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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษา
ญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน และเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อ
ที่มีตอการอานภาษาญี่ปุนของผูเรียนที่มีผลการเรียนแตกตางกัน เครื่อง
มือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามเกีย่ วกับความเชือ่ โดยอางอิงจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในการเรียนภาษาที่สองของ Horwitz
(1985, 1987, 1988) กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนผูเรียนหลักสูตร
ภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 จํานวน 50 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance)
ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมตัวอยางมีความเชื่อดานความถนัด
ที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน มีคาเฉลี่ย 2.95 อยูในระดับปานกลาง
2) ความเชือ่ ดานความยากงายทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ มีคา เฉลีย่ 3.09
อยูใ นระดับปานกลาง 3) ความเชือ่ ดานธรรมชาติของการอานภาษาญีป่ นุ
มีคาเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมาก 4) ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียน
การอานและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 3.59 อยูในระดับมาก และ 5) ความ
เชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน มีคาเฉลี่ย
3.55 อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหาความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนตางกันกับคาเฉลี่ยของความเชื่อแตละ
ดานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา ไมพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อของผูเรียนและผูสอน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน (A Comparative Study of Non-native
Japanese Learners’ and Lecturers’ Beliefs in Japanese Reading) ไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

1

22 jsn Journal Special Edition 2018

คํา

สําคัญ
ความเชื่อ, ผูเรียน,
ภาษาญี่ปุน, การอาน

การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

A Study of Non-native Japanese
Learners’ Beliefs in Japanese Reading
Atchara Aungtrakul

Abstract

Key words
beliefs, learners,
Japanese, reading

The purpose of the research was to study beliefs of
non-native Japanese learners in Japanese reading. The
participants were 50 non-native Japanese learners. The
research instrument used in this study were questionnaires.
The collected data were analyzed by descriptive statistics:
frequency of distribution, percentages, mean, standard
deviation and one way ANOVA. The research findings were
as follows: 1) The beliefs towards Japanese reading aptitude
were at a moderate level ( = 2.95). 2) The beliefs towards
difficulty in Japanese reading were at a moderate level
( =3.09). 3) The beliefs towards nature of Japanese reading
were high at the level ( =3.73). 4) The beliefs towards learning
of Japanese reading strategies and communication were high
at the level ( =3.59) and 5) The beliefs towards motivation
and expectations of Japanese reading were high at the level
( =3.55). The analysis of the data in comparing the grade
point average and beliefs in Japanese reading was not
statistically significant difference at the 0.01 level.
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1. บทนํา
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น
การศึกษาความเชื่อ (beliefs) ของผูเรียนถือวาเปน
สิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากความเชื่อของ
ผู  เรี ย นเป น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการเรี ย น
อีกทั้ง ยังมีความสัมพันธกับกลยุทธที่ผูเรียนเลือกใช
รวมถึงมีผลตอการควบคุมตนเองในการเรียนรูภาษา
ตางประเทศนั้นๆ ของผูเรียนดวย (Horwitz, 1987,
pp.119-120)
ทัง้ นี้ แนวคิดในการจัดการเรียนรูใ นศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมุงเนนการใหความสําคัญกับ “ผูเรียน” เปน
หลัก โดย “ครู” จะเปนผูที่ทําหนาที่ “facilitator”
หรือ “ผูชี้แนะ” เทานั้น ฉะนั้น ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอน
จะต อ งทราบข อ มู ล ต า งๆ ของผู  เรี ย น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเรื่องของความเชื่อของผูเรียน รวมไปถึง
ความตองการของผูเรียน เนื่องจากหากผูเรียนมีความ
เชื่อที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน หรือหาก
ผูเรียนและผูสอนมีความเชื่อที่ขัดแยงกัน ผูสอนจะได
หาวิธีการชี้แนะแนวทางหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจรวมกันซึ่งจะยังผลไปสู
การจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตอไป
จากความสําคัญของการศึกษาความเชื่อ
และแนวคิดในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
มุงเนนการใหความสําคัญกับ “ผูเรียน” เปนหลัก
ประกอบกับผูวิจัยเปนผูสอนภาษาญี่ปุนจึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาว
ไทย โดยงานวิจัยนี้มุงศึกษาความเชื่อที่มีตอการอาน
ภาษาญี่ปุน เนื่องจากการอานถือเปนหนทางในการ
แสวงหาความรู อีกทัง้ ในการเรียนการสอนภาษาตาง
ประเทศนั้น ทักษะการอานเปนทักษะที่ผูเรียนมี
โอกาสใช ม ากที่ สุ ด จากทั ก ษะทางภาษาทั้ ง สี่ ด  า น
(ศิริพร สุธรรมเตชะ, 2541 หนา 2) ประกอบกับการ
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จั ด การเรี ย นรู  ใ นศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง มี เ ป า หมาย
ยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษาประการหนึง่ คือ มุง ให
คนในชาติรักการอานและแสวงหาความรู นอกจากนี้
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเชื่อของ
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่ผานมา พบการศึกษาใน
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การศึกษาความเชื่อที่
มีตอคันจิ (สมชาย ไชยเขตธนัง, 2551 และภัณฑิวา
กฤษวัฒนากรณ, 2557) การศึกษาความเชื่อที่มีตอไก
ไรโกะ (สุพรรษา พิณศรี, 2554) และการศึกษาความ
เชื่อและกลวิธีของผูเรียนชาวไทยที่มีตอการเขียนเรียง
ความภาษาญี่ปุน（石橋、 2009） เทานั้น ยังไม
ปรากฏงานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อที่มีตอการอานแต
อยางใด ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงไดมุงศึกษาความเชื่อ
ของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษา
ญี่ปุน โดยผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการนําไปปรับปรุงพัฒนา ออกแบบการเรียนการ
สอนวิชาการอานภาษาญี่ปุน รวมถึงเปนแนวทางใน
การผลิตเอกสารและตําราประกอบการเรียนการสอน
วิชาการอานตอไป

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความเชื่อในการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศ
Horwitz (1985, p.333) กลาวถึงความเชือ่
ในการเรียนภาษาตางประเทศสรุปความวา ความเชือ่
ทีผ่ เู รียนมีอยูน นั้ มีอทิ ธิพลอยางมากตอพฤติกรรมของ
พวกเขา ผู  เรี ย นที่ เรี ย นสิ่ ง ใดก็ ต ามจะมี ค วามเชื่ อ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนสิ่งนั้นอยู ซึ่งในชั้นเรียน
ภาษาผูเ รียนจะมีความเชือ่ เกีย่ วกับการเรียนภาษาวา
ผูเรียนควรจะเรียนภาษาอยางไรและครูควรจะสอน
ภาษาอยางไร ความเชื่อเหลานี้บางครั้งก็อาจจะไป
ขัดขวางความเขาใจและขอมูลที่ไดจากการเรียน
จนทําใหผเู รียนไมประสบความสําเร็จในการเรียน ใน
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ขณะที่ Wenden (1987) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
ความเชื่อของผูเรียนไววา ความเชื่อของผูเรียนมีผล
ต อ การเลื อ กใช ก ลยุ ท ธ ใ นการเรี ย นของผู  เรี ย น
นอกจากนี้ Cotterall (1995) ยังไดกลาวถึงผูเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการเรียนไววามักจะเปนผูที่มี
ความเชือ่ ตอการเรียนทีด่ ี ในขณะทีผ่ เู รียนทีไ่ มประสบ
ความสํ า เร็ จ มั ก จะมี ค วามเชื่ อ ที่ เ ป น ไปในด า นลบ
สอดคลองกับพัสวี ตินตบุตร (2541, หนา 16) ที่ได
กลาวถึงความเชือ่ ของผูเ รียนทีม่ ตี อ ชัน้ เรียนภาษาตาง
ประเทศความวา หากความเชื่อของผูเรียนที่มีตอชั้น
เรียนภาษาตางประเทศเปนไปในทางไมถูกตองแลว
จะเปนการขัดขวางความกาวหนาในการเรียนภาษา
ความเชื่อเชนนี้จะทําใหผูเรียนปฏิเสธการเขารวม
กิจกรรมในการฝกภาษา และอาจนําไปสูก ระบวนการ
เรียนภาษาทีผ่ ดิ ได ในอีกดานหนึง่ สําหรับผูส อนแลว
ความเชื่อของผูสอนก็มีบทบาทตอการตัดสินใจ การ
เลือกใชเทคนิคในการการสอน รวมถึงการแสดงออก
ถึ ง พฤติ ก รรมของผู  ส อนด ว ย (Shevelson and
Stern, 1981)
2.2 การศึกษาความเชื่อที่มีตอการเรียน
ภาษาญี่ปุนในประเทศไทย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเชื่อ
ที่มีตอการเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศไทยที่ผานมา
ไดแก 岡崎 (2003) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความ
เชื่อของผูสอนภาษาญี่ปุนที่เปนเจาของภาษาและ
ผู  ส อนภาษาญี่ ปุ  น ที่ ไ ม ใช เจ า ของภาษา โดยใช
แบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สองซึ่ง
เรียกวา Beliefs about Language Learning
Inventory (BALLI)2 นอกจากนี้ Aungtrakul (2008)
คิดขึ้นโดย Horwitz (1985, 1987, 1988) ประกอบดวยคําถาม
เกีย่ วกับความเชือ่ 5 ประเด็น ไดแก 1) ความถนัดในการเรียนภาษาทีส่ อง
2) ความยากในการเรียนภาษาที่สอง 3) ธรรมชาติของภาษาที่สอง
4) กลยุทธในการเรียนภาษาทีส่ องและการสือ่ สาร และ 5) แรงจูงใจและ
ความคาดหวังของผูเรียนที่มีตอการเรียนภาษาที่สอง
2

