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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับทักษะการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

ชาวไทย  โดยเลือกศึกษา 1. ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (ระดับ JLPT)  2. ระยะเวลาการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น 3. ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า  และ 

5. การใช้กลยทุธ์การเรยีนรูเ้สียงสงูต�า่  เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่แบบสอบถาม และแบบทดสอบการฟังเสยีงสงูต�า่

ทีด่ดัแปลงจาก “แบบทดสอบการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาโตเกยีว”  ซึง่พัฒนาโดย 河津他（2003)กลุม่เป้าหมาย

ได้แก่  นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 3 แห่ง  

ได้แก่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จ�านวนทัง้สิ้น 

425 คน  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  ระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่น  และ

ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  

ในทางกลับกัน  ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเสียงสูงต�่า และระดับการฟังภาษาญี่ปุ่นกับการใช้

กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น
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Abstract

The objective of this research was to study the factors related to the Japanese 
accent listening skills of Thai learners focusing on the following: 1. Japanese language 
proficiency (JLPT level); 2. The length of Japanese language study; 3. Experience of 
living in Japan; 4. Knowledge of the Japanese accent; and 5. Pronunciation learning 
strategies. The research instruments were a questionnaire and an accent perception 
test modified from the “Tokyo Accent Perception Test” created by Kawatsu Motoi 
et al. (2003). The target group of this study was students majoring in Japanese at 
Kasetsart University, Thammasat University, and Chulalongkorn University in Thailand. 
Four hundred and twenty-five students participated in this study and the results were 
as follows. Japanese language proficiency, the length of Japanese language study, 
and experience of living in Japan were not related to Japanese accent listening skills. 
On the other hand, knowledge of how to pronounce Japanese and pronunciation 
learning strategies were related to Japanese accent listening skills.  
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1.	 บทน�า

 กระแสการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีมุ่ง

พัฒนาทักษะการสื่อสาร  ท�าให้การเรียนรู้เรื่องการออก

เสียงมีความส�าคัญตามไปด้วย  ส�าหรับการเรียนภาษา

ญี่ปุ ่นก็เช่นกัน  จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าผู ้เรียน

ตระหนกัในความส�าคัญของการออกเสยีงทีถ่กูต้อง  (ยพุกา, 

2555; タサニー, 2014)  และผูส้อนกต็ระหนกัในความ

ส�าคญัของการเรียนรู้การออกเสยีง (Yupaka・磯村・Pakatip, 

2008) เช่นกัน  

 อย่างไรก็ตาม  สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ในปัจจบุนัยงัคงให้ความส�าคญักับการเรยีนไวยากรณ์  และ

ทกัษะการใช้ภาษาอนัได้แก่  การอ่าน  การเขยีน  การสนทนา 

เป็นหลัก  โดยจะเห็นได้ว่าหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในสถาบันการศึกษาระดับ

อดุมศึกษาส่วนใหญ่  บรรจใุห้รายวชิาเหล่านีเ้ป็นรายวชิา

บังคับในภาคต้น และภาคปลายตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปี

ที่ 3  แต่สถาบันการศึกษาที่จัดให้มีรายวิชา “การออก

เสียงภาษาญี่ปุ ่น” เป็นวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกใน

หลักสูตรมีเพียงไม่กี่แห่ง  การส�ารวจสภาพการณ์การ

เรียนการสอนการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทย

โดยยุพกาและคณะ (Yupaka et al., 2008)  ชี้ให้เห็น

ว่าถงึแม้อาจารย์ชาวไทยจะตระหนกัถงึความส�าคญัในการ

เรียนการสอนวิชาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  แต่อาจารย์

ที่สอนการออกเสียงยังมีจ�านวนน้อย  และยังไม่มีการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ด้านเนื้อหาการ

เรยีนการสอนส่วนใหญ่ได้แก่ เสยีงพยญัชนะทีเ่ป็นปัญหา

ส�าหรบัผูเ้รียนชาวไทย  พยางค์พเิศษทีม่วีธิกีารออกเสยีง

ซบัซ้อน  แต่ยงัขาดการเรยีนการสอนเกีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ 

(accent)  ท�านองเสียง (intonation)  การเน้นข้อมูล

ส�าคัญ (prominence, focus)  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ออกเสยีงภาษาญ่ีปุน่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

(ยพุกา, 2558)  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 磯村（2001)

ที่ระบุว่า “การเรียนการสอนเกี่ยวกับเสียงสูงต�่าภาษา

ญีปุ่น่ในต่างประเทศยงัไม่เพยีงพอ” นอกจากนี ้จาก การ

ส�ารวจของ タサニー（2014）ยงัพบว่าเสยีงสงูต�า่เป็น

หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 คิดว่าตัวเองยัง

ออกเสยีงไม่ถกูต้อง  และผูเ้รยีนกว่าร้อยละ 70  ไม่มัน่ใจ

ในความสามารถด้านการออกเสียงของตนเอง  และคาด

หวงัสงูต่อการชีแ้นะรายบคุคลจากอาจารย์ผูส้อนชาวญีปุ่น่  

 การส�ารวจของยุพกาและคณะ (Yupaka et al., 

2008)  สะท้อนสถานการณ์จริงที่ว่าการออกเสียงมักถูก

จดัให้เป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนตวัอกัษร  โดยเรยีนหลัก

การออกเสยีงสระ เสยีงพยญัชนะ และพยางค์พเิศษเพียง

คร่าว ๆ  หรือสอดแทรกอยู่ในวิชาสนทนาซึ่งเน้นการฝึก

ปฏิบัติ  หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “ภาษาศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเน้นการเรียนทฤษฎี หรือหลักการออก

เสียง  การเรยีนการออกเสียงส่วนใหญ่จงึยงัไม่เป็นระบบ

โดยเริ่มจากทฤษฎี หลักการ  และน�าไปสู่การฝึกปฏิบัติ

อย่างเป็นรปูธรรม  นอกจากนีก้ารสอนเรือ่งการออกเสยีง  

ยังขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่ จะสอน

อะไร สอนอย่างไร และมีเวลาสอนหรือไม่  

 ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีเสียงสูงต�่า (accent) ซึ่ง

นอกจากจะท�าหน้าที่แสดงความหมายที่แตกต่างของค�า

ที่เขียนเหมือนกันแล้ว  ยังสัมพันธ์กับโครงสร้างประโยค  

และท�านองเสียง (Intonation)  จากงานวิจัยของ 佐藤

（1995, 2001）พบว่า  สัทสัมพันธ์1  (prosody) มี

อทิธพิลต่อการพดูภาษาญีปุ่่นอย่างเป็นธรรมชาตมิากกว่า

เสียงสระหรือพยัญชนะ  เน่ืองจากเสียงสูงต�่าเป็นตัว

ก�าหนดรูปแบบของท�านองเสียง  

 ยุพกาและทัศนีย์ (2560) กล่าวว่าในการเรียนรู้

เสียงสูงต�า่  ส่ิงส�าคัญคือการฟังและรบัรูใ้ห้ได้ว่าค�า ๆ  นัน้

มีเสียงสูงต�่ารูปแบบใด  โดยต้องสังเกตว่าค�านั้นมี

ต�าแหน่งเสยีงสงูต�า่หรอืไม่  และถ้าม ีอยูท่ีพ่ยางค์ใด  เพ่ือ

น�าไปสู่การจดจ�ารูปแบบเสียงสูงต�่า และการออกเสียงที่

1      สัทสัมพันธ์ (Prosody) คือสัทลักษณ์อื่น ๆ ที่ปรากฏร่วมกับเสียงพยัญชนะและสระในการพูดครั้งหนึ่ง ๆ เช่นระดับเสียงสูงต�่า  ความดัง  ความเร็ว  จังหวะ   

 การเน้นพยางค์  ความยาว (พจนานุกรมศัพท์สัทศาสตร์ 2537, น. 55)
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2 ชาวฮังการี  ชาวฟิลิปปินส์  และชาวรัสเซีย
3 [p/b], [t/d], [k/g]

ถูกต้องต่อไป นอกจากนีจ้ากการเปรยีบเทยีบผลทดสอบ

การฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ พบว่าผูเ้รยีนทีม่ปีระสบการณ์

เรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต�่า  สามารถฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มี  อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทางภาษานั้น ๆ ย่อม

พัฒนาขึ้นตามเวลาเรียน กล่าวคือผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจในไวยากรณ์ ค�าศัพท์ สามารถฟัง-พูด และสื่อสาร

ได้ดีขึ้นตามล�าดับ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า

กรณขีองเสยีงสงูต�า่  ผูเ้รยีนจะสามารถพฒันาทกัษะการ

ฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าตามระยะเวลา และความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ ่นท่ีเพิ่มขึ้นหรือไม ่  อีกท้ัง

ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะเป็น

ปัจจัยส่งเสริมทักษะดังกล่าว  งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษา

ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ 

ได้แก่  ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  ระยะเวลา

การเรียนภาษาญ่ีปุ่น  ประสบการณ์การอาศัยอยู่ใน

ประเทศญีปุ่น่  ระดบัความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเสยีงสงูต�า่  

และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า 

2.	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานวจิยัเกีย่วกับการฟังและแยกแยะรปูแบบเสยีง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวต่างชาติ  มีการส�ารวจ

อย่างกว้างขวางตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษที ่1990  โดยพบ

ว่าผู้เรียนมปัีญหาในการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่  แตก

ต่างกนัไปตามภาษาแม่  เช่น 鮎澤他 (1997)  พบว่า ผูเ้รยีน

ชาวจนีทีใ่ช้ภาษาจนีกลางเป็นภาษาแม่  สามารถฟังเสยีง

สูงต�่าแบบราบ  และแบบ-2 (ลบสอง) ได้ดี  แต่ส�าหรับ

ชาวใต้หวัน  ถงึแม้จะฟังเสยีงสงูต�า่แบบราบได้ด ี แต่กลบั

มปัีญหาการฟังเสยีงสงูต�า่แบบ-2 (ลบสอง) มากทีสุ่ด (阿

部他, 2003)  ส�าหรับผู้เรียนชาวเกาหลีสามารถฟังเสียง

สงูต�า่แบบราบได้ด ี แต่มปัีญหาการฟังเสยีงสงูต�า่ของค�า 

5 พยางค์ที่มีต�าแหน่งเสียงสูงต�่าอยู่พยางค์ที่ 3 (李他, 

1997) ทั้งนี้ในงานวิจัยทั้ง 3 พบว่าส�าหรับแบบสูงที่

พยางค์ต้น  มีอัตราความถูกต้องของการฟังแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มผู้เรียนมากท่ีสุด  กล่าวคือผู้เรียนกลุ่มที่ได้

คะแนนทดสอบการฟังสงู  สามารถฟังเสยีงสงูต�า่แบบสงู

ที่พยางค์ต้นได้ดีเช่นเดียวกับแบบราบ  แต่ผู้เรียนกลุ่มที่

ได้คะแนนทดสอบการฟังต�า่  มกัมปัีญหาการฟังเสยีงสงูต�า่

แบบสูงท่ีพยางค์ต้น  ส�าหรับผู้เรียนชาวไทย  จากการ

ศึกษาต่อยอดงานวิจัยของ 鮎澤他 (1995) และ 鮎澤孝

子・小高京子他 (1998)   โดยยพุกา และ ทัศนย์ี (2560) 

พบว่าการฟังเสียงสูงต�า่มลีกัษณะคล้ายคลงึกับผูเ้รยีนชาว

ใต้หวัน  โดยสามารถฟังเสยีงสูงต�า่แบบราบได้ดทีีส่ดุ  แต่

รูปแบบที่ฟังยากที่สุดได้แก่เสียงสูงต�่าแบบ-2 ในค�า 4-5 

พยางค์ 

 ส�าหรบัการศึกษาปัจจยัทีสั่มพนัธ์กับทกัษะการฟัง  

หรือทักษะการออกเสียงนั้น Purcell and Suter 

(1980) ระบุว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการออกเสียง

ได้แก่ 1. ภาษาแม่ 2. ความสามารถในการเลียนแบบ

เสียงต้นแบบ 3. ระยะเวลาของการอาศัยอยู่ในประเทศ

ภาษาเป้าหมาย  และ 4. ทัศนคติต่อการออกเสียงที่ถูก

ต้อง  อย่างไรก็ตาม  ในงานวิจัยของ 橋本 (1996)  ซ่ึง

ส�ารวจความถูกต้องของการออกเสียงเสียงสูงต�่าของผู้

เรียนชาวต่างชาติ 3 คน2  2 ครั้ง (หลังจบคอร์ส 3 เดือน 

และ 1 ปี)  พบว่าความถูกต้องของเสียงสูงต�่าไม่ได้สูง

ขึ้นตามระยะเวลาที่เรียน  หรือระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่นเสมอไป  ทั้งนี้  ในการส�ารวจกับผู้เรียน

ชาวไทยยังพบว่าระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ ่น  ไม่

สัมพันธ์กับทักษะการออกเสียงพยัญชนะ 「シ・チ・

ジ」 (トラカーンタロンサック, 2012)   นอกจาก

นี้  ในงานวิจัยของ西田 (2012) ยังพบว่า  การออกเสียง

และการรับรู ้ความแตกต่างของเสียงระเบิดไม่ก้อง3 

กบัเสยีงระเบดิก้อง  เป็นเรือ่งยากส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทย 

และไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  
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4 ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าชั้นปีที่ 1-3 คือ 48%, 48% และ 52% ตามล�าดับ

 การศกึษาปัจจยัทีสั่มพนัธ์กับทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่  

ได้แก่ งานวิจัยของ 李他 (1997) ที่พบว่าผู้เรียนชาว

เกาหลีชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของ

การฟังเสียงสูงต�่าไม่แตกต่างกัน4   จึงกล่าวได้ว่า  กรณี

ของผูเ้รยีนชาวเกาหลี ประสบการณ์การเรยีนภาษาญีปุ่น่

ไม่สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า   

นอกจากนี้ ความสนใจท่ีว่าการเรียนการสอนเรื่องการ

ออกเสยีงจะช่วยพัฒนาทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ได้อย่างไร  

ท�าให้มงีานวิจยัจ�านวนมากทีศ่กึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยั

ทั้งสอง    โดย 平田他 (1997)  ได้จัดการเรียนการสอน

และฝึกฝนเกี่ยวกับสัทสัมพันธ์ภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงมีเน้ือหา

เกี่ยวกับพยางค์พิเศษ  จังหวะ  เสียงสูงต�่า  และท�านอง

เสยีง  เมือ่ทดสอบการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่กบักลุม่

ตวัอย่างทีเ่ป็นผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิ 7 คน  พบว่าทกุคนมี

อตัราความถกูต้องของการฟังครัง้ที ่6 สงูกว่าครัง้ที ่1  และ

อัตราความถูกต้องโดยเฉลี่ยของทุกคนเพ่ิมขึ้นทุกครั้ง

ที่ท�าการทดสอบ  นอกจากนี้ 戸田 (2001)  พบว่าการ

สอนหลักการเกี่ยวกับเสียงสูงต�่าช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

ฟังและแยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่าได้ดีขึ้น  โดยค่าเฉลี่ย

ความถูกต้องของการทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าหลังจาก

เรียนและฝึกฝนเสียงสูงต�่า โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3  

โดยเฉพาะอตัราความถกูต้องของการฟังเสียงสงูต�า่แบบ

ราบเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8  นอกจากนี้  ผลการวิจัยของ 

平野 (2011) ซึ่งมีผู้เรียนชาวอเมริกันเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ก็เช่นกัน  โดยพบว่าส�าหรับผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียน

รู้หลักการและฝึกฝนทั้งการฟังและการออกเสียง  อัตรา

ความถูกต้องของการฟังและแยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่า

สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งค�าที่คุ้นเคย  และค�าที่

ไม่คุ้นเคย  โดยเฉพาะเสียงสูงต�่าแบบสูงท่ีพยางค์ต้น  

แบบสูงที่พยางค์กลางพยางค์ที่ 2 และแบบสูงที่พยางค์

กลางพยางค์ที่ 3  ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  จะเห็น

ว่ามีงานวิจัยหลายงานที่พบว่าทักษะการฟัง หรือทักษะ

การออกเสียงไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่เรียนภาษาเป้า

หมาย  และประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศภาษา

เป้าหมาย  ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ Purcell and 

Suter (1980)  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ากรณี

ของผู้เรียนชาวไทย  ปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับทักษะการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  โดยเลือกศึกษา (1) 

ระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่่น (ระดบั JLPT)  (2) ระยะ

เวลาการเรยีนภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี)  (3) ประสบการณ์

การอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่  (4) ระดบัความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัเสียงสูงต�า่ และ (5) ระดบัการใช้กลยทุธ์การเรยีนรู้

เสียงสูงต�า่ ซ่ึงผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการจดัการ

เรยีนรู ้ และพฒันาสือ่การสอนเกีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ทีเ่หมาะ

ส�าหรบัผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยต่อไป

3.		 วัตถุประสงค์การวิจัย	และ	สมมุติฐานการวิจัย

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่

สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษา

ญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย

  สมมุติฐานการวิจัย ก�าหนดไว้เป็น 5 ประเด็นคือ

 1. ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (ระดับ 

JLPT) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะการฟังเสียงสูง

ต�่าภาษาญี่ปุ่น

 2. ระยะเวลาการเรยีนภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี) มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่

 3. ผู้เรียนที่มีกับที่ไม่มีประสบการณ์การอาศัยอยู่

ในประเทศญี่ปุ่น มีทักษะการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น

แตกต่างกัน

 4. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่
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ต�ร�ง 1 จำ�นวนกลุ่มเป้�หม�ยแยกต�มหลักสูตร

สถ�บันก�รศึกษ� ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 47 รวม

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ (KU) 26 25 19 34 104

2. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวชิาภาษาตะวนั
ออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (KUBJ)

48 33 25 - 106

3. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ (TU) 58 26 50 23 157

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
ญี่ปุ่น (CU)

31 - - 27 58

รวม 163 84 94 84 425

* - หมายถึงด้วยข้อจ�ากัดของการเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

 4.2  วิธีก�รเก็บข้อมูล

 งานวจิยันีเ้กบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและแบบ

ทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญ่ีปุ่นท่ีดัดแปลงจาก 

“แบบทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าภาษาโตเกียว”  ซ่ึง

พัฒนาโดย 河津他 (2003)  เนื้อหาของแบบสอบถาม  

มี 2 ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. เพศ  2. สถาบันการศึกษา  3. 

