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วัตถุประสงค์ในการพิมพ์

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 

จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

  ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและการพฒันาประเทศชาติ 

  ในเชิงบูรณาการ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

  ในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

jsn Journal ประกอบด้วย บทความรับเชิญ บทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 

บทวจิารณ์หนงัสอื บทความปรทิศัน์ และรายงานสมัมนา โดยทกุบทความต้องมบีทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบเบือ้งต้นโดยกองบรรณาธกิารและการทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนัด้วยระบบปกปิดชือ่ ข้อความและข้อคิดเห็น

ต่าง ๆ  ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ  ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร jsn Journal
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Aim and Scope

The “jsn Journal” is an academic journal of the Japanese Studies Association of Thailand, 
and is published two issues per year. The journal has following objectives: 

1. To be a channel for disseminating research findings related to Japan in the humanities 
  and social sciences related to Japan. 

2. To be a platform for scholars, practitioners, and graduate students to share knowledge 
  and experience, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of 
  knowledge that benefits our society and nationally-integrated development. 

3. To expand the network as well as strengthen academic cooperation in the area 
  of Japanese Studies. 

The “jsn Journal” consists of invited papers, original research articles, academic articles, 
review articles, book reviews and conference reports. Each paper must have an abstract in 
both Thai and English. The journal is published in simultaneous print and electronic editions. 
All research articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based on initial 
editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in the articles are the 
views of the authors only.
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jsn Journal

สารบัญ	
	
บรรณาธิการแถลง
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

มุมมองที่มีต่อคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”: ปัญญาอันเกิดจากความชรา
กณภัทร  รื่นภิรมย์

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอภาพลักษณ์สตรีในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
ภายหลังการเกิดขึ้นของกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ
กานท์ธิดา บุญปาน และ นรีนุช ด�ารงชัย

การรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของกลุ่มชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว
พิชญลักษณ์ พิชญกุล และ อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

ความส�าเร็จของนักเรียนและความคาดหวังของนักเรียนและผู ้ปกครองต่อการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่
วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ 

ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน
บุษบา บรรจงมณี

อิทธิพลของความคุ้นเคยเชิงศัพท์ต่อการรับรู้เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก [ts]
ของผู้เรียนชาวไทย
ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

การรับรู้ค�ายืมภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญ่ีปุ่น
เปรมวดี ณ นครพนม

An Empirical Study of Entrepreneurship and Identity Education in Japan
Takuji Takemoto
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

 ปี 2018 หรอื ปีเฮเซท่ี 30 ก�าลงัจะผ่านพ้นไป และก�าลังเข้าสู่ปีศักราชใหม่ ซึง่ประเทศญีปุ่น่จะมกีารเปลีย่นแปลง
ครัง้ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ กล่าวคอื จะมพีระราชพธิสีละราชบลัลงัก์และเปลีย่นผ่านไปสูร่ชัศกใหม่อย่างเป็นทางการ
ในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2019 เรื่องนี้จึงน่าจะอยู่ในความสนใจของนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาไม่น้อยทีเดียว
 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาเองก็ครบรอบ 8 ปีและย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ความก้าวหน้าของวารสารที่เห็นได้ชัดคือ 
บทความที่ส่งมาพิจารณามาจากหลากหลายสถาบันการศึกษามากขึ้น และมีบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม
ขึ้นด้วย และในเดือนกันยายน 2562 วารสารจะรับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 
 ในวารสารฉบับปีที่ 8 เล่ม 2 ที่ท่านก�าลังถืออยู่นี้ ประกอบด้วย 8 บทความ เป็นบทความด้านวรรณกรรม 2 
เรื่อง ด้านภาษาและการเรียนการสอนภาษา  4 เรื่อง และด้านญี่ปุ่นศึกษา 2 เรื่อง 
  ด้านวรรณกรรมมีเรื่อง “มุมมองที่มีต่อคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”: ปัญญาอันเกิดจากความชรา” และ 
“การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอภาพลักษณ์สตรีในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นร่วมสมัยภายหลังการเกิดขึ้นของ
กฎหมายความเท่าเทยีมทางเพศ” ทัง้ “คนชรา” และ “สตร”ี คอืกลุม่ทีม่บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในสงัคมญีปุ่น่ปัจจบุนั
 ด้านภาษาและการเรียนการสอนภาษาประกอบด้วยเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นของผู้เรียนชาวไทยที่มีต่อ
ประเด็น เสยีงท่ีเป็นปัญหาของผูเ้รยีนชาวไทย กลยทุธ์การเรยีนอักษรคนัจิ ค�ายมืภาษาองักฤษในภาษาญีปุ่น่ นอกจาก
นีย้งัมกีารส�ารวจความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใน
เมืองเชียงใหม่ด้วย  
 ด้านญี่ปุ่นศึกษามีเรื่อง “การรับรู้เก่ียวกับเชียงใหม่ของกลุ่มชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว” ที่สะท้อนถึง
ผลจากการเคลื่อนย้ายผู้คนและความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหลากวัฒนธรรม  เรื่อง “Empirical Study 
of Entrepreneurship and Identity Education in Japan” เป็นกรณีศึกษาการน�าเอาการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะริเริ่มเป็นผู้ประกอบการโดยให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 
  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า บทความเหล่านีจ้ะช่วยต่อยอดความรูค้วามเข้าใจทีม่ต่ีอญีปุ่น่และความเป็นญีปุ่น่ในหลาก
หลายมิติได้ดียิ่งขึ้น และใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย โดยส่งบทความมายังวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาได้ที่ https://www.tci-thaijo.
org/index.php/jsn
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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษามมุมองของพระเค็งโกทีมี่ต่อคนชราจากเรือ่ง“ท์ซุเระสุเระงุซะ”

ในสมัยนัมโบะกุโจ ผลจากการศึกษาพบว่า เค็งโกน�าเสนอเรื่องราวของคนชราในเชิงวิพากษ์

วจิารณ์หรอืค�าเตอืนเพือ่กระตุน้ให้คนชราเกดิความตระหนกัรูถ้งึสิง่ทีค่วรปฏบิตัใินด้านต่าง ๆ  

ได้แก่ สภาพร่างกาย ความสัมพนัธ์กบัสงัคม ความสามารถ สภาพจติใจ อย่างไรกต็าม ในตอน

ที่ 172 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่น�าเสนอเรื่องราวของคนชรา เค็งโกไม่ได้น�าเสนอโดยการวิพากษ์

วิจารณ์หรือค�าเตือน หากแต่ได้เปรียบเทียบลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของคนชรากับคน

หนุ่มสาว และได้ชี้ว่าสิ่งที่คนชรามีเหนือกว่าคนหนุ่มสาวก็คือปัญญา  นอกจากนี้เมื่อเปรียบ

เทยีบค�าว่า “ปัญญา” อนัเป็นลกัษณะเด่นของคนชรากบัการใช้ค�าว่า “ปัญญา” ตลอดทัง้เรือ่ง

ยงัพบว่า   ค�าว่า “ปัญญา” ของคนชราในตอนที ่172 มนียัยะสอดคล้องกบัค�าว่า “ปัญญา” ที่ชี้ถึง

ภาวะอันเกิดจากการปล่อยวางจากความยึดติด หากแต่ก็มีข้อแตกต่างตรงประเด็นที่มาของ

ปัญญา  กล่าวคือ ปัญญาของคนชราไม่ได้เกิดจากการตระหนักรู้ หากแต่เกิดจากการที่

ธรรมชาติแปรเปลี่ยนสภาพจิตใจของคนชราให้อ่อนล้าลงตามกาลเวลา และเม่ือจิตใจสงบก็

จะเกิดการปล่อยวาง ซึ่งก็คือภาวะของการเกิดปัญญานั่นเอง  การปล่อยให้ชีวิตมนุษย์เป็นไป

ตามธรรมชาตินั้นแม้จะปรากฏมีมาแต่เดิมในแนวคิดของเต๋า อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงวิถี

ธรรมชาติเข้ากับแนวคิดเรื่องปัญญาจนน�าไปสู่การค้นพบบ่อเกิดแห่งปัญญาแบบใหม่ กล่าว

คอื “ปัญญาอนัเกดิจากความชรา” นัน้ สะท้อนให้เหน็ถงึมมุมองความคิดของเค็งโกทีส่ามารถ

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลุ่มลึกและหลากมิติ

กณภัทร  รื่นภิรมย์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มุมมองที่มีต่อคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”:

ปัญญาอันเกิดจากความชรา

 คำ� สำ�คัญ
 ท์ซุเระสุเระงุซะ, เค็งโก, คนชรา, ปัญญา,  เต๋า



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

Abstract

This article aimed to study the perspectives of a monk, “Kenkō,” on elderly people 
in a collection of essays, called “Tsurezuregusa,” during the Nanboku-chō period 
in Japan. The results showed that Kenkō used a criticism and warning approach 
to tell the stories about elderly people in order to make the elderly in society 
realize what they should know and prepare for in aspects of physical conditions, 
social relationships, capabilities, and mental state. However, in chapter 172, which 
is the last chapter about the elderly people, instead of using the criticism and 
warning approach, Kenkō chose to compare the strengths and weaknesses of 
the elderly people with those of young people. Kenkō also suggested that the 
elderly people are superior to young people in terms of wisdom. In addition, when 
comparing the wisdom of the elderly people with the term “wisdom” that was 
used throughout the essays, it was found that the term “wisdom” in chapter 172 
was associated with letting go of attachments. The wisdom of the elderly people 
did not result from the awareness of reality but arose when their mental state was 
getting weaker over time due to natural laws, which ultimately made the elderly 
people have peaceful mind, let go of attachments, and reach a state of wisdom. 
Living in accordance with natural laws is the concept of Taoism. However, the 
way Kenkō combined the natural laws with the concept of wisdom until a new 
form of wisdom, called “wisdom of aging,” was discovered clearly reflected that 
he had deep and insightful perspectives and could thoroughly look at things in 
different dimensions.

The Perspective of Elderly Persons in 

“Tsurezuregusa”: Wisdom from Old Age

Key words
 Tsurezuregusa, Kenkō, elder, wisdom, Taoism

Kanapat Ruenpirom
Faculty of Arts Silpakorn University
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1  กวีเอกแห่งยุค 4 คน ได้แก่ เค็งโก โจเบ็น（浄弁）ทนอะ（頓阿）เคะอิอุน（慶運）
2 สามความเรียงชิ้นเอกของญี่ปุ่นนอกจากเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” ได้แก่ เรื่อง “มะกุระโนะโซฌิ”(『枕草子』)ประพันธ์โดยเซะอิโฌนะงน(清少

納言) ในปี ค.ศ. 1001 และเรื่อง “โฮโจกิ” (『方丈記』) ประพันธ์โดย คะโมะ โนะ โชเมะอิ (鴨長明) ในปี ค.ศ. 1212 เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” 
แม้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความไม่จีรังของสรรพสิ่งเช่นเดียวกันกับเรื่อง “โฮโจกิ”  อย่างไรก็ตาม ผลงานของนักเขียนสองคนนี้ก็มีข้อ
แตกต่างกนั ฌดิะ เซะอโิกะ (志田成子, 1961, pp.15-18)  วเิคราะห์ว่าโชเมะอจิะเน้นการถ่ายทอดความรูส้กึหวาดหวัน่และความเศร้าใจไปกับความ
ไม่จีรังของโลกมนุษย์ รวมทั้งการพยายามหลีกหนีจากโลกของความเป็นจริง แม้การใช้ชีวิตในกระท่อมจะท�าให้โชเมะอิรู้สึกว่าได้ค้นพบความสงบสุข 
แต่ตอนท้ายเรื่องเขาก็ยังรู้สึกคลางแคลงใจว่าการใช้ชีวิตในกระท่อมเป็นความยึดติด และเป็นหนทางที่จะน�ามาซึ่งความสุขที่แท้จริงหรือไม่ ในขณะ
ที่เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” แม้เค็งโกจะกล่าวถึงการใช้ชีวิตโดยปลีกวิเวกออกห่างจากสังคมไว้เช่นเดียวกัน หากแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากสังคมโดยสิ้นเชิง 
เนื้อหาที่เค็งโกน�าเสนอเกิดจากการพิจารณาชีวิตของผู้คนในสังคม และค้นหาคุณค่าของการมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเหล่านั้น

1. บทน�า

พระเค็งโก（兼好法師）ผู้แต่งเรื่อง “ท์ซุเระ-

สุเระงุซะ” (『徒然草』) สนันษิฐานว่าเกิดในปี ค.ศ. 

1283 และเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1352 กล่าวคอื ต้ังแต่ปลาย

สมยัคะมะกรุะถงึสมยัราชวงศ์เหนอืใต้ สงครามจากความ

ขดัแย้งระหว่างราชส�านกักบันกัรบ รวมทัง้กลุม่นกัรบด้วย

กนัเองยงัคงเกดิขึน้ต่อเน่ืองเรือ่ยมาตัง้แต่ปลายสมยัเฮอัน 

ในปี ค.ศ. 1274-1281 ญ่ีปุ่นยังต้องเผชิญหน้ากับภัย

สงครามจากกองทพัมองโกล นอกจากนีช่้วงปี ค.ศ. 1316 

ความขดัแย้งภายในประเทศยิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึน เม่ือโฮโจ 

ทะกะโตะก ิ(北条高時) ข้ึนมามีอ�านาจ และใช้จ่ายเงนิ

ไปกบัการเทีย่วเตร่ ไม่สนใจการบรหิารงานจนท�าให้บ้าน

เมืองระส�่าระสาย แม้ต่อมาในปี ค.ศ. 1333 จักรพรรดิ

โกะดะอิโงะ（後醍醐天皇）จะดึงอ�านาจกลับมาจาก

นกัรบตระกูลโฮโจและรวมอ�านาจไว้ทีจ่กัรพรรดไิด้ส�าเรจ็  

อย่างไรกต็าม การปกครองกลบัไม่อาจด�าเนนิไปได้อย่าง

ราบร่ืน จนกระทัง่ราชส�านกัแตกเป็นราชวงศ์เหนือใต้ในปี 

ค.ศ. 1336 อาจกล่าวได้ว่าเค็งโกเติบโตและใช้ชีวิตอยู่

ท่ามกลางภาวะสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ความแตกแยก

ในราชส�านกัทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึนเรือ่ย ๆ

เคง็โกเดมิชือ่ “อรุะเบะ คะเนะโยะฌิ” (卜部兼好)

เขาเตบิโตมาในตระกลูซึง่ท�าหน้าทีป่ระกอบพธิบีชูาเทพใน

ศาลเจ้าโยะฌดิะ (吉田神社) ต่อมาได้เข้ามาท�างานใน

ราชส�านกัและได้เป็นราชเลขาธกิาร (蔵人) ของจกัรพรรดิ

โกะนิโจ(後二条天皇) แม้ว่าตระกูลของเขาจะไม่ใช่

ตระกลูใหญ่โต และตวัเขาเองกไ็ม่ได้เป็นขนุนางระดบัสงูที่

มีบทบาททางการปกครอง หากแต่การได้พบปะและ

ท�างานร่วมกับขุนนางระดับสูงในราชส�านัก กอปรกับแต่

เดมิทเีค็งโกมคีวามสนใจในขนบธรรมเนยีมโบราณ แนวคิด

ของพระพุทธศาสนาขงจื้อและเต๋า ท�าให้เขาได้รับการ

นบัถอืว่าเป็นหนึง่ในปราชญ์ผู้รูใ้นสมัยนัน้ ชะตาชีวติของ

เขาถึงจดุพลกิผนัเมือ่จักรพรรดโิกะนโิจสวรรคตในปี ค.ศ. 

1308 ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุได้ 26 ปี กล่าวกันว่าการ

สวรรคตของจกัรพรรดทิ�าให้เคง็โกตดัสนิใจลาออกจากงาน

ในราชส�านกัและออกบวช แม้เคง็โกจะปลีกวเิวกไปปฏบิตัิ

ธรรมอยูร่ะยะหน่ึง แต่กย็งัคงมีผลงานการประพนัธ์กลอน

อยูบ้่าง จนกระทัง่อายปุระมาณ 40 ปี เขาจงึได้กลับเข้ามา

มบีทบาทในวงการวรรณกรรมของราชส�านกัอกีคร้ัง นบั

แต่นัน้เร่ือยมาจนถงึบัน้ปลายชวีติในช่วงวยั 70 ปี บทบาท

ของเคง็โกในวงการวรรณกรรมปรากฏให้เหน็อย่างเด่นชดั

ทัง้จากการคดัลอกวรรณกรรม รวมไปถงึการประพนัธ์บท

กวญีีปุ่น่ ซึง่ความสามารถของเขาเป็นทีก่ล่าวขานจนได้รบั

ขนานนามให้เป็นหนึง่ในสีก่วเีอกแห่งยคุ (和歌四天王)1

ส่วนผลงานทางด้านร้อยแก้วน้ันแม้จะมีเพียงความเรียง

เรือ่ง “ท์ซุเระสุเระงซุะ” เท่านัน้ อย่างไรกต็าม ผลงานเรือ่ง

นี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามความเรียงชิ้นเอก

ของญีปุ่น่ (日本三大随筆)2 จากภมูหิลงัทางสังคมและ

ประวตัขิองเคง็โกดงัข้างต้น จะเหน็ได้ว่าแม้สภาพสังคมจะ

เตม็ไปด้วยความแตกแยกและตวัเค็งโกเองจะครองสมณ

เพศ อย่างไรกต็าม เขากไ็ม่ได้หลกีหนอีอกจากสงัคมไป 

หากแต่ยงัคงมบีทบาททัง้ทางโลกและทางธรรมไปพร้อม ๆ  กนั 

ลกัษณะการผสมผสานแนวคดิทัง้ทางโลกและทางธรรมไว้

ด้วยกนันัน้ยงัปรากฏอยูใ่นงานเขยีนเรือ่ง “ท์ซเุระสเุระงซุะ”

อย่างชัดเจน
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เร่ือง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” สันนิษฐานว่าเค็งโกใช้

เวลาเขียนประมาณ 10 ปี โดยเริ่มเขียนในปี ค.ศ. 1319 

เมือ่อาย ุ37 ปี และเขยีนเสรจ็ราวปี ค.ศ. 1330 ตอนอายุ 

48 ปี  ชือ่เรือ่งค�าว่า “ท์ซเุระสเุระ” (徒然) มคีวามหมาย

ว่า “ความรู้สึกเบ่ือที่เกิดข้ึนในยามว่าง” (所在ない)  

ฌิมะอุชิ ยูโกะ (島内裕子, 2005, pp.26) วิเคราะห์ว่า 

“ความรู้สึกเบื่อได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เค็งโกค้น

พบมุมมองใหม่ ๆ และท�าให้เขาต้ังข้อสงสัยกับโลก

ภายนอก ในขณะเดียวกันก็ยังท�าให้เขาหันกลับมา

พิจารณาตนเองด้วยเช่นกัน” จากบทวิเคราะห์ดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดมุม

มองของผูเ้ขยีนทีม่ต่ีอสังคมแต่เพยีงเท่านัน้ หากแต่ยังท�า

ให้เค็งโกได้ย้อนกลบัมาพจิารณาตนเองด้วยเช่นกัน (自照文

芸作品) ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีเค็งโกเขียน

เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” ตั้งแต่วัย 37 ปี ถึง 48 ปี กจ็ะ

เหน็ได้ว่าช่วงอายดุงักล่าวเป็นช่วงเปลีย่นผ่านจากวัยกลาง

คนเข้าสู่วัยชราส�าหรับคนสมัยนั้น ความเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวน�ามาซึ่งประเด็นที่น่าสนใจว่า เค็งโกมีมุมมอง

อย่างไรต่อคนชรา มมุมองดงักล่าวอาจเป็นเครือ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงทัศนคติในการด�าเนินชีวิตในวัยชราของเค็งโก

เองก็เป็นได้ 

2. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระ-

สุเระงุซะ” ยังมีไม่มากนัก  นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่

ยังมุ ่งเน้นไปที่การศึกษามุมมองของเค็งโกที่พยายาม

กระตุน้ให้คนชราละทิง้กเิลสและใช้ชวีติโดยออกห่างจาก

สังคม รวมทั้งยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาลักษณะการน�าเสนอ

ความแก่ชราทีม่คีวามสัมพนัธ์เกีย่วข้องกบัความตาย หรอื

ความเป็นอนิจจังของชีวิต  เช่น อิโต  ฮิโระยุก（ิ伊藤博

之, 1973, pp.124-128)　วิเคราะห์ว่า ข้อควรปฏิบัติ

ของคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” ชี้ให้เห็นถึงชีวิต

ในวัยชราที่สมบูรณ์แบบ(老年の成熟)ตามท่ีเค็งโก

จินตนาการขึน้มา กล่าวคอื การใช้ชีวิตทีเ่ป็นอสิระจากความ

ยึดติดกับเรื่องราวทางโลก เช่น ชื่อเสียงหรือต�าแหน่ง

 คนั ชเิก็น （韓 智嫄, 2003, pp.27-31) วเิคราะห์

ว่าเค็งโกน�าเสนอเรื่องราวของคนชราเพื่อชี้ให้เห็นถึง

ความเป็นอนิจจังของชีวิต  นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์

การน�าเสนอข้อปฏิบัติของคนชราไว้ใกล้เคียงกับอิโต 

ฮิโระยุกิ ว่า เค็งโกต้องการน�าเสนอลักษณะของคนชรา

ในอุดมคติที่รู้ขีดความสามารถของตนเอง  และสามารถ

ใช้ชวีติอย่างเป็นอสิระจากสงัคม คนั ชเิกน็ยงัได้พจิารณา

ตอนที่ 172 ซ่ึงมีเน้ือหากล่าวว่า ลักษณะของคนชราที่

ด้อยกว่าคนหนุ่มสาว คือ รูปโฉม ส่วนลักษณะของคน

ชราที่เหนือกว่าคนหนุ่มสาว คือ จิตใจที่สงบนิ่งอันน�าไป

สู่การเกิดปัญญา พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าการน�าเสนอดัง

กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนชราในอุดมคติที่

ผสมผสานทัง้ด้านบวกและด้านลบเข้าไว้ด้วยกนั นอกจาก

นี้ คัน ชิเก็น ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการน�าเสนอเนื้อหา

ในแต่ละตอนว่า เค็งโกมักกล่าวถึงส่ิงที่รู้สึกได้จากการ

พิจารณาลักษณะภายนอก (外面の感覚的なもの) 

จากนั้นจึงเช่ือมโยงไปถึงสิ่งที่เป็นลักษณะภายใน หรือ

แนวความคิดทีลึ่กซึง้ขึน้ (内面的なもの・観念的なもの) 

ดังจะเห็นได้จากในตอนที่ 172 เค็งโกกล่าวถึงเสน่ห์ของ

คนหนุ่มสาวจากรูปลักษณ์ภายนอก (外面的な魅力) 

จากนัน้จงึน�าเสนอประเดน็เรือ่งปัญญาความคดิ (知性) 

ของคนชราซึ่งเป็นลักษณะที่อยู่ภายใน

 นะกะสะวะ ฌิสุโอะ （中澤志津男 , 1984, 

pp.55-56) วเิคราะห์ว่า เคง็โกน�าเสนอเรือ่งราวท่ีกระตุน้

ให้ผู้อ่านรู้สึกว่าความแก่ชราและความตายเป็นส่ิงที่เข้า

มาประชิดตัวมนุษย์ได้ทุกขณะ (切迫性) นอกจากน้ี

นะกะสะวะยงัได้พจิารณาเนือ้หาในตอนที ่172 ซึง่กล่าว

ถงึความรูสึ้กสงบนิง่ในจติใจอนัเป็นคุณสมบตัขิองคนชรา

ทีเ่หนอืกว่าคนหนุม่สาว และวเิคราะห์ว่าภาวะทางจติใจ

ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ท�าให้คนชราสามารถเผชิญหน้ากับ

ความตายได้ด้วยใจที่สงบ 

 จากงานวิจัยที่ยกข้างต้น ผู ้วิจัยมีความคิดเห็น

สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ที่ช้ีว่า เค็งโกพยายามกระตุ้น
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เตือนให้คนชราละทิ้งความยึดติดกับเรื่องราวทางโลก 

อย่างไรกต็าม ยงัไม่มงีานวจิยัทีส่รปุประเดน็ให้เหน็อย่าง

ชัดเจนว่าข้อปฏิบัติของคนชราด้านใดบ้างท่ีเค็งโกเตือน

ให้คนชราละทิ้งความยึดติด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ตั้งข้อ

สังเกตไว้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ บทวิเคราะห์ของ

คนั ชิเกน็ทีช้ี่ว่า ในเนือ้หาแต่ละตอนเคง็โกมกักล่าวถึงสิง่

ที่รู้สึกได้จากการพิจารณาลักษณะภายนอก  จากนั้นจึง

เชือ่มโยงไปถงึสิง่ทีเ่ป็นลกัษณะภายในหรอืแนวความคดิ

ที่ลึกซึ้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบทความไม่ได้ระบุอย่าง

ชดัเจนว่า มวีธิกีารตคีวามสิง่ทีเ่ป็นลกัษณะภายนอกหรอื

ลกัษณะภายในอย่างไร ประเดน็ทีส่องคอื เนือ้หาในตอน

ที่ 172 ที่นะกะสะวะวิเคราะห์ว่า ภาวะทางจิตใจที่สงบ

นิ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้คนชราสามารถเผชิญหน้ากับความ

ตายได้ด้วยใจทีส่งบ จากบทวเิคราะห์ดงักล่าว ผูว้จิยัมอง

ว่า แม้ว่าในเรือ่ง “ท์ซุเระสเุระงซุะ” จะมตีอนทีเ่คง็โกน�า

เสนอความแก่ชราและความตายเพื่อช้ีให้เห็นถึงความ

เป็นอนิจจัง หากแต่ในตอนท่ี 172 ไม่ได้กล่าวถึงความ

ตายไว้ จงึไม่อาจสรุปได้ว่าเคง็โกเชือ่มโยงความรูส้กึทีส่งบ

นิ่งของคนชรากับภาวะทางจิตใจเม่ือความตายมาถึง   

ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เน้ือความในตอนท่ี 172 มี

ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เช่น การน�าเสนอสภาพ

จติใจของคนชราทีอ่่อนล้าลงจนท�าให้ “ความรูส้กึสงบนิง่

ลงเองตามธรรมชาติ”  รวมทั้งการสรุปปิดท้ายว่า “เมื่อ

วัยเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะมีมากกว่าตอนหนุ่มสาว” จะเห็น

ได้ว่าเคง็โกพยายามเชือ่มโยงคนชรากบัปัญญา (智) หาก

แต่ค�าว่า “ปัญญา” ที่เค็งโกน�าเสนอนั้นก็ไม่ได้หมายถึง

ความรู้ความสามารถ  การน�าเสนอปัญญาอันเกิดจาก

สภาพจิตใจของคนชราท่ีอ่อนล้าลงและ“สงบนิ่งลงเอง

โดยธรรมชาต”ิน�ามาซึง่ประเดน็น่าขบคดิว่า ปัญญาทีเ่กดิ

ขึน้ในวยัชรามนียัยะอย่างไร มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่าง

จากการการน�าเสนอค�าว่า “ปัญญา” ในตอนอืน่ ๆ หรอืไม่ 

รวมทั้งการน�าเสนอที่มาของปัญญาของคนชราสะท้อน

ให้เห็นถึงแนวคิดเช่นไร

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพือ่ศกึษาวเิคราะห์มมุมองของเคง็โกทีม่ต่ีอคนชรา 

รวมทั้งการน�าเสนอปัญญาอันเกิดจากความชรา ซึ่งจะ

ท�าให้เข้าใจถึงอิทธิพลแนวคิดที่ส่งผลต่อมุมมองของ

เค็งโกในการด�าเนินชีวิตในวัยชรา

4. สมมติฐานการวิจัย

 เค็งโกน�าเสนอมุมมองที่มีต่อคนชราในเชิงวิพากษ์

วิจารณ์หรือค�าเตือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้

ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติในวัยชราทั้งด้านสภาพร่างกาย ความ

สามารถ ความสัมพันธ์กับสังคม และสภาพจิตใจ 

นอกจากนี้ในตอนที่ 172 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่น�าเสนอ

เรื่องของคนชรา เค็งโกได้กล่าวถึงปัญญาของคนชราอัน

เกิดจากสภาพจิตใจที่อ่อนล้าลงจนเป็นผลให้ความรู้สึก

สงบนิ่งลงเองตามธรรมชาติ อาจสันนิษฐานได้ว่าค�าว่า 

“ปัญญา” นีม้นียัยะ ชีถ้งึภาวะของการปล่อยวางจากความ

ยดึตดิ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทีธ่รรมชาตแิปรเปล่ียนสภาพ

จิตใจของมนุษย์ให้อ่อนล้าลงตามกาลเวลา จนก่อให้เกิด

ภาวะของการปล่อยวางหรือปัญญาขึ้นได้เอง  การน�า

เสนอปัญญาในลักษณะดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึง

การผสมผสานวิถีแห่งธรรมชาติตามแนวคิดของเต๋า

จนก่อให้เกิดมุมมองที่มีต่อปัญญาในรูปแบบใหม่

5. ขอบเขตและวิธีการวิจัย

 ศึกษา มุมมองของ เ ค็ ง โกที่ มี ต ่ อคนชราใน

วรรณกรรมประเภทความเรียงเร่ือง “ท์ซุเระสุเระงุซะ” 

(『徒然草』) ฉบับคะระซุมะ (烏丸本)3 ทั้งนี้เนื้อหา

ทีน่�ามาวเิคราะห์ ผูว้จิยัได้คดัเลอืกเฉพาะการน�าเสนอใน

ลักษณะบทวิจารณ์หรือค�าเตือน โดยไม่รวมเรื่องเล่าถึง

คนชราที่ผู้เขียนได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังมา  นอกจาก

นี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์นัยยะของค�าว่า “ปัญญา” ของคน