ทําการศึกษาความเชือ่ ของผูเ รียนภาษาญีป่ นุ ชาวไทย
ที่มีตอบทบาทของผูสอนภาษาตางประเทศ โดยใช
แบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สองซึ่ง
เรียกวา BALLI เชนกัน กลุม ตัวอยางในการศึกษาครัง้
นี้ เ ป น นิ สิ ต วิ ช าเอกภาษาญี่ ปุ  น ชั้ น ป ที่ 3 จํ า นวน
34 คน ในระดับมหาวิทยาลัย กมลทิพย พลบุตร
(2551) ทําการศึกษาความเชือ่ ของผูเ รียนเกีย่ วกับการ
เรียนภาษาญีป่ นุ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สํารวจความ
เชือ่ ในการเรียนภาษาญีป่ นุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แห ง หนึ่ ง ในประเด็ น ต า งๆ 5 ประเด็ น โดยใช
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในการเรียนภาษาที่
สองซึ่งเรียกวา BALLI นอกจากนี้ โยโกะ คะโนะเมะ
และ คะนะโกะ โยชิมเิ นะ (2015) ทําการศึกษาความ
เชือ่ ตอครูผสู อนภาษาญีป่ นุ ชาวญีป่ นุ เกีย่ วกับบทบาท
การสอนภาษาญี่ ปุ  น ในมหาวิ ท ยาลั ย ของไทย
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประชากรและกลุม
ตัวอยางเปนบริษทั ชัน้ นําทีต่ งั้ อยูใ นประเทศไทย รวม
ถึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย 3 แหง และ 福永 (2015) ศึกษาการ
รับรูต อ ความเปนครูของผูส อนภาษาญีป่ นุ ชาวไทยใน
สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจาก
แบบสอบถาม โดยมุงทําการศึกษา 9 ดาน ไดแก
1) ทักษะและความรูภ าษาญีป่ นุ 2) ทักษะและความรู
ดานการสอน 3) วัตถุประสงคในการสอนและการ
ประเมินผล 4) ความรูเกี่ยวกับครู 5) การนําความรู
ไปใชในฐานะครู 6) การฝกอบรมในโรงเรียน 7) สื่อ
การสอน 8) การทํางาน 9) ความสัมพันธกับผูเรียน
ในสวนของการศึกษาความเชือ่ ของผูเ รียนที่
มุงศึกษาความเชื่อที่มีตอภาษาญี่ปุนเฉพาะเจาะจง
ด า นใดด า นหนึ่ ง ที่ ผ  า นมาพบงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ไดแก สมชาย ไชยเขตธนัง (2551) ซึ่งทําการศึกษา
ความเชื่อและกลยุทธในการเรียนคันจิของผูเรียน
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ชาวไทย โดยสํารวจจากกลุมผูเรียนชาวไทยระดับ
อุดมศึกษาและผูเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน
จํานวน 197 คน โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจาก
Ventura (2007) งานวิจัยของสุพรพันธ จิตบรรเทา
(2552) ทําการศึกษาความเชือ่ ในการเรียนภาษาญีป่ นุ
ของนั ก เรี ย นและครู ผู  ส อนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
16 โรงเรียน โดยใชแบบสอบถาม BALLI นอกจาก
การศึกษาความเชื่อที่มีตอคันจิแลว ยังพบงานวิจัยที่
ศึกษาความเชื่อที่มีตอการเขียนของ 石橋 (2009)
ซึ่งไดทําการศึกษาความเชื่อและกลวิธีของผูเรียน
ชาวไทยทีม่ ตี อ การเขียนเรียงความภาษาญีป่ นุ โดยใช
แบบสอบถามวัดความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุน
ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1-4 จํานวน 115 คน โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ไดแก ความ
ถูกตอง กระบวนการคิด ความประณีตในการเขียน
การพึ่งพาเพื่อนในชั้นเรียน ความยากในการเขียน
เรียงความ และความเอาใจใสรูปประโยค งานวิจัย
ของสุพรรษา พิณศรี (4552) ศึกษาความเชื่อของ
นักศึกษา อาจารย และคนทํางานที่ใชภาษาญี่ปุนที่มี
ตอไกไรโงะ (คํายืมในภาษาญี่ปุน) เครื่องมือที่ใชใน
การวิ จั ย ได แ ก แบบสอบถามซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จาก
แบบสอบถาม BALLI โดยเพิ่มคําถามเกี่ยวกับความ
ตองการในการเรียนไกไรโงะ แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร สวนที่ 2 คือ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต  อ ไกไรโงะ และส ว นที่ 3 คื อ
วัดความเชื่อที่มีตอไกไรโงะ กลุมตัวอยางในการวิจัย
นีม้ ี 3 กลุม ไดแก กลุม นักศึกษาเอกภาษาญีป่ นุ ระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 264 คน กลุมอาจารยผูสอน
ภาษาญี่ปุนระดับมหาวิทยาลัยชาวไทย จํานวน 23
คน และกลุม คนทํางานชาวไทยทีใ่ ชภาษาญีป่ นุ ในการ
ทํางาน จํานวน 102 คน และงานวิจัยของภัณฑิวา
กฤษวัฒนากรณ (2557) ทีท่ าํ การศึกษาความเชือ่ ของ
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ผูเ รียนและผูส อนภาษาญีป่ นุ ชาวไทยทีม่ ตี อ คันจิ กลุม
ตัวอยาง ไดแก กลุมนิสิตนักศึกษาที่กําลังเรียนภาษา
ญี่ปุนเปนวิชาเอกชั้นปที่ 3 ในแตละภูมิภาค รวม
6 แหง จํานวน 188 คน และกลุมผูสอนภาษาญี่ปุน
ชาวไทยในแตละภูมิภาค รวม 31 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม
เกีย่ วกับความเชือ่ ของผูเ รียนและผูส อน แบงออกเปน
5 ดาน ไดแก 1) ความเชื่อดานความถนัดที่มีตอคันจิ
2) ความเชื่อที่มีตอระดับความยากงายในการเรียน
คันจิ 3) ความเชื่อดานธรรมชาติในการเรียนคันจิ
4) ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนและการสื่อสาร
และ 5) ความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังใน
การเรียนคันจิ
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของขางตน
จะเห็นไดวา การศึกษาเรือ่ งความเชือ่ ในการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศนั้น มีการศึกษาในจากทั้งมุม
มองของผูส อนและจากมุมมองของผูเ รียน ในสวนของ
ประเด็นในการศึกษานัน้ พบวา มีการศึกษาความเชือ่
ทีม่ ตี อ บทบาทของผูส อนภาษาตางประเทศ ความเชือ่
ทีม่ ตี อ การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในอีกดาน
หนึง่ การศึกษาความเชือ่ ทีผ่ า นมายังปรากฏการศึกษา
ที่มุงประเด็นเฉพาะเจาะจงในตัวภาษาตางประเทศ
นัน้ ๆ ทัง้ การศึกษาความเชือ่ ทีม่ ตี อ คันจิ ความเชือ่ ทีม่ ี
ตอไกไรโกะ ความเชือ่ และกลวิธขี องผูเ รียนทีม่ ตี อ การ
เขียนเรียงความ เปนตน อยางไรก็ดี จะเห็นไดวา
งานวิจยั ทีผ่ า นมายังไมปรากฏการศึกษาความเชือ่ ทีม่ ี
ตอการอานภาษาญี่ปุนแตอยางใด ประกอบกับการ
จั ด การเรี ย นรู  ใ นศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง มี เ ป า หมาย
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาไวประการหนึ่งคือ
มุง ใหคนในชาติรกั การอานและแสวงหาความรู อีกทัง้
ทักษะการอานยังเปนทักษะที่ผูเรียนมีโอกาสใชมาก
ทีส่ ดุ จากทักษะทางภาษาทัง้ สีด่ า น (ศิรพิ ร สุธรรมเตชะ,
2541 หน า 2) ด ว ยเหตุ นี้ ง านวิ จั ย นี้ จึ ง ได ศึ ก ษา

การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

ความเชือ่ ของผูเ รียนภาษาญีป่ นุ ชาวไทยโดยมุง ศึกษา ความเชือ่ 5 ประเด็น ไดแก 1) ความถนัดในการเรียน
ความเชื่อที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
ภาษาที่สอง 2) ความยากในการเรียนภาษาที่สอง
3) ธรรมชาติของภาษาที่สอง 4) กลยุทธในการเรียน
3. วัตถุประสงคการวิจัย
ภาษาที่สองและการสื่อสาร และ 5) แรงจูงใจและ
3.1 เพื่อศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษา ความคาดหวังของผูเ รียนทีม่ ตี อ การเรียนภาษาทีส่ อง
ญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
ทั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยใชเครื่องมือนี้กับผูเรียนภาษา
3.2 เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อที่มีตอการ ญี่ ปุ  น ชาวไทยจึ ง ได ดั ด แปลงแบบสอบถามจาก
อานภาษาญีป่ นุ ของผูเ รียนภาษาญีป่ นุ ทีม่ ผี ลการเรียน ตนฉบับภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย พรอมทัง้ ปรับแก
แตกตางกัน
คําเพื่อใหตรงกับบริบทของประเด็นการวิจัย ดังนี้
1) ความถนัดในการอานภาษาญี่ปุน 2) ความยากใน
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การอานภาษาญี่ปุน 3) ดานธรรมชาติของการอาน
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ภาษาญี่ปุน 4) กลยุทธในการเรียนการอานภาษา
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา ญี่ปุนและการสื่อสาร และ 5) แรงจูงใจและความ
ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ คาดหวังของผูเ รียนทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ โดยใน
เจาะจงเฉพาะนิสติ หลักสูตรภาษาญีป่ นุ ชัน้ ปที่ 3 และ สวนนี้มีลักษณะเปนคําถามแบบใหเลือก 5 ระดับ
ชัน้ ปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนือ่ งจากเปนกลุม อางอิงตามมาตรวัดของลิเกิรต (Likert Scale) กลาว
ทีผ่ า นการเรียนภาษาญีป่ นุ และมีประสบการณในการ คือ 1) ไมเชื่อเลย 2) เชื่อนอย 3) ไมแนใจวาเชื่อหรือ
อานภาษาญี่ปุนมาพอสมควรแลว ไดกลุมตัวอยาง ไม 4) เชื่อคอนขางมาก และ 5) เชื่อมากที่สุด
จํานวน 50 คน
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
อืน่ ๆ ทีท่ า นมีตอ การอานภาษาญีป่ นุ หรือมีตอ รายวิชา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม ที่ เ น น ให ผู  เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการอ า นภาษาญี่ ปุ  น
ประกอบดวย 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
มีลกั ษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended)
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ส ว นตั ว ของผู  ต อบ จํานวน 1 ขอ
แบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น คํ า ถามแบบตรวจ
4.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คําตอบ (Check list) และคําถามแบบจัดอันดับ ผูวิจัยไดทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของ
(Ranking) จํานวน 9 ขอ
แบบสอบถามขางตน โดยนําไปทดลองเก็บขอมูลกับ
ตอนที่ 2 ความเชื่อของผูเรียนภาษา ผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ผลการ
ญีป่ นุ ชาวไทยทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ ผูว จิ ยั อางอิง ทดสอบความเชื่ อ ถื อ ได ข องแบบสอบถามเท า กั บ
จากแบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สอง 0.847
ซึ่งเรียกวา Beliefs about Language Learning
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
Inventory (BALLI) คิดคนโดย Horwitz (1985,
ดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนพฤษภาคม
1987, 1988) ซึ่ ง ประกอบด ว ยคํ า ถามเกี่ ย วกั บ 2560
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4.5 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดวย
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได แ ก การแจกแจงความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมทั้ง
ทําการเปรียบเทียบหาความแตกตางกันของกลุม ผูเ รียน
ที่มีผลการเรียนแตกตางกันกับคาเฉลี่ยของความเชื่อ
แตละดานโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis
of Variance)
4.6 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุน
ชาวไทยในครั้งนี้ มุงศึกษาความเชื่อที่มีตอการอาน
ภาษาญี่ปุนเทานั้น

4.7 นิยามศัพทเฉพาะ
ความเชื่อ (beliefs) หมายถึง ความเชื่อที่
ประกอบด ว ยความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ และความ
คาดหวังที่บุคคลนั้นมีตอการอานภาษาญี่ปุน
การอานภาษาญีป่ นุ หมายถึง การรับรูค วาม
หมายของสารจากตัวอักษรที่เขียนโดยภาษาญี่ปุน
การอานเกิดจากความสามารถในการแปลตัวอักษร
ที่อานออกมาเปนเสียงหรือความหมายได โดยมี
จุดมุงหมายของการอานคือ ผูอานเขาใจและรับรู
ความหมายของเรื่องราวที่อานได

5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเชือ่ ของผูเ รียนภาษาญีป่ นุ
ชาวไทยทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ นําเสนอเปนตาราง
ประกอบความเรียง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 ความถี่และคารอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง
สถานภาพของกลุมตัวอยาง
1.เพศ
-หญิง
-ชาย
2.ชั้นป
-ชั้นปที่ 3
-ชั้นปที่ 4
3.ผลการศึกษา
-3.01 - 3.50
-2.51 - 3.00
-2.01 - 2.50
-มากกวา 3.51
4.ประสบการณในการเรียนภาษาญี่ปุน
-ไมเคย
-เคย
กรณีตอบเคย -โรงเรียนมัธยมศึกษา
-สถาบันสอนภาษา
5.ประสบการณในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน
-เคยสอบ (ระดับที่เคยสอบ)
-N4
-N5
-N3
-N2
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ความถี่

รอยละ

41
9

82.00
18.00

26
24

52.00
48.00

21
17
6
6

42.00
34.00
12.00
12.00

32
18
16
2

64.00
36.00
88.89
11.11

43
27
24
16
3

86.00
62.80
55.80
37.20
7.00

การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

ตารางที่ 1 ความถี่และคารอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
สถานภาพของกลุมตัวอยาง
ระดับที่สอบผาน
-N5
-N4
-N3
-N2
-ไมเคยสอบ
6.ระยะเวลาที่ใชในการฝกฝนการอานภาษาญี่ปุน
-1-2 ชั่วโมงตอวัน
-นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน
-3-4 ชั่วโมงตอวัน
-มากกวา 4 ชั่วโมงตอวัน
7. ลักษณะเอกสารภาษาญี่ปุนที่ใชในการฝกฝนการอาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
-ตําราเรียน
-การตูน
-เว็บไซต
-นิตยสาร
-บทความ
8. ระดับความยากของทักษะการอาน (เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฟง พูด และเขียน)
-ยากที่สุด

-งายที่สุด
9. ระดับความสําคัญของทักษะการอาน (เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฟง พูด และเขียน)
-สําคัญที่สุด

-สําคัญนอยที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นสถานภาพของ
กลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 82.00 เปนผูเรียนภาษา
ญี่ปุนชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 52.00 และเปนผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 48.00 กลุม
ตัวอยางมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-3.50 คิดเปน
รอยละ 42.00 รองลงมาคือ 2.51-3.00 คิดเปน
รอยละ 34.00 และ ผลการเรียน 2.01-2.50 และ
มากกวา 3.51 คิดเปนรอยละ 12.00 เทากัน ในสวน
ของประสบการณในการเรียนภาษาญี่ปุนกอนเขา
ศึกษาภาษาญี่ปุนในระดับมหาวิทยาลัย พบวา กลุม

ความถี่

รอยละ

21
17
10
0
7

48.80
39.50
23.30
0
14.00

27
18
3
2

54.00
36.00
6.00
4.00

44

88.00

22
20
10
8

44.00
40.00
20.00
16.00

1
2
22
25

2.00
4.00
44.00
50.00

1
2
46
1

2.00
4.00
92.00
2.00

ตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่งไมเคยเรียนภาษาญี่ปุนมา
กอน คิดเปนรอยละ 64.00 โดยเปนการเรียนภาษา
ญี่ปุนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 88.89
และเปนการเรียนทีส่ ถาบันสอนภาษา คิดเปนรอยละ
11.11 ประสบการณในการสอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ
พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเคยสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุน คิดเปนรอยละ 86.00 ระดับที่เคยสอบ
มากที่สุดคือ N4 คิดเปนรอยละ 62.80 รองลงมาคือ
N3, N5 และ N2 คิดเปนรอยละ 55.80, 37.20 และ
7.00 ตามลําดับ จากจํานวนของผูท เี่ คยสอบวัดระดับ
ภาษาญีป่ นุ ระดับทีส่ อบผานมากทีส่ ดุ คือ N5 คิดเปน
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รอยละ 48.80 รองลงมาคือ N4, N3 คิดเปนรอยละ
39.50 และ 23.30 ตามลําดับ กลุมตัวอยางใชเวลา
ในการฝกฝนการอานภาษาญี่ปุน 1-2 ชั่วโมงตอวัน
คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ชัว่ โมง
ตอวัน คิดเปนรอยละ 36.00, 3-4 ชั่วโมงตอวัน และ
มากกวา 4 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 6.00 และ
4.00 ตามลําดับ ลักษณะเอกสารภาษาญี่ปุนที่ใชใน
การฝกฝนการอาน พบวา เกือบทั้งหมดเปนตํารา
เรี ย น รองลงมาเป น การ ตู น เว็ บ ไซต นิ ต ยสาร