ชั้นปี  4. ระดับ JLPT  5. วิชาเอกในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  6. ภาษาต่างประเทศที่เคยเรียนนอกจาก

ภาษาญี่ปุ่น  7. ประสบการณ์การเรียนการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น  8. ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศ

ญี่ปุ่น  9. ระดับการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น การสังเกตและ

เรียนรู้เสียงสูงต�่า  ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต�่า

ภาษาญี่ปุ่น8 

 4.3  แบบทดสอบก�รฟังเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญี่ปุ่น

 แบบทดสอบการฟังเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  แบ่ง

เป็น 2 ชุด  ได้แก่ชุดค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอก

เล่า (ไม่ขึ้นเสียงสูงท้ายค�า) 28 ค�า9 และชุดค�าศัพท์ที่จบ

ด้วยท�านองเสยีงค�าถาม (ขึน้เสยีงสูงท้ายค�า)  28 ค�า   ซึง่

เป็นค�าศัพท์เดีย่วไม่ผสมค�าช่วย  เนือ่งจาก鮎澤孝子・

小高京子 (1998) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาเหตุ

ท�าให้ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหาการฟังค�า 5 พยางค์ที่มี

ต�าแหน่งเสียงสูงต�่าอยู่พยางค์ที่ 3  เกณฑ์การเลือกค�า

ทดสอบคือ 1. เป็นค�าศัพท์ที่จัดอยู่ในระดับ 1 ของการ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบเก่า ความยาวของค�า 2-5 

พยางค์  รูปแบบละ 2 ค�า10  โดยสืบค้นจากพจนานุกรม

เสียงสูงต�่าออนไลน์ OJAD11  (Online Japanese 

Accent Dictionary) หรือพจนานุกรมเสียงสูงต�่า 

5 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก 3 มหาวิทยาลัยนี้ เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก 3 ล�าดับแรก
6 รวมผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 74 คนที่ได้รายงานผลการวิจัย ยุพกา และ ทัศนีย์ (2560)  ซึง่วิเคราะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีประสบการณ ์

 การเรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต�่ากับผู้ที่ไม่มี
7 รวมผู้ที่เคยไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี  ซึ่งจัดว่าเป็นการเรียนปีที่ 5
8 ดูรายละเอียดหัวข้อค�าถามได้ใน ยุพกา และ ทัศนีย์ (2560)
9 ในงานบทความนี้จะรายงานเฉพาะผลทดสอบการฟังค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่า
10 ซึ่งคาดว่าผู้เรียนไม่คุ้นเคยเพื่อป้องกันปัจจัยของความรู้ที่มีผลต่อการฟังตามผลการวิจัยของ 磯村 (1996)
11 www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/

 5. ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า มี

ความสมัพันธ์เชิงบวกกับทกัษะการฟังเสยีงสงูต�า่ภาษาญ่ีปุน่

4.	วิธีการวิจัย

 4.1 กลุ่มเป้�หม�ย

 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งเรียน

ภาษาญีปุ่น่เป็นวิชาเอกในมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั 3 แห่ง  

ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5  จ�านวน

ทัง้สิ้น 425 คน6  ผู้วิจัยจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายแยกตาม

หลกัสตูรเพ่ือเปรียบเทียบแต่ละชัน้ปีทีมี่ประสบการณ์เรียนรู้

เสียงสงูต�า่ในรายวิชาเฉพาะด้านแตกต่างกัน  ตามตาราง 1
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12 ดูรายการค�าทดสอบได้ใน ยุพกา และ ทัศนีย์ (2560)

Shinmeikai Japanese Accent Dictionary (新明解

日本語アクセント辞典)  2. ภายในค�าไม่มพียางค์

พิเศษ  ทั้งนี้ไม่มีการทดสอบแบบสูงถึงพยางค์ท้าย (尾

高型)
12 ผู้วิจัยให้ชาวญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นอาจารย์สอนภาษา

ญี่ปุ่นบันทึกเสียงค�าศัพท์ด้วยเสียงสูงต�่าแบบมาตรฐาน  

ภายในห้องปฏิบัติการวิทยุของภาควชิานเิทศศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  แล้วจึงน�าไฟล์เสียงท่ีได้มาตดัต่อด้วย

โปรแกรม Audacity โดยให้ฟังค�าทดสอบ ค�าละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ 

มกีารอธบิายเก่ียวกบัเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ และลองฝึกฟัง

รูปแบบเสียงสูงต�่าก่อนเริ่มการทดสอบจริง

 4.4 ก�รวิเคร�ะห์ผล

 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ความถูกต้องของการฟังและ

แยกแยะรูปแบบเสยีงสูงต�า่ของค�าศัพท์โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.)  

 ผู้วิจัยใช้ F-TEST และ T-TEST ส�าหรับทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นระหว่างกลุ่มผู้เรียน  

 ผูว้จิยัใช้การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์  เพือ่ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา  ได้แก่  ระดับความ

สามารถทางภาษาญ่ีปุ่น (ระดับ JLPT)  ระยะเวลา

การเรียนภาษาญี่ปุ่น (ระดับช้ันปี)  ระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า  และระดับการใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้เสียงสูงต�่า กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าภาษาญี่ปุ่น

5.	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 5.1 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มเป้�หม�ย

 กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นเพศชายจ�านวน 71 คน 

(ร้อยละ 16.7)  และ เพศหญงิจ�านวน 354 คน (ร้อยละ 83.3)

 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามผลการ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  แบ่งเป็น N1 จ�านวน 14 คน 

(ร้อยละ 3.3)   N2 จ�านวน 76 คน (ร้อยละ 17.9)  N3 

จ�านวน 121 คน (ร้อยละ 28.5)  N4 จ�านวน 83 คน 

(ร้อยละ 19.5)  N5 จ�านวน 20 คน (ร้อยละ 4.7)  ทั้งนี้

ผูท้ีย่งัไม่มผีลการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่มจี�านวน 111 

คน (ร้อยละ 26.1)

 ส�าหรับพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  มผีูท้ีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเอก (สายศลิป์-

ญี่ปุ่น) จ�านวน 276 คน (ร้อยละ 64.9) 

 ด้านประสบการณ์การเรยีนเก่ียวกับการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น  ผู้เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่ม KU) 

ทุกคนเคยเรียนรายวิชา “การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น” ซึ่ง

เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  ผู้เรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่ม TU) ชั้นปีที่ 1 และชั้น

ปีที่ 4 ส่วนใหญ่เคยเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษา

ญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” หรือ “การ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่น”  ผู้เรียนหลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(กลุม่ CU) ช้ันปีที ่4 ส่วนใหญ่เคยเรยีนวชิา “ภาษาศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น”  ส่วนผู้เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่ม KUBJ) ไม่เคยเรียน

เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชาเฉพาะด้าน

 ส�าหรบัประสบการณ์การอาศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ 

ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีไ่ม่เคยไปประเทศญีปุ่น่ ซึง่มจี�านวน 262 คน 

(ร้อยละ 61.6)  

 5.2 ผลก�รทดสอบก�รฟังและแยกแยะเสยีงสงู

ตำ่�ของผู้เรียนช�วไทยแยกต�มชั้นปี

 ผูว้จิยัวิเคราะห์ค่าร้อยละความถกูต้องของการฟัง

และแยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่า  ของค�าศัพท์ที่จบด้วย

ท�านองเสยีงบอกเล่า 28 ค�า  ผลการวเิคราะห์เป็นไปดังนี้

  5.2.1 ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 1

  ผลการวเิคราะห์ผู้เรยีนช้ันปีที ่1  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสูตรเป็นไปตามตาราง 2
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ต�ร�ง 2 ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ท่ีจบด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�ของผู้เรยีนชัน้ปีที ่1

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ13 กลุ่ม KU 1 กลุ่ม TU 1 กลุ่ม CU 1 กลุ่ม KUBJ 1

1. つつ(0) 88.5 77.6 77.4 75.0

2. どぶ(0) 96.2 70.7 83.9 85.4

3. うず(1) 92.3 94.8 90.3 75.0

4. ごさ(1) 92.3 93.1 83.9 72.9

5. たなだ(0) 92.3 86.2 90.3 95.8

6. むかで(0) 88.5 69.0 74.2 79.2

7. いくた(1) 88.5 84.5 61.3 70.8

8. どぼく(1) 92.3 56.9 61.3 64.6

9. はまや(2) 88.5 82.8 80.6 45.8

10. ほごし(2) 92.3 87.9 77.4 60.4

11. いきさつ(0) 88.5 87.9 90.3 64.6

12. おもむき(0) 65.4 63.8 87.1 70.8

13. アクセル(1) 92.3 69.0 58.1 60.4

14. じたばた(1) 84.6 67.2 71.0 52.1

15. きどぐち(2) 92.3 84.5 90.3 83.3

16. たちうお(2) 80.8 79.3 80.6 60.4

17. こころえ(3) 69.2 82.8 67.7 58.3

18. よふかし(3) 96.2 74.1 71.0 64.6

19. うわきもの(0) 69.2 51.7 64.5 54.2

20. そこぢから(0) 92.3 84.5 83.9 64.6

21. かみほとけ(1) 80.8 55.2 48.4 58.3

22. パラグアイ(1) 57.7 24.1 25.8 37.5

23. ウエスタン(2) 73.1 62.1 54.8 50.0

24. エキストラ(2) 80.8 70.7 54.8 62.5

25. うでだめし(3) 80.8 58.6 58.1 50.0

26. わたりどり(3) 65.4 65.5 74.2 54.2

27. いわしぐも(4) 53.8 46.6 51.6 22.9

28. さいたかね(4) 69.2 43.1 51.6 41.7

ค่�เฉลี่ย 82.3 70.5 70.2 62.0

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 12.1 16.7 16.0 15.4

13 เรียงล�าดับตามจ�านวนพยางค์และรูปแบบเสียงสูงต�่าจาก (0), (1), (2), (3), (4)
14 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยการฟังเสียงและแยกแยะเสียงสูงต�่าของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่พูดภาษาญี่ปุ่นส�าเนียงโตเกียวคือ 84-86% (鮎澤・小高, 1998) 