ชรา  โดยศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตก

ต่างกบัการใช้ค�าว่า “ปัญญา” ในตอนอืน่ ๆ  ตลอดทัง้เรือ่ง  

3 ฉบับคะระซุมะ หรือที่มีชื่อเต็มว่า “ฉบับคะระซุมะมิท์ซุฮิโระ” (烏丸光広本) เป็นฉบับที่ตีพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ไม้ในสมัยต้นเอโดะและเป็นที่นิยม
อ่านอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น ที่มาของชื่อนี้มาจากชื่อของ กงชูนะงน คะระซุมะ มิท์ซุฮิโระ (権中納言烏丸光広) ซึ่งเป็นผู้ช�าระวรรณกรรมฉบับนี้
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รวมทั้งยังได้วิเคราะห์แนวคิดที่สะท้อนจากการน�าเสนอ

ปัญญาอันเกิดจากความชราไว้ด้วยเช่นกัน  

6. บทวิเคราะห์

 6.1 มุมมองของเค็งโกที่มีต่อคนชร�  

 เคง็โกน�าเสนอมมุมองเกีย่วกับคนชราไว้ทัง้หมด 8 

ตอน ได้แก่ ตอนที่ 7, 112, 113, 131, 148, 151, 168, 

172  ซึ่งแต่ละตอนจะสังเกตได้ว่ามีค�าว่า  “คนชรา”  

รวมทัง้การระบอุายทุีช่ีถ้งึผูท้ีเ่ข้าสูว่ยัชราในสมยันัน้ เช่น 

ค�าว่า “อายุ 40 ปี” หรือ “อายุ 50 ปี”

1) ตอนที่ 7

　 あだし野の露きゆる時なく、鳥部山の烟立

ちさらでのみ住みはつるならひならば、いかにも

ののあはれもなからん。世はさだめなきこそいみ

じけれ。

　 命あるものを見るに、人ばかり久しきはな

し。かげろふの夕を待ち、夏の蝉の春秋を知らぬ

もあるぞかし。つくづくと一年を暮すほどだに

も、こよなうのどけしや。あかず惜しと思はば、

千年を過すとも一夜の夢の心地こそせめ。住み果

てぬ世に、みにくき姿を待ちえて何かはせん。命

長ければ辱多し。長くとも四十に足らぬほどにて

死なんこそ、めやすかるべけれ。そのほど過ぎぬ

れば、かたちを恥づる心もなく、人に出でまじら

はん事を思ひ、夕の陽に子孫を愛して、栄ゆく末

を見んまでの命をあらまし、ひたする世をむさぼ

る心のみ深く、もののあはれも知らずなりゆくな

ん、あさましき。

 หากว่าน�า้ค้างในทุง่อะดะฌไิม่เหอืดแห้ง ควนัไฟที่

ภูเขาโทะริเบะไม่จางหายไป หรือหากมนุษย์เรามีชีวิต

ยืนยงอยู่ได้ คงไม่มีอะไรน่าซาบซ้ึงสะเทือนใจ 　การที่

โลกเราไม่จีรังยั่งยืนนั่นเองจึงนับเป็นสิ่งวิเศษ

  มองดสูิง่มชีวีติท้ังหลาย ไม่มสีิง่ใดจะอายยุนืยาวไป

กว่ามนุษย์ ชีวิตแมลงเม่ารอได้ถึงเพียงยามเย็น จักจั่นมี

ชีวิตได้เพียงหน้าร้อน ไม่มีโอกาสได้เห็นฤดูในไม้ผลิหรือ

ฤดูใบไม้ร่วง ทว่ามนุษย์เรากลับใช้ชีวิตผ่านพ้นไปแต่ละ

ปี ๆ อย่างแสนสุขสบาย บางคนอาจใช้ชีวิตอย่างมีความ

สุขไม่รู้เบื่อ จนรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไป  ต่อให้

ใช้เวลายาวนานเป็นพันปี แต่ก็รู้สึกว่าเวลาช่างแสนส้ัน

เหมือนแค่ช่ัวข้ามคืน โลกที่ไม่จีรังยั่งยืนต่อให้มีชีวิต

ยืนยาว ทว่ากลับต้องมาเห็นรูปโฉมตนเองที่ดูน่ารังเกียจ 

แล้วจะมีประโยชน์อะไร ยิ่งอายุยืนยาวก็ยิ่งมีแต่เรื่องน่า

อับอาย หากว่าตัวข้าพเจ้ามีอายุยืนยาวได้ ก็จะขอตาย

ตอนอายไุม่เกนิ 40 นีแ่หละ จะได้ยงัพอดดูบ้ีาง ถ้ามอีายุ

ยืนยาวไปมากกว่านี้ก็จะไม่รู้สึกรู้สาถึงรูปลักษณ์อันน่า

อับอาย บ้างก็คิดอยากจะออกไปคบค้าสมาคมกับผู้คน 

เม่ืออายุมากประหน่ึงพระอาทิตย์ยามเย็นที่ก�าลังลาลับ

ขอบฟ้า กม็กัจะรกัหลงลกูหลาน อยากมีอายยุนืยาวเพือ่

จะได้อยู่ดูความส�าเร็จของพวกเขาเหล่านั้น ความอยาก

มีอยากได้ในโลกใบนี้จึงมีแต่จะเพิ่มขึ้น ทว่าความรู้สึก

ซาบซึง้สะเทอืนใจกลับเลือนหายไป ช่างน่าสมเพชใจจริง ๆ 

( หน้า 86 – 87 )

 เค็งโกได้กล่าวถึงความไม่จีรังของชีวิตมนุษย์โดย

เปรยีบเปรยกบัน�า้ค้างในทุง่อะดะฌซิึง่เป็นทีตั่ง้ของสสุาน

รวมทั้งควันไฟจากการเผาศพที่ภูเขาโทะริเบะ และมอง

ว่าความไม่จีรังยั่งยืนเป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย์รู ้สึกได้ถึง 

“โมะโนะโนะอะวะเระ” (もののあはれ) กล่าวคือ ความ

รู้สึกซาบซึ้งสะเทือนใจเมื่อได้พบเห็นสรรพส่ิงที่ผันแปร

ไปตามสัจธรรมของชีวิต4  จะเห็นได้ว่าเค็งโกมองความ

ไม่จรีงัยัง่ยนืของชวีติมนษุย์ในเชงิบวก ดงัค�ากล่าวในส่วน

ที่ขีดเส้นใต้ว่า “การที่โลกเราไม่จีรังยั่งยืนน่ันเองจึงนับ

4 ตามพจนานุกรมโอบนุฌะ (『旺文社全訳古語辞典』) ค�าว่า “โมะโนะโนะอะวะเระ” มคีวามหมายว่า ความรูสึ้กซาบซึง้สะเทือนใจท่ีเกดิขึน้ยาม
เมือ่พบเหน็ธรรมชาต ิหรอืพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ  อย่างไรกต็าม เนือ่งจากในตอนที ่7 มใีจความส�าคญัเกีย่วกับความเป็นอนจิจงัของ
ชีวิตที่สะท้อนจากความแก่ชราและความตาย ผู้วิจัยจึงตีความว่า ความรู้สึกซาบซึ้งสะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อได้พบเห็นสรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามสัจธรรม
ของชีวิต
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เป็นสิ่งวิเศษ” และในทางกลับกันเค็งโกยังได้ชี้ให้เห็นถึง

ข้อเสยีของการทีม่นษุย์มชีวีติยนืยาวจนแก่ชราว่า “มแีต่

เรือ่งน่าอบัอาย”5  ซึง่สาเหตทุีเ่คง็โกมองว่าน่าอายนัน้ไม่

เพยีงเพราะรปูลกัษณ์ทีด่นู่ารงัเกยีจ หากแต่ในจติใจกย็งั

เกิดกิเลสทั้งจากความปรารถนาจะออกไปสมาคมกับ

ผูค้น ความปรารถนาให้ตนเองมอีายยุนืยาว รวมทัง้ความ

ปรารถนาอยากให้ลูกหลานมีความรุ่งเรือง กิเลสจาก

ความอยากมีอยากได้ท้ังต่อตนเองและบุคคลรอบข้างนี้

เองเป็นเครือ่งขวางกัน้ท�าให้มนษุย์ไม่สามารถซาบซึง้หรือ

ตระหนกัได้ถงึสจัธรรมของสรรพสิง่ทีย่่อมต้องผนัแปรไป  

 จะเห็นได้ว่าเค็งโกช้ีให้ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ผูท้ีอ่ยูใ่นวยัชราได้ตระหนกัรู้ว่า การมอีายยุนืยาว

แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งพึงปรารถนา สาเหตุนอกจากจะเป็น

เพราะคนชรามรีปูลกัษณ์ทีด่นู่ารงัเกยีจแล้ว ภายในจิตใจ

ยังมีกิเลสเพิ่มมากข้ึนจนกลายเป็นอุปสรรคขวางก้ันการ

ตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสรรพสิ่ง

2) ตอนที่ 112

 明日は遠き国へ赴くべしと聞かん人に、心

閑になすべからんわざをば、人、言ひかけてん

や。俄かの大事をも営み、切になげく事もある人

は、他の事を聞き入れず、人の愁へ・喜びをも問

はず。問はずとて、などやと恨む人もなし。され

ば、年もやうやうたけ、病にもまつはれ、況んや

世をも遁れたらん人、又是におなじかるべし。

 人間の儀式、いづれの事か去り難からぬ。

世俗の黙しがたきに随ひて、これを必ずとせば、

願ひも多く、身も苦しく、心の暇もなく、一生は

雑事の小節にさへられて、むなしく暮れなん。日

暮れ塗遠し。吾が生既に蹉跎たり。諸縁を放下す

べき時なり。信をも守らじ。礼儀をも思はじ。こ

の心をも得ざらん人は、物狂ひとも言へ、うつつ

なし情なしとも思へ。毀るとも苦しまじ。誉むと

も聞き入れじ。

 หากเป็นเรือ่งทีต้่องท�าด้วยใจทีส่งบนิง่ จะมใีครไป

เอ่ยปากขอร้องผู้ทีคิ่ดจะออกเดนิทางไกลในวนัรุง่ขึน้ คน

ทีต้่องรบัผิดชอบงานส�าคัญเร่งด่วน หรอืคนทีม่เีรือ่งเศร้า

ตรมย่อมไม่มีใจจะฟังเรื่องราวของผู้อื่น ไม่มีแก่ใจจะ

ไถ่ถาม ไม่ว่าเรื่องน่ายินดีหรือน่าเศร้าของใครก็ตาม ถึง

กระนัน้กไ็ม่มใีครคิดถอืโทษโกรธเคืองว่าท�าไมคนผู้นัน้ไม่

ใส่ใจไถ่ถาม  ฉะนั้นแล้วผู้ที่อายุมากขึ้นแถมยังมีโรคภัย

ไข้เจ็บ  รวมไปถึงคนที่ออกบวชก็ย่อมจัดอยู่ในกลุ่มคนที่

ว่ามานี้เช่นกัน

 ในสังคมมนษุย์ไม่ว่าจะพธีิการงานใด ๆ  กล้็วนแล้ว

แต่หลกีเลีย่งได้ยาก  หากยอมท�าเรือ่งทีย่ากจะปฏเิสธได้

แล้วล่ะก ็  ความปรารถนาก็ย่อมจะมมีากขึน้ ไหนจะต้อง

เหนือ่ยกาย ไม่มเีวลาได้พกัใจ ตลอดชวีติมแีต่งานยบิย่อย

สารพดัดาหน้าเข้ามาขวางกัน้ จนชวีติล่วงเลยไปอย่างว่าง

เปล่า  พระอาทติย์ก�าลงัลาลับขอบฟ้า หากแต่หนทางยงั

อีกยาวไกล  เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราต้องสะดุดล้มลง

ไม่อาจท�าส่ิงท่ีตั้งใจมุ่งหวังได้ส�าเร็จ  ย่อมถึงเวลาที่ควร

ละทิ้งเรื่องราวทางโลก ไม่ต้องไปรักษาสัจจะ ไม่ต้อง

คิดถึงธรรมเนียมประเพณี  ผู้ที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่อง

นี้อาจจะหาว่าเราเป็นคนบ้า หรือไม่ก็คิดว่าเราขาดสติ 

ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ไม่ว่าจะโดนต่อว่าอย่างไรก็

อย่าได้ทกุข์ใจ จะได้รบัค�าชมเช่นใดกอ็ย่าได้ใส่ใจ    ( หน้า 

168 – 169 )

 ตอนที่ 112 เค็งโกกล่าวถึงชีวิตของมนุษย์ท่ีถูกตี

กรอบให้ต้องปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ธรรมเนยีมในสังคม ทัง้ ๆ 

ที่แท้จริงแล้วในชีวิตมนุษย์มีข้อจ�ากัดต่าง ๆ  มากมาย ใน

ย่อหน้าแรกเค็งโกยกตัวอย่างถึงข้อจ�ากัดหรือความ

จ�าเป็นทีส่ามารถพบเหน็ได้ท่ัวไป อาท ิเช่น ผู้ทีก่�าลังออก

5 ส�านวนนี้มีที่มาจากคัมภีร์จวงจื้อ (『荘子』) ในเนื้อหากล่าวถึง ตอนที่พระเจ้าเหยาทรงปฏิเสธค�าอวยพรให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาว โดย
ทรงตรัสถึงเหตุผลว่า “ยิ่งมีชีวิตยืนยาว ก็ยิ่งมีเรื่องน่าอับอาย”「寿則多辱」
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เดินทางไกลหรือต้องรับผิดชอบงานเร่งด่วน ผู้ที่ก�าลัง

เศร้าตรอมใจ รวมไปถงึกรณขีองผูท้ีม่สีถานภาพต่างจาก

คนทั่วไปดังเช่นนักบวช  หรือผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่เอื้อ

อ�านวยดังเช่นคนชราท่ีล้มป่วยก็จัดอยู่ในกลุ่มของผู้ท่ีมี

ข้อจ�ากัดเช่นกัน เค็งโกแสดงความคิดเห็นว่าโดยทั่วไป

แล้วผูค้นในสงัคมย่อมเข้าใจความจ�าเป็นหรอืข้อจ�ากดัดงั

กล่าว จึงมักไม่คาดหวังให้คนเหล่านี้ต้องท�าตามข้อ

ก�าหนดในสงัคม  ในย่อหน้าทีส่องเคง็โกน�าเสนอประเดน็

ข้อจ�ากดัของชวีติทีม่นียัยะลกึซึง้ขึน้  ดงัจะเหน็ได้ว่าเคง็โก

เปรยีบเปรยวันเวลาในชวีติมนษุย์ทีจ่�ากัดว่า “พระอาทิตย์

ก�าลงัลาลบัขอบฟ้า หากแต่หนทางยงัอกียาวไกล”6  เพือ่

ชีถ้งึผูค้นทีใ่ช้ชวีติไปตามกระแสสงัคมจนล่วงเลยเข้าสูว่ยั

ชราและมีเวลาเหลือในชี วิตเพียงน ้อยนิดเหมือน

พระอาทิตย์ยามลาลับขอบฟ้า ส�านวนการเปรียบเปรย

ชีวิตของคนชรากับพระอาทิตย์ยังคล้ายคลึงกับตอนที่ 7 

ซึ่งเค็งโกกล่าวถึงเวลาในชีวิตของคนชราที่เหลือน้อยว่า 

“พระอาทิตย์ยามเย็น” จะเห็นได้ว่าในย่อหน้าที่สองแม้

เค็งโกจะไม่ได้กล่าวถึงคนชราโดยตรง แต่การใช้ส�านวน

ว่า“พระอาทิตย์ก�าลังลาลับขอบฟ้า”น้ันช้ีให้เห็นถึงข้อ

จ�ากัดของเวลาในชีวิตมนุษย์ยามเม่ือเข้าสู่วัยชราอย่าง

ชัดเจน  เค็งโกได้กล่าวทิ้งท้ายโดยกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มี

ข้อจ�ากดัซึง่รวมไปถงึผูท้ีเ่ข้าสูว่ยัชราว่าควรละทิง้เรือ่งราว

ทางโลก โดยไม่ต้องหวัน่เกรงค�าวพิากษ์วิจารณ์ของสงัคม

 จะเห็นได้ว่าเค็งโกพยายามกระตุ้นเตือนผู้คนใน

สงัคม โดยเฉพาะคนชราให้ตระหนกัรูถ้งึข้อจ�ากดัทัง้ด้าน

สุขภาพร่างกาย รวมทั้งวันเวลาในชีวิต เพื่อไม่ให้ปล่อย

ชวีติไปตามกระแสสงัคม ค�าเตอืนเรือ่งการใช้ชีวิตในสงัคม

ส�าหรบัคนชรายงัเชือ่มโยงไปสูเ่นือ้หาในตอนที ่113 ดงันี้

3) ตอนที่ 113

 四十にもあまりぬる人の、色めきたる方、

おのづから忍びてあらんは、いかがはせん、言に

うち出でて、男・女の事、人のうへをも言ひたは

ぶるるこそ、似げなく、見苦しけれ。大かた聞き

にくく見苦しき事、老人の若き人にまじはりて、

興あらんと物言ひゐたる。数ならぬ身にて、世の

覚えある人をへだてなきさまに言ひたる。貧しき

所に、酒宴好み、客人に饗応せんときらめきたる。

 ผู้ที่อายุเกิน 40 ไปแล้ว หากจะแอบมีสัมพันธ์รักก็

คงไปว่าอะไรไม่ได้  แต่หากเจ้าตวักลับมาเล่าเปิดเผยเสยี

เอง หรือไปเอาเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของหญิงชาย รวมทั้ง

เรื่องของคนอื่นมาเล่าอย่างสนุกปากย่อมเป็นเรื่องที่ไม่

เหมาะสมกับวัย ดูน่ารังเกียจ โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่ดู

น่ารังเกียจยากจะทนฟังได้คือ คนแก่ที่เข้าไปคุยผสมโรง

กบัคนหนุ่มสาวอย่างออกรสออกชาต ิหรอืตนเองเป็นแค่

คนธรรมดา ๆ  แต่ไปพดูถงึผู้มช่ืีอเสียงโด่งดงัอย่างกบัเป็น

คนสนิทสนมกัน รวมถึงบ้านที่ขัดสนเงินทองแต่ชอบจัด

เลี้ยงแขกเหรื่อเสียใหญ่โต ( หน้า 169 )

 ในตอนที่ 113 เค็งโกได้เตือนถึงการปฏิบัติตัวของ

คนในสังคมให้เหมาะสมกับสถานภาพและฐานะความ

เป็นอยู่ของตนเอง  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเน้ือหา

โดยรวมจะเหน็ได้ว่า เคง็โกมุง่ประเดน็ไปทีก่ารวางตวัของ

คนที่มีอายุเกิน 40 ปี ซึ่งก็คือคนที่เข้าสู่วัยชรา ส�าหรับ

การวางตัวของคนชราในเรื่องสัมพันธ์รัก แม้เค็งโกจะไม่

ได้ต�าหนิการมีความรักของคนชราอย่างชัดเจน แต่จาก

ค�าว่า “หากจะแอบมีสัมพันธ์รักก็คงไปว่าอะไรไม่ได้” 

สะท้อนให้เห็นว่าเค็งโกไม่เห็นด้วยกับการมีสัมพันธ์รัก

ของคนชราเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่เค็งโกต�าหนิ

อย่างชัดเจนว่า “ดูน่ารังเกียจ” ก็คือการน�าเรื่องความ

สัมพันธ์รักของตนเองมาเล่าเปิดเผยกับผู้อื่น รวมทั้งการ

เอาเรือ่งความรักของผู้อืน่มาพดูล้อเล่น นอกจากนีเ้ค็งโก

ยงักล่าวอย่างชัดเจนว่า การทีค่นชรา “เข้าไปคุยผสมโรง

กบัคนหนุม่สาวอย่างออกรสออกชาต”ิ เป็น “เรือ่งทีด่นู่า

รังเกียจยากจะทนฟังได้” สาเหตุที่เค็งโกต�าหนิลักษณะ

พฤตกิรรมดงักล่าว อาจไม่ได้มสีาเหตเุป็นเพยีงเพราะการ

วางตัวอย่างไม่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม หาก

6 ส�านวนนีอ้้างองิมาจากกลอนของไป๋จวอ้ีี （白楽天）จากค�ากล่าวว่า　“พระอาทติย์ก�าลงัลาลบัขอบฟ้า หากแต่หนทางยงัอกียาวไกล ชวิีตของข้า
ต้องสะดุดล้มลง”　「日暮而塗遠 吾生已蹉駝」
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 เค็งโกวิพากษ์วิจารณ์ธรรมเนียมปฏิบัติของคนใน

สงัคมทีม่กัแสดงความขอบคณุผูอ้ืน่โดยท�าสิง่ทีเ่กินก�าลงั

ของตนเอง ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการไม่รู้จักประมาณ

ก�าลังของตนน้ันอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ใน

กรณีของคนชราที่หวังจะตอบแทนน�้าใจผู้อ่ืนโดยไม่รู้จัก

ประมาณพละก�าลังของตน สุดท้ายแล้วกอ็าจต้องล้มป่วย 

นอกจากนี้เค็งโกยังได้ชี้ว่าการรู้จักประมาณก�าลังกาย

หรอืก�าลงัทรพัย์ให้เหมาะสมกบัสภาพของตนเองนัน้ต่าง

หากจึงเรียกว่า “ปัญญา” จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญา” 

ทีเ่ค็งโกน�าเสนอในทีน่ีม้นียัยะเกีย่วข้องกับการรูจั้กประมาณ

ตัวเอง นัยยะความหมายของค�าว่า “ปัญญา” จะขอ

วิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

 จะเห็นได้ว่าในเค็งโกพยายามกระตุ้นให้คนใน

สังคมรู้จักประมาณตนให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 

ซึ่งส�าหรับกรณีของคนชราเค็งโกมุ่งประเด็นไปที่การ

ประมาณตนในแง่พละก�าลัง ค�าเตือนเรื่องสุขภาพ

ร่างกายยังปรากฏในตอนที่ 148 ด้วยเช่นกัน

5) ตอนที่ 148

 四十以後の人、身に灸を加へて三里を焼か

ざれば、上気の事あり。必ず灸すべし。

 คนอายุเกิน 40 ไปแล้ว หากรมยาตามส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายอย่างต่อเนื่องทุกวัน แล้วไม่ท�าบริเวณใต้หัว

เข่าด้วยล่ะก ็จะมอีาการเลือดลมแปรปรวน  ควรต้องรมยา    

(หน้า 201)

 เนือ้หาตอนที ่148 แม้จะเป็นเพยีงการแนะน�าเกรด็

ความรู้ในการดูแลสุขภาพของคนสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม

จากการระบอุย่างชัดเจนว่า “คนอายเุกนิ 40” และกล่าว

เน้นย�า้เรือ่งการรมยาอกีครัง้ว่า “ควรต้องรมยา” สะท้อน

ให้เห็นว่า ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป กล่าวคือผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัย

ชราย่อมมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องดูแล

รกัษาสขุภาพด้วยวธิกีารทีถ่กูต้องเหมาะสม จะเห็นได้ว่า

เค็งโกกระตุ้นให้คนชราตระหนักถึงความเส่ือมถอยของ

ร่างกายสอดคล้องกับค�าเตือนให้คนชรารู้จักประมาณ

พละก�าลังของตนเองในตอนที่ 131 

พิจารณาเนื้อหาในตอนที่ 113 ต่อเนื่องกับตอนที่ 112 ก็

อาจตีความได้ว่า เค็งโกมองว่าคนชราเป็นผู้ที่มีข้อจ�ากัด 

กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีเวลาในชีวิตเหลืออยู่น้อยประหนึ่ง 

“พระอาทติย์ก�าลงัลาลบัขอบฟ้า” จงึไม่ควรใช้เวลาไปยุง่

เกี่ยวกับเร่ืองราวในสังคม ดังเช่นการมีสัมพันธ์รัก หรือ

การเข้าไปก้าวก่ายเรื่องความรักของผู้อื่น 

 จากค�าวจิารณ์ในตอนที ่112 และ 113 สะท้อนให้

เห็นถึงมุมมองของเค็งโกว่า คนชราควรตระหนักถึงวัน

เวลาในชีวิตที่มีเหลืออยู่จ�ากัด จึงควรด�าเนินชีวิตอย่าง

เหมาะสมกับวัยโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแส

สงัคม หรือเข้าไปยุง่เกีย่วกบัเรือ่งราวในสงัคมจนเกนิพอดี 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งความรกั  การกระตุน้เตือนให้คน

ชราตระหนักถึงความเหมาะสมกับวัยในด้านอื่น ๆ ยัง

ปรากฏในตอนถัดไป

4) ตอนที่ 131

 貧しき者は財をもて礼とし、老いたる者は

力をもて礼とす。おのが分を知りて、及ばざる時

は速かにやむを智といふべし。許さざらんは、人

の誤りなり。分を知らずして強ひて励むは、おの

れが誤りなり。

 貧しくて分を知らざれば盗み、力衰へて分

を知らざれば病を受く。

 คนจนมักแสดงความขอบคุณด้วยทรัพย์ คนชรา

มักตอบแทนโดยการออกแรงช่วย ทว่าแท้จริงแล้วการ

รูจ้กัประมาณก�าลงัของตนและวางมอืทันทหีากเป็นสิง่ที่

เกินก�าลัง จึงจะสมควรเรียกได้ว่าปัญญา หากจะมีคนมา

ถอืโทษโกรธเคอืงกใ็ห้คดิเสยีว่าความผดิอยูท่ีต่วัผูน้ัน้  แต่

หากตนเองฝืนทุม่เทโดยไม่รูจ้กัประมาณตน ความผดินัน้

ย่อมตกอยู่กับตัวเรา

 หากยากจนแต่ไม่รูจ้กัประมาณตน ผูน้ัน้กจ็ะไปลกั

ขโมยข้าวของของคนอื่น หากก�าลังวังชาเสื่อมถอย แต่

กลบัไม่รูจ้กัประมาณเรีย่วแรงทีต่นม ีผูน้ัน้กต้็องล้มหมอน

นอนเสื่อ ( หน้า 182 – 183 )
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6) ตอนที่ 151

 或人の云はく、年五十になるまで上手にい

たらざらん芸をば捨つべきなり。励み習ふべき行

末もなし。老人の事をば、人もえ笑はず。（執筆

者注：当の本人は自分のみじめさに気づかないの

だ）衆に交りたるも、あいなく、見ぐるし。大

方、万のしわざはやめて、暇あるこそ、めやす

く、あらまほしけれ。世俗の事に携はりて、生涯

を暮らすは、下愚の人なり。ゆかしく覚えん事

は、学び聞くとも、その趣を知りなば、おぼつか

なからずしてやむべし。もとより望むことなくし

てやまんは、第一の事なり。

 มีผู้กล่าวไว้ว่า หากอายุ 50 แล้วฝีมือความสามารถ

ยังไม่เข้าขั้น ก็ควรเลิกท�าสิ่งนั้นไปเสีย  เพราะในอนาคต

กไ็ม่มทีางจะทุ่มเทฝึกฝนจนส�าเร็จได้ คนชราท�าสิง่ใดย่อม

ไม่มีใครกล้ามาหัวเราะเยาะ (ด้วยเหตุนี้เจ้าตัวจึงมักไม่รู้

ว่าตนเองไร้ความสามารถ)  นอกจากน้ีการเข้าสังคมไป

คลกุคลกีบัผูค้น กท็�าให้ผูพ้บเหน็ไม่พงึใจและดนู่ารงัเกยีจ

เช่นกนั  โดยส่วนใหญ่แล้วการรู้จกัวางมอืจากกิจการงาน

ทั้งหลายและปล่อยให้ตนเองมีเวลาว่างย่อมท�าให้ผู ้

พบเห็นรู้สึกดี และนับเป็นสิ่งท่ีคนชราพึงปฏิบัติ ผู้ที่ใช้

เวลาทัง้ชวีติข้องเกีย่วกบัเรือ่งทางโลกคอืคนโง่เขลา หาก

มเีรือ่งทีส่นใจอยากรู ้ก็ให้ลองศกึษาหรอืถามไถ่จนพอจะ

จับประเด็นส�าคัญได้ เมื่อคลายความสงสัยแล้วก็ควรจะ

หยุดแสวงหาอยู่แค่นั้น อย่างไรก็ตามจะเป็นการดีที่สุด

หากไม่ปรารถนาอยากรู้สิ่งใดเสียเลยตั้งแต่แรก (หน้า 

202 – 203)

 ในตอนที่ 151 เค็งโกกล่าวเตือนคนชราไม่ให้เข้าไป

คลุกคลีสมาคมกับผู้คนสอดคล้องกับตอนที่ 7 และ 113 

นอกจากนี้ เค็งโกยังได้กระตุ้นเตือนคนชราให้รู้จักขีด

จ�ากัดของความสามารถตนเอง โดยระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 

ปี กล่าวคอื คนทีก้่าวเข้าสูว่ยัชราโดยสมบรูณ์ควรวางมอื

หากไม่สามารถพฒันาความสามารถตนเองได้ ในตอนท้าย

เค็งโกยงัได้เตอืนไม่ให้คนชราแสวงหาความรูใ้นศาสตร์ใด ๆ 

อย่างลกึซึง้ หรอืควรล้มเลกิความปรารถนาทีจ่ะแสวงหา

ความรู้เสียตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้หากพิจารณาค�ากล่าวใน

ส่วนถัดมาว่า “ผู้ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตข้องเกี่ยวกับเรื่องทาง

โลกคอืคนโง่เขลา” ก็จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า เคง็โกมอง

ว่าการแสวงหาความรู้หรือการพัฒนาความสามารถเป็น 

“เรือ่งทางโลก” 「世俗の事」พร้อมทัง้ชีว่้าสิง่ทีค่นชรา

พึงกระท�าก็คือ การหยุดข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลก และ 