และบทความ ระดับความยากของทักษะการอาน
เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะฟง การพูด และการเขียน
พบวา กลุม ตัวอยางรอยละ 50.00 เห็นวา ทักษะการ
อานเปนทักษะที่งายที่สุด ระดับความสําคัญของ
ทั ก ษะการอ า นเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ทั ก ษะการฟ ง
การพูด และการเขียนพบวา กลุมตัวอยางเกือบ
ทั้งหมดใหความสําคัญกับทักษะการอานจากทักษะ
ทั้งสี่อยูในอันดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 92.00

ตารางที่ 2 คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความเชือ่ ดานความถนัดทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ
ความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

1

2

9

6

4

1
หากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุนตั้งแตวัยเด็กจะทําใหมีความสามารถในการอานดีกวา 0.00
เริ่มเรียนตอนเปนผูใหญ
2.01-2.50 0.00
2.51-3.00 0.00
3.01-3.50 0.00
3.51-4.00 0.00
คนบางคนเกิดมาพรอมกับความสามารถพิเศษทีเ่ อือ้ ตอการอานภาษาตางประเทศ 14.00
2.01-2.50 14.30
2.51-3.00 14.30
3.01-3.50 28.60
3.51-4.00 42.90
ภาษาแมของทานไมเปนอุปสรรคตอการอานภาษาญี่ปุน
12.00
2.01-2.50 0.00
2.51-3.00 33.30
3.01-3.50 50.00
3.51-4.00 16.70
ทานมีความถนัดในการอานภาษาญี่ปุน
4.00
2.01-2.50 0.00
2.51-3.00 50.00
3.01-3.50 50.00
3.51-4.00 0.00
ทานมีความถนัดในการฟงภาษาญี่ปุน
10.00
2.01-2.50 0.00
2.51-3.00 20.00
3.01-3.50 80.00
3.51-4.00 0.00
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ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
เชื่อ
คา
SD
2
3
4
5 (รอยละ) เฉลี่ย
2.00 10.00 26.00 62.00 88.00 4.48 0.76
0.00
0.00
100
0.00
14.00
14.30
42.90
42.90
0.00
22.00
18.20
36.40
27.30
18.20
32.00
12.50
25.00
43.80
18.80
32.00
12.50
43.80
25.00
18.80

0.00
60.00
40.00
0.00
14.00
0.00
57.10
42.90
0.00
26.00
0.00
30.80
53.80
15.40
48.00
16.70
33.30
41.70
8.30
38.00
15.80
31.60
52.60
0.00

7.7
46.2
30.8
15.4
38.00
15.80
31.60
47.40
5.30
26.00
15.40
46.20
30.80
7.70
14.00
0.00
42.90
42.90
14.30
16.00
0.00
25.00
37.50
37.50

16.1
25.8
45.2
12.9
20.00
10.00
30.00
40.00
20.00
14.00
28.60
14.30
57.10
0.00
2.00
0.00
100
0.00
0.00
4.00
50.00
50.00
0.00
0.00

58.00

3.36 1.33

40.00

3.08 1.24

16.00

2.78 0.81

20.00

2.72 0.99

การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

ตารางที่ 2 คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความเชือ่ ดานความถนัดทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ (ตอ)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
1
2
3
4
ทานมีความถนัดในการพูดภาษาญี่ปุน
6.00 40.00 36.00 14.00
2.01-2.50 0.00 10.00 11.10 28.60
2.51-3.00 0.00 45.00 33.30 14.30
3.01-3.50 100 30.00 50.00 28.60
3.51-4.00 0.00 15.00 5.60 28.60
ทานมีความถนัดในการเขียนภาษาญี่ปุน
10.00 34.00 36.00 16.00
2.01-2.50 0.00 17.60 11.10 0.00
2.51-3.00 60.00 17.60 38.90 37.50
3.01-3.50 40.00 47.10 38.90 50.00
3.51-4.00 0.00 17.60 11.10 12.50
ในการอานภาษาญี่ปุนผูหญิงเปนเพศที่จะสามารถอานเอาความไดดีกวาเพศชาย 30.00 18.00 32.00 18.00
2.01-2.50 20.00 0.00 6.30 22.20
2.51-3.00 26.70 22.20 50.00 22.20
3.01-3.50 46.70 55.60 31.30 44.40
3.51-4.00 6.70 22.20 12.50 11.10
การอานภาษาญีป่ นุ งายกวาการอานภาษาตางประเทศอืน่ ๆ ทีท่ า นเคยเรียนมา 26.00 36.00 26.00 6.00
2.01-2.50 7.70 11.10 7.70 33.30
2.51-3.00 23.10 44.40 30.80 66.70
3.01-3.50 61.50 33.30 46.20 0.00
3.51-4.00 7.70 11.10 15.40 0.00
คาเฉลี่ยความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
ความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

5

7

8

3

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นความเชื่อดาน
ความถนัดทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ ของผูเ รียน มีคา
เฉลี่ย 2.95 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา กลุมตัวอยางเชื่อวาหากเริ่มเรียนภาษา
ญีป่ นุ ตัง้ แตวยั เด็กจะทําใหมคี วามสามารถในการอาน
ดีกวาเริ่มเรียนตอนเปนผูใหญ คิดเปนรอยละ 88.00
มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 4.48 อยูในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาคนบางคนเกิด
มาพรอมกับความสามารถพิเศษที่เอื้อตอการอาน
ภาษาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 58.00 คาเฉลีย่ ของ
ความเชื่อ 3.36 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางภาษาแมของผูเรียนกับภาษา
ญี่ปุน กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาภาษาแมไมเปน
อุ ป สรรคต อ การอ า นภาษาญี่ ปุ  น คิ ด เป น ร อ ยละ

เชื่อ
5 (รอยละ)
4.00 18.00
0.00
50.00
50.00
0.00
4.00 20.00
50.00
50.00
0.00
0.00
2.00 20.00
0.00
100
0.00
0.00
6.00 12.00
33.30
0.00
33.30
33.30

คา
SD
เฉลี่ย
2.70 0.93

2.70 0.99

2.44 1.16

2.30 1.11

2.95 0.59

40.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.08 อยูในระดับ
ปานกลาง ในสวนของความถนัดดานทักษะการอาน
พบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาตนเองมีความถนัด
ในการอานภาษาญี่ปุน คิดเปนรอยละ 16.00 มีคา
เฉลี่ ย ของความเชื่ อ 2.78 อยู  ใ นระดั บ ปานกลาง
ในสวนของความเชื่อเกี่ยวกับเพศและการอานภาษา
ญีป่ นุ กลุม ตัวอยางมีความเชือ่ วา ผูห ญิงเปนเพศทีจ่ ะ
สามารถอานเอาความไดดีกวาเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 20.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 2.44 อยูในระดับ
นอย และเมือ่ เปรียบเทียบการอานภาษาญีป่ นุ กับการ
อานภาษาตางประเทศที่เคยเรียนมากลุมตัวอยาง
เชือ่ วาการอานภาษาญีป่ นุ งายกวาการอานภาษาตาง
ประเทศอื่นๆ ที่เคยเรียนมา คิดเปนรอยละ 12.00
มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 2.30 อยูในระดับนอย
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ตารางที่ 3 คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานความเชือ่ ดานความยากงายทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ
ความเชื่อดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
12 การอานเอาความเนื้อหาภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยาก
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
14 ในที่สุดทานจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดอยางดี
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
10 การอานภาษาญี่ปุนเปนทักษะที่งายกวาทักษะการฟง พูด และเขียน
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
11 ทักษะการฟงงายกวาการอาน
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
13 ภาษาญี่ปุนมีโครงสรางทางภาษาคลายกับภาษาแมของทาน
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

1
4.10
0.00
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
25.00
50.00
25.00
14.00
14.30
14.30
57.10
14.30
46.00
8.70
30.40
39.10
21.70

ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
2
3
4
4.10 32.70 38.80
0.00 6.30 15.80
50.00 37.50 36.80
50.00 43.80 31.60
0.00 12.50 15.80
8.00 38.00 36.00
0.00 21.10 5.650
50.00 36.80 33.30
50.00 26.30 55.60
0.00 15.80 5.60
26.00 16.00 40.00
15.40 12.50 10.00
23.10 37.50 40.00
38.50 50.00 40.00
23.10 0.00 10.00
20.00 20.00 34.00
10.00 30.00 5.90
30.00 30.00 41.20
40.00 30.00 47.10
20.00 10.00 5.90
30.00 18.00 2.00
13.30 11.10 0.00
40.00 33.30 100
46.70 44.40 0.00
0.00 11.10 0.00

