพเปนวลีหรือ
หรือประโยค ยกตัวอยางเชน รูปแบบ [นาม+นาม]
รูปแบบ [นาม+に+นาม] รูปแบบ [นาม+か+นาม+
か] เปนตน
ซึ่งตอมา 森田 (1985) ไดทําการศึกษา
“สํานวนญี่ปุน” โดยมุงเนนวิเคราะหรูปแบบของ
「動詞慣用句」 คื อ “สํ า นวนญี่ ปุ  น ” ที่ มี ส ภาพ
เปนกริยาวลี เพิ่มเติมตอเนื่องจากที่ 宮地 (1977,
1982) ไดศึกษาเอาไว จากการศึกษาเพิ่มเติมของ
森田 (1985) ทําใหเกิดแนวคิดใหม คือ การแบง
ประเภทของ「動詞慣用句」ตามลักษณะโครงสราง
ทีม่ คี วามละเอียดเปนอยางมาก โดยสามารถแบงออก
ไดถึง 7 รูปแบบ ไดแก
1) รูปแบบ [นาม+が+นาม+に+กริยา]
2) รูปแบบ [นาม+に+นาม+が+กริยา]
3) รูปแบบ [นาม+を+นาม+に+กริยา]
4) รูปแบบ [นาม+に+นาม+を+กริยา]
5) รูปแบบ [นาม+で+นาม+を+กริยา]
6) รูปแบบ [นาม+も+นาม+も+กริยา]
และ 7) รูปแบบ [นาม+にも+นาม+にも+
กริยารูปปฏิเสธ]
และภายหลัง 宮地 (1999) ก็ไดทําการ
ศึกษาลักษณะของ “สํานวนญี่ปุน” เพิ่มเติม และนํา
เสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนั้นวา “สํานวน
ญี่ปุน” นั้นมีลักษณะที่เปน
1)「否定形式慣用句」คือ “สํานวนญีป่ นุ ”
ที่เปนรูปปฏิเสธ ซึ่งมีจํานวนปริมาณที่คอนขางมาก
2)「かさね形式慣用句」คือ “สํานวน
ญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคําซํ้า ซึ่งมีอยูเปนจํานวน
หนึ่ง

การศึกษารูปคําซํ้าที่ปรากฏในสํานวนภาษาญี่ปุน

ในการนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตน 宮地
(1999) ไดเพียงแคนําเสนอแนวคิด และทําการ
ยกตัวอยางสํานวนทีม่ ลี กั ษณะเปน「否定形式慣用
句」และ「かさね形式慣用句」ประกอบเทานัน
้
แตไมไดนําเสนอจํานวนที่แนนอน และรูปแบบของ
สํานวน จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจ และมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาตอยอดหาผลสรุปของขอมูลดังกลาว
เพิม่ เติม เพือ่ สนับสนุนการมีอยูข องรูปคําซํา้ ทีป่ รากฏ
ใน “สํานวนญี่ปุน” ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หนังสือ “สํานวนไทย”
5.4 ทําการเทียบคาของจํานวน “สํานวน
ญี่ปุน” ที่มีลักษณะตรงกับรูปแบบการใชคําซํ้าที่พบ
ใน “สํานวนไทย” ที่สงา (2538) ไดนําเสนอไวใน
หนังสือ “สํานวนไทย” เปนรอยละ จัดแบงกลุม และ
สรุปผลการศึกษา

6. ผลการศึกษา

เมื่อทําการศึกษาหา “สํานวนญี่ปุน” ที่มี
ลักษณะรูปแบบการใชคําซํ้า ที่เหมือนกันกับที่พบใน
“สํานวนไทย” ทีส่ งา (2538) ไดนาํ เสนอไวในหนังสือ
5. วิธีการวิจัย
5.1 ศึ ก ษารู ป แบบการใช คํ า ซํ้ า ที่ พ บใน “สํานวนไทย” จากกลุมทดลองพบวา
1) “สํานวนญีป่ นุ ” จํานวน 3,909 สํานวน
“สํานวนไทย” ของภาษาไทยที่สงา (2538) ไดนํา
เสนอไวในหนังสือ “สํานวนไทย” วามี 3 ลักษณะ ไม มี รู ป แบบการใช คํ า ซํ้ า 「反復」 ปรากฏอยู  ใ น
สํานวน ยกตัวอยางเชน “สํานวนญี่ปุน” ตอไปนี้
ไดแก
「愛敬を振りまく」・「赤子の手を
1) การใช เ สี ย งคล อ งจองในส ว น
捻る」・「衣鉢を継ぐ」・「大船に乗ったよう」
พยัญชนะระหวางคํา「頭韻」
・「御茶の子さいさい」・「数え切れない」
2) การใชเสียงคลองจองในสวนสระ ・「青くなる」・「垣を作る」・「気に留め
る」・「手を変え品を変え」・「頭が古い」
ระหวางคํา「脚韻」
・「受けがいい」・「風向きが悪い」・「明
3) การใชคําซํ้าภายในสํานวน「反 後日の方」・「御の字」・「数の内」 เปนตน
復」
2) พบ “สํ า นวนญี่ ปุ  น ” จํ า นวน 140
5.2 กํ า หนดขอบเขตกลุ  ม ทดลองเป น สํ า นวน มี ก ารใช คํ า ซํ้ า 「反復」 ภายในสํ า นวน
“สํานวนญี่ปุน” จํานวน 4,049 สํานวน โดยรวบรวม ยกตัวอยางเชน
จากพจนานุกรม “สํานวนญี่ปุน” จํานวน 2 เลม
「あの手この手」・「うの目たかの
目」・「足のむくまま気のむくまま」・「す
ที่ไดรับความนิยมและเปนที่ยอมรับในการใชศึกษา
ることなすこと」・「あれやこれや」・「一
“สํานวนญี่ปุน” ไดแก
にも二にも」・「平気の平左」・「青息吐
『 日 本 語 の 慣 用 句 辞 典 』 ของ 息」・「五十歩百歩」・「手とり足とり」・
「入れ替わり立ち替わり」・「手を替え品を
大谷・米川 (2008)
替え」เปนตน
และ『故事ことわざ・慣用句辞
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบลักษณะของ
典』ของ 倉持・阪田 (2010)
การใชคําซํ้าใน “สํานวนญี่ปุน” หลายรูปแบบ ไดแก
5.3 ศึกษาหา “สํานวนญี่ปุน” จากกลุม
1) “สํ า นวนญี่ ปุ  น ” ที่ มี ลั ก ษณะการใช
ทดลองที่มีลักษณะตรงกับรูปแบบการใชคําซํ้า ที่พบ
คําซํ้าแบบบอกเลา
ใน “สํานวนไทย” ที่สงา (2538) ไดนําเสนอไวใน
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2) “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคํา
ซํ้าแบบคําถาม
3) “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคํา
ซํ้าแบบปฏิเสธ
ยกตัวอยาง “สํานวนญีป่ นุ ” ทีม่ ลี กั ษณะการ
ใชคําซํ้าแบบบอกเลา เชน