“ปล่อยให้มีเวลาว่าง” 「暇ある」เพื่อเข้าสู่หนทาง

ธรรมตามแนวคิดทางพุทธศาสนาดังที่ปรากฏใน“คัมภีร์

อิชิงนโฮดัน” (『一言芳談』)
7

 จะเห็นได ้ว ่าเค็งโกพยายามกระตุ ้นให ้คนชรา

ตระหนักรู้ว่า การมุ่งแสวงหาความรู้หรือพัฒนาความ

สามารถนัน้เป็นอปุสรรคทีท่�าให้คนชราไม่สามารถปล่อย

ใจให้ว่างเพือ่เข้าสู่หนทางธรรมได้ ค�าเตือนเกีย่วกบัความ

สามารถของคนชรายังปรากฏในตอนถัดไปด้วยเช่นกัน 

7) ตอนที่ 168

  年老いたる人の、一事すぐれたる才のあり

て、「この人の後には、誰にか問はん」など言は

るるは、老の方人にて、生けるも徒らならず。さ

はあれど、それも廃れたる所のなきは、一生この

事にて暮れにけりと、拙く見ゆ。「今は忘れにけ

り」と言ひてありなん。大方は、知りたりとも、

すずろに言ひ散らすは、さばかりの才にはあらぬ

にやと聞え、おのづから誤りもありぬべし。「さ

だかにも弁へ知らず」など言ひたるは、なほまこ

7 เค็งโกอ้างอิง“คัมภีร์อิชิงนโฮดัน” มาบันทึกไว้ในตอนที่ 98 ดังนี้　「 仏道 を願ふといふは、別の事なし。いとまある身になりて、世

の事を心にかけぬを第一の道とす」“ความปรารถนาที่จะเข้าถึงหนทางแห่งธรรมมิได้มีสิ่งใดต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ  สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการปล่อย
ให้ตนเองมีเวลาว่าง ไม่เฝ้าคิดกังวลกับเร่ืองทางโลกนั่นเอง” หากพิจารณาค�าที่ขีดเส้นใต้ก็จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับค�าว่า “ปล่อยให้มีเวลา
ว่าง”กับค�าว่า “เรื่องทางโลก”ในตอนที่ 151
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とに、道の主とも覚えぬべし。まして、知らぬ

事、したりがほに、おとなしく、もどきぬべくも

あらぬ人の言ひ聞かするを、「さもあらず」と思

ひながら聞きゐたる、いと侘し。

 หากผู้ใดแก่ชราและมีความสามารถเยี่ยมยอดใน

ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง จนมีผู้เอ่ยว่า “ถ้าไม่มีท่านอยู่แล้ว 

จะไปถามใครได้อกี” กน็บัได้ว่าตวัท่านผูน้ัน้มสีหายเคยีง

ข้าง ไม่ไร้ค่าที่ได้มีชีวิตอยู่ ถึงกระนั้นการใช้เวลาทั้งชีวิต

ทุ่มเทให้ศาสตร์ ๆ ใดอย่างไม่ลดน้อยถอยลงแม้จะอายุ

มากกด็เูหมอืนเป็นคนไม่ได้ความเช่นกนั บางทกีารพดูว่า 

“ตอนนี้ลืมไปเสียแล้ว” ก็เป็นการดี  ส่วนใหญ่แล้วพวก

ที่คิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วพูดไปเรื่อยนั้น มักถูกมองว่าไม่ได้มี

ความสามารถอะไรมากมาย สิ่งที่พูดออกมาจึงย่อมมีที่

ผิดเป็นธรรมดา  ผู้ที่รู้จักพูดค�าว่า “ไม่รู้แน่ชัด” ต่างหาก

จึงเป็นเจ้าแห่งวิถ ี  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบ

เอาเรื่องไม่รู้จริงมาพูดเหมือนรู้ดี แต่ก็ไม่อาจต�าหนิอะไร

ได้ การต้องทนฟังอะไรท่ีตนคดิว่า “กไ็ม่เชงิเป็นแบบนัน้” 

ช่างน่าอึดอัดเสียเหลือเกิน  (หน้า 213)

 ในตอนต้นเค็งโกได้กล่าวชื่นชมคนชราที่ได้ข้ึนช่ือว่า

เป็นผูม้คีวามสามารถเยีย่มยอด จนท�าให้คนรอบข้างรูส้กึ

เสยีดายหากสญูเสยีผูน้ัน้ไป  อย่างไรกต็าม เคง็โกกแ็สดง

ความคดิเหน็ในอกีด้านหน่ึงว่า การทุม่เทให้ศาสตร์ ๆ  ใด

ทั้งชีวิตท�าให้ “ดูเหมือนเป็นคนไม่ได้ความ”  ในขณะที่

การพูดว่า “ตอนนี้ลืมไปเสียแล้ว” เป็นสิ่งที่ดี และคนที่

พูดว่า “ไม่รู้แน่ชัด” ต่างหากที่เป็น “เจ้าแห่งวิถี”  การ

ที่เค็งโกชื่นชมคนชราท่ีกล่าวว่า “ตอนน้ีลืมไปเสียแล้ว” 

หรือ “ไม่รู้แน่ชัด” อาจวิเคราะห์สาเหตุได้ว่า เป็นเพราะ

การหลงลืมสิ่งท่ีตนเคยรู้หรือเช่ียวชาญมาก่อนย่อมชี้ให้

เห็นว่า คนชราผู้นั้นไม่ยึดติดกับความรู้ท่ีตนเคยมี เช่น

เดยีวกบัการพูดว่า “ไม่รูแ้น่ชัด” กแ็สดงให้เห็นว่า คนชรา

ผู้นั้นไม่ยึดถือว่าความรู้ของตนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป  

ผู้ที่ไม่ยึดถือตัวตนเช่นนี้จึงนับเป็น “เจ้าแห่งวิถี”    

 จะเห็นได้ว่าเค็งโกชี้ให้คนชราท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ต่าง ๆ  ได้ตระหนกัรูว่้า ในแง่มุมหนึง่ศาสตร์ความ

รูอ้าจกลายเป็นปัจจยัก่อให้เกดิความยึดมัน่ถอืมัน่กบัตวัผู้

นัน้ได้  ฉะนัน้คนชราจงึควรปล่อยวางความรูท้ีต่นม ีแนว

ความคดิทีเ่ชือ่มโยงศาสตร์ความรูกั้บการยดึตดิน้ีนบัได้ว่า

สอดคล้องกบัมมุมองในตอนที ่151 ทีช้ี่ว่าการมุง่แสวงหา

ความรู้ท�าให้จิตใจไม่สามารถปล่อยวางได้

8) ตอนที่ 172

 若き時は、血気うちにあまり、心、物にうご

きて、情欲多し。身を危めて砕けやすき事、珠を

走らしむるに似たり。美麗を好みて宝を費し、こ

れを捨てて苔の袂にやつれ、勇める心盛りにし

て、物と争ひ、心に恥ぢうらやみ、好む所日々に

定まらず。色にふけり情にめで、行ひをいさぎよ

くして百年の身を誤り、命を失へる例願はしくし

て、身の全く久しからん事をば思はず、好ける方

に心ひきて、ながき世語りともなる。身をあやま

つことは、若き時のしわざなり。

　 老いぬる人は、精神おとろへ、淡く疎かにし

て、感じ動く所なし。心おのづから静かなれば、

無益のわざをなさず、身を助けて愁なく、人の煩

ひなからん事を思ふ。老いて智の若き時にまされ

る事、若くして、かたちの老いたるにまされるが

如し。

 ตอนหนุม่สาวมกัมนีสัิยเลือดร้อน หวัน่ไหวต่อส่ิงทีม่า

กระทบ จิตใจเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา มักหาเรื่องท�าลาย

ตัวเองเสมือนปล่อยลูกแก้วให้ไหลกล้ิงออกไป บ้างก็ใช้

ทรพัย์สนิเงนิทองไปกบัของสวย ๆ  งาม ๆ  หรอืไม่ก็ละทิง้

ทรพัย์สินเงนิทองไปออกบวชแล้วกป็ล่อยตวัให้ผอมโทรม 

บ้างมใีจฮกึเหมิจนไปก่อเรือ่งทะเลาะววิาท บางคร้ังก็รูสึ้ก

ละอายใจ บางคร้ังก็อิจฉาริษยา ความชื่นชอบที่เกิดขึ้น

ในแต่ละวันผันแปรไม่หยุดนิ่ง บางคนก็หลงใหลซาบซึ้ง

ไปกับความรักจนอาจหาญกระท�าการใด ๆ ลงไป แต่

สดุท้ายแล้วกต้็องหมดอนาคตหรอืไม่กเ็สยีชวีติ คนทีห่ลง

ชืน่ชมการกระท�าแบบนัน้มกัเป็นพวกชอบใช้ชีวติตามใจฉนั 
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ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองคนชราจึงมักท�าอะไรไม่

ละเอยีดละออ อย่างไรกต็าม เคง็โกได้น�าเสนอมุมมองใน

อีกด้านหนึ่งคือ สภาพจิตใจของคนชราที่อ่อนล้าลงกลับ

ช่วยให้จติใจสงบนิง่ขึน้เองโดยธรรมชาต ิส่งผลให้คนชรา

ไม่ท�าสิง่ทีเ่กนิจ�าเป็นจนส่งผลเสยีต่อตนเอง หรอืท�าให้คน

รอบข้างต้องคอยกังวล นอกจากนี้ในตอนท้ายเค็งโกยัง

กล่าวสรุปโดยเปรียบเทียบลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย

ของคนแต่ละวยัว่า คนหนุม่สาวย่อมมรูีปโฉมทีเ่หนอืกว่า

คนชรา ในขณะทีค่นชรามปัีญญาทีเ่หนอืกว่าคนหนุ่มสาว  

ทัง้นีค้�าว่า “ปัญญา” ทีถู่กมองว่าเป็นลกัษณะเด่นของคน

ชรานั้นมีนัยยะความหมายอย่างไร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงใน

หัวข้อถัดไป 

 จากการพจิารณามุมมองของเค็งโกท่ีมต่ีอคนชราข้างต้น 

จะเหน็ได้ว่าเค็งโกวพิากษ์วจิารณ์คนชราไว้หลากหลายแง่มมุ  

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องที่เค็งโกวิพากษ์

วิจารณ์น้ันเป็นส่ิงที่กระตุ้นเตือนคนชราให้เกิดความ

ตระหนกัรูใ้นด้านต่าง ๆ ซึง่ผูวิ้จยัสรปุเป็นตารางไว้ดังนี้

ไม่คดิจะมีชวีติยนืยาว จงึก่อเรือ่งจนเป็นทีโ่จษขานกนัไป

นานแสนนาน การประพฤตติวัผดิ ๆ  เช่นนีม้กัเกดิขึน้ตอน

หนุ่มสาว

 คนชราสภาพจติใจมกัอ่อนล้าลง ท�าอะไรไม่ละเอยีด

ลออ จิตใจไม่อ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบ ความรู้สึกสงบ

นิง่ลงเองตามธรรมชาตจิงึมกัไม่ท�าสิง่ใดทีเ่กนิจ�าเป็น รูจ้กั

ดูแลตัวเอง และพยายามไม่รบกวนผู้อื่นหรือท�าให้ต้อง

คอยกงัวล เม่ือวยัเพิม่ขึน้ปัญญากจ็ะมมีากกว่าตอนหนุม่

สาว ในทางกลับกันตอนยังหนุ่มสาวรูปโฉมก็ย่อมเหนือ

กว่าคนแก่ชรา  (หน้า 216 – 217)

 ตอนที ่172 เป็นตอนทีเ่คง็โกกล่าวถึงคนชราเป็นตอน

สุดท้าย เค็งโกเขียนเปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ระหว่างคนหนุม่สาวกบัคนชราโดยสามารถสรปุได้ว่า คน

หนุ่มสาวมักมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย และมัก

กระท�าการโดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบจนส่งผลเสีย

ต่อชีวิตของตนเอง ในขณะท่ีคนชราน้ันนอกจากพละ

ก�าลังทางกายจะอ่อนแอลงแล้ว สภาพจิตใจก็อ่อนล้าลง

ต�ร�ง 1 สรุปประเด็นก�รนำ�เสนอมุมมองเกี่ยวกับคนชร�

ตอนที่
ประเด็นที่นำ�เสนอเกี่ยวกับคนชร�

ด้�นสภ�พร่�งก�ย ด้�นคว�มสัมพันธ์กับสังคม ด้�นคว�มส�ม�รถ ด้�นสภ�พจิตใจ

1 7 〇 〇 〇

2 112 〇 〇

3 113 〇

4 131 〇

5 148 〇

6 151 〇 〇

7 168 〇

8 172 〇 〇

สรุปจำ�นวน
ที่ปร�กฏ

5 4 2 2
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“ท�าให้ผู้พบเห็นไม่พึงใจ และดูน่ารังเกียจ”「あいな

く、見ぐるし」รวมทั้งช้ีว่าลักษณะการด�าเนินชีวิตที่

เป็นอิสระจากเรื่องทางโลก และปล่อยให้ตนเองมีเวลา

ว่างเป็น “สิ่งที่ท�าให้ผู้พบเห็นรู้สึกดี” 「めやすく」 

 จากข้อมลูข้างต้นผู้วจิยัตัง้ข้อสังเกตว่า ประเดน็เรือ่ง

สภาพร่างกายและความสัมพนัธ์กบัสังคมทีเ่ค็งโกหยบิยก

ขึ้นมากล่าวถึงนั้น มีการใช้ค�าแสดงความรู้สึกที่เกิดจาก

การพิจารณาลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เห็นจาก

สายตา ดงัจะเหน็ได้จากการใช้ค�าทีเ่กีย่วข้องกับการมอง

ดูทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

 • ค�าว่า “ดูน่ารังเกียจ” ปรากฏ 4 ครั้ง : ตอนที่ 7 

ปรากฏค�าว่า 「みにくき」 1 ครั้ง ชี้ถึงรูปลักษณ์คน

ชราที่ “ดูน่ารังเกียจ”  ตอนที่ 113  ปรากฏค�าว่า “ดูน่า

รังเกียจ” 「見苦し」 2 ครั้ง　ชี้ถึงพฤติกรรมของคน

ชราที่เอาเรื่องของผู้อ่ืนมาเล่าล้อเล่น และการเข้าไปยุ่ง

เก่ียวกับคนต่างวัย  ตอนที่ 151 ปรากฏค�าว่า “ดูน่า

รังเกียจ” 「見ぐるし」 1 ครั้ง ชี้ถึงพฤติกรรมของคน

ชราที่ชอบคลุกคลีกับผู้คนในสังคม

 • ค�าว่า “ดดู”ี ปรากฏ 2 ครัง้ : ตอนที ่7 ปรากฏค�าว่า 

「めやすかる」 1 ครั้ง ช้ีถึงรูปลักษณ์ของผู้ที่อายุไม่

เกิน 40 ปีซึ่งยังมีรูปลักษณ์ที่ “พอดูดีบ้าง” ตอนที่ 151 

ปรากฏค�าว่า “ท�าให้พบเห็นแล้วรู้สึกดี” 「めやすく」 

1 ครัง้ชีถึ้งลกัษณะการด�าเนนิชีวติของคนชราทีเ่ป็นอสิระ

จากเรื่องทางโลก และปล่อยให้ตนเองมีเวลาว่าง

 จากการใช้ค�าแสดงความรูสึ้กผ่านการมองดดูงักล่าว

ย่อมชี้ให้เห็นว่า เค็งโกวิจารณ์คนชราโดยพิจารณาจาก

ลักษณะภายนอกท่ีปรากฏแก่สายตาทั้งจากสภาพ

ร่างกาย และพฤตกิรรมของคนชราท่ีมปีฏสิมัพนัธ์กับผู้คน

ในสังคม 

 สิ่งที่เค็งโกกล่าวถึงเป็นล�าดับถัดมาคือ ด้านความ

สามารถ และด้านสภาพจิตใจปรากฏอย่างละ 2 ตอน 

ด้านความสามารถจะสังเกตได้ว่า ในตอนที่ 151 เค็งโก

เตอืนคนชราทีฝื่นพฒันาความสามารถ และวจิารณ์ผูท้ีใ่ช้

เวลาทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับเรื่องทางโลกว่า “คนโง่เขลา” 

 จากการพิจารณาเนื้อหาในบทวิจารณ์คนชราทั้ง 8 

ตอน สามารถสรปุประเดน็ทีเ่คง็โกน�าเสนอได้เป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ 1. ด้านสภาพร่างกาย 2. ด้านความสัมพันธ์กับ

สังคม  3. ด้านความสามารถ 4. ด้านสภาพจิตใจ  

 จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเด็นที่เค็งโก

กล่าวถึงมากที่สุด คือ ด้านสภาพร่างกายปรากฏ 5 ตอน 

ประเด็นด้านสภาพร่างกายอาจแบ่งหัวข้อย่อยได้เป็น 2 

ประเด็น  คอื ด้านสขุภาพร่างกายและด้านรปูลกัษณ์ ด้าน

สุขภาพร่างกายปรากฏในตอนที่ 112 เค็งโกชี้ว่าคนชรา

ทีม่อีาการเจบ็ป่วยเป็นผูท้ีม่ข้ีอจ�ากดัทางร่างกาย จงึไม่ได้

ถูกคาดหวังให้ต้องท�าตามสิ่งท่ีสังคมต้องการ ในตอนที่ 

131 เค็งโกได้เตือนเร่ืองพละก�าลังของคนชราที่ลดน้อย

ถอยลง และในตอนที่ 148 เค็งโกเสนอแนะให้คนชรา

ดแูลร่างกายโดยการรมยาบรเิวณใต้หัวเข่าเพือ่ไม่ให้เลอืด

ลมแปรปรวน  ด้านรูปลักษณ์ปรากฏในตอนที่ 7 เค็งโก

ได้วิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของคนชราในเชิงต�าหนิว่า 

“ดูน ่ารังเกียจ”「みにくき」และกล่าวถึงความ

ปรารถนาที่จะตายตอนอายุไม่เกิน 40 ปี เพื่อจะได้มีรูป

ลักษณ์ที่ยัง “พอดูดีบ้าง” 「めやすかるべけれ」 ใน

ขณะทีต่อนที ่172 แม้ว่าเคง็โกจะไม่ได้กล่าวถงึรปูลกัษณ์

ของคนชราโดยตรง แต่จากการเปรยีบเทยีบลกัษณะของ

คนหนุม่สาวกบัคนชราว่า “ตอนยงัหนุม่สาวรปูโฉมกย่็อม

เหนือกว่าคนแก่ชรา” 「若くして、かたちの老いた

るにまされるが如し」ย่อมชีใ้ห้เหน็ถงึนยัยะว่า คนชรา

ย่อมมีรูปโฉมที่ไม่น่ามองต่างจากคนหนุ่มสาว 

 ประเด็นที่ปรากฏรองลงมาคือ ประเด็นเรื่องความ

สมัพนัธ์กบัสงัคมปรากฏ 4 ตอน ได้แก่ ในตอนที ่7 เค็งโก

ต�าหนิคนชราที่มักเข้าไปคบค้าสมาคมกับผู้คนในสังคม   

ในตอนที่ 112 เค็งโกช้ีว่าคนชราเป็นผู้มีข้อจ�ากัดจึงไม่

จ�าเป็นต้องท�าตามกระแสสังคม ในตอนท่ี 113 เค็งโก

เตือนไม่ให้คนชราคบหากับคนหนุ่มสาวอย่างไม่เหมาะ

สม และวิจารณ์การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักว่า “ดูน่า

รังเกียจ” 「見苦しけれ」 ในตอนที่ 151 เค็งโกกล่าว

ต�าหนิคนชราที่ยังเข้าไปคลุกคลีกับผู ้คนในสังคมว่า 
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「下愚の人」ยิ่งไปกว่านั้นในตอนที่ 168 เค็งโกยังได้

วิจารณ์คนชราที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญและทุ่มเท

ชีวิตให้กับศาสตร์ความรู ้ว่า “ดูเหมือนเป็นคนไม่ได้

ความ” 「拙く見ゆ」ในทางกลบักันผูท้ีไ่ม่ยดึมัน่ถือม่ัน

ในความรูข้องตนจงึเป็น “เจ้าแห่งวถิ”ี 「道の主」 จาก

ข้อความดงักล่าวอาจดูเหมือนว่าเคง็โกมมีมุมองต่อความ

สามารถของคนชราในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม จากการ

พิจารณาเนื้อหาตลอดเรื่อง ผู ้วิจัยพบว่ามีเนื้อหาที่

สะท้อนการชื่นชมภูมิปัญญาของคนชราด้วยเช่นกัน ดัง

จะเห็นได้จากเนื้อหาในตอนที่ 67  เค็งโกเล่าถึงหญิงชรา

ทีช่่วยบอกเล่าต�านานทีต่ัง้ของศาลบชูาเทพซะเนะกะตะ 

(実方) จนท�าให้เคง็โกเข้าใจทีม่าของเทพประจ�าศาลเจ้า

ได้ไม่ผิดเพี้ยน  หลังจากอธิบายจบนางยังกล่าวถ่อมตัว

จนท�าให้เค็งโกรู้สึกประทับใจ8  จากเนื้อหาในตอนที่ 67 

จะเห็นได้ว่า เดิมทีเค็งโกชื่นชมภูมิปัญญาและบุคลิกท่ีมี

ความถ่อมตัวของคนชรา  อย่างไรก็ตาม การที่เค็งโก

วิพากษ์วิจารณ์ความสามารถของคนชราในเชิงต�าหนิใน

ตอนที่ 151 และ168 อาจวิเคราะห์ความคิดของเค็งโก

ได้ว่า ความสามารถของคนชราแม้จะเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม  

แต่ในแง่หนึง่ความสามารถนัน้อาจกลายเป็นเครือ่งยดึตดิ

ทีท่�าให้เกดิความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าตนเป็นผู้รูเ้หนอืกว่าผูอ้ืน่  

หรือปรารถนาอยากให้ความรู้คงอยู่ตลอดไป  กิเลสหรือ

ความยึดติดที่เกิดข้ึนท�าให้เค็งโกมองคนชราท่ีทุ่มเทชีวิต

ให้กับศาสตร์ความรู้จนมองข้ามการพิจารณาจิตใจของ

ตนเองว่าเป็น “คนไม่ได้ความ” หรือ “คนโง่เขลา”  ในขณะ

ทีผู่ท้ีไ่ม่ยดึมัน่ถอืมัน่กบัความรูจ้งึได้ขึน้ช่ือว่า “เจ้าแห่งวถิ”ี

  ด้านสภาพจิตใจ ในตอนที่ 7 เค็งโกต�าหนิคนชราที่มี

กิเลสมุ่งปรารถนาให้ตนเองมีอายุยืนยาว เพื่อจะได้เห็น

ความรุง่เรอืงของลกูหลาน  กเิลสท่ีมมีากขึน้น้ีเองเป็นเหตุ

ให้จิตใจของคนชราไม่สามารถสัมผัสได้ถึง “โมะโนะ-

โนะอะวะเระ” กล่าวคือ สภาพจิตใจที่ขาดความซาบซึ้ง

หรอืความตระหนกัรูถ้งึความไม่จรีงัของสรรพสิง่ ซึง่เคง็โก

ต�าหนิสภาพจิตใจของคนชราดังกล่าวว่า  「あさまし

き」แปลว่า“น่าสมเพชใจ”  หรือตีความอีกนัยหน่ึงได้

ว่า “มีความคิดที่ตื้นเขิน”   ในขณะที่ตอนที่ 172 เค็งโก

ได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของคนชราไว้เช่นกัน หากแต่มุม

มองของเค็งโกได้เปล่ียนแปลงไป ดังจะเห็นได้ว่าเค็งโก

กล่าวถึงจติใจของคนชราทีส่งบนิง่ลงตามธรรมชาตอินัน�า

ไปสู่การเกิด “ปัญญา” 「智」 จะเห็นได้ว่าสภาพจิตใจ

ของคนชราในตอนที่ 7 สะท้อนมุมมองของเค็งโกในเชิง

ลบ  ในขณะที่ในตอนที่ 172 สะท้อนมุมมองในเชิงบวก 

ความแตกต่างดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงมุมมองของเค็งโกท่ี

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน 

 จากลักษณะการใช้ค�าวิจารณ์ประเด็นด้านความ

สามารถ และสภาพจติใจของคนชรา อาทเิช่น “คนไม่ได้

ความ” 「拙く見ゆ」　“คนโง่เขลา” 「下愚の人」  

“เจ้าแห่งวถิ”ี 「道の主」  รวมทัง้ ค�าว่า “น่าสมเพชใจ” 

อนัเกดิจาก“ความคดิอนัตืน้เขนิ” 「あさましき」  จะ

สังเกตได ้ว ่า ค�าเหล่านี้ ไม ่ใช ่สิ่งที่ถูกประเมินจาก

ลักษณะภายนอกท่ีปรากฏแก่สายตา  หากแต่ประเมิน

จากมุมมองความคิด หรือความรู ้สึกที่มีอยู ่ภายใน

จิตใจคนชรา  

8 
「賀茂の岩本・橋本は、業平・実方なり。人の常に言ひまがへ侍れば、一年参りたりしに、老いたる宮司の過ぎしを呼びとどめ

て、尋ね侍りしに、「実方は、御手洗に影のうつりける所と侍れば、橋本や、なほ水の近ければと覚え侍る。吉水和尚、「月をめ

で花をながめしいにしへのやさしき人はここにありはら」と詠み給ひけるは、岩本の社とこそ承りおき侍れど、おのれらよりは、

なかなか御存知などもこそさぶらはめ」と、いとうやうやしく言ひたりしこそ、いみじく覚えしか。（後略）」   
 “ศาลอวิะโมะโตะกบัศาลฮะฌโิมะโตะตัง้อยูใ่นศาลเจ้ากะมงิะโมะ ศาลท้ังสองแห่งนีม้เีทพสถติอยูป่ระจ�าศาล ได้แก่ เทพนะรฮิิระ และเทพซะเนะ-
กะตะ ผู้คนมักจ�าชื่อเทพประจ�าศาลสองแห่งนี้สลับกัน มีปีหนึ่งตอนไปสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ข้าพเจ้าเห็นหญิงชราที่ท�างานประจ�าศาลเจ้าเดินผ่าน
มาจึงสอบถามนางดู หญิงชราผู้นั้นตอบว่า “ศาลที่บูชาเทพซะเนะกะตะเป็นศาลที่เงาสะท้อนในแม่น�้าทะระฌิ ศาลฮะฌิโมะโตอยู่ใกล้แม่น�้าจึงน่าจะ
เป็นศาลบูชาเทพซะเนะกะตะกระมัง นอกจากนี้พระจิเอ็นยังเคยประพันธ์บทกวีไว้ว่า “เมื่อครั้งอดีตมีผู้สูงศักดิ์ชื่นชมจันทรา เหม่อมองบุปผางาม 
ผู้นั้นคืออะริวะระ โนะ นะริฮิระซึ่งสถิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้” ข้าได้ยินมาว่า สถานที่ที่ว่านี้ก็คือศาลอิวะโมะโตะ  ว่าแต่ท่านเองน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าพวกข้า
ไม่ใช่หรือ” ถ้อยค�าที่ฟังดูถ่อมเนื้อถ่อมตัวเช่นนี้ช่างน่าชื่นชมยิ่งนัก  (ละข้อความส่วนท้าย)”  (หน้า134-135)
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 หากพจิารณาจากค�าวจิารณ์ด้านสภาพร่างกาย และ

ด้านความสัมพันธ์กับผู ้คนในสังคมท่ีถูกประเมินจาก

ลักษณะภายนอกที่ปรากฏแก่สายตา กับค�าวิจารณ์ด้าน

ความสามารถและด้านสภาพจิตใจที่ถูกประเมินจาก

ความคิดและความรูส้กึของคนชรา กอ็าจกล่าวได้ว่าเคง็โก

วิจารณ์คนชราโดยพิจารณาท้ังจากลักษณะภายนอก

ควบคู่ไปกับลักษณะภายใน อย่างไรก็ตาม  เป็นท่ีน่า

สังเกตว่า ช่วง 5 ตอนแรกที่กล่าวถึงคนชรา เค็งโกมีแนว

โน้มที่จะยกประเด็นด้านสภาพร่างกายและด้านความ

สมัพนัธ์กบัผูค้นมากล่าวถงึมากกว่าด้านสภาพจติใจและ

ด้านความสามารถ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าช่วงแรกเค็งโกมุ่ง

พิจารณาไปที่ลักษณะภายนอกของคนชราที่ปรากฏแก่

สายตาเป็นหลัก  เมื่อเข้าสู่ 3 ตอนหลังสายตาของเค็งโก

จึงเริ่มเปลี่ยนมาพิจารณาลักษณะที่อยู่ลึกภายในจิตใจ

หรือความคิดของคนชรามากขึ้น  ทั้งนี้ลักษณะแนวโน้ม

นี้แม้จะดูเหมือนว่ามีความคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ

คัน ชิเก็น（韓 智嫄, 2003, pp.27-31)   ซึ่งพิจารณา

เนื้อหาในแต่ละตอนและช้ีว่าเค็งโกมักกล่าวถึงสิ่งท่ีรู้สึก

ได้จากการพิจารณาลกัษณะภายนอก จากน้ันจงึเชือ่มโยง

ไปถึงส่ิงที่เป็นลักษณะภายในหรือแนวความคิดท่ีลึกซ้ึง

ข้ึน หากแต่ผูว้จิยัสงัเกตว่าลกัษณะแนวโน้มนีไ้ม่ได้ปรากฏ

แต่เพียงในเนื้อหาตอนใดตอนหน่ึง แต่ยังสามารถมอง

เห็นได้จากลักษณะการน�าเสนอมุมมองเกี่ยวกับคนชรา

โดยรวมทั้ง 8 ตอนด้วยเช่นกัน 

 นอกจากมุมมองของเค็งโกจะเปลี่ยนแปลงจากการ

พิจารณาลักษณะภายนอกไปสู่ลักษณะภายในของคน

ชรามากขึ้นแล้ว หากพิจารณาทางด้านเนื้อหาก็จะเห็น

ถึงความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน ในตอนที่ 172 ซึ่ง

เป็นตอนสุดท้ายที่เค็งโกน�าเสนอมุมมองเก่ียวกับคนชรา 

เค็งโกได้พิจารณาลักษณะของคนชราด้วยมุมมองใหม่

แตกต่างจากทีเ่คยน�าเสนอในตอนก่อนหน้านี ้ เดมิทเีค็งโก

น�าเสนอมุมมองที่มีต่อคนชราในลักษณะการวิพากษ์

วิจารณ์เชิงลบ หรือค�าเตือนให้ระมัดระวังด้านต่าง ๆ ดัง

จะเหน็ได้อย่างชดัเจนในตอนที ่7 ซึง่เป็นตอนแรกทีก่ล่าว

ถึงคนชรา เค็งโกวิจารณ์สภาพร่างกายของคนชราว่า 

“ดูน่ารังเกยีจ”  และต�าหนจิติใจของคนชราทีไ่ม่สามารถ

รู้สึกได้ถึง “โมะโนะโนะอะวะเระ” ว่า “น่าสมเพชใจ” 