คาเฉลี่ยความเชื่อดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นความเชื่อดาน
ความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน พบวา มีคา
เฉลี่ย 3.09 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา กลุม ตัวอยางเชือ่ วาการอานเอาความเนือ้ หา
ภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยาก คิดเปนรอยละ 59.20 มีคา
เฉลี่ยของความเชื่อ 3.67 อยูในระดับมาก เชื่อวาใน
ที่สุดจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดอยางดี คิดเปน
รอยละ 54.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.64 อยูใน
ระดับมาก เชื่อวาการอานภาษาญี่ปุนเปนทักษะที่
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เชื่อ
5 (รอยละ)
20.40 59.20
20.00
20.00
50.00
10.00
18.00 54.00
11.10
22.20
44.40
22.20
10.00 50.00
20.00
40.00
40.00
0.00
12.00 46.00
0.00
50.00
33.30
16.70
4.00 6.00
50.00
0.00
50.00
0.00

คาเฉลี่ย

SD

3.67

0.98

3.64

0.87

3.18

1.17

3.10

1.26

1.88

1.04

3.09

0.56

งายกวาทักษะการฟง พูด และเขียน คิดเปนรอยละ
50.00 มีคา เฉลีย่ ของความเชือ่ 3.18 อยูใ นระดับปาน
กลาง ในอีกดานหนึง่ กลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเชือ่ วาการ
ฟงงายกวาการอาน คิดเปนรอยละ 46.00 มีคาเฉลี่ย
ของความเชื่อ 3.10 อยูในระดับปานกลาง ความเชื่อ
เกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาพบวา กลุมตัวอยางเชื่อ
วาภาษาญีป่ นุ มีโครงสรางทางภาษาคลายกับภาษาแม
คิดเปนรอยละ 6.00 คาเฉลี่ยของความเชื่อ 1.88 อยู
ในระดับนอย

การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

ตารางที่ 4 คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน
ความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน

16

17

18

15

1
ถาทานเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุน ทานจะมีทักษะการอานที่เกงกวา 0.00
การเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศของตนเอง
2.01-2.50 0.00
2.51-3.00 0.00
3.01-3.50 0.00
3.51-4.00 0.00
ทานตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะอานได
0.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
การฝกอานสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยการเรียนในหองเรียน
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
ทานจําเปนจะตองเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนจึงจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดี
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
100
0.00
4.00
50.00
0.00
50.00
0.00

ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
เชื่อ
คา
SD
2
3
4
5 (รอยละ) เฉลีย่
8.00 8.00 30.00 54.00 84.00 4.30 0.93
25.00
25.00
25.00
25.00
4.00

0.00
50.00
50.00
0.00
22.00

0.00
33.30
46.70
20.00
46.00

18.50
33.30
40.70
7.40
28.00 74.00

0.00
100
0.00
0.00
14.00
0.00
42.90
42.90
14.30
28.00
0.00
75.00
25.00
0.00

0.00
36.40
45.50
18.20
34.00
5.90
35.30
52.90
5.90
30.00
17.60
41.20
35.30
5.90

13.00
26.10
43.50
17.40
32.00
18.80
37.50
25.00
18.80
26.00
0.00
21.40
57.10
21.40

21.40
35.70
42.90
0.00
18.00 50.00
22.20
22.20
44.40
11.10
12.00 38.00
16.70
33.30
41.70
8.30

คาเฉลี่ยความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นความเชื่อดาน
ธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุนพบวา มีคาเฉลี่ย
3.73 อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายขอพบวา กลุม
ตัวอยางเชื่อวาหากเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุน
จะมีทักษะการอานที่เกงกวาการเรียนภาษาญี่ปุนใน
ประเทศของตนเอง คิดเปนรอยละ 84.00 มีคา เฉลี่ย
ของความเชือ่ 4.30 อยูใ นระดับมาก นอกจากนี้ กลุม
ตัวอยางเชื่อวาตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะ
อานได คิดเปนรอยละ 74.00 มีคา เฉลีย่ ของความเชือ่

3.98

0.82

3.50

1.01

3.14

0.88

3.73

0.60

3.98 อยู  ใ นระดั บ มาก อี ก ทั้ ง เชื่ อ ว า การฝ ก อ า น
สามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยการเรียน
ในหองเรียน คิดเปนรอยละ 50.00 มีคาเฉลี่ยของ
ความเชื่อ 3.50 อยูในระดับปานกลาง และกลุม
ตัวอยางมีความเชื่อวาจําเปนจะตองเขาใจวัฒนธรรม
ญี่ ปุ  น จึ ง จะสามารถอ า นภาษาญี่ ปุ  น ได ดี คิ ด เป น
รอยละ 38.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.14 อยูใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 5 คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนการอานและ
การสื่อสาร
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)

ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนการอานและการสื่อสาร
20 การอานเกงตองอานบอย ฝกฝน เปนสิ่งสําคัญ
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
22 ตองอานไดอยางถูกตองตั้งแตระดับตน ไมเชนนั้นแลวการอานระดับตอไปจะ
ยาก
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
21 เมื่อตองอานออกเสียงภาษาญี่ปุนตอหนาคนหมูมาก ทานมีความกังวล
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
19 การฝกเดาเปนเรื่องที่สมควรทําในการอานภาษาญี่ปุน เมื่อทานไมเขาใจคํา
ศัพท
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
24 การอานออกเสียงไดถูกตองจะทําใหเกิดทักษะการอานเอาความไดดี
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
23 การอานภาษาญี่ปุนตองฝกในชั้นเรียน

1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
3
2.00 6.00
0.00 0.00
0.00 100
100 0.00
0.00 0.00
4.00 36.00

4
36.00
11.10
44.40
38.90
5.60
30.00

5
56.00
14.30
21.40
46.40
17.90
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

50.00
0.00
50.00
0.00
4.10

0.00
27.80
50.00
22.20
42.90

13.30
53.30
20.00
13.30
26.50

0.00
0.00
0.00
0.00
4.10

0.00
50.00
50.00
0.00
8.20

4.80
28.60
57.10
9.50
34.70

23.10
23.10
38.50
15.40
28.60

เชื่อ
(รอยละ) คาเฉลี่ย SD
92.00

4.46

0.70

60.00

3.86

0.90

20.00
26.70
53.30
0.00
26.50

53.00

3.76

0.90

15.40
53.80
15.40
15.40
24.50

53.10

3.61

0.77

50.00 0.00 17.60 0.00 16.70
0.00 75.00 41.20 21.40 33.30
50.00 25.00 35.30 57.10 41.70
0.00 0.00 5.90 21.40 8.30
6.00 14.00 36.00 24.00 20.00

44.00

3.38

1.14

210.00
50.00
30.00
0.00
4.00 20.00

2.54

1.05

3.59

0.52

0.00
0.00
100
0.00
14.00

0.00
42.90
42.90
14.30
42.00

11.10
27.80
50.00
11.10
24.00

16.70
33.30
25.00
25.00
16.00

2.01-2.50 28.60 9.50 8.30 12.50 0.00
2.51-3.00 57.10 14.30 50.00 50.00 0.00
3.01-3.50 0.00 57.10 33.30 37.5 100
3.51-4.00 14.30 19.00 8.30 0.00 0.00
คาเฉลี่ยความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนการอานและการสื่อสาร

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นความเชื่อดาน
กลยุทธในการเรียนการอานและการสือ่ สาร มีคา เฉลีย่
3.59 อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายขอพบวา กลุม
ตัวอยางเชื่อวาการอานเกงตองอานบอย ฝกฝน เปน
สิ่งสําคัญ คิดเปนรอยละ 92.00 มีคาเฉลี่ยของความ
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เชื่อ 4.46 อยูในระดับมาก เชื่อวาตองอานไดอยาง
ถูกตองตัง้ แตระดับตนไมเชนนัน้ แลวการอานระดับตอ
ไปจะยาก คิดเปนรอยละ 60.00 มีคาเฉลี่ยของ
ความเชื่อ 3.86 อยูในระดับมาก นอกจากนี้ กลุม
ตัวอยางเกินกวารอยละ 50 มีความกังวลเมือ่ ตองอาน

การศึกษาความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน

ออกเสียงภาษาญี่ปุนตอหนาคนหมูมาก มีคาเฉลี่ย
3.76 อยูใ นระดับมาก อีกทัง้ กลุม ตัวอยางเชือ่ วา การ
ฝกเดาเปนเรือ่ งทีส่ มควรทําในการอานภาษาญีป่ นุ เมือ่
ไมเขาใจคําศัพท คิดเปนรอยละ 53.10 มีคา เฉลีย่ ของ
ความเชือ่ 3.61 อยูใ นระดับมาก การอานออกเสียงได