  จากตาราง 2 พบว่า  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 1  

กลุ่ม KU1 ซึ่งเคยมีประสบการณ์เรียนรู้ และฝึกฝนเสียง

สูงต�่าในรายวิชาการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น  มีค่าเฉลี่ย

ความถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าของค�า

ศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่าร้อยละ 82.314  ส่วน

กลุ่ม TU 1 ซึ่งส่วนใหญ่เคยเรียนเก่ียวกับเสียงสูงต�า่ใน

รายวิชาภาษาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น  มีค่าเฉลี่ยความ

ถูกต้องร้อยละ 70.5 ท้ังน้ีเป็นไปได้ว่าเน้ือหารายวิชาท่ี

กลุ่ม TU 1 เรียน ไม่ได้เน้นการฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อ

แยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่า

  กลุ่ม CU 1 และ กลุ่ม KUBJ 1 ซ่ึงไม่เคยเรยีนเกีย่ว

กบัเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาเฉพาะด้าน  มีค่าเฉลีย่ความถูกต้องร้อย

ละ 70.2 และ 62.0  ตามล�าดบั  ท้ังนีค้าดว่าเป็นเพราะพืน้ความ

รูภ้าษาญีปุ่น่ของผู้เรียน 2 กลุ่มแตกต่างกนั

  จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วย 

F-TEST พบว่ากลุม่ผูเ้รยีนช้ันปีที ่1 มทีกัษะการฟังและแยกแยะ

เสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิที่

ระดบั .01 (F(3, 108)= 8.501, p=.000) เมือ่เปรยีบเทยีบรายคู่

พบว่ากลุ่ม KU 1 มทีกัษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�า่ภาษา

ญีปุ่น่ดกีว่ากลุ่ม TU 1  กลุ่ม CU 1 และ  กลุ่ม KUBJ 1
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ต�ร�ง 3  ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสงูตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�ของผูเ้รยีนช้ันปีที ่2

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ กลุ่ม KU 2 กลุ่ม TU 2 กลุ่ม KUBJ 2

1. つつ(0) 100.0 92.3 69.7

2. どぶ(0) 100.0 88.5 66.7

3. うず(1) 96.0 84.6 90.9

4. ごさ(1) 92.0 73.1 63.6

5. たなだ(0) 100.0 73.1 90.9

6. むかで(0) 72.0 80.8 78.8

7. いくた(1) 88.0 69.2 81.8

8. どぼく(1) 88.0 73.1 63.6

9. はまや(2) 96.0 69.2 54.5

10. ほごし(2) 84.0 84.6 60.6

11. いきさつ(0) 76.0 80.8 84.8

12. おもむき(0) 88.0 69.2 66.7

13. アクセル(1) 88.0 73.1 72.7

14. じたばた(1) 84.0 73.1 51.5

15. きどぐち(2) 88.0 96.2 69.7

16. たちうお(2) 84.0 84.6 75.8

17. こころえ(3) 76.0 76.9 54.5

18. よふかし(3) 76.0 73.1 54.5

19. うわきもの(0) 60.0 38.5 42.4

20. そこぢから(0) 72.0 84.6 72.7

21. かみほとけ(1) 88.0 76.9 66.7

22. パラグアイ(1) 56.0 42.3 36.4

23. ウエスタン(2) 84.0 61.5 57.6

24. エキストラ(2) 76.0 92.3 63.6

25. うでだめし(3) 80.0 53.8 51.5

26. わたりどり(3) 64.0 80.8 45.5

27. いわしぐも(4) 56.0 30.8 15.2

28. さいたかね(4) 56.0 61.5 39.4

ค่�เฉลี่ย 81.0 72.8 62.2

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 13.4 15.9 17.1

  5.2.2  ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 2

  ผลการวเิคราะห์ผูเ้รยีนชัน้ปีที ่2  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสตูรเป็นไปตามตาราง 3

  จากตาราง 3 พบว่า  ส�าหรับผูเ้รยีนชัน้ปีที ่2  

กลุม่ KU 2 ซึง่เคยมปีระสบการณ์เรยีนรู้ และฝึกฝนเสยีง

สงูต�า่ในรายวชิาการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่ตอนอยูช่ัน้ปีที ่1 

มค่ีาเฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

ของค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่าร้อยละ 81.0 

ด้านกลุม่ TU 2 และ กลุ่ม KUBJ 2 ซ่ึงเกอืบท้ังหมดไม่เคย

เรยีนเกีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาเฉพาะด้าน  มค่ีาเฉลีย่

ความถกูต้องร้อยละ 72.8 และ 62.2 ตามล�าดบั  ทัง้นีค้าด

ว่าเป็นเพราะพืน้ความรูภ้าษาญีปุ่น่ของผูเ้รยีน 2 กลุม่มี

ความแตกต่างกัน

  จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วย 

F-TEST พบว่ากลุ่มผูเ้รยีนช้ันปีที ่2  มทัีกษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�า่ภาษาญีปุ่น่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (F(2, 81)= 10.245, p=.000)    

เมื่อเปรยีบเทียบรายคูพ่บว่ากลุม่ KU 2 และกลุม่ TU 2  

สามารถฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ ่นดีกว่า

กลุ ่ม KUBJ 2 
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ต�ร�ง 4 ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�ของผู้เรยีนชัน้ปีที ่3

  5.2.3 ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 3

  ผลการวเิคราะห์ผูเ้รยีนชัน้ปีที ่3  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสตูรเป็นไปตามตาราง 4

  จากตาราง 4  พบว่า  ส�าหรบัผู้เรยีนช้ันปีที ่3  

กลุม่ KU 3 ซึง่เคยมปีระสบการณ์เรยีนรู้ และฝึกฝนเสยีง

สงูต�า่ในรายวชิาการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่ตอนอยูช่ัน้ปีที ่1  

มค่ีาเฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

ของค�าศพัท์ทีจ่บด้วยท�านองเสยีงบอกเล่าร้อยละ 72.0  ซ่ึง

น้อยกว่าค่าเฉล่ียของช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีที ่2 ค่อนข้างมาก  

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ กลุ่ม KU 3 กลุ่ม TU 3 กลุ่ม KUBJ 3

1. つつ(0) 78.9 74.0 80.0

2. どぶ(0) 89.5 74.0 76.0

3. うず(1) 89.5 88.0 88.0

4. ごさ(1) 73.7 84.0 76.0

5. たなだ(0) 89.5 90.0 84.0

6. むかで(0) 89.5 64.0 64.0

7. いくた(1) 84.2 66.0 76.0

8. どぼく(1) 63.2 62.0 64.0

9. はまや(2) 84.2 76.0 80.0

10. ほごし(2) 68.4 86.0 68.0

11. いきさつ(0) 89.5 80.0 64.0

12. おもむき(0) 89.5 62.0 76.0

13. アクセル(1) 89.5 72.0 56.0

14. じたばた(1) 78.9 70.0 80.0

15. きどぐち(2) 84.2 86.0 88.0

16. たちうお(2) 73.7 74.0 84.0

17. こころえ(3) 63.2 70.0 64.0

18. よふかし(3) 73.7 62.0 76.0

19. うわきもの(0) 63.2 46.0 16.0

20. そこぢから(0) 89.5 72.0 72.0

21. かみほとけ(1) 63.2 68.0 68.0

22. パラグアイ(1) 36.8 20.0 60.0

23. ウエスタン(2) 68.4 58.0 64.0

24. エキストラ(2) 78.9 72.0 72.0

25. うでだめし(3) 63.2 60.0 68.0

26. わたりどり(3) 42.1 62.0 40.0

27. いわしぐも(4) 26.3 34.0 28.0

28. さいたかね(4) 31.6 40.0 48.0

ค่�เฉลี่ย 72.0 66.9 67.1

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 18.6 16.3 17.1

จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  ทักษะการ

ฟังและแยกแยกเสียงสูงต�่าจะอ่อนลงตามเวลาที่ผ่านไป

 ด้านกลุ่ม TU 3 และ กลุ่ม KUBJ 3 ซ่ึงส่วนใหญ่

ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับเสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้าน   

มีค่าเฉล่ียความถูกต้องร้อยละ 66.9 และ 67.1 ตาม

ล�าดับ  

 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 

F-TEST พบว่าผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มมีทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นไม่แตกต่างกัน
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  5.2.4 ผลก�รวิเคร�ะห์ผู้เรียนชั้นปีที่ 4