แต่ในตอนที่ 172 มุมมองของเค็งโกได้เปล่ียนแปลงไป 

เค็งโกพิจารณาความแตกต่างระหว่างลักษณะคนหนุ่ม

สาวกบัคนชรา และยอมรบัความเปล่ียนแปลงทางสภาพ

ร่างกายของคนชราว่า “ตอนยังหนุ่มสาวรูปโฉมก็ย่อม

เหนอืกว่าคนแก่ชรา” การทีเ่คง็โกใช้ค�าแสดงการเปรยีบ

เทียบโดยไม่ได้ใช้ค�าแสดงความรู้สึกที่มีความหมายเชิง

ลบ สะท้อนให้เหน็ว่าเคง็โกไม่ได้ต้องการต�าหนริปูลักษณ์

ของคนชราดังในตอนที ่7 หากแต่ต้องการช้ีสภาพของคน

ชราที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้เค็งโกยัง

ค้นพบว่าสภาพจติใจของคนชราทีอ่่อนล้าลงกลับเป็นผลให้ 

“ความรู้สึกสงบนิ่งลงเองโดยธรรมชาติ” คนชราจึง “ไม่

ท�าสิง่ใดทีเ่กนิจ�าเป็น” ด้วยเหตุนี ้“เมือ่วยัเพิม่ขึน้ปัญญา

ก็จะมีมากกว่าตอนหนุ่มสาว”  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

มุมมองของเค็งโกที่มีต่อคนชราเปลี่ยนไปในเชิงบวก 

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่าเค็งโกวิพากษ์วิจารณ์คนชรา

โดยสังเกตทั้งลักษณะภายนอกและภายใน เพื่อกระตุ้น

ให้คนชราตระหนักรู้ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

หลากแง่มุม โดยเริ่มแรกเค็งโกเน้นส่ิงที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากสายตา จากนั้นจึงเปลี่ยนไปสู ่สิ่งที่อยู ่ใน

ความคิดหรือความรู ้สึกมากขึ้น อาจกล่าวได้ว ่าค�า

วิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายแง่มุมนี้เป็นเสมือนเครื่อง

กระตุ้นเตือนให้คนชราเกิดความตระหนักรู้และหันมา

ปรบัเปลีย่นทศันคตใินการด�าเนนิชวีติให้เหมาะสมกบัวัย

อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในตอนที ่172 เคง็โกใช้

วิธีการน�าเสนอโดยบรรยายถึงสภาพของคนชราที่

เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ โดยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์

คนชราดังการน�าเสนอในตอนก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยัง

ได้ช้ีให้เห็นถึงปัญญาอันเป็นลักษณะเด่นของคนชรา  

การน�าเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปน�ามาซึ่งประเด็นที่น่า

ขบคิดว่า ค�าว่า “ปัญญา” ที่กล่าวถึงในตอนที่ 172 นี้

มีนัยยะความหมายว่าอย่างไร และความหมายน้ัน

สอดคล้องกับค�าว่า “ปัญญา” อันเกิดจากการประมาณ

ตนที่น�าเสนอไว้ในตอนที่ 131 หรือไม่
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 6.2 ก�รนำ�เสนอปัญญ�ของคนชร�

 ค�าว่า  “ปัญญา” (智、智慧) พจนานกุรมดะอจิิรนิ

(『大辞林』) ได้ให้ค�าจ�ากัดความ ไว้ 3 ประการดังนี้ 

[1] ความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี [2] ความ

รู้ ความสามารถ [3] สภาพจิตใจท่ีละจากกิเลส ใน

เรือ่ง“ท์ซเุระสเุระงซุะ” ค�าว่า“ปัญญา”ปรากฏในเนือ้หา

หลายตอน อกีทัง้ความหมายในแต่ละตอนยงัแตกต่างกัน

ต�ร�ง 2  ก�รใช้คำ�ว่� “ปัญญ�” ในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”

ตอนที่
จำ�นวนคำ�
ที่ปร�กฏ

ใจคว�มสำ�คัญ

1 9 1 กามตัณหาเป็นเหตุให้คนลุ่มหลงไม่ว่าคนแก่หรือคนหนุ่มสาว คนมีปัญญาหรือคนโง่เขลา

2 38* 6
- ชื่อเสียงอันเกิดจากปัญญาความสามารถเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืน
- ปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา

3 60 1 เรื่องเล่าถึงพระซึ่งเป็นผู้มีปัญญา

4 98 1
ค�ากล่าวใน “คัมภีร์อิชิงนโฮดัน” （『一言芳談』）ว่า ผู้มีปัญญาควรเปลี่ยนไปยืนอยู่ในฐานะผู้
ด้อยปัญญาบ้าง

5 107 1 สตรีมักวางแผนการและใช้โวหารที่ล�้าลึก เพราะคิดว่าตนมีปัญญาเหนือกว่าบุรุษ

6 117 1 คน 3 ประเภทที่ควรคบหาเป็นสหายคือ ผู้ที่มักให้ของแก่ผู้อื่น หมอ และผู้มีปัญญา

7 130* 2

- มนุษย์มักชอบเอาชนะผู้อื่น  เมื่อรู้สึกว่าตนมีปัญญามากกว่าผู้อื่นก็จะรู้สึกพึงพอใจ
- หากอยากเอาชนะผู้อื่น  ให้ศึกษาหาความรู้จนรู้สึกว่าปัญญาของตนเหนือกว่าผู้อื่น เพราะหากได้
เรยีนรูวิ้ถ ีก็ย่อมจะรูว่้าไม่ควรล�าพองไปกับความดี หรือแข่งขันกบัพวกพ้อง

8 131 1 ผู้รู้จักประมาณตัวเองจึงจะเรียกได้ว่ามปีัญญา

9 134 1 เรื่องเล่าถึงพระชราที่ไม่มีปัญญาความรู้ แต่ชอบคบหาสมาคมกับเหล่านักปราชญ์

10 140 1 ผู้มปีัญญาไม่ควรทิ้งมรดกไว้ภายหลังเสียชีวิต เนื่องจากมรดกเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดติด

11 167 1 มนุษย์ไม่ควรหยิ่งผยอง หรือเอาปัญญาความรู้มาเป็นเครื่องมือแข่งขันต่อสู้กับผู้อื่น

12 172 1 เมื่อวัยเพิ่มขึ้น ปัญญาก็จะมีมากกว่าคนหนุ่มสาว

13 175 1 การดื่มสุราจนมึนเมาท�าให้ขาดปัญญา

14 193 2
ผู้ที่ไม่รู้แจ้งมักชอบคาดคะเนปัญญาความสามารถของผู้อื่น  และเอาสิ่งที่ตนเชี่ยวชาญไปดูถูกว่า
คนอื่นมี ปัญญาต�่าต้อยกว่าตน

15 232 1 มนุษย์ไม่ควรเป็นผู้มีปัญญาความสามารถ  เรื่องเล่าของวัยรุ่นที่ชอบอวดรู้

ออกไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจะขอพิจารณานัยยะความ

หมายของค�าว่า “ปัญญา” ทั้งหมดที่ปรากฏในเรื่อง 

“ท์ซุเระสุเระงซุะ” ก่อนเข้าสู่การวเิคราะห์ปัญญาของคน

ชราต่อไป 

 จากการส�ารวจค�าว่า  “ปัญญา” ในเรื่อง “ท์ซุเระ-

สุเระงุซะ”  พบว่า มีการใช้ค�านี้ทั้งหมด 22 ครั้ง ปรากฏ

ในเนื้อหา 15 ตอนดังนี้
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 จากข้อมลูข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ค�าว่า “ปัญญา” ทีเ่คง็โก

ใช้โดยส่วนใหญ่จะมีนัยยะความหมายชี้ถึง “ความรู้ 

ความสามารถ” ดังจะเห็นได้จากตอนที่ 9 38* 60 98 

107 117 130* 134 167 193 2329  ในขณะที่ค�าว่า 

“ปัญญา” ที่มีนัยยะความหมายอื่น ๆ ดังค�าที่ขีดเส้นใต้

ปรากฏเพียง 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 38* 130* 131 140 

172 175   ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาในตอนที่ 172 ที่

กล่าวถึง ปัญญาอันเป็นผลมาจากสภาพจิตใจท่ีอ่อนล้า

ลงของคนชรา จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญา” ไม่ได้มนียัยะ

ชี้ถึงความรู้ความสามารถ ฉะนั้นในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอ

พิจารณาเพียงแค่ประเด็นปัญญาในความหมายอื่นๆ

เท่านั้น นอกจากนี้เนื่องจากตอนที่ 131 และ 172 มี

เนื้อหาเกี่ยวกับคนชราซ่ึงผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ

ข้างต้น จึงจะขอกล่าวถึงในส่วนสรุปเท่านั้น

1) ตอนที่ 38

　 （前略）①智恵と心とこそ、世に勝れたる誉も

残さまほしきを、つらつら思へば、誉を愛するは

人の聞をよろこぶなり。（中略）是を願ふも、次

に愚かなり。

　 たゞし、しひて②智をもとめ、賢を願ふ人のた

めに言はば、③智恵出でては偽あり、才能は煩悩

の増長せるなり。伝へて聞き、学びて知るは、④ 真の

智にあらず。いかなるをか⑤智といふべき。可・

不可は一条なり。いかなるをか善といふ。まこと

の人は、⑥智もなく徳もなく、功もなく名もな

し。誰か知り誰か伝へん。これ、徳を隠し愚を守

るにあらず。本より賢愚得失の境にをらざればなり。

　 迷ひの心をもちて名利の要を求むるに、かく

のごとし。万事は皆非なり。言ふにたらず願ふに

たらず。

9 เครือ่งหมาย *  ทีป่รากฏในตอนที ่38 และ 130 เป็นสญัลักษณ์ชีว่้า ค�าว่า “ปัญญา” ท่ีปรากฏในตอนมท้ัีงความหมายท่ีชีถึ้ง “ความรู ้ความสามารถ” 
และความหมายอืน่รวมอยูด้่วย
10 แนวคิดเต๋า หรือ ที่เรียกตามชื่อปรัชญาเมธีของแนวคิดนี้ว่า แนวคิดเล่าจื้อและจวงจื้อ（老荘思想）แนวคิดนี้มีที่มาจากความเชื่อว่า ทุกสรรพ
สิ่งในจักรวาลมีต้นก�าเนิดจากวิถี (道) มนุษย์ควรละทิ้งกฎเกณฑ์ ธรรมเนียมประเพณี หรือค่านิยมที่สังคมสร้างขึ้นมา และใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับ
วิถีของธรรมชาติ

 (ละข้อความส่วนหน้า) อาจมีผู้ที่เฝ้าปรารถนาอยาก

ให้ค�าสรรเสริญจากคนในสังคมว่า ตนเป็นผู้มี①ปัญญา

และจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคงอยู่ตลอดไป แต่แท้

ทีจ่รงิแล้วความรูส้กึยนิดต่ีอค�าสรรเสรญินัน้เป็นเพยีงแค่

ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ฟังค�าชมจากผู้อื่นเท่านั้น (ละ

ข้อความ) ฉะน้ันแล้วการมุ่งมาดปรารถนาเช่นนี้จึงนับ

เป็นลักษณะความโง่เขลาล�าดับถัดมา

 ทว่าหากจะกล่าวถงึผูท้ีเ่พยีรพยายามแสวงหา② ปัญญา 

ปรารถนาความฉลาดล�า้เลศิให้ได้มา กค็งต้องบอกว่า เมือ่

เกิด③ปัญญาย่อมมีสิ่งที่มนุษย ์อุปโลกน์ขึ้นตามมา  

อจัฉรยิะความสามารถยิง่ก่อให้เกดิกเิลสเพิม่มากขึน้   สิง่

ทีเ่รยีนรูจ้ากการฟังค�าบอกเล่าจึงไม่ใช่④ ปัญญาทีแ่ท้จรงิ  

แล้ว⑤ปัญญาทีแ่ท้จรงินีคื้ออะไร  ข้อก�าหนดในสังคมทีว่่า 

ท�าได้ หรอื ท�าไม่ได้ แท้จรงิแล้วถกูแบ่งแยกด้วยเส้นบางๆ 

แล้วสิง่ใดเล่าจงึจะเรยีกว่าความด ีคนทีแ่ท้จริงเป็นผู้ที่ไม่

ได้มี⑥ปัญญา ไม่ได้มีคุณความดี ไม่ได้มีฝีไม้ลายมอื และ

ไม่ได้มีชื่อเสียง  ฉะนั้นแล้วคนที่แท้จริงจะมีใครรู้จัก จะ

มีใครเล่าขานถึง สิ่งนี้ไม่ใช่การซ่อนคุณความดีหรือ

ปกป้องความโง่เขลา หากแต่เป็นเพราะแต่เดมิทคีนทีแ่ท้

จริงไม่เอาตวัเองไปวางอยูบ่นเส้นแบ่งระหว่างความฉลาด

หรือโง่เขลา การได้หรือเสียผลประโยชน์

 หากแสวงหาชือ่เสยีงหรือผลประโยชน์ด้วยจติใจทีลุ่ม่

หลง ก็จะเป็นดังที่ว่ามานี้ สรรพสิ่งล้วนไม่มีตัวตน ฉะนั้น

จึงไม่มีส่ิงใดมีค่าพอจะต้องกล่าวถึงหรืออ้อนวอนขอ 

(หน้า 110 – 112 )

 เค็งโกแสดงความคิดเหน็เชิงต่อต้านปัญญาทีห่มายถงึ 

“ความรู้ ความสามารถ” ดังจะเห็นได้จาก  ①②③⑥  

และชีใ้ห้เหน็ถงึสิง่ทีเ่ป็นปัญญาท่ีแท้จรงิดงัปรากฏที ่④⑤ 

มมุมองดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึอทิธพิลของแนวคิดเต๋า

(道家思想)10  ได้อย่างชัดเจน เช่น ประโยคที่กล่าวว่า 

“เมื่อเกิดปัญญาย่อมมีสิ่งที่มนุษย์อุปโลกน์ข้ึนตามมา” 
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มีที่มาจากแนวคิดของเล่าจื้อ (老子)11  นอกจากนี้การ

ใช้ค�าว่า “ปัญญาที่แท้จริง” 「真の智」กับค�าว่า “คน

ที่แท้จริง” 「まことの人」ยังมีที่มาจากแนวคิดของ

จวงจื้อ (荘子) ดังที่กล่าวว่า “คนที่แท้จริงย่อมตามมา

ด้วยปัญญาที่แท้จริง (ละข้อความ) คนท่ีแท้จริงใน

อดตีกาลเป็นผูท้ีไ่ม่คดิต่อต้านอปุสรรค ไม่รูส้กึเห่อเหมิไป

กับความส�าเร็จ”12    นอกจากนี้ยะซุระโอะกะ โคซะกุ 

(安良岡康作, 1967, pp.183-191) ยังได้พิจารณา

ส�านวนว่า “คนทีแ่ท้จริงเป็นผูท้ีไ่ม่ได้มปัีญญา ไม่ได้มคีณุ

ความด ีไม่ได้มฝีีไม้ลายมอื และไม่ได้มชีือ่เสยีง” และ “แต่

เดิมทีคนที่แท้จริงไม่เอาตัวเองไปวางอยู่บนเส้นแบ่ง

ระหว่างความฉลาดหรือโง่เขลา การได้หรือเสียผล

ประโยชน์”  และวเิคราะห์ว่า “คนทีแ่ท้จรงิ” ทีถื่อพร้อม

ด้วย “ปัญญาที่แท้จริง” คือ บุคคลผู้วางตนอยู่เหนือการ

แบ่งแยก หรือการประเมินค่าทางสังคมจากปัจจัยด้าน

สติปัญญา คุณความดี และชื่อเสียงเกียรติยศ  

 จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญาท่ีแท้จริง” เกิดจากการ

ตระหนกัรู้ว่า ปัจจยัต่าง  ๆ ทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความเป็นเลิศทางสติปัญญาไม่สามารถน�ามาใช้ประเมิน

คุณค่าของมนุษย์ได้ สิ่งนั้นยังกลับกลายเป็นเครื่อง

พนัธนาการให้มนษุย์เกดิความยดึตดิ และก่อให้เกดิกเิลส

ในจิตใจ

2) ตอนที่ 130

 物に争はず、おのれを枉げて人に従ひ、我が

身を後にして、人を先にするにはしかず。(中略)

11 ประโยคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของเล่าจื้อ ใน “คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง” (『老子』)ตอนที่ 18 ชื่อตอน“เมื่อวิถีแห่งธรรมชาติดับสูญ”(大道

廃章) ดังความว่า “เมื่อวิถีแห่งธรรมชาติดับสูญ เมตตาและครรลองแห่งความถูกต้องจึงบังเกิด  เมื่อปัญญาปรากฏ สิ่งที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นจึงตามมา 
เมื่อพ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยาไม่รักใคร่ปรองดอง จึงต้องเร่งปลูกฝังความกตัญญู เมื่อบ้านเมืองระส�่าระสาย ผู้จงรักภักดีจึงได้ปรากฏตัว”(大道廃有

仁義　知恵出有大偽　六親不和有孝慈　国家昏乱有忠臣)

12 ส�านวนนี้ปรากฏใน “คัมภีร์จวงจื้อ” (『荘子』)ตอนดะอิโซฌิ ส่วนที่ 6 (大宗師編　六) ดังความว่า “คนที่แท้จริงย่อมตามมาด้วยปัญญา
ทีแ่ท้จรงิ แล้วคนเช่นไรจงึจะเรียกว่าคนทีแ่ท้จริง คนทีแ่ท้จริงในอดตีกาลเป็นผู้ท่ีไม่คดิต่อต้านอปุสรรค ไม่รู้สึกเห่อเหมิไปกับความส�าเรจ็ ไม่คดิวางแผน
การ คนเช่นน้ีต่อให้ประสบความล้มเหลวย่อมไม่เสียใจภายหลัง ต่อให้ประสบความส�าเร็จก็ไม่ล�าพองใจ  คนเช่นนี้แม้จะปีนขึ้นไปยังที่สูงย่อมไม่
หวาดหวั่น ลุยน�้าก็ไม่เปียกปอน ลุยไฟก็ไม่รุ่มร้อน  ผู้ใดรู้แจ้งจนเข้าถึงวิถีแห่งธรรมชาติย่อมเป็นดังที่ว่ามานี้” 「且有真人而後有真知　何謂真人

古之真人不逆寡　不雄成　不謨士　若然者　過而弗悔 當而不自得也　若然者 登高不慄 入水不濡入火不熱 是知之能登假於道者也　若此」

睦ましき中に戯るるも、人をはかりあざむきて、

おのれが①智のまさりたる事を興とす。これ又、

礼にあらず。されば、始め興宴よりおこりて、長

き恨を結ぶ類多し。これみな、争ひを好む失な

り。人に勝らん事を思はば、ただ学問して、その②智

を人にまさらんと思ふべし。道を学ぶとならば、

善に伐らず、輩に争ふべからずといふ事を知るべ

き故なり。大きなる職をも辞し、利をも捨つる

は、ただ学問の力なり。

 ไม่มสีิง่ใดจะเหนอืไปกว่าการไม่เข้าต่อสู ้ยอมอ่อนข้อ

ท�าตามผูอ่ื้น หรอืยอมให้ผูอ้ืน่ได้ก่อน ตวัเองไว้ทหีลงั (ละ

ข้อความ) ตอนเล่นกนัในกลุม่พวกพ้องทีส่นทิสนม เรามกั

วางแผนหลอกล่อคนอื่น และรู้สึกสนุกเมื่อรู้สึกว่าตนเอง

มี①ปัญญาเหนือกว่า  การกระท�าเช่นน้ีก็ถือว่าผิด

ธรรมเนยีมปฏบัิต ิ ด้วยเหตนุีเ้องจงึมบ่ีอยครัง้ทีง่านรืน่เรงิ

เริ่มต้นด้วยความสนุก  แต่จบลงด้วยความแค้นไปนาน

แสนนาน ทัง้หมดทีว่่ามานีคื้อผลเสียของการแข่งขนัแย่งชิง 

อย่างไรก็ตามหากคิดอยากจะเอาชนะคนอื่นให้ได้จริง ๆ  

ก็ควรตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความรู้ให้②ปัญญาน้ันเหนือ

กว่าผู้อื่น  นั่นเป็นเพราะเมื่อใดที่ได้เรียนรู้วิถี  ย่อมจะรู้

ว่าไม่ควรล�าพองไปกับส่ิงที่เป็นความดี หรือคิดต่อสู้

แข่งขันกับพวกพ้อง  การรู้จักวางมือจากต�าแหน่งหน้าที่

อนัสงูส่ง และยอมทิง้ผลประโยชน์นัน้ เป็นผลมาจากการ

ได้ศึกษาหาความรู้แต่เพียงเท่านั้น (หน้า 181 – 182)

 ในตอนที่ 130 มีค�าว่า “ปัญญา” ปรากฏอยู่ 2 แห่ง 

“ปัญญา”① คือ ปัญญาที่เกิดจากไหวพริบในการ

วางแผนเอาชนะผู้อื่น ฉะนั้นค�านี้จึงนับเป็นปัญญาที่
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13 แนวคิดของเล่าจื้อเรื่อง “การรู้จักพอ”ปรากฏใน “คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง”หลายตอน เช่น ตอนที่ 44 มีค�ากล่าวว่า “ผู้รู้จักพอ ย่อมไม่มีวันได้รับความ
อับอาย ผู้รู้จักหยุด ย่อมไม่มีวันตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย” (知足不辱　知止不殆)

เกี่ยวข้องกับความสามารถ  ส่วนค�าว่า “ปัญญา”② คือ 

ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ “วิถี” และท�าให้ตระหนักรู้

ว่า “ไม่ควรล�าพองไปกับสิ่งที่เป็นความดี หรือคิดต่อสู้

แข่งขันกับพวกพ้อง” ควร “รู้จักวางมือจากต�าแหน่ง

หน้าทีอ่นัสงูส่ง และยอมทิง้ผลประโยชน์”  ส�าหรบัค�าว่า 

“วิถี” นั้น ทะมุระ เก็นจิ (田村憲治, 1989, pp.64-65)

ได้พิจารณาควบคู่กับค�าว่า “วิถีท่ีแท้จริง”「まことの

道」 และชี้ว่า ท้ังสองค�าน้ีสะท้อนแนวคิดของเต๋าเช่น

เดียวกับค�าว่า “คนที่แท้จริง” และ “ปัญญาที่แท้จริง” 

ในตอนที ่38   รวมทัง้ยงัมนียัยะชีถ้งึ “สิง่ทีอ่ยู่เหนอืความ

นึกคิดของมนุษย์” (人間の思慮を越えたもの)และ

เป็น “ลักษณะการด�าเนินชีวิตที่เป็นอิสระโดยไม่ถูก

พันธนาการจากสิ่งใด” (何者にも束縛されない閑暇

な中に生を生きる在り方) ฉะนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้

ว่า การเรียนรู้ “วิถี”  ที่ท�าให้เกิด“ปัญญา”② นั้นไม่ได้

เป็นเพียงการศึกษาศาสตร์ความรู ้เท่าน้ัน แต่ต้อง

ตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งท่ีมนุษย์ปรารถนาเพื่อให้ตนอยู่เหนือ

กว่าผู้อื่น อาทิ เช่น คุณงามความดี หรือความรู้ความ

สามารถ  ล้วนแล้วแต่เป็นเครือ่งพนัธนาการชีวิตของผูค้น

ในสังคมทั้งสิ้น

 จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ปัญญา”② เป็นปัญญาจากการ

ศึกษาจนเข้าถึง “วิถี” และท�าให้ตระหนักได้ว่า มนุษย์

ควรปลดปล่อยตนเองให้เป็นอสิระจากเครือ่งพนัธนาการ

ทางสังคม ฉะนั้นค�าว่า“ปัญญา”② จึงอาจกล่าวได้ว่ามี

ความหมายสอดคล้องกับค�าว่า “ปัญญาท่ีแท้จริง” ใน

ตอนที่ 38

3) ตอนที่ 140

 身死して財残る事は、智者のせざるところな

り。よからぬ物蓄へ置きたるもつたなく、よき物

は、心をとめけんとはかなし。（中略）朝夕なく

てかなはざらん物こそあらめ、その外は何も持た

でぞあらまほしき。

 การทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ทั้ง ๆ ท่ีร่างจากโลกนี้ไปแล้ว 

ไม่ใช่การกระท�าของผู้มปัีญญา การเกบ็สะสมของไม่มค่ีา

นับเป็นเรื่องไร้สาระ  หรือแม้หากเป็นของดีมีค่า ก็ชวน

ให้เศร้าใจเมือ่คดิไปว่าจติใจของผูน้ัน้คงมคีวามยดึตดิอยู่

กระมงั (ละข้อความ) ฉะนัน้แล้วส่ิงทีจ่�าเป็นต้องใช้ในชวิีต

ประจ�าวันก็พึงมีไว้ ทว่าสิ่งอื่นใดนอกจากนั้นอย่าได้ถือ

ครองไว้เลยจะเป็นการด ี  (หน้า 195 – 196)

 เคง็โกต�าหนกิารทิง้มรดกไว้ภายหลงัเสยีชวีติว่าไม่ใช่

การกระท�าของ “ผู้มีปัญญา” สาเหตุเป็นเพราะการเก็บ

ของด้อยค่าไว้เป็นมรดกย่อมท�าให้ผูเ้สยีชีวติถูกมองว่าท�า

เรื่องไร้สาระ  หรือในทางกลับกันหากมรดกนั้นเป็นสิ่งมี

ค่า ผู้นั้นก็จะถูกมองว่ามีความยึดติด ในตอนท้ายเค็งโก

ยงัได้เตอืนไม่ให้ถอืครองสิง่ของเกนิจ�าเป็น จากค�าวจิารณ์

ดังกล่าวท�าให้วิเคราะห์ได้ว่า การรู้จักพอและขจัดความ

ยึดติดภายในจิตใจเป็นคุณสมบัติของ “ผู ้มีปัญญา” 

นั่นเอง 

 จะเหน็ได้ว่าเค็งโกน�าเสนอค�าว่า “ปัญญา” โดยเชือ่ม

โยงกบัการละทิง้กเิลสและความยดึตดิ ซึง่สะท้อนให้เหน็

ถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา รวมทั้งแนวคิดของเล่าจื้อ

เรื่อง “ความรู้จักพอ”13  ด้วยเช่นกัน

4) ตอนที่ 175

 （前略）この世にはあやまち多く、財を失

ひ、病をまうく。（中略）後の世は、人の智恵を

うしなひ、善根を焼くこと火のごとくして、悪を

増し、万の戒を破りて、地獄におつべし。(後略）

 (ละข้อความ) (คนเมา) ขณะมชีวีติอยูใ่นชาตนิี ้มกัก่อ

เรือ่งราวจนต้องสูญเสียทรพัย์สิน หรอืไม่กล้็มหมอนนอน

เส่ือ (ละข้อความ) เม่ือปัญญาแห่งความเป็นคนสูญสิ้น  

ความชัว่ร้ายย่อมทวมีากขึน้จนเป็นเหตใุห้ศลีทัง้หมดขาด

สะบั้น  เปรียบประดุจไฟที่เผาผลาญรากเหง้าแห่งความ

ดีให้มอดไหม้  คนเช่นนี้ย่อมต้องตกนรกในชาติหน้าเป็น

แน่แท้  (ละข้อความ)  (หน้า 220)
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 เคง็โกน�าเสนอผลเสยีจากการเมาสรุาทีพ่บเหน็ได้ใน

ชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงผลพวงท่ีน�าไปสู่การ

สูญเสีย “ปัญญาแห่งความเป็นคน” อันเป็นต้นตอของ

การก่อกรรมชั่ว เป็นที่น่าสังเกตว่า เค็งโกน�าเสนอค�าว่า 

“ปัญญา” ร่วมกับค�าท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ

แนวคิดทางพุทธศาสนาหลายค�า ดังจะเห็นได้จากค�าว่า 

“ชาตนิี”้ “ชาตหิน้า” “ศลีขาด” “รากเหง้าแห่งความดี” 

“ตกนรก” ฉะนัน้จงึอาจตคีวามได้ว่าค�าว่า “ปัญญา” ใน

ที่นี้หมายถึง สติสัมปชัญญะที่ควบคุมการกระท�าดีหรือ

ชั่ว ซึ่งส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ท้ังในชาติน้ีและชาติหน้าตาม

แนวคิดทางพุทธศาสนา

 โดยสรุปความหมายอื่นๆของค�าว่า “ปัญญา” ใน

เรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”สามารถสรุปได้เป็น 2 ประการ

ดังนี้ 

  1) ปัญญาที่ชี้ถึงสติสัมปชัญญะที่ควบคุมให้มนุษย์

ก่อกรรมดี หรือกรรมชั่วตามแนวคิดทางพุทธศาสนาดัง

ปรากฏในตอนที่ 17514  

  2) ปัญญาทีช่ีถ้งึภาวะของการปล่อยวาง  ซึง่จะเกดิ

ขึ้นได้เมื่อมนุษย์ตระหนักรู้ถึงพันธนาการทางสังคมท่ีก่อ

ให้เกิดความยึดติดภายในจิตใจ ดังปรากฏในตอนที่ 38  

130 และ 140  การน�าเสนอปัญญาดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นถึงอิทธิพลจากแนวคิดของเต๋า รวมท้ังแนวคิดทาง