เห็นอยูบางใน “สํานวนญี่ปุน” ตามที่ 宮地 (1999)
ไดนําเสนอไว โดยมีจํานวนเพียงแค 140 สํานวน
คิดเปนรอยละ 3.46 เทานั้น ซึ่งปริมาณที่นอยดัง
กลาว นาจะพอกลาวไดวาการใชคําซํ้า「反復」นั้น
ไมไดเปนลักษณะเดนของ “สํานวนญีป่ นุ ” นอกจากนี้
จากการศึกษายังพบวารูปแบบของการใชคําซํ้าใน
「選り取り見取り」・「雨につけ風
“สํานวนญี่ปุน” นั้นมีหลายลักษณะหลายรูปแบบ
につけ」・「寄ると触ると」・「雨が降ろう
が槍が降ろうが」・「待てど暮らせど」・「 ไดแก “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคําซํ้าแบบ
よりによって」・「着のみ着のまま」เปนตน บอกเลา และ “สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใช
“สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคําซํ้า คําซํ้าแบบปฏิเสธ
แบบคําถาม เชน
อีกทั้ง จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกวา
「のるかそるか」・「一か八か」・
มี “สํานวนญี่ปุน” ที่มีการใชคําซึ่งมีพยัญชนะตน
「夢か現か」เปนตน
คําซํา้ กัน เชน「とるものもとりあえず」・「や
และ“สํานวนญี่ปุน” ที่มีลักษณะการใชคํา けのやん八」เปนตน และมี “สํานวนญี่ปุน” ที่มี
ซํ้าแบบปฏิเสธ เชน
การใช คํ า ซึ่ ง มี พ ยั ญ ชนะท า ยคํ า ซํ้ า กั น อยู  อี ก เป น
「知らず知らず」・「人を人とも思
わない」・「根も葉もない」・「元も子もな จํานวนหนึง่ เชน「恨み辛み」」・「至れり尽せ
い」・「身もふたもない」・「影も形もな
い」・「縁もゆかりもない」・「見栄も外聞
もない」・「ネタも仕掛けもない」・「身も
世もない」・「血も涙もない」・「一も二も
なく」・「海のものとも山のものともつかな
い」・「にっちもさっちもいかない」・「う
んともすんとも」・「押しも押されもしな
い」・「毒にも薬にもならない」・「手も足
も出ない」・「味もそっけもない」・「死ん
でも死にきれない」・「似ても似つかない」

り」「踏んだり蹴ったり」・「似たりよった
り」・「願ったり叶ったり」・「ためつすが
めつ」・「もちつもたれつ」・「煮ても焼い
ても食わない」・「寝ても覚めても」・「や
せても枯れても」・「うまずたゆまず」・「
負けず劣らず」・「あたらずさわらず」・「
つかず離れず」・「思わず知らず」・「鳴か
ず飛ばず」・「言わず語らず」・「痛し痒

เปนตน ซึ่งเปนจุดที่นาสนใจและควรศึกษาใน
โอกาสตอไปวา ลักษณะการใชคําซึ่งมีพยัญชนะตน
เปนตน
ซํ้ากัน และการใชคําซึ่งมีพยั ญชนะทายคําซํ้ากัน
ดังกลาวนั้น จะสามารถจัดเปนศิลปะทางภาษา คือ
7. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บวา การใชคาํ ซํา้ ที่ การใชเสียงคลองจองในสวนพยัญชนะระหวางคํา
สามารถพบมากใน “สํานวนไทย” จนทําใหกลาวได 「頭韻」 และการใช เ สี ย งคล อ งจองในส ว นสระ
วาเปนลักษณะทีโ่ ดดเดนของ “สํานวนไทย” นัน้ มีให ระหวางคํา「脚韻」 ไดหรือไมอยางไร
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し」

การศึกษารูปคําซํ้าที่ปรากฏในสํานวนภาษาญี่ปุน
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