  ผลการวเิคราะห์ผูเ้รยีนชัน้ปีที ่4  เปรยีบเทยีบ

ตามหลักสูตรเป็นไปตามตาราง 5

  จากตาราง 5  พบว่า  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 

4  กลุ่ม KU 4  TU 4  และ CU 4 ซึ่งเคยมีประสบการณ์

เรยีนรู้ หรอืฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาเฉพาะด้าน  มค่ีา

เฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�า่ของ

ค�าศพัท์ทีจ่บด้วยท�านองเสยีงบอกเล่าร้อยละ 77.0  และ  

73.6  และ 80.0  ตามล�าดับ  

ร�ยก�รคำ�ทดสอบ กลุ่ม KU 4 กลุ่ม TU 4 กลุ่ม KUBJ 4

1. つつ(0) 85.3 95.7 88.9

2. どぶ(0) 88.2 91.3 92.6

3. うず(1) 97.1 87.0 96.3

4. ごさ(1) 73.5 78.3 88.9

5. たなだ(0) 88.2 69.6 100.0

6. むかで(0) 91.2 78.3 85.2

7. いくた(1) 82.4 69.6 81.5

8. どぼく(1) 76.5 73.9 81.5

9. はまや(2) 76.5 69.6 92.6

10. ほごし(2) 91.2 91.3 92.6

11. いきさつ(0) 73.5 78.3 96.3

12. おもむき(0) 70.6 69.6 85.2

13. アクセル(1) 100.0 73.9 66.7

14. じたばた(1) 85.3 78.3 85.2

15. きどぐち(2) 88.2 95.7 92.6

16. たちうお(2) 85.3 87.0 92.6

17. こころえ(3) 88.2 73.9 81.5

18. よふかし(3) 82.4 69.6 77.8

19. うわきもの(0) 50.0 39.1 59.3

20. そこぢから(0) 91.2 82.6 85.2

21. かみほとけ(1) 79.4 78.3 74.1

22. パラグアイ(1) 47.1 47.8 55.6

23. ウエスタン(2) 55.9 65.2 59.3

24. エキストラ(2) 82.4 95.7 66.7

25. うでだめし(3) 50.0 56.5 70.4

26. わたりどり(3) 52.9 82.6 63.0

27. いわしぐも(4) 44.1 26.1 63.0

28. さいたかね(4) 79.4 56.5 66.7

ค่�เฉลี่ย 77.0 73.6 80.0

ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 16.0 16.7 13.2

ต�ร�ง 5 ค่�ร้อยละคว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�ของผู้เรยีนชัน้ปีที ่4

 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย 

F-TEST พบว่าผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มมีทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวเิคราะห์ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียง

บอกเล่าของผู้เรยีนแต่ละช้ันปีแยกตามหลกัสูตรสามารถ

สรุปได้ดังนี้

 (1) หากพิจารณาอัตราความถูกต้องของการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าของผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 
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ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้และ
ฝึกฝนเสียงสูงตำ่�

พื้นคว�มรู้ภ�ษ�ญี่ปุ่นในระดับ
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ศิลป์-ญี่ปุ่น)

จัดประเภท
ระดับทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�

+ + กลุ่ม A
(ได้แก่ KU1, KU2 )

- + กลุ่ม B
(ได้แก่ CU1, TU2)

- - กลุ่ม C
(ได้แก่ KUBJ1, KUBJ2)

สูง

ตำ่�

2 ร่วมกัน  พบว่านอกจากประสบการณ์การเรียนรู้และ

ฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ทีส่่งผลให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าที่ดีกว่า  พื้นความรู ้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เรียนศิลป์-ญี่ปุ ่น)  ก็มีส่วน

สัมพันธ์กับทักษะดังกล่าว  จึงสามารถสรุปได้ว่าส�าหรับ

กลุม่ผูเ้รยีนทีม่พีืน้ความรูภ้าษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย  ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การเรยีนรูแ้ละฝึกฝนเสยีง

สูงต�่า  จะมีทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าดีกว่า 

(อัตราความถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

ของกลุ่ม KU 1 สูงกว่ากลุ่ม CU 1  และกลุ่ม KU 2  สูง

กว่า กลุ่ม TU 2)  ซึ่งในกรณีนี้ต้องพิจารณาเนื้อหาและ

รูปแบบการเรียนการสอนด้วยว่าเป็นการเช่ือมโยงจาก

หลักการ ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงหรือไม่ (อัตราความ

ถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าของกลุ่ม TU 

1 ใกล้เคียงกับกลุ่ม CU 1 ซึ่งต�่ากว่ากลุ่ม KU 1)

 ส�าหรบักลุ่มผู้เรยีนทีไ่ม่มีประสบการณ์การเรยีนรู้และ

ฝึกฝนเสียงสูงต�า่  หากเป็นผู้ทีม่พีืน้ความรูภ้าษาญีปุ่น่ในระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย (เรยีนศลิป์-ญีปุ่น่)    จะสามารถฟังและ

แยกแยะรปูแบบเสียงสูงต�า่ได้ดีกว่าผู้ทีไ่ม่มพีืน้ความรูภ้าษา

ญีปุ่น่ (อตัราความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

ของกลุ่ม CU 1 สงูกว่ากลุม่ KUBJ 1  และกลุม่ TU 2 สงูกว่า  

KUBJ 2)  ทัง้นีค้าดว่าประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ากกว่า ท�าให้

ผูเ้รียนมคีวามรูเ้กีย่วกบัเสยีงสงูต�า่ และสามารถเลอืกใช้กลยทุธ์

การเรยีนรูเ้สยีงสงูต�า่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า  ผลการวจิยัดงั

กล่าวสามารถจดัล�าดบัประเภทผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ดังนี้

 (2) ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม KU 3 ซึ่งมี

ประสบการณ์เรยีนรูแ้ละฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ในรายวชิาการ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นตอนอยู่ช้ันปีท่ี 1 มีอัตราความถูก

ต้องของการฟังต�่ากว่ากลุ่ม KU 1 และ KU 2  ค่อนข้าง

มาก  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  

ทกัษะการฟังและแยกแยกเสยีงสงูต�า่อาจจะอ่อนลงตาม

เวลาที่ผ่านไป   จนไม่แตกต่างจากกลุ่มผู้เรียนที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์เรียนรู้เสียงสูงต�่ามาก่อน  

 (4)  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ทั้งกลุ่ม KU 4  กลุ่ม 

TU4  และ กลุ่ม CU 4  เคยมีประสบการณ์เรียนรู้หรือ

ฝึกฝนเสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้านมาก่อน   มีอัตรา

ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสูงต�า่ใกล้เคยีง

กนั  โดยกลุม่ CU 4  มีค่าเฉลีย่ความถกูต้องสงูทีส่ดุ  ถัดมา

คือกลุ่ม  KU 4  และ กลุ่ม TU 4  ตามล�าดับ  ทั้งนี้คาด

ว่าเกิดจากความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า  

ประสบการณ์การฝึกฟังเสียงสูงต�่าที่แตกต่างกันของ

แต่ละกลุ่ม  ตามเนื้อหา  และรูปแบบการเรียนการสอน

ที่แตกต่างในรายวิชาที่เคยเรียน  

 5.3 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะ

ก�รฟังและแยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญี่ปุ่นของผู้เรียน

ช�วไทย

 เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับทักษะการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ต้องการ

ศึกษา  กับค่าความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าของค�า

ศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่า

 ปัจจัยที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา  ได้แก่ 1. ระดับความ

สามารถทางภาษาญีปุ่น่ (ระดบั JLPT)  2. ระยะเวลาการ
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เรยีนภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี)  3. ประสบการณ์การอาศยั

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น   4. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับเสียงสูงต�่า  และ 5. ระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

เสียงสูงต�่า 

  5.3.1 ก�รเปรียบเทียบทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญ่ีปุ่นของผู้เรียนท่ีมีระดับ

คว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ญีปุ่่น (ระดบั JLPT)  แตกต่�งกนั

  เพื่อศึกษาว่าระดับความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ ่น (ระดับ JLPT)  สัมพันธ์กับทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญ่ีปุ่นหรือไม่  ผู้วิจัยได้ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟังเสียง

สูงต�่าระหว่างผู้ที่มี JLPT N4  JLPT N3  และ JLPT 

N215  จ�านวน 280 คนโดยใช้ F-TEST  ผลการทดสอบ

พบว่าผู้ที่มีระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นแตกต่าง

กัน  มีทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น 

ไม่แตกต่างกัน  

  น อ ก จ า ก นี้   ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม

สัมพันธ์ระหว่างระดับ JLPT  กับความถูกต้องของ

การฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าโดยการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์  ก็ไม ่พบนัยส�าคัญทางสถิติเช ่นกัน  จึง

สรุปได ้ว ่าระดับความสามารถทางภาษาญี่ ปุ ่นไม ่

สัมพันธ ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

ภาษาญี่ปุ ่น  กล่าวคือแม้จะเรียนภาษาญี่ปุ ่นจนถึง

ระดับสูง  แต่ก็ไม ่ได ้หมายความว่าทักษะการฟัง

และแยกแยะเ สียง สูงต�่ า   จะพัฒนาตามระดับ

ความสามารถที่ สูงขึ้น  ทั้ง น้ีคาดว่าทักษะการฟัง

และแยกแยะภาษาญี่ปุ ่น เป ็นทักษะเฉพาะที่ ไม ่

สัมพันธ์กับความรู ้ทางไวยากรณ์ ค�าศัพท์หรือทักษะ

การสื่อสารภาษาญี่ปุ ่นของผู ้ เรียนที่มักจะเพิ่มขึ้น

ตามเวลาเรียน  ดังน้ันการจะเข ้าใจและสามารถ

แยกแยะรูปแบบเสียงสูงต�่าได ้จ�าเป ็นต้องได ้รับ

การช้ีแนะอย่างเป ็นรูปธรรม

ต�ร�ง 6 ค่�เฉลีย่คว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�จำ�แนกต�มระดบั JLPT

ระดับ JLPT จำ�นวน ตำ่�สุด สูงสุด ค่�เฉลี่ย S.D.