พุทธศาสนาด้วยเช่นกัน15 

 หากย้อนกลับไปพิจารณาค�าว่า “ปัญญา” ของคน

ชราในตอนที ่131 จะเหน็ได้ว่าเคง็โกช้ีว่าปัญญาเกดิจาก 

“การรู้จกัประมาณก�าลงัของตนและวางมอืทนัทหีากเป็น

สิง่ทีเ่กนิก�าลงั” 「おのが分を知りて、及ばざる時は

速かにやむ」และไม่ควรฝืนท�าตามธรรมเนยีมในสงัคม

ที่มักแสดงความขอบคุณผู้อื่นโดยท�าสิ่งที่เกินก�าลังของ

ตน “หากจะมคีนมาถอืโทษโกรธเคอืงกใ็ห้คดิเสยีว่าความ

ผิดอยู่ที่ตัวผู้นั้น” 「許さざらんは、人の誤りなり」

จากบทวจิารณ์ดังกล่าวท�าให้วเิคราะห์ได้ว่า ปัญญาทีเ่คง็

โกกล่าวถึงน้ีนอกจากจะชี้ถึงการรู้จักความพอดีแล้ว ยัง

หมายถงึภาวะของการปล่อยวางจากธรรมเนยีมปฏบิตัทิี่

สังคมเป็นผู้ก�าหนด  ฉะนั้นลักษณะของปัญญาในตอนที่ 

131 จึงอาจกล่าวได้ว่ามีความสอดคล้องกับนัยยะความ

หมายของปัญญาในแบบที่ 2)  

 ส�าหรับค�าว่า “ปัญญา” ของคนชราในตอนที่ 172  

เค็งโกได้ชีใ้ห้เห็นถงึสภาพจติใจคนชราทีก่่อให้เกดิปัญญา

ว่า “คนชราสภาพจติใจมกัอ่อนล้าลง (ละข้อความ) จติใจ

ไม่อ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบ ความรู้สึกสงบนิ่งลงเอง

ตามธรรมชาติ จึงมักไม่ท�าสิ่งใดที่เกินจ�าเป็น”  「 精神

おとろへ（中略）感じ動く所なし。心おのづから

静かなれば、無益のわざをなさず」 ต่างจากคน

หนุ่มสาวที่ “มักมีนิสัยเลือดร้อน หวั่นไหวต่อสิ่งที่มา

กระทบ จิตใจเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา มักหาเรื่องท�าลาย

ตวัเอง”「血気うちにあまり、心、物にうごきて、

情欲多し。身を危めて砕けやすき」 จากการเปรยีบ

เทียบจิตใจของคนทั้งสองวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

กิเลส จะเห็นได้ว่าคนชรามีภาวะจิตใจที่สงบนิ่งและไม่

หวั่นไหวต่อกิเลส  ปัญญาของคนชราในตอนทึ่ 172 จึง

ใกล้เคียงกับปัญญาในแบบที่ 2 ) กล่าวคือ ปัญญาที่เกิด

จากจิตใจที่ปล่อยวาง อย่างไรก็ตาม ปัญญาของคนชรา

ก็มีข้อแตกต่างจากปัญญาในแบบที่ 2 ) เช่นกัน  ดังจะ

เห็นได้ว่าปัญญาของคนชราในตอนที่ 172  ไม่ใช่ภาวะ

การปล่อยวางที่เกิดจากการเข้าถึง “วิถี” หรือการ

ตระหนกัรูถ้งึเครือ่งพนัธนาการทางสงัคมดงัเช่นตอนอืน่ ๆ    

หากแต่ปัญญาของคนชราเกดิจาก “สภาพจติใจอ่อนล้าลง” 

「 精神おとろへ」 ซึ่งส่งผลให้ “ความรู้สึกสงบนิ่งลง

เองตามธรรมชาติ” 「心おのづから静かなれ」 จะ

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธรรมชาติเป็นผู้แปรเปล่ียนให้

สภาพจิตใจของมนุษย์อ่อนล้าลงตามกาลเวลา จนก่อให้

เกิดภาวะของการปล่อยวางหรอืปัญญาข้ึนได้เอง  ฉะนัน้

จงึอาจกล่าวได้ว่าปัญญานีก่้อเกดิจากธรรมชาต ิกล่าวคอื

เป็น “ปัญญาอันเกิดจากความชรา”

14 ความหมายนี้อาจกล่าวได้ว่า ใกล้เคียงกับค�าจ�ากัดความในพจนานุกรมดะอิจิรินที่ชี้ถึงความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี
15 ความหมายของปัญญาประเภทนี้นับได้ว่าใกล้เคียงกับค�าจ�ากัดความในพจนานุกรมดะอิจิริน ที่ชี้ถึงสภาพจิตใจที่ละจากกิเลส
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 โดยสรุปเม่ือพจิารณาความหมายของค�าว่า “ปัญญา” 

ของคนชราในตอนที่ 131 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

“ปัญญา” อันเป็นลักษณะเด่นของคนชราที่ปรากฏใน

ตอนที ่172 เปรียบเทยีบกับค�าว่า “ปัญญา” ในตอนอืน่ ๆ  

ตลอดเรือ่งพบว่า ค�าว่า “ปัญญา” ของคนชราทัง้ในตอน

ที ่131 และ 172 มีนยัยะสอดคล้องกับค�าว่า “ปัญญา” ทีช่ี้

ถึงภาวะของการปล่อยวางเช่นเดียวกัน  หากแต่ค�าว่า 

“ปญัญา” อันเป็นลกัษณะเด่นของคนชราในตอนที่ 172  

มข้ีอแตกต่างจากตอนอืน่ ๆ  ตรงประเดน็ทีม่าของปัญญา 

กล่าวคอื ปัญญาไม่เพยีงเกดิจากการตระหนกัรูข้องมนษุย์ 

หากแต่ยงัก่อเกดิขึน้มาได้เองตามธรรมชาตเิมือ่มนษุย์เข้า

สู่วัยชรา เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากท่ีเค็งโกน�าเสนอ 

“ปัญญาอันเกิดจากความชรา” ไว้ในตอนที่ 172 แล้วก็

ไม่ได้กล่าวถึงคนชราอีก สิ่งน้ีอาจชี้ให้เห็นว่า การได้ค้น

พบปัญญาอันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ ท�าให้เค็ง

โกมองเหน็ความหมายทีแ่ท้จรงิของการใช้ชวีติในวยัชรา

ได้ในที่สุด

7. บทสรุป

 ในเรือ่ง “ท์ซเุระสเุระงซุะ” เคง็โกได้น�าเสนอมุมมอง

ที่มีต่อคนชราไว้ในแง่มุมต่าง ๆ สรุปได้เป็น 4 ประเด็น 

คอื สภาพร่างกาย ความสมัพนัธ์กบัสงัคม ความสามารถ 

สภาพจิตใจ จากการพิจารณาลักษณะการน�าเสนอจะ

เห็นได้ว่า เค็งโกกระตุ้นให้คนชราตระหนักถึงสิ่งท่ีควร

ปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัย โดยเริ่มพิจารณาจากลักษณะ

ภายนอกทีป่รากฏให้เหน็ได้อย่างชดัเจนจากสายตาก่อน 

จากนั้นจึงเน้นสิ่งที่อยู ่ลึกลงไปภายในจิตใจมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตคือ ในตอนที่ 172 เค็งโกไม่

ได้น�าเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือกระตุ้นการ

ตระหนักรู้ของคนชรา หากแต่ได้เปรียบเทียบลักษณะ

ธรรมชาติของคนชรากับคนหนุ่มสาว จนท�าให้เค็งโกค้น

พบบ่อเกดิแห่งปัญญาแบบใหม่  เดมิทปัีญญาอาจก่อเกดิ

จากการที่มนุษย์ตระหนักรู ้และปล่อยวางจากเครื่อง

พันธนาการที่ก่อให้เกิดความยึดติดภายในจิตใจ หากแต่

เมื่อเข้าสู่วัยชรา ธรรมชาติจะแปรเปลี่ยนให้ร่างกายและ

จิตใจมนุษย์อ่อนล้าลง ในขณะเดียวกันความสงบนิ่งที่

บังเกิดขึ้นมาในจิตใจก็จะท�าให้มนุษย์เกิดการปล่อยวาง  

กล่าวคือ การก่อเกิดภาวะของปัญญาได้นั่นเอง การ

ปล่อยให้ชวีติมนษุย์เป็นไปตามธรรมชาตนิัน้แม้จะปรากฏ

มมีาแต่เดมิในแนวคดิของเต๋า อย่างไรกต็ามการเชือ่มโยง

วถิธีรรมชาตเิข้ากบัแนวคิดเรือ่งปัญญาจนน�าไปสู่การค้น

พบบ่อเกิดแห่งปัญญาแบบใหม่ กล่าวคือ “ปัญญาอนัเกดิ

จากความชรา” นั้น สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิด

ของเคง็โกทีส่ามารถพจิารณาสิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างลุม่ลกึและ

หลากมติ ิลกัษณะมุมมองดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากการ

ทีเ่ค็งโกครองสมณเพศ และในขณะเดยีวกันกไ็ด้มบีทบาท

ในวงการวรรณกรรมของราชส�านัก ท�าให้เขาได้ซึมซับ

แนวคิดที่หลากหลายไม่จ�ากัดเพียงแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาเท่านั้น นอกจากนี้สภาพสังคมท่ีเต็มไปด้วยการ

ต่อสูแ้ย่งชงิอ�านาจ กอปรกบัอายขุองเคง็โกทีก้่าวเข้าสูว่ยั

ชรายังอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เขาพยายามปลดปล่อย

ตนเองออกจากพันธนาการทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

และมองหาความหมายทีแ่ท้จรงิของการใช้ชวิีตในวัยชรา

ตามวิถีแห่งธรรมชาติก็เป็นได้



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

เอกส�รอ้�งอิง (References)

[1] Hideo, K. Yasuaki, N. Kousaku, Y. (1971). Shimpensenshūnihonkotenbungakuzenshū Hōjōki,  

 Tsuerezuregusa, Shōbōgenzōzuimonki, Tannishō [The Collections of Japanese Classical  

 Literature Hōjōki, Tsuerezuregusa, Shōbōgenzōzuimonki, Tannishou]. Tokyo: Shōgakkan.

[2] Hiroyuki, I. (1973). Tsurezuregusa ni okeru seishun no shudai to rōnen no jikaku [The topic  

 of youth and the awareness of elder person in Tsurezuregusa]. Seijōkokubungakuronshū,  

 6, 103-129.

[3] Jiwon, H. (2003). “Tsurezuregusa” ni mirareru rōjin to wakamono - Dai hyakunanajūni dan  

 wo chūshin ni - [ The elder person and the youth in “Tsurezuregusa” – Focus on passage  

 172nd–]. Baikōgakuindaigaku Nihonbungakkai, 38, 23-31.

[4] Kenji, T. (1989). Makoto no michi–Ju Butsu Rōsō– [The way of truth–Confucianism, Buddism,  

 Taoism–]. Kokubungaku kaishaku to kyouzai no kenkyū, 34-3, 60-66.

[5] Kousaku, Y. (1967). Tsurezuregusazenchuushaku jōkan gekan [An annotated edition of  

 Tsurezuregusa Volume1, 2]. Tokyo: Kadogawashoten.

[6] Mitsuji, F Hiroshi, K. (2004). Rōshi Sōshi sekaikotenbungakuzenshuu [Laozi Zhuangzi The  

 Collections of World Classical Literature ]. Tokyo: Chikumashobou.

[7] Naoko, O. (1978). “Tsurezuregusa” to Rōsōshisō [“Tsurezuregusa” and Laozi, Zhuangzi’s  

 thought]. Miyagigakuinjoshidaigaku, 13, 45-52.

[8] Seiko, S. (1961). “Hōjōki” “Tsurezuregusa” ni okeru mujōkan no hikaku [The comparison  

 of impermanence in“Hōjōki”and“Tsurezuregusa”]. Miyagigakuenkokubungakkai, 19, 15-21.

[9] Shizuo, N. (1984). Kenkō no rōjinron ni tsuite- [Concerning Kenkō’s theory of the elder  

 person]. Kokubungaku kaishaku to kanshō, 30-12, 51-56.

[10] Yuko, S. (2005). Kenkō – tsuyu mo wagami mo okidokoro nashi [Kenkō– No place for neither  

 dewdrop nor myself ]. Tokyo: Minervashobō.

__________________________________________________________________________________

หน่วยงานผู้แต่ง: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Affiliation: Faculty of Arts, Silpakorn University

Corresponding email: patpirom@hotmail.com



กานท์ธิดา บุญปาน และ นรีนุช ดำารงชัย  |  Gantida Boonpan & Nareenoot Damrongchai 23

บทคัดย่อ

งานวจิยัช้ินนีศ้กึษาลกัษณะความเปลีย่นแปลงของการน�าเสนอภาพลักษณ์ตวัละครหญงิในละคร

โทรทัศน์ญีปุ่น่ยคุร่วมสมยั เพือ่ค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างการบญัญัตกิฎหมายความเท่าเทยีมทาง

เพศกับอทิธพิลท่ีมีต่อสงัคม โดยน�า “กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่าง

เพศ” (The Equal Employment Opportunity Law 1985 - 男女雇用機会均等法) และ 

“กฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสงัคมทีมี่ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ” (Basic Law for a Gender-Equal 

Society, 1999 - 男女共同参画社会基本法) มาเป็นกรอบเวลาในการวจิยั โดยผู้วจิยัได้ท�าการ

เก็บข้อมลูละครทีไ่ด้รบัความนยิมระหว่างปี ค.ศ. 1977 ถงึ ปีค.ศ. 2016 จ�านวน 300 เรือ่ง น�ามา

จ�าแนกตามช่วงปีทีอ่อกอากาศเป็น 6 ช่วงเวลา และจ�าแนกหวัข้อวเิคราะห์ออกเป็น 5 ประเด็น 

ได้แก่ เพศของตวัละครเอก การท�างานของตวัละครหญงิ ระดบัหรอืต�าแหน่งของตัวละครหญงิใน

ทีท่�างาน สถานภาพการสมรสของตวัละครหญิง และลกัษณะนสิยัของตวัละครหญงิ พบว่าการ

บญัญัตกิฎหมายทัง้ 2 ฉบบั มีความสมัพนัธ์อย่างชัดเจนต่อการน�าเสนอเพศของตวัละครเอก และ

สถานภาพการท�างานของตวัละครหญิง นอกจากนีย้งัพบว่าภาพลักษณ์ของสตรญีีปุ่น่ทีน่�าเสนอใน

ละครญีปุ่น่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โดยกลายเป็นผู้หญงิท�างานทีม่บีทบาทในสังคม มคีวามมัน่ใจ 

และมภีาวะความเป็นผูน้�ามากข้ึน อย่างไรกด็ ี ในเบือ้งลกึยงัปรากฏความไม่เท่าเทยีมอยูบ้่าง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัระดบัหรอืต�าแหน่งในการท�างาน ทีแ่ม้ว่าจะพบว่ามกีารน�า

เสนอภาพของสตรทีีท่�างานเพิม่มากขึน้ แต่ส่วนมากยงัไม่ได้รบัต�าแหน่งหรอืความรบัผดิชอบทีส่งู
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Abstract

This research studies a relationship between the enforcement of gender equality 
laws and the images of women’s character reflected in contemporary Japanese 
drama by using the enforcement of the Equal Employment Opportunity Law 
(EEOL), 1985 and the Basic Law for a Gender-Equal Society (BLGES), 1999 as the 
time frame. Researchers used ideas about changing women’s roles in Japan and 
the relationship between mass communication and society to guide the study. 
300 high-rating Japanese trendy dramas from 1977 to 2016 has been collected and 
analyzed. The study distinguished 5 subjects for analysis: the protagonist’s gender, 
the women’s character role, the level or position of the women’s characters that 
were working, the character of the women’s marital status, and the personality of 
the women characters. This study found that the enforcement of EEOL and BLGES 
influences the image of Japanese women represented in Japanese drama. Since 
the enforcement of the laws, Japanese women have been reflected in dramas 
more as working women with more power in society. In addition, the women’s 
characters have been presented as being able to rely more on themselves, 
having their own opinions, and having more leadership than previous images. 
However, even though there are more working women represented in Japanese 
dramas nowadays, there are still some inequality reflected, especially regarding 
the position and roles of women in workplace since not many of them are in 
high-ranking positions.

The Effect of Gender Equality Laws on

the Presentation of Women’s Images 

in Contemporary Japanese Drama
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Japanese drama, Gender Equality Law, women’s image, Japanese society,

media and society
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1. บทน�า

บทบาทชายหญิงในสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่ง

ประเทศญี่ปุ ่นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว ได้ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนในลักษณะของการที่

ผูช้ายเป็นฝ่ายท�างานนอกบ้าน ในขณะทีผู่ห้ญงิท�าหน้าที่

เป็นผู ้ดูแลภารกิจเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ทั้งน้ี

เนือ่งจากผูช้ายจ�าเป็นต้องท�างานหนกัเพือ่พฒันาประเทศ 

ดังนั้นความรับผิดชอบในการดูแลบ้านท้ังหมด จึงกลาย

เป็นเป็นหน้าทีข่องฝ่ายหญงิโดยปรยิาย ดงันัน้ค่านยิมต่อ

บทบาทของผู้หญิงในช่วงการสร้างฟื้นฟูประเทศ จึงให้

ความส�าคัญกับความเป็นแม่และภรรยาท่ีดี มากกว่า

บทบาทของการเป็นผู้หญิงท�างาน ซ่ึงลักษณะของการ

แบ่งแยกบทบาทชายหญงิดงักล่าว นบัได้ว่าเป็นลกัษณะ

เด่นประการหนึ่งของญ่ีปุ ่นในยุคก้าวกระโดดทาง

เศรษฐกิจก็ว่าได้

อย่างไรก็ดีภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลก

ครัง้ทีส่องเป็นต้นมา ความเคลือ่นไหวในการเรยีกร้องเพือ่

สิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศมีมากย่ิงข้ึน จนน�า

ไปสู่การบัญญัติกฎหมายท่ีมีความเก่ียวข้องกับประเด็น

ดังกล่าวที่ส�าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการให้

โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ (the Equal 

Employment Opportunity Law - 男女雇用機会均

等法) ในปี ค.ศ. 1985 เพื่อสร้างให้เกิดการปฏิบัติที่เท่า

เทยีมกนัในพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน เช่น การจ้างงาน การก�าหนด

เงินเดือน การเลื่อนต�าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การ

ก�าหนดการเกษยีณอาย ุหรอืการเลกิจ้าง เป็นต้น รวมถงึ

การบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความเท่า

เทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal 

Society - 男女共同参画社会基本法) ขึ้นในปี ค.ศ. 

1999 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมท่ีเคารพสิทธิ

มนุษยชนระหว่างชายและหญิงอย่างแท้จริง 

การบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับความเท่าเทยีม

ระหว่างชายและหญิงข้างต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทชายและหญิงในประเทศญี่ปุ่นยุค

ร่วมสมัย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความ

จรงิจงักับการด�าเนนินโยบายสนบัสนนุให้ผูห้ญงิเข้ามามี

ส่วนร่วมในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้

ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรมากยิ่งขึ้นใน

ปัจจบุนั ภาพการเปลีย่นแปลงไปของบทบาทของผูห้ญงิ

ในสังคมญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย จึงเป็นอีกหน่ึงประเด็นที่มี

ความน่าสนใจในการท�าการศึกษา

งานวิจัยชิ้นนี้จัดท�าขึ้นเพื่อทบทวนภาพการ

เปลีย่นแปลงไปของบทบาทผูห้ญงิในสงัคมญ่ีปุน่ ผ่านการ

ศึกษาการน�าเสนอของละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น เนื่องจาก

ละครโทรทัศน์เป็นส่ือหน่ึงที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้

เป็นอย่างด ีท�าให้ผู้ชมได้รูจ้กัสังคมมากขึน้ เข้าใจค่านยิม

ในสงัคมได้มากขึน้ ได้เห็นวถิชีวีติการด�าเนนิชวีติของผูค้น

ในสังคมมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัท�าหน้าท่ีเป็นสือ่กลางทีท่�าให้

เข้าใจสภาพสังคมทีแ่ท้จรงิมากยิง่ขึน้ (ฉัตรรว ีคูหาวชิานนัท์, 

2009) นอกจากนี้โทรทัศน์ยังท�าหน้าที่ ส่ือสารกับ

ประชาชน โดยถ่ายทอดความคิด ค่านิยม และทัศนคติ

ต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาของละคร สะท้อนสิ่งที่มีอยู่และเป็น

อยูใ่นสงัคมให้คนได้รบัรู ้ตลอดจนสามารถเป็นเครือ่งมอื

หนึ่งในการสร้างภาพแห่งความเป็นจริงในสังคมขึ้นมา

ใหม่ด้วย (วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2001) ดังน้ันจึง

อาจกล่าวได้ว่าละครโทรทัศน์เปรียบเสมือนกระจก

สะท้อนภาพสังคมแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

รูปแบบการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา

บทบาทของตัวละครเพศหญิงในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นต้นมา โดยใช้ช่วงเวลาของการ

บัญญัติกฎหมายส�าคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

ทั้ง 2 ฉบับที่ได้ระบุข้างต้น มาเป็นกรอบเวลาส�าคัญที่ใช้

ในการวิจัย โดยหวังว ่าการศึกษาดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงของสังคมญี่ปุ ่นในยุคร่วมสมัย อีกทั้งยัง

สามารถส ่ง เสริมองค ์ความรู ้ด ้ านญี่ปุ ่น ศึกษาได ้

ไม ่มากก็น้อย
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2. วัตถุประสงค์

 เพ่ือศึกษาว่าการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้

โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ (the Equal 

Employment Opportunity Law - 男女雇用機会均

等法) และกฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความเท่า

เทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal 

Society - 男女共同参画社会基本法) ส่งผลต่อการน�า

เสนอภาพลักษณ์ของตัวละครผู้หญิงในละครโทรทัศน์

ญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไร

3. แนวทางการด�าเนินการวิจัย

 ผู ้วิจัยเ ร่ิมต ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

ด�าเนินการวิจัย ตลอดจนเพื่อน�ามาใช้ก�าหนดประเด็น

หวัข้อส�าคญัทีจ่ะให้เป็นแนวทางในการศกึษา จากนัน้ได้

น�าการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างาน

ที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ (The Equal Employment 

Opportunity Law, 1985 -男女雇用機会均等

法,1985) และกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความ

เท่าเทยีมกนัทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal 

Society, 1999 -男女共同参画社会基本法, 1999) มา

ใช้เป็นกรอบเวลาส�าคัญในการวิจัย โดยเก็บข้อมูลละคร

ย้อนไปถึงในปี ค.ศ. 1977 หรือ 8 ปีก่อนมีการบัญญัติ

กฎหมายความเท่าเทียมในการจ้างงานในปี ค.ศ. 1985 

เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลที่ได้ มาใช้เปรียบเทียบความแตก

ต่างของการน�าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครเพศหญิง

ก่อนและหลังการบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท�าการจ�าแนกช่วงปีท่ี

ออกอากาศละครออกเป็น 6 ช่วง ได้แก่

 • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ถึงปี ค.ศ. 1984 

เป็นช่วงเวลาก่อนการบญัญตักิฎหมายความเท่าเทยีมกัน

ในการจ้างงาน1 

 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ถึงปี ค.ศ. 1992 

เป็นช่วงเวลา 5 ปี หลังการบัญญัติกฎหมาย

 • ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึงปี ค.ศ. 1998 

เป็นช่วงเวลาก่อนบญัญตักิฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสงัคมที่

เท่าเทียมกันทางเพศ

 • ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2005 

เป็นช่วงเวลา 5 ปี หลังบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

สงัคมทีม่คีวามเท่าเทยีมกนัทางเพศ และหลงัการปรบัแก้

กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศ

 • ช่วงที่ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึงปี ค.ศ. 2012 

ภายหลังการปรบัแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�า

งานฯ ครั้งที่ 2

 • ช่วงที่ 6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึงปี ค.ศ. 2016 

ภายหลังการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ

ท�างาน ฯ ครั้งที่ 3

 นอกจากนี ้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้จ�าแนกประเด็นหัวข้อในการศึกษาออกเป็น ก) 

เพศของตวัละครเอก ข) สถานภาพการท�างานของตวัละคร

หญงิ ค) ต�าแหน่งของตวัละครหญงิในสถานทีท่�างาน ง) 

สถานภาพการสมรส และ จ) ลักษณะนสัิยของตวัละคร

เอกท่ีเป็นเพศหญงิ

 การรวบรวมข้อมลูเป็นการเกบ็ตวัอย่างตวัละครผู้หญงิ

จากละครโทรทศัน์ประเภท Trendy drama2  ทีไ่ด้รบั

ความนยิมสงูสดุของแต่ละปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1977-2016 รวม

ทัง้ส้ิน 300 เรือ่ง จากเว็บไซต์ nendai-ryuukou.com ซึง่

2 ละครโทรทัศน์แนว Trendy drama เป็นละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1980 โดยในช่วงแรกจะน�าเสนอที่จะดึงดูดความสนใจของวัย
รุน่ (Youth) เป็นหลกั ละครแนว Trendy drama ในช่วงนีจ้ะพดูถงึรปูแบบการใช้ชวีติในเมอืง มีความทันสมยั เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกายโดดเด่น เป็นการ
สะท้อนการบรโิภควตัถขุองวยัรุน่ญีปุ่น่ แต่ในช่วงปี 1991 ละครแนว Trendy drama ได้เปล่ียนลักษณะเนือ้เรือ่งท่ีเป็นการเน้นการน�าเสนอภาพความ
เป็นอยู่ของคนหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรน เพื่อความรัก มิตรภาพ การท�างานและความฝัน โดยมักมีฉากอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น โตเกียว เป็นต้น (Iwabuchi, 
2002 อ้างถึงใน ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์, 2009, น.4) นอกจากนี้ ละครแนว Trendy drama เป็นละครโทรทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตประจ�าวันของคน
ญี่ปุ่นทั่วไป ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ (สุภาวรรณ วรรธนะศุภกุล, 2007 อ้างถึงใน ฉัตรวดี คูหาวิชานันท์, 2009, น.4)

1  ช่วงเวลาก่อนการบัญญัติกฎหมายความเท่าเทียมในการจ้างงาน ระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-1984 ก�าหนดจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ nendai-
ryuukou.com ที่มีข้อมูลละครโทรทัศน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977
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เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแส

นิยมในประเทศญี่ปุ ่นตั้งแต่ยุค 1950 จนถึงปัจจุบัน 

ประกอบกบัการเกบ็รายละเอยีดเกีย่วกับละครแต่ละเรือ่ง

ผ่านเว็บไซต์และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่วเิคราะห์

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของการน�าเสนอภาพลกัษณ์และ

บทบาทของตวัละครผูห้ญงิในละครโทรทศัน์ญีปุ่น่ 

4. การทบทวนวรรณกรรม

 (1) ก�รเปลีย่นแปลงไปของบทบ�ทสตรใีนญีปุ่น่

แนวความคิดของคนญ่ีปุ่นต่อผู้หญิงท่ีผ่านมามักมองว่า

ผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิง ท�าให้ในสังคมญี่ปุ่นมีการ

กีดกันการท�างานของผู้หญิง ผู้หญิงมักถูกสอนให้ขี้อาย 

ถูกอบรมอย่างเข้มงวด และถูกกีดกันไม่ให้แสดงความ

สามารถหรือท�าอะไรท่ีมากกว่าขอบเขตของการเป็นผู้

หญิง นอกจากนี้การจ�ากัดบทบาทของผู้หญิงยังสามารถ

เห็นได้ในเชิงภาษาศาสตร์อีกด้วย กล่าวคือ ผู้ชายญี่ปุ่น

มักเรียกภรรยาของตนว่า “คะนะอิ” (kanai: 家内) ที่มี

ความหมายว่าอยูใ่นบ้าน (ฉตัรว ีคหูาวชิานนัท์, 2009, น.

18-23) ซ่ึงหากตีความจากมุมมองด้านภาษา ก็จะ

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในสังคมญี่ปุ่นนั้น มีการ

แบ่งแยกบทบาทของผูห้ญงิในสงัคมทีช่ดัเจนเพยีงใด จาก

บทบาทที่ถูกก�าหนดขึ้นอย่างชัดเจน ในฐานะผู้ที่ต้องท�า

หน้าทีด่แูลบ้านและครอบครวัอย่างดทีีส่ดุ ส่งผลให้ผูห้ญงิ

ในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให้ความ

ส�าคัญกับการแต่งงานเป็นอย่างมาก การแต่งงานเป็น

เสมอืนเป้าหมายในชวีติของผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิแต่งงานไป

แล้ว ผู้หญิงจะอุทิศตนในการเป็นภรรยา รวมถึงในการ

เป็นแม่อย่างเต็มที่เพื่อความสุขของครอบครัว รวมถึงผู้

หญิงจะตระหนักอยู ่เสมอว่ากิจกรรมทางสังคมนอก

ครอบครวัเป็นสิง่ทีภ่รรยาไม่ควรไปเก่ียวข้องด้วย (ชนดิา 

ตั้งถาวรสิริกุล, 1998, น.33)

 เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปถึงระบบครอบครัวพื้น

ฐานในสงัคมญ่ีปุ่นทีเ่รยีกว่า ระบบอิเอะ (家) ทีเ่ป็นระบบ

ที่ถือผู้ชายเป็นหลัก พ่อบ้านจะเป็นผู้ถือรายได้ทั้งหมด

จากกิจการครอบครัว เป็นผู้มีอ�านาจทั้งหมดเรื่องค่าใช้

จ่ายในบ้าน ในเรื่องค่าใช้จ่ายประจ�าวัน ภรรยาจะเป็นผู้

จดัการด้วยเงนิตดิกระเป๋าจ�านวนไม่มากนกั ลูกผู้หญงิไม่

ได้เป็นที่ต้องการในด้านการสืบเชื้อสายในสังคมญี่ปุ่น

ตามระบบอเิอะ และมสีถานะเพยีงผู้ดแูลงานบ้าน งานเรอืน

เท่านั้น เนื่องจากลักษณะจารีตประเพณีท่ีผู้หญิงต้อง

แต่งงานออกไปอยูก่บัครอบครวัอืน่ ดงันัน้สิง่ทีค่รอบครวั

คาดหวังจากลูกสาวก็คือ ให้ดูแลงานบ้าน หรือออกไป

ท�างานในโรงงานทีต้่องการเพยีงแรงงานหญิงเงนิเดอืนต�า่ 

ซึ่งด้วยโครงสร้างเช่นนี้เอง ท�าให้เกิดแรงงานหญิงที่เข้า

มาท�างานในอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นจ�านวนมาก และมี

บทบาทส�าคัญในการสร้างอุตสาหกรรมญี่ปุ่นขึ้นในช่วง

เวลาถัดไป (บุญยง ชื่นสุวิมล แปลจาก Fukutake 

Tadashi, 1995, น.22-29)

 ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง 

อตัราประชากรทีเ่ข้าไปใช้แรงงานในโรงงานมเีพิม่ขึน้จาก

ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 70 กล่าวคอื สังคมญีปุ่่นได้เปล่ียน

จากสังคมท่ีมีผู้ประกอบอาชีพในระดับครอบครัวไปเป็น

สังคมที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีสมาชิกที่ใช้แรงงานใน

โรงงานอตุสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จ�านวนแรงงานทีเ่พิม่

ขึน้นี ้หมายรวมถงึจ�านวนแรงงานหญงิด้วยเช่นกนั ขณะ

เดียวกันภายหลังจากที่สงครามโลกส้ินสุดลง ได้มีการ

เรยีกร้องความเสมอภาคของชายหญงิอย่างเป็นรปูธรรม 

และมีจ�านวนแรงงานหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ ยคุทีเ่ศรษฐกจิญีปุ่น่เจรญิเตบิโตอย่างก้าว

กระโดด (บารนี บุญทรง, 2004, น.45-47) โดยจาก

เอกสารประกอบการประชมุการปรบัโครงสร้างภาษ ีครัง้ที่ 

18 ของกระทรวงการคลงัญีปุ่่น ณ วนัที ่3 กนัยายน ค.ศ. 