ถู กต องจะทําใหเกิดทั กษะการอ านเอาความได ดี
คิดเปนรอยละ 44.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.38
อยูในระดับมาก และการอานภาษาญี่ปุนตองฝกใน
ชั้ น เรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 20.00 มี ค  า เฉลี่ ย ของ
ความเชื่อ 2.54 อยูในระดับปานกลาง

ตารางที่ 6 คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการ
อานภาษาญี่ปุน
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
เชื่อ
(ร
อ
ยละ)
1
2
3
4
5
การอานภาษาญี่ปุนทําใหสามารถไดรับขอมูลทางขาวสารที่เปนประโยชน 0.00 6.00 24.00 30.00 40.00 70.00
ตอตนเอง
2.01-2.50 0.00 0.00 25.00 0.00 15.00
2.51-3.00 0.00 33.30 41.70 46.70 20.00
3.01-3.50 0.00 33.30 33.30 33.30 55.00
3.51-4.00 0.00 33.30 0.00 20.00 10.00
ทักษะการอานเปนเรื่องสําคัญ
2.00 0.00 20.00 54.00 24.00 78.00
2.01-2.50 0.00 0.00 10.00 18.50 0.00
2.51-3.00 0.00 0.00 30.00 37.00 33.30
3.01-3.50 0.00 0.00 50.00 33.30 58.30
3.51-4.00 100 0.00 10.00 11.10 8.30
คนที่อานภาษาไดมากกวา 1 ภาษาเปนคนเกง
6.00 2.00 26.00 34.00 32.00 66.00
2.01-2.50 0.00 100 15.40 11.80 6.30
2.51-3.00 0.00 0.00 38.50 41.20 31.30
3.01-3.50 100 0.00 38.50 35.30 43.80
3.51-4.00 0.00 0.00 7.70 11.80 18.80
ถาทานสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดีจะมีโอกาสไดงาน
0.00 10.00 30.00 38.00 22.00 60.00
2.01-2.50 0.00 0.00 20.00 10.50 9.10
2.51-3.00 0.00 0.00 33.30 42.10 36.40
3.01-3.50 0.00 60.00 33.30 42.10 45.50
3.51-4.00 0.00 40.00 13.30 5.30 9.10
ความสามารถในการอานทําใหเขากับคนญี่ปุนได
2.00 12.00 38.00 34.00 14.00 48.00
2.01-2.50 0.00 16.70 10.50 11.80 14.30
2.51-3.00 100 0.00 42.10 35.30 28.60
3.01-3.50 0.00 50.00 36.80 47.10 42.90
3.51-4.00 0.00 33.30 10.50 5.90 14.30
เนือ่ งจากปจจุบนั มีโปรแกรมชวยแปล ดังนัน้ การฝกอานดวยตนเองจึงไมใช 28.00 40.00 18.00 8.00 6.00 14.00
เรื่องที่จําเปน

ความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน
30

26

29

25

27

28

2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00

7.10
35.70
42.90
14.30

คา
SD
เฉลี่ย
4.04 0.94

3.98 0.79

3.84 1.09

3.72 0.92

3.46 0.95

2.24 1.13

15.00 11.10 25.00 0.00
25.00 44.40 50.00 33.30
40.00 44.40 25.00 66.70
20.00 0.00 0.00 0.00

คาเฉลี่ยความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน

3.55 0.64
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นความเชื่อดาน
แรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน
มีคา เฉลีย่ 3.55 อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายขอ
พบวา กลุม ตัวอยางมีความเชือ่ วาการอานภาษาญีป่ นุ
ทําใหไดรับขอมูลทางขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ตนเอง คิดเปนรอยละ 70.00 มีคา เฉลีย่ ของความเชือ่
4.04 อยูใ นระดับมาก ทักษะการอานเปนเรือ่ งสําคัญ
คิดเปนรอยละ 78.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.98
อยูในระดับมาก คนที่อานภาษาไดมากกวา 1 ภาษา
เปนคนเกง คิดเปนรอยละ 66.00 มีคาเฉลี่ยของ

ความเชื่อ 3.84 อยูในระดับมาก กลุมตัวอยางเชื่อวา
หากสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดีจะมีโอกาสไดงาน
คิดเปนรอยละ 60.00 คาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.72
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่เชื่อวา
ความสามารถในการอานทําใหเขากับคนญี่ปุนได
คิดเปนรอยละ 48.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 3.46
อยูในระดับมาก และกลุมตัวอยางที่เชื่อวาเนื่องจาก
ปจจุบันมีโปรแกรมชวยแปล ดังนั้นการฝกอานดวย
ตนเองจึงไมใชเรื่องที่จําเปน คิดเปนรอยละ 14.00
มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ 2.24 อยูในระดับนอย

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยของความเชื่อแตละดานจําแนกตามผลการเรียน
ความเชื่อแตละดาน
ดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
ดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
ความเชื่อดานธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน
ดานกลยุทธในการเรียนการอานและการสื่อสาร
ดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน

จากตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของความเชื่อ
แตละดานจําแนกตามผลการเรียนของกลุมตัวอยาง
พบวา ดานความถนัดทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ ดาน
ความยากง า ยที่ มี ต  อ การอ า นภาษาญี่ ปุ  น ด า น
ธรรมชาติของการอานภาษาญี่ปุน และ ดานกลยุทธ
ในการเรียนการอานและการสือ่ สาร กลุม ตัวอยางทีม่ ี
ผลการเรียนอยูใ นชวง 2.01-2.50 มีคา เฉลีย่ ของความ
เชื่อสูงกวากลุมอื่น กลาวคือมีคาเฉลี่ย 3.17, 3.20,
4.04, 3.75 ตามลําดับ โดยจัดอยูใ นระดับมากทุกดาน
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คาเฉลี่ยของความเชื่อจําแนกตามผลการเรียน
2.01-2.50

2.51-3.00

3.01-3.50

> 3.51

3.17
(0.75)
3.20
(0.80)
4.04
(0.70)
3.75
(0.50)
3.47
(0.63)

2.97
(0.56)
3.14
(0.53)
3.59
(0.52)
3.63
(0.58)
3.61
(0.56)

2.88
(0.59)
3.09
(0.53)
3.77
(0.67)
3.54
(0.54)
3.59
(0.74)

2.92
(0.68)
2.87
(0.53)
3.67
(0.46)
3.55
(0.33)
3.30
(0.60)

ในสวนของความเชือ่ ดานแรงจูงใจและความคาดหวัง
ในการอานภาษาญี่ปุนนั้น กลุมตัวอยางที่มีผลการ
เรียนอยูในชวง 2.51-3.00 มีคาเฉลี่ยของความเชื่อ
สูงกวากลุมอื่น คือ 3.61 จัดอยูในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบหาความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนตางกันกับคาเฉลี่ย
ของความเชื่ อ แต ล ะด า นโดยการวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวน พบว า ไม พ บความแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเชื่อดานความถนัด กลุม
ตัวอยางเชื่อวาหากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุนตั้งแตเด็กจะ
ทํ า ให ต นเองมี ทั ก ษะการอ า นที่ ดี เมื่ อ พิ จ ารณา
สถานภาพของกลุมตัวอยางรวมดวยพบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 64 เปนกลุมที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุน
เมื่ออยูในระดับมหาวิทยาลัยแลว นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางเชือ่ วาตนเองมีความถนัดอยูร ะดับปานกลาง
ในทุกทักษะภาษาญี่ปุน และเชื่อวาการอานภาษา
ญี่ปุนเปนเรื่องยากเมื่อเทียบกับการอานภาษาตาง
ประเทศที่ตนเองเคยเรียนมาแลวประกอบกับความ
เชื่อดานความยากงาย กลุมตัวอยางเชื่อวาการอาน
เอาความภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยาก แตอยางไรก็ดี ใน
ที่สุดเชื่อวาตนเองจะสามารถอานไดดี ในสวนของ
อิ ท ธิ พ ลของภาษาแม ข องผู  เรี ย นนั้ น พบว า กลุ  ม
ตัวอยางเชือ่ วาเนือ่ งจากภาษาไทยมีความแตกตางกับ
ภาษาญี่ปุนทําใหการเรียนภาษาญี่ปุนคอนขางยาก
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวากลุม
ตัวอยางมีแนวโนมความเชือ่ ดานความถนัดและความ
เชือ่ ดานความยากงายทีม่ ตี อ การอานภาษาญีป่ นุ เปน
ไปในทิศทางลบ ทั้งนี้ ผูสอนควรชี้นําใหผูเรียนเกิด
ความเชือ่ ไปในทิศทางบวกเชน ไมวา จะเริม่ เรียนภาษา
ญีป่ นุ ในวัยใดก็สามารถมีทกั ษะในการอานทีด่ ไี ด หรือ
การอานไมใชเรือ่ งยากแตตอ งอาศัยการฝกฝน เปนตน
ผลการศึกษาความเชื่อดานธรรมชาติของ
การอานภาษาญี่ปุน กลุมตัวอยางเชื่อวาหากเรียน
ภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุนจะมีทักษะที่ดีกวาการ
เรียนในประเทศของตนเอง การฝกอานสามารถทําได
ดวยตนเอง และตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะ
อานได ประกอบกับความเชื่อในดานกลยุทธในการ
เรียนการอานและการสื่อสารโดยเชื่อวาจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองไดรับการฝกฝนการอานอยางสมํ่าเสมอ
ยิง่ ฝกบอยจะยิง่ อานเกงขึน้ กลุม ตัวอยางเกินกวาครึง่