N2 76 28.6 100.0 74.107 17.7170

N3 121 32.1 100.0 72.849 15.4559

N4 83 35.7 100.0 73.101 17.0379

  5.3.2 ก�รเปรียบเทียบทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูตำ�่ภ�ษ�ญีปุ่น่ของผูเ้รยีนท่ีมรีะยะเวล�

ก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น (ระดับชั้นปี) แตกต่�งกัน

  เพ่ือศึกษาว่าระยะเวลาการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 

(ระดบัชัน้ปี)  สมัพนัธ์กบัทกัษะการฟังและแยกแยะเสยีง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นหรือไม่  ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าระหว่าง

ผู้เรียนชั้นปีที่ 1-4 กลุ่ม KU ซึ่งมีประสบการณ์การเรียน

รู้และฝึกฝนเสียงสูงต�่าในรายวิชาการออกเสียงภาษา

ญี่ปุ่นจ�านวน 104 คน  และ ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่ม KUBJ ซึ่ง

ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา

เฉพาะด้าน  จ�านวน 75 คน16 โดยใช้ F-TEST  ทั้งนี้

ผู ้วจิยัไม่ได้เปรยีบเทียบกลุม่ TU และกลุม่ CU เนือ่งจาก

มบีางช้ันปีเคยเรยีนรู ้และบางช้ันปีไม่เคยเรยีนรูเ้กีย่วกบั

เสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้าน

 ผลการทดสอบพบว่า  ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การเรยีน

ภาษาญีปุ่น่ (ระดบัชัน้ปี) แตกต่างกนัมีทกัษะการฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ ไม่แตกต่างกนั สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ 李他 (1997) ที่พบว่าผู้เรียนชาวเกาหลี

ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการฟัง

15 เน่ืองจากผู้ที่มีระดับ JLPT 1 และ JLPT 5  มีจ�านวนน้อย  ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบเฉพาะ  JLPT 4  JLPT 3  และ JLPT 2 ซ่ึงครอบคลุมระดับชั้นต้น  

 ชั้นกลาง และ ชั้นสูง
16 เป็นจ�านวนผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก (สายศิลป์-ญี่ปุ่น) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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17 ค่าเฉล่ียความถูกต้องของการฟังเสียงสูงต�่าชั้นปีที่ 1-3 คือ 48%, 48% และ 52% ตามล�าดับ
18 กลุ่ม KUBJ ไม่มีผู้ที่เคยไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  กลุ่ม CU มีตัวแปรด้านประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสูงต�่าในรายเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน  จึงไม่ได้น�าค่าเฉลี่ย 

 มาเปรียบเทียบ

ต�ร�ง 7 ค่�เฉลีย่คว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสูงตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�จำ�แนกต�มชัน้ปีของกลุม่ KU

ต�ร�ง 8 ค่�เฉลีย่คว�มถกูต้องของก�รฟังเสยีงสงูตำ�่ของคำ�ศพัท์ทีจ่บด้วยทำ�นองเสยีงบอกเล่�จำ�แนกต�มชัน้ปีของกลุม่ KUBJ

ระดับชั้นปี จำ�นวน ตำ่�สุด สูงสุด ค่�เฉลี่ย S.D.

ชั้นปี 1 26 50.00 100.00 82.2731 14.39754

ชั้นปี 2 25 50.00 100.00 80.9960 12.98825

ชั้นปี 3 19 28.60 100.00 71.9842 19.16004

ชั้นปี 4 34 42.90 100.00 76.9971 15.40048

ระดับชั้นปี จำ�นวน ตำ่�สุด สูงสุด ค่�เฉลี่ย S.D.

ชั้นปี 1 33 32.10 92.90 60.4939 13.78169

ชั้นปี 2 27 28.60 100.00 62.4333 17.69213

ชั้นปี 3 15 32.10 85.70 66.1933 14.58568

เสียงสูงต�่าไม่แตกต่างกัน17 ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวท�าให้ 

鮎澤 (1999)  ตัง้ข้อสงัเกตว่าทกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าเป็นทักษะเฉพาะตัวของผู ้เรียนแต่ละคน  

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (ระยะเวลา) การเรียน

ภาษาญี่ปุ่น

  นอกจากน้ี  ผลการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างระดับช้ันปี  กับความถูกต้องของการฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูต�า่ด้วยการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์  กไ็ม่พบ

นัยส�าคัญทางสถิติเช่นกัน  จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ไม่สมัพนัธ์กบัทกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  กล่าวคือแม้จะเรียนภาษาญ่ีปุ่น

  5.3.3 ก�รเปรียบเทียบทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญ่ีปุ่นของผู้เรียนที่มี  กับผู้

เรยีนทีไ่ม่มปีระสบก�รณ์ก�รอ�ศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่

  เพื่อศึกษาว่าประสบการณ์การอาศัยอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่น  สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ ่นหรือไม่  ผู ้วิจัยใช้การทดสอบ 

T-TEST  เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความถูก

ต้องของการฟังเสยีงสงูต�า่  ระหว่างผูเ้รยีนกลุม่ KU 1 กับ 

KU 4  และกลุ่ม TU 1 กับ TU 418   ซึ่งมีประสบการณ์

การเรียนรู้เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นในรายวิชาเฉพาะด้าน

มานาน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่า จะพัฒนาตามเวลาที่เรียน  

  ส�าหรับกลุ่ม KU ที่พบว่าชั้นปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ย

การฟังและแยกแยกเสียงสูงต�่าสูงที่สุด  แต่กลับลดลงใน

ชั้นปีที่สูงขึ้น  แสดงให้เห็นว่าหากไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อ

เนื่อง  ทกัษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�า่ภาษาญีปุ่น่จะ

อ่อนลง  แม้แต่ KU 4 ซึ่งส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์

อาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ประมาณ 1 ปี  กม็ค่ีาเฉล่ียความ

ถูกต้องของการฟังต�่ากว่าชั้นปีที่ 1 ดังนั้นเป็นไปได้ว่า

ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่สัมพันธ์

โดยตรงกับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

เหมือนกัน  แตกต่างกันเพียงประสบการณ์การอาศัย

ในประเทศญี่ปุ่น  โดยกลุ่ม KU 1 และ TU 1 ส่วน

ใหญ่ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ ่น หรือเคยไปไม่เกิน 2 

สัปดาห์  ส่วนกลุ่ม KU 4  และ TU 4  เคยไปอยู่ญี่ปุ ่น

ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป  

  ผลการทดสอบ T-TEST  ในตาราง 9-10 ไม่

พบนัยส�าคัญทางสถิติ  กล่าวคือผู้ที่มีประสบการณ์การ

อาศัยอยูใ่นประเทศญีปุ่น่แตกต่างกันมทัีกษะการฟังและ

แยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ ไม่แตกต่างกนั  สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ橋本 (1996)  ซึง่ พบว่าความถกูต้องด้าน
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การออกเสียงเสียงสูงต�่าของผู้เรียนชาวต่างชาติ ไม่ได้สูง

ขึ้นตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นเสมอไป  

ท�าให้สรุปได้ว่าประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศ

ญีปุ่น่  ไม่ใช่ปัจจยัทีช่่วยพฒันาทกัษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่า    

  5.3.4 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับคว�มรู้

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเสียงสูงตำ่�กับทักษะก�รฟังและ

แยกแยะเสียงสูงตำ่�ภ�ษ�ญี่ปุ่น

  เพ่ือศกึษาว่าระดบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ

เสียงสูงต�่า  สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะเสียง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นหรือไม่  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรทั้งสอง  

  ผลทดสอบในตาราง 11 พบนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 (r=.184, p=.000) สอดคล้องกับการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการ

ฟังเสียงสูงต�่าของผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 (5.2.1 

และ 5.2.2)  ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีประสบการณ์เรียน

รูแ้ละฝึกฝนเสียงสูงต�า่  มทีกัษะการฟังและแยกแยะเสียง

สูงต�่าดีกว่าผู้ที่ไม่มี  จึงสรุปได้ว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับเสียงสูงต�่า  ช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง  

  นอกจากความรู้ความเข้าใจในหลักการเสียง

สูงต�่าที่จ�าเป็นส�าหรับทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าแล้ว  ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเสียงสูงต�่าของค�าศัพท์