20153  พบว่ามีอัตราแรงงานสตรีมีจ�านวนลดลงจาก

ร้อยละ 28.69 มาอยู่ที่ร้อยละ 23.52 จากจ�านวน

ประชากรท้ังหมด ณ ช่วงเวลานัน้ แต่เหน็ได้อย่างชดัเจน

ว่าจ�านวนผูห้ญงิทีอ่อกไปท�างานนอกบ้านทีเ่ป็นลกัษณะ

3  ค้นเมือ่ 18 ธนัวาคม 2017, จาก http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/11/17/27zen18kai2.pdf
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ต�ร�ง 1 ก�รเปลีย่นแปลงจำ�นวนผูห้ญงิทำ�ง�นต�มตำ�แหน่งง�นเทยีบกบัจำ�นวนประช�กรทัง้หมดจ�กเอกส�ร 

   ประกอบก�รประชุมก�รปรับโครงสร้�งภ�ษี ครั้งที่ 18 ของกระทรวงก�รคลังญี่ปุ่น (2015, น.3-5)

ของนายจ้างเพิม่สงูขึน้เกือบเท่าตวั และจากเอกสารฉบบั

นีย้งัระบอุกีว่าไม่ปรากฏจ�านวนของนายจ้างทีเ่ป็นผู้หญงิ

จนมาถึง ปี ค.ศ. 1970 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 

เป็นต้นมา พนกังานหญงิกม็จี�านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

และในปัจจุบัน จ�านวนพนักงานหญิงมีจ�านวนเป็น 1 ใน 

3 ของจ�านวนแรงงานทั้งหมด

 ข้อมลูจากเอกสารดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าภายหลงั

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสังคมและโครงสร้างครอบครัว จากที่ผู้ชายเคย

เป็นใหญ่และได้เปรยีบ กลายมาเป็นโครงสร้างของความ

สมัพนัธ์ในครอบครวัทีม่คีวามเสมอภาคระหว่างชายหญงิ

มากยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสถานะของผู้หญิงได้ถูก

ยกระดับขึ้น 

 แต่อย่างไรก็ดี บารนี บุญทรง (2004, น.45-46) 

พบว่า ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมา อปุสรรค

ส�าคัญที่ท�าให้ผู ้หญิงญี่ปุ่นท่ีท�างานประจ�าไม่สามารถ

ท�างานได้อย่างต่อเนือ่ง ม ี3 ประการ ได้แก่ 1.) กฎหมาย

และวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น 2.) ทัศนคติทาง

สังคมของญี่ปุ่น และ 3.) ภาระทางครอบครัว ในทาง

กฎหมายนั้น แม้ว่ารัฐบาลญ่ีปุ่นได้ออกกฎหมายว่าด้วย

การให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ เพื่อ

เป็นการปกป้องผู้หญิงและสวัสดิการของผู้หญิง แต่ใน

ขณะเดียวกัน การออกกฎหมายน้ีก็เป็นการกีดกันเรื่อง

ความเท่าเทียมในการจ้างงานในทางอ้อมด้วย เนื่องจาก

การให้โอกาสการท�างานเพ่ือความเท่าเทียมกันน้ันได้

ยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ที่เคยมีของผู้หญิง เช่น สิทธิในการลา

คลอดบุตร เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น

ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�างานคอื การมอีภิสิทธิ ์3 ประการ

ปี ทำ�ง�นที่บ้�น เจ้�ของกิจก�ร น�ยจ้�ง ผู้บริห�ร

1955 53.06% 15.71% 31.24% 0%

1975 25.23% 14.10% 58.76% 1.91%

คือ การจ้างงานตลอดชีพ การเล่ือนต�าแหน่งและปรบัเงนิ

เดอืนตามอาวโุส และสมาชกิภาพในสหภาพแรงงานของ

บริษัท โดยผู้หญิงมักถูกแบ่งเป็นพนักงานแรงงานเสริม

หรือในสายงานธุรการ ซึ่งไม่เข้าข่ายในการรับอภิสิทธิ์ 3 

ประการข้างต้น 

 จากการศึกษาของบารนี (2004, น.51-53) ยังพบ

ว่าทัศนคติทางสังคมของญี่ปุ ่นที่ส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของผู้หญิงญี่ปุ่น มีทั้งสิ้น 4 ประการ คือ 

 ก) ทศันะเรือ่งการแต่งงาน ผู้หญงิญีปุ่น่ในช่วงหลัง

สงคราม มองว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากกว่าการ

หางานท�าและนิยมแต่งงานก่อนอายุ 25 ปี 

 ข) ทัศนะเรื่องการศึกษา คนญี่ปุ่นมองว่าผู้หญิงไม่

จ�าเป็นต้องมีการศึกษาสูงเท่ากับผู ้ชาย เพราะเม่ือ

แต่งงานมีครอบครัวก็ต้องให้ความส�าคัญกับครอบครัว

เป็นอันดับแรก 

 ค) ทัศนะเรื่องการท�างาน โดยมีค่านิยมว่าผู้หญิง

ควรลาออกจากงานเมือ่แต่งงานหรอืมลีกู ท�าให้ผูบ้รหิาร

บรษิทัมกัมองว่าผู้หญงิมคีวามมุง่ม่ันและอทุศิตวัเพือ่การ

ท�างานได้ไม่เท่าผู้ชาย 

 ง) ทศันะเรือ่งการเป็นแม่บ้าน กล่าวคอืผูช้ายมหีน้า

ทีท่�างานนอกบ้าน ในขณะทีผู่ห้ญงิต้องดแูลกจิการต่าง ๆ 

ภายในบ้าน 

 ส�าหรับภาระทางครอบครัวท่ีผู้หญิงญ่ีปุ่นต้องรับ

ผดิชอบ ประกอบด้วยภาระงานบ้าน ตลอดจนภาระการ

ดูแลลูกและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผล

ให้ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่สามารถท�างานนอกบ้านได้อย่างต่อ

เนือ่งนัน่เอง และมกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองผูห้ญงิว่าจะ

ต้องเป็น “ภรรยาที่ดี แม่ที่ฉลาด” (นโยบายภาครัฐในปี 
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ค.ศ. 1899)  โดยมุง่ไปทีค่วามสภุาพอ่อนโยน ความถ่อมตน 

และส่งเสริมผู้ชายในเรื่องของการศึกษา การเลี้ยงดูลูก 

ดูแลบ้าน และผู้สูงอายุเป็นการท�างานเพื่อชาติ รัฐบาล

พยายามสร้างต้นแบบของผูห้ญิงใหม่ผ่านทางค่านยิมต่าง ๆ 

และยังได้ออกประกาศว่าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่

สามารถทีจ่ะแสดงความคดิเห็นส่วนตวัได้ในปี 1887 จนมา

ถึงปี 1945 ผู ้หญิงญี่ปุ ่นจึงได้รับสิทธิทางการเมือง

เท่าเทียมกับผู้ชาย

 ข้อมลูข้างต้นท�าให้เหน็ความเปลีย่นแปลงบทบาท

ของผู้หญิงในสังคมญ่ีปุ่นท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม

มากขึ้น จากเดิมที่บทบาทในการเข้าสังคม การออกสู่

สงัคมภายนอกนอกบ้านเป็นหน้าทีข่องผูช้าย และผูห้ญงิ

มีหน้าที่ในการดูแลและจัดการภายในบ้านเพียงอย่าง

เดียว การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น

ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากปัจจัยในสังคมหลายประการ 

เช่น ความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม

ขึ้น ท�าให้ความต้องการแรงงานหญิงเพิ่มสูงข้ึนตามไป

ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฏอุปสรรคในการ

ท�างานของผู้หญิงอยู่หลายประการ รวมถึงทัศนคติใน

หลายประเด็น เช่น ทัศนะเรื่องการแต่งงานที่มีมาตั้งแต่

ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 หรอืทศันคตเิรือ่งการศกึษา

ในสงัคมญีปุ่น่ เป็นต้น ท�าให้การแสดงบทบาททางสงัคม

ของผู้หญิงยังไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มที่มากนัก

(2) กฎหม�ยกบัคว�มเท่�เทยีมของช�ยและหญงิใน 

 สังคมญี่ปุ่น

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความเท่าเทยีมกนัระหว่าง

ชายและหญงิในสงัคมญ่ีปุน่ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 

ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่า

เทยีมกนัระหว่างเพศ (男女雇用機会均等法) ได้รบัการ

บญัญตัข้ึิน เมือ่ปี ค.ศ. 1985 โดยกฎหมายฉบบัน้ีเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่นของรัฐบาลที่พยายามที่

จะพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสร้างความเท่า

เทียมกันในการจ้างงาน4  ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ได้มีการ

พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังอีก

ครั้งหนึ่ง เพื่อมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน

แก่ผู้หญิงที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

 การพิจารณาแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ เป็นการ

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อชายและหญิงในการจ้าง

งานอย่างเท่าเทียมกนั เนือ่งจากรฐับาลมองว่าหากสังคม

ญีปุ่น่เข้าสูส่ภาวะของการขาดแรงงาน ผูห้ญงิจะกลายมา

เป็นบุคลากรส�าคัญที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานดังกล่าว 

รัฐบาลจึงต้องหาแรงจูงใจหรือสิ่งตอบแทนที่จะกระตุ้น

ให้ผู้หญิงออกมาท�างานนอกบ้านมากยิ่งขึ้น ความเท่า

เทียมกันนี้ไม่ได้หมายรวมแค่การยกเลิกสิทธิความ

คุ ้มครองต่าง ๆ แต่รวมถึงสิ่งตอบแทน เช่นโอกาส

ก้าวหน้าในเงินเดือนและต�าแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึง

การได้รบัการยอมรบัจากเพือ่นร่วมงานในฐานะพนกังาน

ประจ�า (บารนี บุญทรง, 2004, น.46) 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 รฐับาลญีปุ่น่ท�าการปรบัแก้

กฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 โดยพยายามแก้ไข

ข้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ พยายามให้กฎหมายมผีล

บงัคบัใช้กบัแรงงานทกุคนแทนทีจ่ะบงัคบัใช้อยูท่ีแ่รงงาน

หญิงเท่านั้น พยายามขยายขอบเขตของกฎหมายเกี่ยว

กบัข้อบงัคบัในการเลือกปฏบิตัทิางอ้อม และออกข้อห้าม

ในการปฏิบตัใิดๆ ทีส่่งผลกระทบกบัผู้หญงิทีล่าดแูลบุตร

ทีภ่ายหลงัจากทีก่ลบัเข้ามาท�างานอกีครัง้ และในปี ค.ศ. 

2013 รฐับาลญีปุ่น่กไ็ด้ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย

ฉบับนี้อีกครั้ง โดยมีใจความส�าคัญได้แก่ การปรับ

ขอบเขตนิยามของการปฏิบัติที่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติ

ทางอ้อม การเพิ่มตัวอย่างการเลือกปฏิบัติทางเพศ การ

แก้ไขแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุกคามทางเพศ การก�าหนด

มาตรการเพื่อการป้องกันและรับมือหลังเกิดเหตุคุกคาม

4 ในปี ค.ศ.1972 มีการออกกฎหมายสวสัดกิารหญงิท�างานข้ึนแต่มวีตัถุประสงค์ขึน้เพือ่ปรับปรงุสวสัดกิารและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพือ่ให้ผูห้ญงิ
มคีวามสะดวกในการท�างานนอกบ้านควบคูไ่ปกบัการดแูลงานบ้านให้มากทีส่ดุ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเรือ่งการสร้างความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญงิ (บารนี 
บญุทรง, 2004, น.46)
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ทางเพศ และการ ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อควร

ระวังของนายจ้างในการบริหารเมื่อมีการจ้างงานแยก

ตามสายงาน (ปิยวรรณ อัศวราชันย์, 2016) 

 การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงมีแรง

จูงใจที่จะออกมาท�างานภายนอกมากข้ึน จนถึงในช่วง

กลางปี 1999 รฐับาลญ่ีปุน่ได้ออกกฎหมายอกีฉบบัได้แก่ 

กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความเท่าเทียมกันทาง

เพศ (男女共同参画社会基本法) โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่

สร้างความเท่าเทียมกัน สร้างการเคารพสิทธิของคนไม่

ว่าจะชายหรือหญิงให้เท่าเทียมและสร้างสงัคมทีช่ายหญงิ

มีส่วนรวมในการผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมให้มากยิง่ขึน้ ผลส�ารวจของกระทรวงกจิการภายใน

และการสื่อสารของญี่ปุ ่นจากเอกสารประกอบการ

ประชุมการปรับโครงสร้างภาษี ครั้งที่ 18 ปี ค.ศ. 2015 

พบว่า จ�านวนสตรีทีเ่ป็นประชากรแรงงานในปีค.ศ. 2013 

มีจ�านวน 28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.7 แสน

คน หรือร้อยละ 1.3 ซึ่งนับว่าเป็นจ�านวนสูงที่สุดในรอบ 

16 ปีทีผ่่านมา แสดงให้เหน็ว่าผูห้ญงิญีปุ่น่มแีนวโน้มทจีะ

ท�างานมากขึ้นแม้จะแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วก็ตาม 

จากยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่น (ฉบับแก้ไข) ปี 

ค.ศ. 2014 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายในการฟื้นฟู

ญี่ปุ่นเรื่องความเท่าเทียมกันของแรงงาน โดยจะเพิ่ม

จ�านวนผู ้หญิงท�างานและตั้งเป้าให้มีสตรีในระดับผู ้

บริหารมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี ค.ศ. 2020 โดย

ก�าหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของญีปุ่น่ เนือ่งจากภาวะของสงัคมผูส้งูอายุ

และสงัคมการขาดแคลนแรงงานทีร่นุแรงมากขึน้ในญีปุ่น่

5. ผลการวิจัย

 จากการเก็บตัวอย่างตัวละครผู ้หญิงจากละคร

โทรทศัน์ทีไ่ด้รบัความนยิมสูงสดุของแต่ละปี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1977-2016 รวมทั้งสิ้น 300 เรื่อง และน�ามาวิเคราะห์

ตามประเด็นหลักทั้ง 5 ของการวิจัย พบว่า ในประเด็น

เกี่ยวกับเพศของตัวละครเอก (ตาราง 2 และแผนภูมิ 1)  

นั้น ช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 ละครที่มีตัวละครเอกเป็น

เพศหญิงมีเพียงแค่ร้อยละ 15.38 เท่านั้น แต่หลังจากที่

ประเทศญ่ีปุน่ได้บญัญติักฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ

ท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 

พบว่าละครที่มีตัวละครเอกเป็นเพศหญิง มีเพิ่มสูงขึ้นถึง 

3 เท่า อยู่ที่ร้อยละ 48.84 หลังจากนั้นค่อย ๆ ลดลงมา

อยูท่ีร้่อยละ 36.67 ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 1993-1998 

ที่เป็นช่วงก่อนบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มี

ความเท่าเทียมกันทางเพศ และในปี ค.ศ. 1999 ที่มีการ

บัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความเท่าเทียม

กันทางเพศ และปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาส

การท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ก็ส่งผลกับละคร

โทรทศัน์อกีครัง้ โดยละครทีม่ตีวัละครเอกเป็นผู้หญงิเพิม่

ขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 41.18 และ

แม้ว่าในปี ค.ศ.2006-2012 ตัวเลขจะตกลงมาเล็กน้อย 

แต่ก็ได้ขยับสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.2013-2016 ภาย

หลงัจากทีม่กีารปรบัแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ

ท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศครัง้ที ่3 ในปี ค.ศ.2013 
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 ส�าหรับประเดน็เก่ียวกบั สถานภาพการท�างานของ

ตัวละครหญิง ( ตาราง 3 และแผนภูมิ 2) ในละคร

โทรทัศน์ญี่ปุ่นนั้น เม่ือพิจารณาละครท่ีได้รับความนิยม

ในแต่ละช่วงเวลาพบว่า ละครโทรทศัน์ในช่วงก่อนทีจ่ะมี

การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่

เท่าเทียมกันระหว่างเพศ หรือช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.

1977-1984 มีอัตราตัวละครหญิงท�างานอยู่ที่ร้อยละ 

53.85 และหลังจากท่ีมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการ

ให้โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ ในปีค.ศ. 

1985 พบว่าอตัราส่วนของตวัละครหญงิทีท่�างานนัน้เพิม่

ต�ร�ง 2 อัตร�ร้อยละของละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก

แผนภูมิ 1 อัตร�ร้อยละของละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ
ตัวละครเอก อัตร�ส่วนของละครที่มีผู้

หญิงเป็นตัวละครหลักผู้หญิง ผู้ช�ย

1977-1984 4 22 15.38%

1985-1992 21 22 48.84%

1993-1998 22 38 37.70%

1999-2005 28 40 41.18%

2006-2012 26 39 40.00%

2013-2016 17 22 43.59%

สูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 76.19 หลังจากนั้นลดลงเล็กน้อย

มาอยู่ที่ร้อยละ 71.67 และเมื่อกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

สังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศได้รับการบัญญัติขึ้น

ในปี ค.ศ. 1999 ตลอดจนมกีารแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ

ให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ก็ส่งผล

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับละครโทรทัศน์อีกครั้งเช่น

เดียวกันกับในประเด็นที่ 1 (เพศของตัวละครเอก) โดยมี

อัตราส่วนของตัวละครหญิงที่ท�างานเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่

ร้อยละ 82.35 หลังจากนั้นพบว่าอัตราส่วนของจ�านวน

ตัวละครหญิงที่ท�างานมีลดลง แต่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก
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ต�ร�ง 3 อัตร�ร้อยละของตัวละครเอกเพศหญิงที่ทำ�ง�นเปรียบเทียบกับตัวละครเอกที่เป็นเพศช�ย

แผนภูมิ 2  อัตร�ร้อยละของตัวละครเอกเพศหญิงที่ทำ�ง�นกับตัวละครเอกที่เป็นเพศช�ยเปรียบเทียบกับ 

   ปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ
สถ�นภ�พก�รทำ�ง�นของตัวละครหญิง อัตร�ส่วนของละครที่มีตัว

ละครเอกที่เป็นผู้หญิง
ทำ�ง�นทำ�ง�น ไม่ทำ�ง�น

1977-1984 14 12 53.85%

1985-1992 32 10 76.19%

1993-1998 43 17 71.67%

1999-2005 56 12 82.35%

2006-2012 46 19 70.77%

2013-2016 33 6 84.62%

5 ระดบัหรอืต�าแหน่งของตวัละคร แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื 
1. ตวัละครระดบัล่าง คือ เจ้าหน้าทีธ่รรมดา ไม่ได้รบัมอบหมายหรอืมหีน้าทีค่วามรับผดิชอบมากนกั 
2. ตวัละครระดบักลาง คอื เจ้าหน้าทีใ่นระดับหัวหน้าหรือผูช่้วยผูจั้ดการ กล่าวคือเป็นตัวละครท่ีได้รบัมอบหมายหรอืมคีวามรบัผิดชอบ รวมถงึมผู้ีใต้บงัคับบญัชา
3. ตวัละครรระดบัสงู คือ เจ้าของกจิการ ผูบ้รหิารหรอืระดับจัดการทีไ่ด้รบัมอบหมายในการดแูลงานและผูบ้งัคบับญัชา

ครั้งในช่วงปี ค.ศ. 2013-2016 ซึ่งเป็นช่วงปีที่มีการปรับ

แก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียม

กนัระหว่างเพศคร้ังที ่3 โดยเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ 84.62 

 ในประเด็นเกี่ยวกับ ระดับหรือตำ�แหน่งของตัว

ละครหญิงในสถ�นที่ทำ�ง�น5  พบว่าตัวละครหญิงใน

ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีต�าแหน่งเป็นพนักงาน

ระดับล่างหรือเจ้าหน้าที่ธรรมดา ไม่ได้มีการมอบหมาย

หน้าที่หรือให้ด�ารงต�าแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากนัก 

(ตาราง 4 และแผนภูมิ 3) ซ่ึงหลังจากการบัญญัติ

กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกัน
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ต�ร�ง 4 อัตร�ร้อยละของตำ�แหน่งต่�งๆ ของตัวละครหญิงในสถ�นที่ทำ�ง�น

แผนภูมิ 3  อัตร�ร้อยละของตำ�แหน่งต่�งๆ ของตัวละครหญิงในสถ�นที่ทำ�ง�นเปรียบเทียบกับปีท่ี 

    บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ

ตำ�แหน่ง
อัตร�ส่วนของระดับหรือตำ�แหน่งของตัว

ละครหญิงที่ทำ�ง�น

พนักง�น
ระดับล่�ง

พนักง�น
ระดับกล�ง

ผู้จัดก�ร/
ผู้บริห�ร

พนักง�น
ระดับล่�ง

พนักง�น
ระดับกล�ง

ผู้จัดก�ร/
ผู้บริห�ร

1977-1984 11 0 3 78.57% 0.00% 21.43%

1985-1992 27 5 0 84.38% 15.63% 0.00%

1993-1998 37 3 3 86.05% 6.98% 6.98%

1999-2005 47 8 1 83.93% 14.29% 1.79%

2006-2012 32 10 4 69.57% 21.74% 8.70%

2013-2016 26 7 0 78.79% 21.21% 0.00%

ระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1985 พบว่าถึงแม้จะมจี�านวนของ

ตวัละครหญงิทีท่�างานในระดบักลางเพิม่ขึน้ แต่ส่วนมาก

ยังเป็นตวัละครระดบัล่างหรอืเจ้าหน้าทีธ่รรมดา แต่หลงั

จากทีม่กีารบญัญตักิฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสงัคมทีม่คีวาม

เท่าเทยีมกนัทางเพศ ในปี ค.ศ. 1999 ตลอดจนมกีารปรับ

แก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียม

กันระหว่างเพศในปี ค.ศ. 1997 พบความเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับต�าแหน่งของตัวละครหญิงในสถานที่ท�างาน 

กล่าวคือตัวละครหญิงที่ท�างานในระดับล่างลดลงเป็น

ล�าดับ ในขณะที่ตัวละครหญิงที่ท�างานในระดับกลางมี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ตัวละครหญิงที่อยู่ใน

ต�าแหน่งงานระดบัสงู กย็งัคงมตีวัเลขทีต่�า่มาก เมือ่เทยีบ

กับต�าแหน่งระดับล่างและกลาง
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 ส�าหรบัประเดน็เก่ียวกบั สถานภาพการสมรสของ

ตัวละคร พบว่าตัวละครหญิงมีสถานภาพโสดเพิ่มสูงขึ้น

จากช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 โดยภายหลงัจากการบญัญัติ

กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานท่ีเท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศ พบว่าอัตราส่วนของตัวละครหญิงท่ีไม่ได้

แต่งงานหรอืมคีรอบครวันัน้ เพิม่สงูข้ึนจากร้อยละ 38 ใน

ต�ร�ง 5 อัตร�ร้อยละของสถ�นภ�พก�รสมรสของตัวละครหญิง

แผนภูมิ 4 อัตร�ร้อยละของสถ�นภ�พก�รสมรสของตัวละครหญิงเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ
สถ�นภ�พ อัตร�ส่วนของสถ�นภ�พของตัวละครหญิง

โสด แต่งง�น ไม่ระบุ โสด แต่งง�น ไม่ระบุ

1977-1984 10 8 8 38.46% 30.77% 30.77%

1985-1992 24 12 6 57.14% 28.57% 14.29%

1993-1998 46 12 2 76.67% 20.00% 3.33%

1999-2005 50 13 5 73.53% 19.12% 7.35%

2006-2012 50 10 5 76.92% 15.38% 7.69%

2013-2016 27 10 2 69.23% 25.64% 5.13%

ช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 มาอยู่ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 2013-2016 กลับเห็นการ

เปล่ียนแปลงของตัวเลขอีกคร้ังหนึ่ง โดยอัตราส่วนของ

ตัวละครที่เป็นโสด ลดลงต�่ากว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ตัว

ละครที่แต่งงานกลับมีเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง 
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ต�ร�ง 6 อัตร�ร้อยละของลักษณะนิสัยของตัวละครเพศหญิง

แผนภูมิ 5 อัตร�ร้อยละของลักษณะนิสัยของตัวละครเพศหญิงเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ

ลักษณะนิสัย อัตร�ส่วนของลักษณะนิสัยของตัวละคร

เรียบร้อย
และเป็นผู้ต�ม

มั่นใจและ
มีคว�มเป็นผู้นำ�

เรียบร้อยและ
เป็นผู้ต�ม

มั่นใจและ
มีคว�มเป็นผู้นำ�

1977-1984 15 11 57.69% 42.31%

1985-1992 20 22 47.62% 52.38%

1993-1998 32 28 53.33% 46.67%

1999-2005 26 42 38.24% 61.76%

2006-2012 25 40 38.46% 61.54%

2013-2016 13 26 33.33% 66.67%

 ประเดน็สดุท้ายเป็นประเดน็เกีย่วกับ ลกัษณะนสัิย

ของตัวละครเอกที่เป็นเพศหญิง โดยจากการเก็บข้อมูล

เกีย่วกบัลกัษณะนสิยัของตวัละครหญงิในละครโทรทศัน์ 

พบว่ามีตัวละครหญิงที่มีนิสัยมั่นใจและมีความเป็นผู้น�า

เพ่ิมสงูขึน้เป็นล�าดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากการ

บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่า

เทียมกันระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1985 และกฎหมายพื้น

ฐานว่าด้วยสงัคมทีม่คีวามเท่าเทียมกนัทางเพศ ในปีค.ศ. 