หนึง่ มีความกังวลเมือ่ ตองอานออกเสียงตอหนาคนหมู
มาก ในอีกดานหนึ่ง กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาการ
ฝกอานนั้นไมจําเปนจะตองฝกฝนแตในหองเรียน
เทานั้น
จากขางตน กลุมตัวอยางคอนขางมีความ
กังวลเมื่อตองอานออกเสียงตอหนาคนหมูมาก ทั้งนี้
ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาเปนตัวแปรดาน
จิตใจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเรียนภาษา
ตางประเทศ เนื่องจากความวิตกกังวลทําใหผูเรียน
ภาษาขาดความมัน่ ใจและมองไมเห็นคุณคาในตัวเอง
ซึ่งเปนผลทําใหประสิทธิภาพในการเรียนลดนอยลง
(Gardner, 1991 อางอิงใน ปภังกร กิจทวี และคณะ,
2555) ประเด็นนี้ผูวิจัยเห็นวา อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางขาดการฝกฝนการอานจึงสงใหไมมีความ
มั่นใจและเกิดความกังวลเมื่อตองอานตอหนาคนหมู
มาก ดวยเหตุนี้ ผูส อนอาจใชกลยุทธในการฝกโดยให
ผูเรียนเริ่มอานออกเสียงใหเพื่อนฟงในลักษณะอาน
แบบเปนกลุม กอน ซึง่ การอานรวมกันกับเพือ่ น (Peer
reading) นี้ นอกจากจะไมกอใหเกิดความวิตกกังวล
ตอตัวผูเรียนแลว ยังทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน
กระตือรือรนมากขึน้ มีการรับฟงความคิดเห็นและมุม
มองที่ตางกัน ทําใหเขาใจความคิดของตนมากขึ้นอีก
ดวย (舘岡、2006) และเมือ่ ผูเ รียนสามารถอานให
เพือ่ นในกลุม ฟงไดแลว ผูเ รียนยอมเกิดความคุน ชินใน
การอานตอหนาคนหมูม ากและทําใหผเู รียนเกิดความ
มั่นใจ หลังจากนั้นจึงจะใหผูเรียนอานออกเสียงตอ
หนาคนหมูม ากเปนรายบุคคลตอไป แตอยางไรก็ตาม
ผูว จิ ยั เห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยไมใหผเู รียน
เกิดความกังวลเลยนัน้ อาจทําใหผเู รียนเกิดความรูส กึ
เบื่อหนายและไมกระตือรือรนในการเรียนก็เปนได
นอกจากที่กลาวไปแลว กลุมตัวอยางยังมีความเชื่อ
วาการอานตองอาศัยการฝกฝนแตการฝกฝนดังกลาว
ไมจาํ เปนจะตองเกิดขึน้ แตเฉพาะในหองเรียนเทานัน้
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อี ก ทั้ ง การฝ ก อ า นยั ง สามารถทํ า ได ด  ว ยตนเอง
ประเด็นความเชือ่ ดังกลาวของกลุม ตัวอยางนีส้ ะทอน
ใหผูสอนวิชาการอานมองยอนกลับมาที่การจัดการ
เรี ย นการสอนว า อาจไม จํ า เป น ต อ งฝ ก อ า นอยู  ใ น
หองเรียนเชนในอดีต ทั้งนี้ จากแนวการจัดการเรียน
การสอนศตวรรษที่ 21 ทีเ่ สนอแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาศัยใหผูเรียนเรียนรูจากการให
โจทยปญหาจริง (Project Base Learning : PBL)
และใหผูเรียนไปสืบคนขอมูลซึ่งผูเรียนจะตองอาศัย
ทักษะการอานในการสืบคนขอมูล หรือการจัดการ
เรียนการสอนลักษณะหองเรียนกลับดาน (Flipped
Classroom) โดยอาจมอบโจทยการอานใหผเู รียนได
อานดวยตนเองกอน และใชเวลา 50 นาที ในคาบ
เรียนเพือ่ การสรุปเนือ้ หา อภิปรายโตตอบแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นจากโจทยการอานทีไ่ ดมอบหมายไปแลว
เปนตน ก็เปนแนวทางทีน่ า สนใจในการนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนการอานแนวทางหนึง่ ในอีก
ดานหนึ่งกลุมตัวอยางมีความเชื่อวาจะตองมีความรู
ทางไวยากรณทดี่ จี งึ จะสามารถอานได จากความเชือ่
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูเ รียนมีความเชือ่ ทีค่ อ นขาง
ผูกติดอยูก บั ความรูท างไวยากรณ ซึง่ ประเด็นนีแ้ มวา
ผูวิจัยจะไมไดมีความเห็นโตแยงก็ตาม แตในอีกดาน
หนึ่งผูสอนก็ควรชี้ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
อานดวยวา การอานก็เปนหนทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียน
เพิ่มความรูทางไวยากรณดวยเชนกัน
ผลการศึกษาความเชื่อดานแรงจูงใจและ
ความคาดหวัง พบวา กลุมตัวอยางเชื่อวาการอาน
ภาษาญี่ปุนสามารถทําใหตนเองไดรับขอมูลขาวสาร
ทีเ่ ปนประโยชน รวมถึงยังคงเห็นความสําคัญของการ
อานแมวา ในปจจุบนั จะมีโปรแกรมแปลภาษาเกิดขึน้
ก็ตาม อีกทัง้ ในเรือ่ งของการหางาน กลุม ตัวอยางเชือ่
วาการมีทกั ษะการอานทีด่ ยี งั สงผลใหมโี อกาสทีจ่ ะได
งานทําดวย
38 jsn Journal Special Edition 2018

จากขางตนจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางมี
แนวโนมความเชือ่ ดานแรงจูงใจและความคาดหวังใน
ดานบวก อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบทักษะการ
อานกับทักษะอืน่ ๆ กลุม ตัวอยางเห็นความสําคัญของ
ทักษะการอานอยู ในระดับที่สําคั ญรองลงมาจาก
ทักษะการฟง และการพูด แมวาทักษะการอานจะ
เปนทักษะทีผ่ เู รียนมีโอกาสใชมากทีส่ ดุ จากทักษะทาง
ภาษาทั้งสี่ดาน (ศิริพร สุธรรมเตชะ, 2541 หนา 2)
ก็ตาม ประเด็นดังกลาวนี้ เพราะเหตุใดผูเรียนจึงมี
ความคิดเห็นเชนนัน้ ก็เปนทีน่ า สนใจทีค่ วรศึกษาตอไป
เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบหาความแตกตาง
ของกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนตางกันกับคาเฉลี่ย
ของความเชื่อแตละดาน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนพบวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 หรืออาจอนุมานได
วา ผลการเรียนกับความเชื่อที่มีตอการอานนั้นไมมี
ความสัมพันธกนั ทัง้ นี้ ผลการศึกษาดังกลาวมีทศิ ทาง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ 石橋 (2009) ที่วา
ความสัมพันธระหวางความเชื่อเรื่องการเขียนเรียง
ความภาษาญี่ปุนกับคะแนนสอบมีความสัมพันธกัน
ในระดับตํา่ แตอยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการศึกษาครัง้
นี้ ใช ผ ลการศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช าเป น ข อ มู ล ในการ
วิเคราะห หากใชผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาภาษา
ญี่ปุนมาเปนขอมูลในการวิเคราะหแลวจะทําใหผล
การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนกับความ
เชื่อของผูเรียนในการอานภาษาญี่ปุนมีความชัดเจน
และนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
อนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ อางอิง
จากแบบสอบถามความเชื่อในการเรียนภาษาที่สอง
ซึ่งเรียกวา Beliefs about Language Learning
Inventory (BALLI) ซึง่ อาจมีบางขอคําถามทีเ่ มือ่ แปล
เปนภาษาไทยแลวยังคงเขาใจยากและอาจไมเหมาะ
สมกับบริบทของผูเรียนชาวไทย ดังนั้น ในการศึกษา
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ครั้งตอไปอาจปรับขอคําถาม หรือตัดขอคําถามบาง
ข อ ออกเพื่ อ ให เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลการเรี ย นหรื อ ระดั บ คะแนนกั บ ความเชื่ อ ของ