รายค�าก็จ�าเป็น  โดยในงานวิจัยของ 磯村 (1996)  พบ

ว่าค�าทีผู้่เรยีนจ�ารปูแบบเสียงสูงต�า่ได้ดมีกัจะฟังได้ถกูต้อง  

ในทางกลับกนั ค�าทีจ่�ารปูแบบเสียงสูงต�า่ไม่ได้กม็กัจะฟัง

ผิดรูปแบบ  ดังนั้นควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสียงสูงต�่าราย

ค�าที่ถูกต้องตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มเรียนไปพร้อม ๆ กับการ

เรียนรู้หลักการของเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น

ต�ร�ง 9  ผลก�รทดสอบคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยระหว่�งกลุ่ม KU1 และ KU4 ที่มีและไม่มีประสบก�รณ์
  ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

ต�ร�ง 10 ผลก�รทดสอบคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยระหว่�งกลุ่ม TU1 และ TU4 ท่ีมีและไม่มีประสบก�รณ์
  ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

กลุ่ม จำ�นวน ค่�เฉลี่ย S.D. t p

KU1 26 82.2731 14.39754 1.378 .174

KU4 25 76.7160 14.38888

กลุ่ม จำ�นวน ค่�เฉลี่ย S.D. t p

TU1 50 70.2820 15.90104 -.346 .730

TU4 19 71.8045 17.41088

ต�ร�ง 11 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเสียงสูงตำ่�  กับค่�เฉลี่ยคว�มถูกต้องของ

  ก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

ค่�เฉลี่ยคว�มถูกต้อง
ของก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

Pearson Correlation (r) Sig.

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า .184** .000

N 425 425
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  5.3.5 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับก�รฟัง-

พดูภ�ษ�ญีปุ่น่ และระดบัก�รใช้กลยทุธ์ก�รเรียนรูเ้สยีง

สูงตำ่�  กับทักษะก�รฟังและแยกแยะเสียงสูงตำ่�

ภ�ษ�ญี่ปุ่น

  เพื่อศึกษาว่าระดับการฟัง-พูดภาษาญ่ีปุ่น 

และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เสียงสูงต�่า  สัมพันธ์

กบัทกัษะการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่หรอื

ไม่  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง  

ผลการทดสอบในตาราง 12  พบนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (r=.198, p=.000) โดยหัวข้อย่อยที่พบระดับ

นยัส�าคญัทางสถติไิด้แก่ หวัข้อที ่1. ระดบัการดสูือ่ภาษา

ญี่ปุ่นต่าง ๆ เช่น การ์ตูน  ละคร  ข่าว  ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ทวี ีฯลฯ(r=.095, p=.050)   หวัข้อที ่3. ระดบัการสงัเกต

เสยีงสงูต�า่ ขณะฟังภาษาญีปุ่น่ (r=.238, p=.000)   หวัข้อ

ที่ 4. ระดับการระมัดระวังความถูกต้องของเสียงสูงต�่า 

ขณะพูดภาษาญี่ปุ่น (r=.227, p=.000)   ซึ่งสัมพันธ์กับ

ค่าเฉลีย่ความถกูต้องของการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่

เล็กน้อย

  ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า  การพยายามรับ

อินพุต (input) ภาษาญี่ปุ่นในปริมาณมาก  การสังเกต

และระมดัระวงัความถกูต้องของเสียงสูงต�า่ขณะฟัง หรอื

พูดภาษาญี่ปุ่น  ช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้การสังเกต 

และระมัดระวังความถูกต้องของเสียงสูงต�่า  เป็นส่วน

หนึง่ของกลยุทธ์การเฝ้าสงัเกตตนเองซึง่พบว่าเป็นวธิกีาร

เรยีนรูท้ีม่ปีระสิทธภิาพส�าหรบัการเรยีนรูเ้สียงสูงต�า่ด้าน

การออกเสียงตามผลการวิจัยของ スィリポンパイ

ブーン (2008) 

ต�ร�ง 12 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระดับก�รฟังพูด / ระดับก�รใช้กลยุทธ์ก�รเรียนรู ้เสียงสูงตำ่�กับค่�เฉลี่ย

  คว�มถูกต้องของก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

ค่�เฉลี่ยคว�มถูกต้อง
ของก�รฟังคำ�ศัพท์ที่จบด้วยทำ�นองเสียงบอกเล่�

Pearson Correlation (r) Sig.

1. การดสูือ่ภาษาญีปุ่น่ต่าง ๆ เช่น การ์ตูน  ละคร  ข่าว  ผ่าน    
   อนิเตอร์เนต็ ทวี ีฯลฯ

.095* .050

2. การพูดคุยกับคนญี่ปุ่น (เช่น อาจารย์  เพื่อน ฯลฯ) .052 .282

3. การสังเกตเสียงสูงต�่า ขณะฟังภาษาญี่ปุ่น .238** .000

4. การระมดัระวงัความถกูต้องของเสยีงสงูต�า่  ขณะพดูภาษาญีปุ่น่ .227** .000

5. การพยายามจดจ�าเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น .069 .158

6. การพยายามตรวจสอบรูปแบบเสียงสูงต�่าของค�าศัพท์เมื่อไม่รู้ .061 .207

รวม .198** .000

N 425 425
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6.	สรุปผลการวิจัย

 6.1 คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเสียงสูงตำ่� กับทักษะ

ก�รฟังและแยกแยะเสียงสูงตำ่�

 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ความถูกต้องของการฟังเสยีง

สงูต�า่ ระหว่างกลุม่ผูเ้รยีนทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

เสียงสูงต�่าหรือมีประสบการณ์ฝึกฝนเสียงสูงต�่า กับกลุ่ม

ผูเ้รียนทีไ่ม่ม ี พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ในกลุ่มผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  โดยในกลุ่มผู้เรียน

ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม KU 1 มีทักษะการฟังและแยกแยะเสียง

สงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ดกีว่ากลุม่ TU 1  กลุม่ CU 1 และ  กลุม่ 

KUBJ 1  ทั้งนี้ถึงแม้กลุ่ม TU 1  จะเคยเรียนรู้เกี่ยวกับ

เสียงสูงต�่าในรายวิชาเฉพาะด้าน  แต่เป็นไปได้ว่าเนื้อหา

รายวิชาดงักล่าวไม่ได้เน้นการฝึกฝนทกัษะการฟังเพือ่แยกแยะ

รูปแบบเสียงสูงต�่า  ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 2 พบว่า กลุ่ม 

KU 2 กลุ่ม TU 2  มีทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าภาษาญี่ปุ่นดีกว่ากลุ่ม KUBJ 2  ซึ่งในกรณีของ TU 2 

ที่มีอัตราความถูกต้องของการฟังสูงกว่ากลุ่ม KUBJ 2  

คาดว่าเกดิจากพืน้ความรูภ้าษาญ่ีปุ่นในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายทีแ่ตกต่างกนั  อย่างไรกต็ามส�าหรบัผูเ้รยีนชัน้

ปีที่ 3 อัตราความถูกต้องของการฟังและแยกแยะเสียง

สูงต�่าของกลุ่ม KU 3 ไม่สูงนัก  โดยไม่พบนัยส�าคัญทาง

สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม TU 3 และ กลุ่ม KUBJ 3  

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูง

ต�่าอาจจะอ่อนลงเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง   

 ส�าหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 4 มีลักษณะภูมิหลังคล้าย

คลึงกันคือเป็นชั้นปีที่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น (เรียนสาย

ศิลป์-ญี่ปุ่น) เคยเรียนรู้เก่ียวกับเสียงสูงต�่าในรายวิชา

เฉพาะด้าน  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การอาศัยอยู่

ในประเทศญี่ปุ่น  อัตราความถูกต้องของการฟังและ

แยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญ่ีปุ่นมีค่าใกล้เคียงกัน และไม่

พบนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม

 จากผลวจิยัข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์

การเรียนรู้ หรือฝึกฝนเสียงสูงต�่า  ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ

การฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ดกีว่ากลุม่ทีไ่ม่มี 

จงึเป็นการยนืยนัข้อสรปุของยพุกาและทศันย์ี (2560)  ที่

พบว่าประสบการณ์การเรยีนรู้ หรอืฝึกฝนเสยีงสงูต�า่ ช่วย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง และสามารถแยกแยะ

เสยีงสงูต�า่ภาษาญีปุ่น่ได้ถกูต้องมากขึน้  โดยเฉพาะแบบราบ  

แบบสูงที่พยางค์ต้น  และแบบสูงที่พยางค์กลาง (ยกเว้น

แบบลบสอง) ของค�าศัพท์ที่จบด้วยท�านองเสียงบอกเล่า  

 6.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะก�รฟังและ

แยกแยะรูปแบบเสียงสูงตำ่�

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะการฟัง

และแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  โดยเลือกศึกษา  

1.  ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (ระดับ JLPT)  

2. ระยะเวลาการเรียนภาษาญ่ีปุ ่น (ระดับช้ันปี)  

3.   ประสบการณ์การอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่  4. ระดบั

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเสยีงสูงต�า่  และ 5. ระดบัการ

ฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น และระดับการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้

เสียงสูงต�่า  พบว่าระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  

ระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ ่น  และประสบการณ์

การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่สัมพันธ์กับทักษะการ

ฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  ในทางกลับกัน  

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงสูงต�่า ปริมาณ

อนิพตุ (input) ภาษาญีปุ่น่  และระดบัการใช้กลยทุธ์การ

เรียนรู้เสียงสูงต�่า สัมพันธ์กับทักษะการฟังและแยกแยะ

เสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น

 กล่าวคือทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่า

ภาษาญีปุ่น่  ไม่ได้ขึน้อยูก่บัระดบัความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่น  ระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  หรือระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  แม้แต่ชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของ

ภาษา หากพูดภาษาถิ่นท่ีระบบเสียงสูงต�่าแตกต่างจาก

ภาษามาตรฐาน หรือภาษาถิ่นที่ไม่มีเสียงสูงต�่า  บางคน

ไม่สามารถฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่นได้ (鮎

澤・小高，1998)  สอดคล้องกับที่ 築地 (2008)  ระบุ

ว่าความสามารถในการฟังและแยกแยะเสยีงสงูต�า่ของครู

สอนภาษาญี่ปุ่นเจ้าของภาษา  มีความแตกต่างกันตาม

แต่ละบคุคล  จงึจ�าเป็นต้องฝึกฝนทกัษะดงักล่าวเพือ่สอน
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เสียงสูงต�่า  ดังนั้นส�าหรับผู้เรียนชาวไทยซ่ึงเรียนภาษา

ญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะดังกล่าว

จ�าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน  นอกจากนี้  ผู้เรียนท่ีดี

จ�าเป็นต้องกระตอืรอืร้นทีจ่ะใช้กลยทุธ์การเรยีนรูท้ัง้การ

รับอินพุต (input) ภาษาญ่ีปุ่น  การสังเกตเสียงสูงต�่า 

ขณะฟังภาษาญีปุ่น่  และการระมดัระวงัความถกูต้องของ

เสียงสูงต�่า ขณะพูดภาษาญ่ีปุ่น  มิใช่เพียงปล่อยให้

เป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาตติามกาลเวลาทีผ่่านไปเท่านัน้

7.	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 จากผลการวจิยัทีว่่าทกัษะการฟังและแยกแยะรปู

แบบเสียงสูงต�่าภาษาญี่ปุ่น  ไม่ได้ข้ึนอยู่กับระดับความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ่น  ระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  

หรือระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  แต่ปัจจัยที่

ส่งเสริมทักษะดังกล่าวคือประสบการณ์การเรียนรู้และ

ฝึกฝนเสียงสูงต�่าที่เชื่อมโยงความเข้าใจสู่การปฏิบัติจริง  

และการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ซ่ึงได้แก่การสังเกต  และ

การระมัดระวังเสียงสูงต�่า  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นไม่ควรจะปล่อย

ปละละเลยเร่ืองของเสยีงสงูต�า่อกีต่อไป  โดยควรเน้นการ

สอนที่เชื่อมโยงจากหลักการ ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติจริง 

และควรสอนรูปแบบเสียงสูงต�่าที่ถูกต้องของค�าศัพท์

แต่ละค�า เพื่อให้ผู้เรียนจดจ�าไปพร้อม ๆ กับความหมาย

ของค�าศัพท์นั้น ๆ  เนื่องจากการที่จะต้องจดจ�ารูปแบบ

เสียงสูงต�่าที่ถูกต้องใหม่ในภายหลังเป็นเรื่องยาก และ

เป็นภาระส�าหรับผู้เรียน  

 2. การสอนและฝึกฝนทักษะการฟังเสียงสูงต�่าใน

ระดับอุดมศึกษาสามารถเริ่มตั้งแต่ชั้นปีแรก เนื่องจาก

ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าไม่จ�าเป็นต้องรอ

ความรู้ หรือทักษะอื่น ๆ เมื่อผู้เรียนเข้าใจหลักการและ

ได้ฝึกฝนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะน้ันได้ต่อเน่ือง 

กรณีท่ีหลักสูตรไม่มีวิชาเฉพาะด้านในช้ันปีแรก อาจ

ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทักษะรวม หรือวิชา

ฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น ได้

 3. ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต�่าภาษา

ญี่ปุ ่น  ควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  โดยอาจ

ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 

เพื่อรักษาระดับความสามารถดังกล่าว  

 ทัง้นี ้ ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัการต่อยอดงาน

วิจัยดังต่อไปนี้

 1. ควรมกีารเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างต่อเนือ่งใน

ระยะยาว  เพื่อศึกษาว่าประสบการณ์การเรียนรู้และ

ฝึกฝนเสียงสูงต�่าจะคงประสิทธิผลนานถึงเมื่อใด

 2. ควรมกีารศึกษาเชงิลึกถงึความสัมพนัธ์ระหว่าง

ทักษะการฟัง และการออกเสียงเสียงสูงต�่า  เพื่อพิสูจน์

ว่าการฟังและการออกเสียงนั้นมีความสัมพันธ์กันจริง

หรือไม่ และสัมพันธ์กันในลักษณะใด 
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ภ�คผนวก: ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้เรียนกลุ่มเป้�หม�ยแยกต�มหลักสูตร

ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่ม KU

ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่ม KUBJ

ระดับ
ชั้นปี

เพศ ระดับ JLPT

ม. ปล�ยเคย
เรียนภ�ษ�
ญี่ปุ่นเป็น
วิช�เอก

เรียน
วิช�ก�รออก
เสียงภ�ษ�

ญี่ปุ่น

ประสบก�รณ์ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ชาย หญิง N1 N2 N3 N4 N5 No N ใช่ ไม่ใช่
เคย
เรียน

ไม่
เคย
เรียน

ไม่
เคย

<1 
เดือน

1 
เดือน
< 3 
เดือน

3 
เดือน
< 6 
เดือน

6 
เดือน

<
1 ปี

1 ปี
ขึ้น
ไป

ปี 1 5 21 - - 4 17 2 3 22 4 26 - 22 4 - - - -

ปี 2 5 20 - 1 9 10 1 4 22 3 25 - 16 7 2 - - -

ปี 3 5 14 - 2 13 1 - 3 16 3 19 - 5 5 2 2 1 4

ปี 4 5 29 1 16 13 - - 4 24 10 34 - 8 - 1 - 23 2

รวม 20 84 1 19 39 28 3 14 84 20 104 0 51 16 5 2 24 6

ระดับ

ชั้นปี
เพศ ระดับ JLPT

ม. ปล�ยเคย

เรียนภ�ษ�

ญี่ปุ่นเป็น

วิช�เอก

เรียน

วิช�ก�รออก

เสียงภ�ษ�

ญี่ปุ่น

ประสบก�รณ์ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ชาย หญิง N1 N2 N3 N4 N5 No N ใช่ ไม่ใช่
เคย
เรียน

ไม่
เคย
เรียน

ไม่
เคย

<1 
เดือน

1 
เดือน
< 3 
เดือน

3 
เดือน
< 6 
เดือน

6 
เดือน

<
1 ปี

1 ปี
ขึ้น
ไป

ปี 1 7 41 - - - 6 4 38 15 33 - 48 42 3 3 - - -

ปี 2 6 27 - - - 7 5 21 6 27 - 33 30 3 - - - -

ปี 3 5 20 - - 11 5 - 9 14 11 - 25 14 5 6 - - -

รวม 18 88 0 0 11 18 9 68 35 71 0 106 86 11 9 0 0 0
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ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่ม CU 

ระดับ
ชั้นปี

เพศ ระดับ JLPT

ม. ปล�ยเคย
เรียนภ�ษ�
ญี่ปุ่นเป็น
วิช�เอก

เรียน
วิช�ก�รออก
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ประสบก�รณ์ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
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เคย

เรียน

ไม่

เคย

เรียน

ไม่

เคย

<1 

เดือน

1 

เดือน

< 3 

เดือน

3 

เดือน

< 6 

เดือน

6 

เดือน

<

1 ปี

1 ปี

ขึ้น

ไป

ปี 1 2 29 - 5 14 4 6 2 24 7 0 31 16 8 5 - 2 -

ปี 4 3 24 10 17 - - - - 27 0 0 2723 1 1 - 4 19 2

รวม 5 53 10 22 14 4 6 2 51 7 0 58 17 9 5 4 21 2

ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่ม TU 

ระดับ

ชั้นปี
เพศ ระดับ JLPT

ม. ปล�ยเคย

เรียนภ�ษ�

ญี่ปุ่นเป็น

วิช�เอก

เรียน

วิช�ก�รออก

เสียงภ�ษ�

ญี่ปุ่น

ประสบก�รณ์ก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ชาย หญิง N1 N2 N3 N4 N5 No N ใช่ ไม่ใช่
เคย

เรียน

ไม่

เคย

เรียน

ไม่

เคย

<1 

เดือน

1 

เดือน

< 3 

เดือน

3 

เดือน

< 6 

เดือน

6 

เดือน

<

1 ปี

1 ปี

ขึ้น

ไป

ปี 1 10 48 - 10 18 19 1 10 41 17 - 5819 49 1 4 - 3 1

ปี 2 5 21 - 3 19 3 - 1 21 5 - 2620 17 4 2 1 2 -

ปี 3 10 40 1 4 20 11 1 13 25 25 - 5021 39 - 5 3 2 1

ปี 4 3 20 2 18 - - - 3 19 4 17 622 3 1 - - 5 14

รวม 28 129 3 35 57 33 2 27 106 51 17 140 108 6 11 4 12 16

19 เรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” 56 คน
20 เรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” 1 คน
21 เรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” 6 คน
22 เรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” 2 คน
23 เรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา “ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น” 27 คน