ผูเรียนในดานตางๆ ยังคงเปนประเด็นที่นาสนใจที่
ควรมีการศึกษาตอไป นอกจากนี้ ประเด็นของความ
เชือ่ ของผูเ รียนทีม่ ตี อ ทักษะภาษาญีป่ นุ อืน่ ๆ ทัง้ ทักษะ
การพูด การฟง และการเขียนก็เปนประเด็นทีน่ า สนใจ
อีกประเด็นหนึ่งที่ควรมีการศึกษาตอไปดวย
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แบบสอบถามสําหรับผูเรียน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง หรือ เติมคําลงใน _______หรือ เรียงลําดับโดยใสตัวเลขลงใน
1) เพศ
ชาย
หญิง
2) ทานเคยเรียนภาษาญี่ปุนมากอนที่จะเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม
ไมเคย
เคย เคยเรียนที่ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวนชั่วโมงเรียน________ชั่วโมง
สถาบันสอนภาษาญี่ปุน
จํานวนชั่วโมงเรียน________ชั่วโมง
อื่นๆ โปรดระบุ____________
จํานวนชั่วโมงเรียน________ชั่วโมง
3) ชั้นปที่ทานกําลังศึกษาอยู
ชั้นป 3
ชั้นป 4
4) เกรดเฉลี่ยของทานขณะนี้
นอยกวา 2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01--3.50
มากกวา 3.50
5) ทานเคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนหรือไม
ไมเคย
เคย
ระดับที่เคยสอบ N5 N4 N3 N2 N1 (เลือกไดมากกวา 1 ระดับ)
ระดับที่สอบผาน N5 N4 N3 N2 N1 (เลือกไดมากกวา 1 ระดับ)
6) ระยะเวลาที่ทานใชสําหรับฝกฝนการอานภาษาญี่ปุนโดยเฉลี่ย
นอยกวา 1 ชั่วโมง ตอวัน
1-2 ชั่วโมง ตอวัน
3-4 ชั่วโมง ตอวัน
มากกวา 4 ชั่วโมง ตอวัน
7) ลักษณะเอกสารภาษาญี่ปุนที่ทานฝกอาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ตําราเรียน
หนังสือพิมพ
บทความทางวิชาการ
นิตยสารบันเทิง
หนังสือการตูน
เว็บไซต
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________________
8) โปรดเรียงลําดับทักษะทางภาษาญี่ปุนตอไปนี้ ที่ทานเห็นวา ยากที่สุด ไป งายที่สุด
ตามความคิดเห็นของทาน โดยให 1 หมายถึง ยากที่สุด และ 4 หมายถึง งาย
ฟง
พูด
อาน
เขียน
9) โปรดเรียงลําดับทักษะทางภาษาญี่ปุนตอไปนี้ ที่ทานเห็นวา สําคัญมากที่สุด ไป สําคัญนอย
ตามความคิดเห็นของทาน โดยให 1 หมายถึง สําคัญมากที่สุด และ 4 หมายถึง สําคัญนอย
ฟง
พูด
อาน
เขียน
ตอนที่ 2 ความเชื่อของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
คําชี้แจง กรุณาวงกลม ลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับความเชื่อของทานมากที่สุด
5 หมายถึง เชื่อมากที่สุด (เชื่อมากกวา 75%)
4 หมายถึง เชื่อคอนขางมาก
3 หมายถึง ไมแนใจวาเชื่อหรือไม (50 50)
2 หมายถึง เชื่อนอย
1 หมายถึง ไมเชื่อเลย
การอาน ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การรับรูความหมายของสารจากตัวอักษรที่เขียนโดยภาษาญี่ปุน การอานเกิดจากความ
สามารถในการแปลตัวอักษรทีอ่ า นออกมาเปนเสียงหรือความหมายได โดยมีจดุ มุง หมายของการอานคือ ผูอ า นเขาใจและรับรู
ความหมายของเรื่องราวที่อานได
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ขอ

ระดับความเชื่อ

ประเด็นความเชื่อ

5

4

3

2

1

ความเชื่อดานความถนัดที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
1

ทานเชือ่ วา หากเริม่ เรียนภาษาญีป่ นุ ตัง้ แตวยั เด็กจะทําใหมคี วามสามารถในการอานดีกวาเริม่ เรียน
ตอนเปนผูใหญ

5

4

3

2

1

2

ทานเชื่อวา คนบางคนเกิดมาพรอมกับความสามารถพิเศษที่เอื้อตอการอานภาษาตางประเทศ

5

4

3

2

1

3

ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนงายกวาการอานภาษาตางประเทศอื่นๆ ที่ทานเคยเรียนมา

5

4

3

2

1

4

ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการฟงภาษาญี่ปุน

5

4

3

2

1

5

ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการพูดภาษาญี่ปุน

5

4

3

2

1

6

ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการอานภาษาญี่ปุน

5

4

3

2

1

7

ทานเชื่อวา ทานมีความถนัดในการเขียนภาษาญี่ปุน

5

4

3

2

1

8

ทานเชื่อวา ในการอานภาษาญี่ปุนผูหญิงเปนเพศที่จะสามารถอานเอาความไดดีกวาเพศชาย

5

4

3

2

1

9

ทานเชื่อวา ภาษาแมของทานไมเปนอุปสรรคตอการอานภาษาญี่ปุน

5

4

3

2

1

ความเชื่อดานความยากงายที่มีตอการอานภาษาญี่ปุน
10

ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนเปนทักษะที่งายกวาทักษะการฟง พูด และเขียน

5

4

3

2

1

11

ทานเชื่อวา ทักษะการฟงงายกวาการอาน

5

4

3

2

1

12

ทานเชื่อวา การอานเอาความเนื้อหาภาษาญี่ปุนเปนเรื่องยาก

5

4

3

2

1

13

ทานเชื่อวา ภาษาญี่ปุนมีโครงสรางทางภาษาคลายกับภาษาแมของทาน

5

4

3

2

1

14

ทานเชื่อวา ในที่สุดทานจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดอยางดี

5

4

3

2

1

ความเชื่อดานธรรมชาติในการเรียนการอานภาษาญี่ปุน
15

ทานเชื่อวา ทานจําเปนจะตองเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุนจึงจะสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดี

5

4

3

2

1

16

ทานเชื่อวา ถาทานเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศญี่ปุน ทานจะมีทักษะ
การอานที่เกงกวาการเรียนภาษาญี่ปุนในประเทศของตนเอง

5

4

3

2

1

17

ทานเชื่อวา ทานตองมีความรูทางไวยากรณที่ดีจึงจะอานได

5

4

3

2

1

18

ทานเชื่อวา การฝกอานสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยการเรียนในหองเรียน

5

4

3

2

1

ความเชื่อดานกลยุทธในการเรียนและการสื่อสาร
19

ทานเชื่อวา การฝกเดาเปนเรื่องที่สมควรทําในการอานภาษาญี่ปุนเมื่อทานไมเขาใจคําศัพท

5

4

3

2

1

20

ทานเชื่อวา การอานเกงตองอานบอย ฝกฝน เปนสิ่งสําคัญ

5

4

3

2

1

21

ทานมีความกังวลเมื่อตองอานออกเสียงภาษาญี่ปุนตอหนาคนหมูมาก

5

4

3

2

1

22

ทานเชื่อวา ตองอานไดอยางถูกตองตั้งแตระดับตนไมเชนนั้นแลวการอานระดับตอไปจะยาก

5

4

3

2

1

23

ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนตองฝกในชั้นเรียน

5

4

3

2

1

24

ทานเชื่อวา การอานออกเสียงไดถูกตองจะทําใหเกิดทักษะการอานเอาความไดดี

5

4

3

2

1

jsn Journal Special Edition 2018 43

อัจฉรา อึ้งตระกูล

ขอ

ประเด็นความเชื่อ

ระดับความเชื่อ
5

4

3

2

1

ความเชื่อดานแรงจูงใจและความคาดหวังในการอานภาษาญี่ปุน
25

ทานเชื่อวา ถาทานสามารถอานภาษาญี่ปุนไดดีจะมีโอกาสไดงาน

5

4

3

2

1

26

ทานเชื่อวาทักษะการอานเปนเรื่องสําคัญ

5

4

3

2

1

27

ทานเชื่อวา ความสามารถในการอานทําใหเขากับคนญี่ปุนได

5

4

3

2

1

28

ทานเชือ่ วา เนือ่ งจากปจจุบนั มีโปรแกรมชวยแปลภาษา ดังนัน้ การฝกอานดวยตนเองจึงไมใชเรือ่ ง
ที่จําเปน

5

4

3

2

1

29

ทานเชื่อวา คนที่อานภาษาไดมากกวา 1 ภาษาเปนคนเกง

5

4

3

2

1

30

ทานเชื่อวา การอานภาษาญี่ปุนทําใหสามารถไดรับขอมูลทางขาวสารที่เปนประโยชนตอตัวทาน

5

4

3

2

1

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ทานมีตอการอานภาษาญี่ปุนหรือมีตอรายวิชาที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะการอาน
ภาษาญี่ปุน
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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