1999 โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากปี ค.ศ. 1999 หรอื

ช่วงเวลาหลังบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มี

ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ และหลังการปรบัแก้กฎหมาย

ว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่าง



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

เพศ เป็นต้นมา พบว่าการน�าเสนอภาพลักษณ์ของตัว

ละครที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้น�า เพิ่มขึ้นอย่าง

ชดัเจนอย่างต่อเนือ่ง (ร้อยละ 52.38 ในช่วงปี ค.ศ. 1985-

1992 และร้อยละ 61.76 ในช่วงปี ค.ศ. 1999-2005 ตาม

ล�าดบั) จงึสามารถกล่าวได้ว่าอตัราส่วนของตวัละครหญงิ

ที่มีนิสัยมั่นใจในตัวเองและมีภาวะผู้น�านั้น แสดงให้เห็น

ว่าผูห้ญงิในสงัคมญีปุ่น่สามารถแสดงความเป็นตวัของตวั

เองได้และสามารถแสดงความคดิเหน็ในสงัคมได้มากขึน้

6. อภิปรายผล

 ผลจากการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การน�าเสนอภาพ

ลักษณ์ของสตรีในละครแนว Trendy Drama ของญี่ปุ่น

มีความเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงท่ีผันตามการ

บัญญัติหรือปรับแก้กฎหมายเก่ียวกับความเท่าเทียม

ระหว่างหญงิชายอย่างชัดเจนได้แก่ ประเดน็เกีย่วกบัเพศ

ของตวัละครเอก ซึง่มตีวัละครเอกทีเ่ป็นเพศหญงิเพิม่ข้ึน

ทุกคร้ังที่มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ประเดน็เกีย่วกบัสถานภาพการท�างานของตวัละครหญงิ 

โดยการน�าเสนอตัวละครหญิงที่ท�างานก็มีอัตราส่วนที่

เพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน

 ส�าหรับในประเดน็เกีย่วกับระดบัหรอืต�าแหน่งของ

ตวัละครหญงิในสถานทีท่�างาน สถานภาพการสมรสของ

ตัวละคร และลักษณะนิสัยของตัวละครเอกที่เป็นเพศ

หญิงนั้น แม้ว่าจะมีการน�าเสนอภาพของผู้หญิงท�างานที่

อยู่ในต�าแหน่งระดับกลางเพิ่มมากข้ึน แต่การน�าเสนอ

บทบาทของตัวละครเพศหญิงท่ีอยู ่ในต�าแหน่งสูงใน

องค์กร ก็ยังคงมีตัวเลขที่ต�่าอยู่เป็นอย่างมาก 

 นอกจากนี้การน�าเสนอภาพของผู้หญิงท�างานที่มี

สถานภาพโสด อีกทั้งมีความม่ันใจในตนเองและมี

ลักษณะของความเป็นผู้น�ามากขึ้นตามล�าดับ แต่ก็ไม่ได้

แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาของการบญัญตัิ

หรือปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียม

ระหว่างหญิงชายที่ชัดเจนแต่อย่างใด โดยมีแค่เพียง

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะนสัิยของตวัละครเอกเพศหญงิ

ที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้น�า ที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจนในช่วงปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ซึ่งอาจเป็นผลที่

สบืเนือ่งมาจากการบญัญติักฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสังคม

ที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศในปี ค.ศ. 1999 และการ

ปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่า

เทียมกันระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1997

 จากการวเิคราะห์ข้องต้นสรุปได้ว่า ละครโทรทศัน์

แนว Trendy Drama ในญี่ปุ่น น�าเสนอบทบาทของผู้

หญงิญีปุ่น่ทีเ่ปลีย่นแปลงผ่านเนือ้หาของละคร นอกจาก

นี้ เห็นได้ว่าการเพิ่มตัวละครเพศหญิงที่เป็นตัวแทนของ

ผู้หญิงท�างานให้มีมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่มีการบัญญัติ

หรือปรับแก้ข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับความเท่า

เทียมกันระหว่างหญิงชาย แต่การน�าเสนอภาพของผู้

หญงิทีป่ระสบความส�าเรจ็ระดบัสูงในฐานะผู้น�าองค์กรก็

ยงัคงมอียูต่�า่ และเหน็การเปลีย่นแปลงน้อยมาก อย่างไร

ก็ตาม ตัวเลขสถิติที่ลดลงหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายแต่ละช่วงนั้น ยังเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว
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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่ของของชาวญีปุ่น่สูงอายทุีพ่�านกั

ระยะยาว รวมถึงเพื่อหาข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชากร

ในงานวิจัยนี้คือชาวญี่ปุ่นที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พ�านักระยะยาวในในจังหวัดเชียงใหม่

มากกว่า 1 ปีขึ้นไป จ�านวน 38 ราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีประชุมกลุ่มแบบ Focus Group 4 ครั้ง 

โดยใช้รายการค�าถามแบบมีโครงสร้างที่อ้างอิงทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม 

(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) จากการศกึษาพบว่า

ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยในเชียงใหม่ ชาวญี่ปุ่นเหล่านี้รับรู้ว่า เชียงใหม่เป็น

จังหวัดที่มีความปลอดภัยในระดับ “มาก” ส่วนในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล คุณภาพ

การบรกิารของรฐั ความสะดวกด้านภาษาและข้อมลูทีส่ื่อสาร และบทบาทหรอืคุณค่าต่อสังคม

อยู่ในระดับ “ปานกลาง” แต่เม่ือได้มาท่องเที่ยวหรือพ�านักในเชียงใหม่และมีประสบการณ์

ตรงแล้ว ระดับการรับรู้ในทุกด้านมีค่ามากขึ้น ยกเว้นด้านบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมที่มีค่า

ลดลง ซ่ึงทางจังหวัดเชียงใหม่ควรรักษาการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีไว้และมุ่งพัฒนาในส่วนที่ยัง

ขาดไป โดยจัดให้สมาคมชาวญี่ปุ่นเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมของจังหวดัแล้วเกดิการสือ่สาร

แบบปากต่อปากในหมูช่าวญีปุ่น่เอง

พิชญลักษณ์ พิชญกุล
อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของ

กลุ่มชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว

 คำ� สำ�คัญ
การรับรู้, เชียงใหม่, ชาวญี่ปุ่นสูงอายุ, พ�านักระยะยาว 
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Abstract

This research studied the perception of senior Japanese “long-stayers” of Chiang 

Mai. The purpose of the study was to offer suggestions for the strategic planning of 

Chiang Mai Province. The population of this research was 38 Japanese individuals 

aged 60 years old and above that had been living in Chiang Mai for over one year. 

Four focus group sessions were arranged in order to gather the necessary data. 

A structured question list based on Rogers M. Everett’s diffusion of innovations 

theory was applied for the data collection. The study showed that the senior 

Japanese long-stayers had a good image of Chiang Mai in terms of safety, healthcare 

services, and language and communications at a high level; government services 

at a moderate level; and roles and values of the society at a low level. The 

researchers suggest that Chiang Mai Province encourage the senior Japanese 

living in Chiang Mai to be more active in local activities so that they can spread 

information about life in Chiang Mai among their peers.  

Senior Japanese Long-stayers’

Perception of Chiang Mai

Key words
perceptions, Chiang Mai, senior Japanese, long-stayers

Pichayalak Pichayakul
Adisak  Theeranuphattana

Faculty of Business Administration, Chiang Mai University
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1. บทน�า

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยให้ค�าจ�ากัดความของ

นกัท่องเทีย่วทีพ่�านกัระยะยาวว่า หมายถึง นกัท่องเทีย่วที่

พ�านกัอยูใ่นประเทศไทยเกิน 30 วนัข้ึนไป (ศูนย์ประสาน

การท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว  ส�านกังานพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2553) แผน

แม่บทพัฒนาธรุกจิลองสเตย์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ของกลุม่

จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 ได้ก�าหนด 4 จงัหวดั ได้แก่ 

เชยีงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัเป้าหมาย 

ทัง้น้ี จากการส�ารวจพบว่ากลุม่ธรุกิจลองสเตย์ ในจงัหวดั

เชียงใหม่มีจ�านวนมากท่ีสุด คือประมาณ 10,000 ราย 

แผนแม่บทพัฒนาธรุกิจลองสเตย์ ก�าหนดวสิยัทศัน์ในการ

พฒันาไว้ว่า “ภาคเหนอืตอนบน 1 เป็นต้นแบบการท่อง

เท่ียวแบบพ�านกัระยะยาวทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุ เพือ่การ

เรยีนรูว้ฒันธรรมล้านนา และมมีาตรฐานในระดบัสากล” 

และก�าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจลองสเตย์ 

กลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ไว้ 3 ประการ คือ 1. ขดีความสามารถในการแข่งขันการ

ท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวของกลุม่จังหวดัภาคเหนอื

ตอนบน 1 เพิม่ขึน้ 2. รายได้จากการท่องเทีย่วแบบพ�านกั

ระยะยาวของกลุม่ภาคเหนอืตอนบน 1 เพิม่ขึน้ 3. นกัท่อง

เทีย่วมคีวามประทบัใจต่อการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะ

ยาวตามวถิชีวีติในแบบวฒันธรรมล้านนา แหล่งท่องเทีย่ว 

และการบรกิารการท่องเทีย่วท่ีมุง่สูม่าตรฐานทีมี่คณุภาพ 

(แผนแม่บทพฒันาธุรกจิ ลองสเตย์ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 ส�านกังานท่องเทีย่ว

และกฬีาจงัหวัดเชยีงใหม่, 2559)

 ชาวญีปุ่น่กลุม่ลองสเตย์ (การพ�านกัระยะยาว) 

ในจงัหวดัเชยีงใหม่ยงัคงขยายตวัเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ทุกปี จากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�า

ประเทศไทย รายงานว่าในปี ณ เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2560 

มชีาวญีปุ่น่ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่จ�านวน 2,489 คน 

(สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุน่ประจ�าประเทศไทย, 2560) ทัง้นี้ 

จังหวัดเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้ง

วตัถปุระสงค์ในการดงึดดูชาวญีปุ่น่ให้เข้ามาพ�านกัอาศยั

ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ประการ คือ 1. เพื่อส่ง

เสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่พ�านักระยะยาวของนัก

ท่องเที่ยวที่มีก�าลังการใช้จ่ายสูง 2. เพื่อน�าเงินตราต่าง

ประเทศเข้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย 

3. เพื่อให ้เกิดการสร ้างงาน สร ้างรายได ้ในภาค

อตุสาหกรรม และภาคการบริการทีเ่กีย่วข้อง อนัจะท�าให้

เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 4. เพื่อขยายกลุ่ม

ตลาดนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ 5. เพื่อ

ส่งเสรมิให้เกิดการขยายตวัทางการท่องเทีย่วในพืน้ทีท่าง

เลือกอื่น (ฐิติพร ศรีอาภรณ์, 2560) จากการส�ารวจโดย

กงสุลญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเหตุผลชาวญี่ปุ่น

เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�านักอาศัยระยะยาว คือ 1. 

ความปลอดภัย  2. การรักษาพยาบาล  3. การบริการ

ของภาครฐั 4. ภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สาร  และ 5. บทบาท

หรือคุณค่าต่อสังคม (การเป็นอาสาสมัครในการท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่)  อย่างไรก็ตาม จากการ

ส�ารวจการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วลองสเตย์รวมถงึนกัท่องเทีย่ว

ทั่วไป พบข้อมูลส�าคัญว่ากว่า 80% ของนักท่องเที่ยวไม่

ทราบว่าภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพในการรองรับนัก

ท่องเที่ยวลองสเตย์ (กรวรรณ สังขกร, 2561)          

 จากความส�าคญัของชาวญีปุ่น่กลุม่ลองสเตย์และ

ปัญหาการขาดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพใน

การรองรบันกัท่องเทีย่วลองสเตย์ดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึ

สนใจศกึษาการกระจายการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่ในกลุม่

ชาวญีปุ่น่สงูอายทุีพ่�านกัระยะยาว โดยจะมุง่เน้นการศกึษา

ในประเดน็ ความปลอดภยั การรกัษาพยาบาล การบรกิารของ

ภาครฐั ภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สาร และบทบาทหรอืคณุค่า

ต่อสังคม อาทิ การเป็นอาสาสมคัรท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ของ

ชาวญี่ปุ ่นในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์และพฒันาการกระจาย

การรับรูไ้ด้อย่างเหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์

 2.1. เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับเชียงใหม่ของชาว

ญีปุ่น่สงูอายทุีพ่�านกัระยะยาวในประเดน็ ความปลอดภยั การ

รักษาพยาบาล การบริการของภาครัฐ ภาษาและข้อมูล

ที่สื่อสาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม

 2.2.  เพื่อหาข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยุทธ์

ของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการการเข้าพ�านัก

ระยะยาวของชาวญี่ปุ่น

 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ทฤษฎีการแพร่

กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations 

Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) โดยทฤษฎีนี้

เน้นความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม

เกดิขึน้จากการแพร่กระจายของสิง่ใหม่ ๆ  จากสงัคมหนึง่

ไปยงัอกีสงัคมหนึง่และสงัคมนัน้รบัเข้าไปใช้ สิง่ใหม่ ๆ  นี้ 

คอื นวตักรรม ซ่ึงเป็นทัง้ความรู ้ความคดิ เทคนคิ วธิกีาร 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์

ใช้ทฤษฎีนี้เพี่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับเชียงใหม่และการ

ยอมรับของชาวญี่ปุ ่นสูงอายุท่ีพ�านักระยะยาว ตาม

เหตุผลที่ชาวญี่ปุ ่นเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ�านัก

อาศัยระยะยาวที่เป็นผลจากการส�ารวจ โดยกงสุลญี่ปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่

 ตัวแปรหลัก 4 ประการในกระบวนการแพร่

กระจายนวตักรรมนี ้มดีงัน้ี (เอกคณติ เอีย่มภคัด,ี 2555)

 1. นวัตกรรม (Innovation) 

  นวตักรรมหมายถงึสิง่ใหม่ทีจ่ะแพร่กระจายไป

สู่สังคม นวัตกรรมที่จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับ

ของคนในสงัคมนัน้ โดยทัว่ไปประกอบด้วยส่วนส�าคญั 2 

ส่วน คอื ส่วนทีเ่ป็นความคดิและส่วนทีเ่ป็นวตัถ ุนวตักรรม

ใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ 

ระบบสงัคม และการรบัการส่ือสารแล้ว ตัวของนวัตกรรม

เองก็มีความส�าคัญ นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะมี

ลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมท่ีมีลักษณะตรงกัน

ข้ามกันกับลักษณะ 5 ประการต่อไปนี้มักจะเป็น

นวัตกรรมที่ที่ถูกยอมรับได้ยาก 

 • ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่ เข ้ามาแทนที่  

  (Relative Advantage) 

 • สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ  

  (Compatibility) 

 • มคีวามสลับซบัซ้อนไม่มากนกั (Complexity) 

 • สามารถแบ่งทดลองครัง้ละน้อยได้ (Trialability) 

 • สามารถมองเหน็หรอืเข้าใจได้ง่าย (Observability) 

 2. ก�รสื่อส�รโดยผ่�นสื่อท�งใดท�งหน่ึง  

  (Types of Communication) 

  หมายถงึการส่ือสารผ่านส่ือเพือ่ให้คนในสังคม

ได้รับรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อ

ระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านส่ือหรือ

ตวักลางใดตวักลางหนึง่ทีน่วตักรรมนัน้แพร่กระจายจาก

แหล่งก�าเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม 

 3. เวล�หรืออัตร�คว�มเร็วในก�รยอมรับ  

  (Time or Rate of Adoption) 

  เป ็นช ่วงเวลาที่ท�าให ้คนในสังคมได้รู ้จัก

นวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จาก

สิง่ทีม่อียูแ่ล้วมาใช้ในรปูแบบใหม่ เพือ่ท�าให้เกิดประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม

ต้องอาศัยระยะเวลาและมีล�าดับข้ันตอนเพื่อให้บุคคล

ปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ (A 

given time period) 

 4. ระบบสังคม (Social System) 

  สิ่งที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของ

สังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและ

การรับนวัตกรรม กล่าวคือ ระบบของสังคมสมัยใหม่จะ

เอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่

จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมบีรรทดัฐานและรบั

ค่านยิมของสงัคมทีส่นบัสนนุการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้า

มา สังคมกจ็ะยอมรบัได้ง่าย ส่วนสังคมโบราณหรอืสังคม
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ที่ติดยึดกับความเช่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นสังคมล้าหลังจะมี

ลกัษณะตรงกนัข้ามกบัสงัคมสมยัใหม่ ความรวดเรว็ของ

การแพร่กระจายและปรมิาณทีจ่ะรบันวตักรรมจงึเกดิได้

ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้ 

ก�รยอมรับนวัตกรรม 

 การยอมรับเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้น

ทางจิตใจภายในบคุคล เริม่จากได้ยนิในเรือ่งวทิยาการนัน้ๆ 

จนกระทัง่ยอมรับน�าไปใช้ในทีส่ดุ ซึง่กระบวนนีม้ลีกัษณะ

คล้ายกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการตดัสนิใจ (Decision 

Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ 

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้รบัรูห้รอืตืน่ตน (Awareness Stage) 

 เป็นขั้นเริ่มแรกที่น�าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ

สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับ

สิ่งใหม่ ๆ  (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

หรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่ง

การรับรู ้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท�าให้เกิด

ความอยากรูต่้อไป อนัเน่ืองจากมคีวามต้องการวทิยาการ

ใหม่ ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) 

 เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียด

เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ  เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปใน

ลกัษณะทีต่ัง้ใจแน่ชดั และใช้กระบวนการคดิมากกว่าขัน้

แรก ซึ่งในขั้นนี้จะท�าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือ

วิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจน

บรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อ

บุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือราย

ละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย 

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่� (Evaluation Stage)

 เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหา

วิทยาการใหม่ ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบ

ระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน�ามาใช้แล้วจะเป็น

ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดี

มากกว่าจะตดัสนิใจใช้ ขัน้นีจ้ะแตกต่างจากขัน้อืน่ ๆ  ตรง

ทีเ่กดิการตดัสนิใจทีจ่ะลองความคดิใหม่ ๆ  โดยบุคคลมกั

จะคดิว่าการใช้วทิยาการใหม่ ๆ  นัน้เป็นการเสีย่งไม่แน่ใจ

ถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม 

(Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจยิง่ขึน้ว่าสิง่ทีเ่ขา

ตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค�าแนะน�าให้

ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) 

 เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้นกับ

สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองกับส่วนน้อยก่อน 

เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหา

ข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือ

นวัตกรรมนั้น 

  ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนก�รยอมรบั (Adoption Stage)

 เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้

ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้

ทดลองปฏิบัติและได้รับประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 คณะผู้วิจัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (2551) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบที่พัก

แบบพ�านักระยะยาวที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย” 

ให้กับส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบ

เทียบการจัดการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวใน

ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สเปน 

สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย พบว่า ประเทศสเปน

ได้เปรียบประเทศไทยด้านระยะทางท่ีอยู่ใกล้ประเทศ

ต้นทางของนักท่องเที่ยวและความสะดวกในการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ ส่วนประเทศฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา

และออสเตรเลียจะได้เปรียบในเรื่องภาษา แต่มีข้อด้อย

ในเร่ืองค่าครองชีพและภูมิอากาศ  ส�าหรับประเทศ

มาเลเซียมีจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศไทย คือ การ

ให้บริการอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่ม
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ต้นความคิดที่จะหาสถานท่ีส�าหรับการพ�านักระยะ

ยาว กระบวนการตรวจลงตราและความสะดวกทุก

เร่ืองด้วยการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว อย่างไร

ก็ตาม ประเทศไทยสามารถจะพัฒนาให้เป็นประเทศ

ชั้นน�าส�าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีได้ เน่ืองจากมีอากาศ

ดี ภูมิประเทศสวยงามและหลากหลาย รวมทั้งการที่คน

ไทยส่วนใหญ่มีความเป็นมิตรและพร้อมที่จะให้บริการ

นักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังค้นพบว่าความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวมีความแตกต่าง

จากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในเรื่องท่ีพักท่ีต้องการเครื่อง

อ�านวยความสะดวกท่ีเหมือนกับการด�าเนินชีวิตประจ�า

วันของนักท่องเที่ยวเอง  ต้องการกิจกรรมที่หลากหลาย

เพือ่ให้การพกัผ่อนระยะยาวน่าสนใจ ความปลอดภยัต่อ

ชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ โดยผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้บริการที่ดีกับกลุ่มนักท่อง

เที่ยวแบบพ�านักระยะยาวเป็น 9 องค์ประกอบ คือ 1.) 

สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไป ทางสัญจร

และสถานที่จอดรถ 2.) โถงต้อนรับ ลิฟต์ 3.) ห้องพัก 

4.) ห้องอาหาร บริเวณประกอบอาหารและรับประทาน

อาหาร  5.) บริการเสริมอื่น ๆ 6.) บุคลากร 7.) ระบบ

ความปลอดภัย 8.) การจดัการทรพัยากรสิง่แวดล้อมและ

ความสัมพันธ์ชุมชน 9.) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

การ ราคาและการระบุบริการต่าง  ๆ

 งานวจัิยนีไ้ด้ระบวุ่าประเทศไทยมศีกัยภาพสงูใน

ด้านการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว โดยมีประเด็น

ส�าคัญท่ีจะต้องด�าเนินการ ประการแรก คือ การร่วม

มืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต่างสังกัดในภาครัฐที่จะ

ต้องพิจารณาหาทางให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก

มากที่สุดโดยไม่กระทบกับปัญหาความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของประเทศ ประการที่สอง จะต้องมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์จากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน

บริการการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาวที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานของประเทศไทยอย่างท่ัวถึงและหลากหลายรปูแบบ 

และประการสดุท้าย คอื การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ

กบัชุมชนเพือ่ให้ชมุชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่ว

กบัการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว ซ่ึงจะเป็นผลท�าให้

ชุมชนมีส่วนในการเผยแพร่สิ่งที่ดีและสงวนรักษาสิ่งที่

เป็นทรัพยากรโดยวิธีการที่ถูกต้อง

 วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ (2554) 

ท�าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ขยายเวลาพ�านักอยู่ของผู้พ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่” โดยท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง

ชาวญี่ปุ ่นที่พ�านักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จ�านวน 

100 คนและชาวไทย 30 คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่น

กลุ่มดังกล่าว พบว่า ระยะเวลาการพ�านักระยะยาวของ

ชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่เป็นเวลาประมาณ 6-10 ปี ส่วน

ใหญ่เป็นการพ�านักร่วมกันของคู่สามีภรรยาท่ีเกษียณ

แล้ว ทีอ่ยูอ่าศยัจะเป็นคอนโดมเีนยีมทีต่ัง้อยูใ่นเขตเมอืง

ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอยู่ระหว่าง 

10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ไม่รวมค่าที่พักมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�านัก เกิดจาก

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ

หลังเกษียณ ความประทับใจในเชียงใหม่ ลักษณะที่พัก

และท�าเลที่พักในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ยังมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจขยายเวลาพ�านัก ทราบแหล่งข้อมูลก่อนมา

พ�านักอยู่ที่เชียงใหม่จากสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเพื่อน

ชาวญี่ปุ่นที่รู้จัก ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาอยู่

ช่ัวคราวท่ีเชียงใหม่ และไม่มีเพื่อนคนไทยที่รู้จักก่อนมา

พ�านกัระยะยาวทีเ่ชยีงใหม่ พอมาพ�านกัได้ระยะหนึง่แล้ว

ก็สามารถประสานเครือข่ายทางสังคมร่วมกับชาวญี่ปุ่น

ด้วยกัน ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้พ�านัก

ระยะยาวชาวญีปุ่น่ในจงัหวดัเชยีงใหม่หรอืการสร้างกลุม่

เพื่อนที่เป็นผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นด้วยกัน การเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังกล่าวมีผลไม่มากนัก

ต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�านักในเชียงใหม่ แต่การเข้า

ร่วมหรอืการรวมกลุ่มนีน้�าไปสู่การเกดิกลุ่มเพือ่นใหม่ ซึง่



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

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจขยายเวลาในการพ�านกั ผลการ

ศึกษาชี้ให้เห็นตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่วางไว้เพราะ

การมกีจิกรรมให้เข้าร่วมโดยมคีนไทยเป็นคนกลางเชือ่ม

ต่อในระหว่างพ�านกัอยู ่กลบัไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ทีจ่ะขยายเวลาพ�านกั การเข้าร่วมกจิกรรมใด ๆ  ทีส่มัพนัธ์

กับสังคมเชียงใหม่นั้น เกิดจากการขอความร่วมมือจาก

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นส�าคัญ แต่

มีกลุ่มผู้พ�านักระยะยาวชาวญ่ีปุ่นจ�านวนหน่ึงท่ีต้องการ

สร้างความสัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่โดยแสดงตนเป็น

อาสาสมคัรในกจิกรรมต่าง ๆ  ปัญหาส่วนใหญ่ของผูพ้�านกั

ระยะยาวชาวญีปุ่น่ในจงัหวดัเชยีงใหม่จะเป็นปัญหาด้าน

อบุตัเิหต ุและการสือ่สาร เมือ่ประสบปัญหาส่วนใหญ่จะ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรอืมเีพ่ือนชาวญีปุ่น่ด้วยกนั คอย

ให้ความช่วยเหลอืในการแก้ปัญหาและสิง่ทีผู่พ้�านกัระยะ

ยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้รัฐบาลไทย

ช่วยเหลือมากที่สุดคือ การขยายหรือยืดอายุวีซ่าให้อยู่

เชียงใหม่ให้ได้นานขึ้น

 วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2550) ได้สรุปผลการส�ารวจ

ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ CLL (Chiang 

Mai Long Stay Life Club) ประจ�าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2550 ซึ่งได้ท�าการสอบถามกับนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ี

พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยว

ชาวญีปุ่น่ทีอ่าศยัพ�านกัระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่อายุ

เฉลี่ยประมาณ 60 ปี โดยที่มีรายได้ต่อปีส่วนใหญ่อยู่ใน

ช่วง 1 – 4 ล้านเยน หรือ 3 แสนบาท – 1.2 ล้านบาท 

(100 เยนเท่ากับ 30 บาท) โดยที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 1 – 3 แสนเยน หรอื 3 - 9 หมืน่บาท 

โดยส่วนมากจะมคีวามสามารถการใช้ภาษาอืน่นอกจาก

ภาษาญีปุ่น่ เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาไทยได้ในระดบั

ที่สามารถพูด สนทนาและอ่านประโยคอย่างง่ายหรือ

ประโยคทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัเท่านัน้ คนกลุม่นีป้ระมาณ

ร้อยละ 10 วางแผนที่จะอาศัยอยู่ในเชียงใหม่อย่างน้อย 

6 เดือน ถึง 1 ปี อีกร้อยละ 47 วางแผนจะอยู่ประมาณ 

1 – 3 ปี นอกนั้นวางแผนอาศัยอยู่มากว่า 3 ปี ส่วนมาก

ก่อนที่จะมาอยู่ระยะยาวจะเคยมาในฐานะนักท่องเที่ยว

และได้เคยส�ารวจสถานทีพ่�านกัระยะยาวก่อนทีจ่ะตดัสินใจ 

ในปัจจุบันอาศัยอยู่กับคู่สมรสถึงร้อยละ 67 อยู่คนเดียว

ร้อยละ 21 และอาศัยกับคนไทยร้อยละ 12 และร้อยละ 

50 ได้รับวีซ่าพ�านักระยะยาว (รหัส O-A)

 เหตุผลที่นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นตัดสินใจพ�านัก

ระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ 

1. ทางด้านภมิูศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ในการเดนิทางในประเทศภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

รวมทั้งสามารถเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ ่นได้ง่าย 

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสภาพอากาศและส่ิง

แวดล้อมเหมาะสมต่อการด�ารงชีวติและการท่องเทีย่ว 2. ทาง

ด้านเศรษฐกิจ พบว่าค่าครองชีพในจังหวัดเชียงใหม่ถูก

กว่าการด�ารงชีพในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสามารถแลก

เปลีย่นเงินตราได้สะดวก 3. ทางด้านสงัคมและวฒันธรรม 

พบว่า ผู้คนในจงัหวดัเชยีงใหม่มอีธัยาศัยดต่ีอชาวญีปุ่น่ มี

บรรยากาศของเมืองที่ไม่เครียด ไม่วุ่นวาย รวมทั้งขนาด

ของเมืองเหมาะสมต่อการใช้ชีวิต มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน ชาวญี่ปุ่นสามารถหาความเป็นส่วน

ตวัในการด�ารงชวีติได้มากกว่าในประเทศอืน่และสามารถ

เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้ตามที่ต้องการ

ซึ่งเหมือนกับการใช้ชีวิตในประเทศของตน 4. ทางด้าน

การด�ารงชวีติ พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวญ่ีปุน่ทีพ่�านกัระยะ

ยาวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถซื้อหาอาหาร เครื่องปรุง

อาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยได้ง่าย และสามารถท�างาน

อดเิรกหรอืท�างานอาสาสมคัรในเชียงใหม่ได้ง่าย  5. ทาง

ด้านการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้เหตุผลเกี่ยว

กับการท่องเที่ยว คือ การใช้บริการสนามกอล์ฟ รวมทั้ง

เดนิทางท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วได้หลากหลายและ

สะดวกสบาย 6. ทางด้านอื่น ๆ พบว่าการยื่นขอวีซ่าเข้า

ประเทศมีความสะดวกสบายและได้ง่าย พร้อมทั้งสถาน

ที่พักมีส่ิงอ�านวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและมี

สังคมชุมชนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่จ�านวนหนึ่ง
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 ในด้านสถานท่ีพ�านักการพ�านักระยะยาวของ

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

คือ คอนโดมีเนียมร้อยละ 39 อพาร์ตเมนต์ร้อยละ 22  

บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ร้อยละ 39 โดยนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่อาศัยในเขตอ�าเภอเมืองประมาณร้อยละ 66 

ในการเลือกที่พักอาศัยนั้น สิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ

เป็นอันดับต้น ๆ  คือ  ท�าเลที่ใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต โรง

พยาบาล และสถานทีอ่อกก�าลงักาย ปัญหาทีพ่กัทีม่กัพบ 

คือ การไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และ

ระบบโทรทัศน์ไม่มีช่องสัญญาณ NHK ส�าหรับด้านการ

ด�ารงชีวิตเกี่ยวกับอาหาร พบว่า ส่วนมากจะประกอบ

อาหารเช้าและอาหารเยน็เอง ส่วนอาหารกลางวนัมกัหา

ซื้อรับประทานนอกบ้าน โดยจะนิยมรับประทานอาหาร

ญี่ปุ่นมากกว่าอาหารประเภทอื่น 

 ในด้านสิ่งความอ�านวยความสะดวกของจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า คนกลุ ่มนี้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ควร

ปรับปรุงเร่งด่วน คือ สภาพของถนนที่ช�ารุด รถประจ�า

ทาง ปัญหาทางมลภาวะทางน�า้ (น�า้เสยี) เสยีงดงัรบกวน 

รวมทั้งปัญหาทางด้านขยะ ส่วนปัญหาหมอกควันก็ยัง

เป็นปัญหาที่ชาวญี่ปุ ่นคิดว่าอยู่ในระดับรุนแรง สิ่งที่

ชื่นชมคือ เรื่องความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และ

แทบจะไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรม

 ในด้านด้านการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติประมาณร้อย

ละ 58.4 รองมาด้วยการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ ร้อยละ 27 ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตทิีน่ยิมท่องเทีย่ว คอื เส้นทางดอยอนิทนนท์ ตาม

ด้วยเส้นทางของแม่รมิ และเส้นทางดอยสเุทพ-ปุย โดยมีค่า

ใช้จ่ายต่อครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 6,000 บาท ส�าหรับ

สถานทีท่่องเทีย่วทางศลิปวฒันธรรม และประวติัศาสตร์

จะนิยมท่องเที่ยวในเขตอ�าเภอเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายต่อ

ครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 6,200 บาท และสถานท่ีท่อง

เทีย่วทางด้านกจิกรรม-กีฬา นยิมท�ากจิกรรมการตกีอล์ฟ 

และนั่งช้าง โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งคิดเป็นเงินประมาณ 

2,400 บาท ในการเลือกสถานที่พักระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวจะนิยมเลือกพักตามโรงแรม เนื่องจากมีความ

ปลอดภัย และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเดินทางได้

สะดวก 

5. นิยามศัพท์

 การรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ หมายถึง การรับรู้ใน 5 

ด้าน ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัย  2. การรักษา

พยาบาล  3. การบริการของภาครัฐ 4. ภาษาและข้อมูล

ที่สื่อสาร  และ 5. บทบาทหรือคุณค่าต่อสังคม (การเป็น

อาสาสมัครในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่)            

 ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว หมายถึง ชาว

ญีปุ่น่ทีอ่ายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ทีพ่�านกัระยะยาวในจงัหวดั

เชียงใหม่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

6. ขอบเขตของการศกึษาและวิธกีารด�าเนินการวิจัย

 6.1 ขอบเขตก�รศึกษ�

  การวจิยันีเ้น้นศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่

ของชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาวในประเด็น ความ

ปลอดภัย การรักษาพยาบาล การบริการของภาครัฐ 

ภาษาและข้อมูลที่ส่ือสาร และบทบาทหรือคุณค่าต่อ

สังคม โดยท�าการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบกับเชิง

ปรมิาณเพือ่ให้ได้ค�าตอบเชงิลึกจากการให้ข้อมลูของกลุ่ม

ตัวอย่างในการด�าเนินการ Focus Group ที่ชัดเจนที่สุด

 6.2 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

  1. ประชากรในงานวิจัยนี้หมายถึงชาวญี่ปุ่น

สงูอายทุีพ่�านักในจงัหวดัเชยีงใหม่ในลกัษณะเป็นผูพ้�านกั

ระยะยาว 

  2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวญี่ปุ่นสูง

อายุที่พ�านักในจังหวัดเชียงใหม่นานกว่า 1 ปีขึ้นไปและ

พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ จ�านวน 38 ราย ทั้งนี้ 

คณะผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ช่วยวิจัยชาวญี่ปุ่นซ่ึงอาศัยอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดให้
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29 รายและไม่มบีตุร 9 ราย อาศัยอยูใ่นเชียงใหม่ 1 – 10 

ปี 29 ราย และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 9 ราย มีผู้ที่คาดว่า

จะอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่ต่อไปอกีอย่างน้อย 1 – 20 

ปี 17 ราย และ 21 ปีขึ้นไป 12 ราย ส่วนอีก 9 รายยังไม่

ได้ตดัสนิใจ ทัง้นี ้จากจ�านวนผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมด มมีากถึง 

30 รายที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกที่มาอยู่อาศัย

ในลักษณะอยู่พ�านักระยะยาว ส่วนอีก 8 รายเคยอาศัย

ในลั กษณะพ� านั กระยะยาวที่ อื่ นมาก ่ อน  อาทิ 

กรุงเทพมหานคร สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง บราซิลและ

นิวซีแลนด์ เหตุผลหลัก ๆ ที่ชอบจังหวัดเชียงใหม่เพราะ

ผู้คนจิตใจดี อากาศดี (ไม่หนาว)  ค่าครองชีพไม่สูง และ

มีเพื่อนฝูงอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ส่วนสาเหตุที่ผู้ให้ข้อมูล

ส่วนมากเลอืกมาพ�านักในระยะยาวทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ คอื 

เคยมาเทีย่วระยะสัน้แล้วชอบเชยีงใหม่จงึได้ศกึษาข้อมลู

จากนติยสาร โทรทัศน์ และแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ  ท�าให้ตดัสนิ

ใจย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ช่องทางที่ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่คือ นิตยสารญี่ปุ่น ค�าบอกเล่า

จากทั้งเพื่อนชาวญี่ปุ ่นและเพื่อนชาวไทย สถานที่อยู่

อาศัยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม บ้าน และ

เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และจากจ�านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

มีผู้เช่าที่อยู่อาศัย 28 รายและเป็นเจ้าของเอง 10 ราย 

 ส่วนที่ 2: ก�รรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ของของช�ว 

    ญี่ปุ่นสูงอ�ยุที่พำ�นักระยะย�ว

 ในส่วนน้ี ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การรับรู้เก่ียวกับ

เชียงใหม่ของชาวญี่ปุ ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาว โดย

อ้างองิตามกระบวนการการยอมรบั 5 ขัน้ตอนตามทฤษฎี

การแพร ่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of 

Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) 

ซ่ึงในงานวิจัยน้ี คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดความหมายของ

แต่ละขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) 

หมายถึงการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลต่อจังหวัดเชียงใหม่ใน

ช่วงที่ยังไม่เคยมาจังหวัดเชียงใหม่ 

 6.3 วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

  6.3.1. ข้อมลูทตุยิภมู ิคณะผูว้จิยัท�าการศกึษา

และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัย 

บทความทางวิชาการ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6.3.2. ข้อมลูปฐมภมู ิคณะผูว้จิยัจดัการประชุม

กลุ่มแบบ Focus Group กลุม่ละ 9 – 10 ราย โดยด�าเนนิ

การ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนมีนาคม 2560 เพื่อให้ได้ค�าตอบต่อโจทย์การวิจัยที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอให้ผู้ช่วยวิจัยชาว

ญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยด�าเนินการร่วม (Co-facilitator) ในการ

ท�า Focus Group ทุกครั้งเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลในการ

สื่อสารท่ีตรงกัน เช่น เมื่อมีความไม่แน่ใจเรื่องการแปล

ความของภาษา ผู้ช่วยวิจัยชาวญี่ปุ่นจะเป็นคนกลางที่

ช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย และ

หลงัจากการท�า Focus Group ทกุครัง้ คณะผูวิ้จยัมกีาร

ประชุมทบทวน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนทีจ่ะเขยีนเป็นสรุปผลการท�า Focus Group แต่ละครัง้

 6.4 เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือรายการ

ค�าถามส�าหรับใช้ในการด�าเนินการประชุมกลุ่มระดม

สมองในรูปแบบ Focus Group โดยแนวค�าถามอ้างอิง

ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of 

Innovations Theory) ของ Rogers M. Everett (1995) 

เป็นทฤษฎีหลักในการออกแบบการศึกษา

7. รายงานผลการศึกษา

 การรายงานผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที ่1: ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมลู (Informants)

 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจากการท�า Focus Group 4 ครั้ง 

เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และพ�านักใน

จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีจ�านวนทั้งสิ้น 38 

ราย เป็นผู้ถอืวซ่ีาประเภท Retirement 28 ราย Non-O 

6 ราย และ Marriage 4 ราย เป็นชาย 30 รายและเป็น

หญิง 8 ราย มีอายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี 27 รายและ 70 

– 79 ปี 10 ราย และ 80 - 89 ปี 1 ราย เป็นผู้ที่มีบุตร 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมายถึง ขั้นที่

ผู้ให้ข้อมูลเกิดความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวและ

เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) หมาย

ถงึ ขัน้ทีผู่ใ้ห้ข้อมลูเปรยีบเทยีบข้อมลูการมาเทีย่วหรอือยู่

อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่กับทางเลือกอื่น ๆ ก่อนที่จะ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมายถึง ขั้นที่ผู้ให้

ข ้อมูลทดลองมาท่องเท่ียวหรืออยู ่อาศัยท่ีจังหวัด

เชียงใหม่และประเมินการรับรู้ของตนเอง

 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 

หมายถึง ขั้นที่ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับ

ความปลอดภัยในการพ�านักระยะยาวที่จังหวัดเชียงใหม่

ต่อไป

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การรับรู้ตาม 5 หัวข้อ ที่

เป็นเหตุผลชาวญี่ปุ่นเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีพ�านัก

อาศัยระยะยาว อันประกอบด้วย การรับรู้ด้านความ

ปลอดภัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริการของ

ภาครัฐ ด้านภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร และด้านบทบาท

หรือคุณค่าต่อสังคมโดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังนี้

หัวข้อที่ 1: ก�รรับรู้ด้�นคว�มปลอดภัย

 ขัน้ที ่1 ขัน้รับรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ผู ้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเคยรับรู ้แต่สิ่งที่ดีของจังหวัด

เชียงใหม่ อาทิ เป็นจังหวัดท่ีมีความสวยงาม อากาศด ี

ผู ้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีวัฒนธรรมเก่าแก่และมี

สถาปัตยกรรมงดงาม มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยที่เคยได้ยิน

ข่าวเกีย่วกบัความไม่ปลอดภัย อาท ิอุบตัเิหตบุนท้องถนน 

การฉ้อโกงในธรุกจิ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสนุขั

จรจัดที่เป็นสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า 

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

ทั้งหมดมีการรับรู ้ว ่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่

ปลอดภยั ไม่มใีครเป็นกงัวลและท�าการสบืค้นข้อมลูด้าน

ความปลอดภัยเพิ่มเติม

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเห็นพ้องว่าปัญหาด้านความปลอดภัย

ดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดได้ทุกที่ไม่เพียงแต่ที่เชียงใหม่ 

ทั้งนี้ มีสิ่งที่ผู ้ให้ข ้อมูลบางส่วนกังวลคือเรื่องความ

ปลอดภัยของอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและ

น�้าดืม่เพราะเกรงว่าจะมสีารเคมีปนเป้ือน เมือ่ขอให้ผูใ้ห้

ข ้อมูลประเมินค่าระดับความปลอดภัยของจังหวัด

เชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง 

ได้ข้อสรุปว่าอยู่ในระดับ “ปลอดภัยมาก” (ค่าคะแนน

เฉลีย่ 3.82 จากคะแนนเตม็ 5.00) เมือ่เทยีบกบัทางเลอืก

ท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในที่อื่น ๆ

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เม่ือได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ผู้

ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความปลอดภัยของจังหวัด

เชยีงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดบั “ปลอดภยัมาก” 

(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมื่อเทียบ

กบัทางเลอืกท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่เป็นค่า

การรับรู้ที่ด้านความปลอดภัยที่มีค่ามากขึ้นจากขั้นที่ 3 

แสดงว่าเมื่อเดินทางมาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่า

จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยมากกว่าที่เคยคิดไว้

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า 

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

สองในสามของทั้งหมดตัดสินใจท่ีจะอยู่อาศัยในรูปแบบ

การพ�านกัระยะยาวทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ต่อไปเพราะเหน็ว่า

จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยดีและจะแนะน�าชาว

ญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ให้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ด้วย แต่อีกหนึ่งใน

สามส่วนยงัไม่ตดัสนิใจเพราะมปัีจจยัด้านความปลอดภยั

บางประการทีท่�าให้ลงัเล อาท ิปัญหาความปลอดภยับน

ท้องถนน เป็นต้น

หัวข้อที่ 2: ก�รรับรู้ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล  

 ขัน้ที ่1 ขัน้รบัรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ผู้ให้ข้อมลูเพยีงส่วนน้อยทีเ่คยรบัรูเ้กีย่วกบัด้านการรักษา

พยาบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสิง่ทีพ่อจะรบัรูบ้้าง เช่น 
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ทราบเพียงว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีระบบการบริการเป็นอย่างไร 

ไม่แน่ใจว่ามีสถานพยาบาลท่ีมีบุคลากรพูดภาษาญ่ีปุ่น

หรือไม่ และไม่ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

แม้จะไม่ทราบเรือ่งการรักษาพยาบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจจะหาข้อมลูเพิม่เติมในด้านน้ี ทัง้นี ้ผู้

ให้ข้อมลูให้ความเหน็ว่าปัจจยัส�าคญัทีช่าวญีปุ่น่สงูอายทุี่

พ�านักระยะยาวค�านึงถึงในการเลือกใช้บริการในสถาน

พยาบาล ประกอบด้วย การบอกต่อ (Word of Mouth) 

จากคนรู้จัก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความ

สามารถเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ในสถาน

พยาบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนเดินทางมาจังหวัด

เชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นไม่ได้เห็นว่าการรักษาพยาบาล

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ต้องศึกษาหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า 

เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของ

คณุภาพการรักษาพยาบาลของจงัหวดัเชยีงใหม่ก่อนทีจ่ะ

เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้ข้อสรุปว่ามีความ

คาดหวงัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.40 

จากคะแนนเตม็ 5.00) ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในที่อื่น ๆ ผู้ให้

ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าคุณภาพการรักษาพยาบาลของ

จงัหวดัเชยีงใหม่น่าจะต�า่กว่าของทีส่หรฐัอเมรกิา ฮ่องกง 

แต่น่าจะสูงกว่าที่จีนและฟิลิปปินส์ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้

ทดลองท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 

ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล

ของจงัหวัดเชยีงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดบั “ดมีาก” 

(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 จากคะแนนเต็ม 5.00) เมื่อเทียบ

กบัทางเลอืกท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่เป็นค่า

การรับรู้ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีมีค่ามากขึ้น

จากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาและมีประสบการณ์

ตรงด้านการรกัษาพยาบาลหรอืรบัรูจ้ากการทีค่นรู้จกัเข้า

รับการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่า

จงัหวดัเชยีงใหม่มคีณุภาพการรกัษาพยาบาลดกีว่าทีเ่คย

คิดไว้ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเคยเข้ารับการรักษา

พยาบาล บางคนไปใช้บริการตรวจเช็คสุขภาพและ

บรกิารทนัตกรรม ส่วนมากเลือกไปทีโ่รงพยาบาลเอกชน 

อาทิ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลราชเวช 

โรงพยาบาลเชยีงใหม่-ราม และพงึพอใจทีท่างโรงพยาบาล

มีล่ามที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ในการเลือกใช้บริการสถาน

พยาบาลนัน้ ผูใ้ห้ข้อมลูจะเลอืกจากการแนะน�าของเพือ่น

ฝงูหรอืคนรูจ้กัชาวญีปุ่น่ด้วยกนั ท้ังนี ้ชาวญีปุ่น่จะแนะน�า

กนัให้ไปโรงพยาบาลทีมี่ล่ามภาษาญีปุ่น่ บางโรงพยาบาล

มีบริการที่น่าประทับใจ อาทิ บริการมารับ-ส่งผู้ป่วยถึง

บ้าน ซึ่งท�าให้ชาวต่างชาติที่มีข้อจ�ากัดด้านการเดินทาง 

เช่น ไม่มรีถยนต์หรอือยูค่นเดยีวได้รบัความสะดวกสบาย 

และแนะน�าให้ไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะจะได้รบัความ

สะดวกมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐซึ่งจะต้องรอคิวนาน 

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า 

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

ครึ่งหน่ึงยอมรับในคุณภาพของการรักษาพยาบาลใน

จงัหวดัเชยีงใหม่และพอใจท่ีจะใช้บรกิารต่อไปแต่เหน็ว่า

สถานพยาบาลของเอกชนมีราคาแพงเกินไป ถ้าท�าราคา

ให้ต�่าลงกว่านี้ได้จะดีมาก ในขณะที่อีกผู้ให้ข้อมูลอีกครึ่ง

หนึ่งเห็นว่าถ้าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงจะยินดีเข้ารับการ

รกัษาทีเ่ชียงใหม่ แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงจะกลับไปรบัการ

รักษาที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเช่ือมั่นในคุณภาพมากกว่า

แต่จะใช้วธิบีนิไป-บนิกลบัเพือ่รบัการรกัษาทีญ่ีปุ่น่ แต่ยงั

คงอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถ้ามีความร้ายแรงถึง

ขัน้มคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติจะอยูร่บัการรกัษาทีญ่ีปุ่น่

ในระยะยาวจะได้มีญาติพี่น้องที่ญี่ปุ่นคอยดูแลทั้งช่วงที่

รับการรักษาและการจัดการเมื่อเสียชีวิต

หัวข้อที่ 3: ก�รรับรู้ด้�นก�รบริก�รของภ�ครัฐ

 ขัน้ที ่1 ขัน้รบัรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 
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ผู้ให้ข้อมลูเกดิการรบัรูว่้าการบรกิารของภาครฐัในจงัหวดั

เชียงใหม่ดีกว่าที่เคยคิดไว้ แต่อย่างไรก็ตามค่ายังอยู่ใน

ระดบัปานกลางเท่านัน้ เมือ่สอบถามในเชงิลกึพบว่าผูใ้ห้

ข้อมลูส่วนใหญ่ไม่พงึพอใจบรกิารด้านวซ่ีาของส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมอืงเนือ่งจากต้องรอควินานและใช้เอกสาร

จ�านวนมาก อีกทั้งมีปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

ส่วนการบริการของภาครัฐที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไปใช้บริการ

และเกิดความประทับใจมากคือการท�าใบขับขี่ ท่ี

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการให้

บริการท่ีเป็นระบบ รวดเร็ว และมีข้อสอบข้อเขียนเป็น

ภาษาญี่ปุ่น

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

ส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพการบริการของภาครัฐในจังหวัด

เชยีงใหม่ในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยส่ิงทีเ่หน็พ้อง

กันว่าควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือบริการด้านวีซ่าของ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องการต้องเข้าคิวนาน

เพื่อรอรับบริการ และการต้องใช้เอกสารจ�านวนมาก ถ้า

เอกสารไม่ครบจะต้องกลับไปและกลับมาเริ่มต้นเข้าคิว

ใหม่ตั้งแต่แรก นอกจากนี้ บางคนยังประสบปัญหาเจ้า

พนักงานปฏิบัติไม่สุภาพกับผู้รับบริการ ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่น

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะให้ค�าแนะน�ากันเองว่า

ให้อดทนและปฏิบัติอย่างสุภาพต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน

ของรฐัเพือ่ให้ไม่เกดิปัญหาข้อขดัแย้งระหว่างกนัและควร

ท�าความเข้าใจว่าเจ้าหน้าทีพ่นกังานมจี�านวนไม่เพยีงพอ

กับผู้มารับบริการที่มีจ�านวนมาก ส่วนหน่วยงานภาครัฐ

ทีใ่ห้บริการดแีละมรีะบบการจดัการทีด่มีากคือ ส�านกังาน

ขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมนัน้ ผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด

รบัรูว่้าคณุภาพการบรกิารของภาครฐัในจงัหวดัเชยีงใหม่

มีทั้งที่ดีมากและควรปรับปรุงในการจัดการกับสิ่งที่มี

ความยุง่ยากซบัซ้อน เช่น เรือ่งงานเอกสารต่าง ๆ  นัน้ ผูใ้ห้

ข้อมลูหลายคนใช้วธิกีารใช้บริการจากเอเจนซีเ่อกชนทีม่ี

บริการให้ค�าแนะน�ารวมถึงช่วยด�าเนินการอ�านวยความ

สะดวกให้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผูใ้ห้ข้อมลูท้ังหมดเคยได้ยนิเกีย่วกับการบรกิารของรฐัใน

จงัหวดัเชยีงใหม่ทีต่นเองต้องเกีย่วข้องด้วยคอืส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ทราบในรายละเอียด

 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) พบว่า เมื่อเกิด

ความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเท่ียวและเริ่มหาข้อมูล

เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ให้ข้อมูลเริ่มศึกษา

ข้อมูลด้านการบริการของภาครัฐจากอินเทอร์เน็ต จาก

การพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือคนรู ้จักท่ีอยู ่ ในจังหวัด

เชียงใหม่หรือเคยมาจังหวัดเชียงใหม่ ขอค�าแนะน�าจาก

ชมรมชาวญี่ปุ ่นผู ้พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

(Chiang Mai Long Stay Life Club: CLL) และ Long 

Stay Agency เรือ่งเกีย่วกับบรกิารภาครฐัทีห่าข้อมลูส่วน

ใหญ่เป็นเรื่องวีซ่า อาทิ การต่อวีซ่า การท�าวีซ่า และบาง

ส่วนหาข้อมูลเกี่ยวกับการท�าใบขับขี่ การจดทะเบียน

สมรส และการซื้อที่ดิน

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) พบว่า 

เมื่อขอให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของ

คณุภาพการบรกิารของภาครฐัของจังหวดัเชยีงใหม่ก่อน

ที่จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง ได้ข้อสรุปว่ามี

ความคาดหวงัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉล่ีย 

2.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับคุณภาพ

การบริการของภาครัฐในพื้นท่ีเป้าหมายในการเดินทาง

ไปท่องเทีย่วหรืออยูอ่าศยัในทีอ่ืน่ ๆ  ผูใ้ห้ข้อมลูมคีวามคดิ

เห็นว ่าคุณภาพการบริการโดยภาครัฐของจังหวัด

เชียงใหม่น่าจะต�่ากว่าของที่ฮ่องกง แต่น่าจะสูงกว่าที่จีน

และฟิลิปปินส์ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เมื่อได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ผู้

ให้ข้อมลูประเมินค่าระดบัคณุภาพการบรกิารของภาครฐั

ของจังหวัดเชียงใหม่จากประสบการณ์ตรงในระดับ 

“ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 จากคะแนนเต็ม 

5.00) เมือ่เทยีบกบัทางเลอืกท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในที่

อืน่ ๆ  ซึง่เป็นค่าการรบัรูด้้านการคณุภาพบรกิารของภาค

รัฐที่มีค่ามากขึ้นจากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาแล้ว 
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 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) พบว่า เม่ือได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจังหวดัเชียงใหม่แล้ว ผู้

ให้ข้อมลูส่วนใหญ่รบัรูถ้งึความสะดวกในการใช้ภาษาและ

ข้อมูลที่ ส่ือสารส�าหรับชาวญี่ปุ ่นสูงอายุในจังหวัด

เชยีงใหม่ในภาพรวมในระดับ “ดมีาก” (ค่าคะแนนเฉลีย่ 

3.42 จากคะแนนเต็ม 5.00) ซ่ึงเป็นค่าการรับรู้ความ

สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารที่มีค่ามากขึ้น

จากขั้นที่ 3 แสดงว่าเมื่อเดินทางมาและมีประสบการณ์

ตรงแล้ว ผู้ให้ข้อมูลเกิดการรับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มี

ความสะดวกในการใช้ภาษาและข้อมลูทีส่ือ่สารทีด่กีว่าที่

เคยคดิไว้เมือ่ก่อนเดนิทางมา ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีเ่ป้า

หมายในการเดนิทางไปท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศัยในทีอ่ืน่ ๆ  

ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าความสะดวกในเชียงใหม่ต�่า

กว่าของท่ีฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กรุงเทพฯ และ

ภูเก็ต เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีการใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้

ความเหน็ว่า แม้ว่าการท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัท่ีเชยีงใหม่

จะมีความไม่สะดวกด้านภาษา แต่เนื่องจากผู้คนที่

เชียงใหม่มีความเป็นมิตรและมักแสดงน�้าใจกับชาวต่าง

ชาติที่มีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้

กรณีส่ือสารไม่เข้าใจกัน และไม่เร่งรีบในการท�าความ

เข้าใจ จึงท�าให้ชาวญี่ปุ่นสูงอายุเกิดความรู้สึกที่ดีและไม่

เห็นว่าความไม่สะดวกในการส่ือสารเป็นปัญหาใหญ่แต่

อย่างใด

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) เมือ่

ได้พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แม้จะมีความ

ไม่สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลที่สื่อสารส�าหรับชาว

ญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ปัญหา

ใหญ่ในการอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลประมาณครึ่ง

หน่ึงเห็นว่าส่ิงที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุง

อะไร แต่อีกครึ่งหนึ่งเห็นว่าถ้ามีภาษาญี่ปุ่นให้บริการใน

สถานที่ที่ชาวญี่ปุ ่นไปใช้บริการ เช ่น ร ้านอาหาร 

ซปุเปอร์มาร์เกต็ และโรงพยาบาล ให้มากขึน้จะท�าให้ชาว

ญี่ปุ่นพึงพอใจในการอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น 

และหนึ่งในสามของผู้ให้ข้อมูลบอกว่าจะแนะน�าให้กับ

หัวข้อที่ 4: ก�รรับรู้ด้�นภ�ษ�และข้อมูลที่สื่อส�ร

 ขัน้ที ่1 ขัน้รับรู้หรือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ก่อนทีจ่ะเกดิความสนใจเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหม่ ผูใ้ห้

ข้อมลูครึง่หนึง่รบัรูว่้าจงัหวดัเชยีงใหม่มสีถานทีท่ีม่ภีาษา

ญีปุ่น่ให้บริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

และมหาวิทยาลยั แต่อกีครึง่หนึง่ไม่ทราบข้อมลูในส่วนนี้ 

นอกจากนี้ ประมาณครึ่งหน่ึงของผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่ามี

คอร์สสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติในจังหวัด

เชียงใหม่ อาทิ YMCA และ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีการ

สอนภาษาไทยด้วย เช่น Kokusho Language Center 

และ Aya Language School ส่วนอกีครึง่หนึง่ไม่ทราบข้อมูล

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

ประมาณครึ่งหนึ่งมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามีท่ีไหนใน

เชยีงใหม่ทีม่ภีาษาญีปุ่น่ในการให้บรกิาร โดยส่วนมากจะ

สอบถามข้อมูลจากคนรู้จกัและทางอนิเทอร์เนต็ และอกี

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจและหา

ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าทีไ่หนในเชียงใหม่ทีม่กีารสอนภาษาไทย

ให้กับชาวต่างชาติ โดยหาข้อมูลจากคนรู้จักและทาง

อินเทอร์เน็ตเช่นกัน ท้ังน้ี ประมาณครึ่งหน่ึงของผู้ให้

ข้อมูลตอบว่าเนื่องจากตนเองมีอายุมากแล้ว จึงไม่

ต้องการเรียนภาษาอื่น (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เพิ่มเติม แต่ถ้ามาเชียงใหม่จะใช้วิธีเกาะกลุ่มไปกับคนท่ี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ และอีก

ส่วนหนึง่ตอบว่าภาษาไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะสามารถ

สื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ เช่น ภาษากาย รูปภาพ เป็นต้น

 ขัน้ที ่3 ขัน้ประเมินค่า (Evaluation Stage) เม่ือขอให้

ผู ้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับความคาดหวังของความ

สะดวกในการใช้ภาษาและข้อมูลท่ีสื่อสารส�าหรับชาว

ญี่ปุ ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนท่ีจะเดินทางมา

สมัผสัประสบการณ์จรงิ ได้ข้อสรปุว่ามคีวามคาดหวงัอยู่

ในระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถสื่อสาร

ได้หรือไม่ แต่คาดหวงัว่าน่าจะเหมอืนการไปท่องเทีย่วใน

ประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาญ่ีปุ่นหรือภาษาอังกฤษท่ียังคง

สามารถสื่อสารด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
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ชาวญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการท่อง

เที่ยวหรืออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และสองในสาม

ของผู้ให้ข้อมูลแนะน�าว่าควรเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้างเพื่อ

ให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวันและเห็นว่า

ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่เคยคิด มีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า

ประมาณหนึง่ในสีข่องผูใ้ห้ข้อมลูสามารถพดูภาษาไทยได้

ในระดับดีมาก (Fluent) และประมาณครึ่งหนึ่งสามารถ

พูดสื่อสารแบบง่าย ๆ เช่น ซื้อของและพูดคุยประโยคที่

ไม่ซับซ้อนได้ ส่วนอีกหนึ่งในสี่พูดไม่ได้หรือพอจะพูดได้

เป็นค�า ๆ โดยบางคนจ้างครูมาสอนท่ีบ้าน บางคนไป

เรียนที่สถาบันสอนภาษาต่าง ๆ และบางคนเรียนรู้จาก

เพื่อนฝูง 

หัวข้อที่ 5: ก�รรับรู้ด้�นบทบ�ทหรือคุณค่�ต่อสังคม

 ขัน้ที ่1 ขัน้รับรูห้รือตืน่ตน (Awareness Stage) พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลประมาณหนึ่งในสี่รับรู้ว่าชาวญ่ีปุ่นสามารถ

ท�างานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้ เช่น การอาสาสอน

ภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนตามโรงเรียน การอาสาช่วยชาว

เขา หรือท�าประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ การบริจาค

เงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ประมาณสามใน

สีย่งัไม่รบัรู้และไม่มคีวามสนใจในด้านบทบาทหรอืคณุค่า

ต่อสังคมที่ชาวญี่ปุ่นสามารถท�าได้ในเชียงใหม่

 ขัน้ที ่2 ขัน้สนใจ (Interest Stage) พบว่า ผูใ้ห้ข้อมลู

ประมาณหนึ่งในสี่มีการรับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความ

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในด้านบทบาท

หรือคณุค่าต่อสังคมทีช่าวญีปุ่น่สามารถท�าได้ในเชียงใหม่ 

อาทิ การติดตามข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย 

Blog นิตยสาร รวมถึงการพูดคุยกับคนที่อยู่หรือเคยมา

เชียงใหม่เกี่ยวกับโอกาสในการท�างานเป็นอาสาสมัคร

ช่วยเหลือสังคมในจังหวัดเชียงใหม่รูปแบบต่าง ๆ

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เมื่อขอ

ให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินค่าระดับการรับรู้ด้านบทบาทหรือ

คุณค่าต่อสังคมของชาวญี่ปุ่นที่สามารถท�าได้ในจังหวัด

เชยีงใหม่ก่อนทีจ่ะเดินทางมาสมัผสัประสบการณ์จรงิ ได้

ข้อสรุปว่าในภาพรวม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้และ

ต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (ค่าคะแนน

เฉล่ีย 3.03 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยสิ่งท่ีรับรู้และ

ต้องการมีส่วนร่วมที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง อาทิ การรวม

ตวัเป็นกลุ่มอาสาสมคัรไปสอนภาษาญีปุ่น่แก่เดก็นกัเรยีน

ตามโรงเรียนในชนบท การอาสาสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็น

ประโยชน์ต่อชมุชน เช่น การสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้

กับชุมชนที่หมู่บ้านแม่ก�าปอง การร่วมกับชุมชนสร้าง

เรือนอาบน�้าแร่ที่บริเวณน�้าพุร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ อ�าเภอ

เชยีงดาว การรวมตวักนัแล้วขีม่อเตอร์ไซค์บรรทกุของใช้

ไปบริจาคให้กับชุมชนที่ห่างไกล เป็นต้น

 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) ) พบว่า เมื่อได้

ทดลองท่องเทีย่วหรอือยูอ่าศยัในจงัหวดัเชยีงใหม่แล้ว ผู้ให้

ข้อมูลในภาพรวมรับรู้บทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมของ

ชาวญี่ปุ่นที่สามารถท�าได้ในจังหวัดเชียงใหม่ของชาว

ญี่ปุ ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ในระดับ “น้อย” 

(ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.50 จากคะแนนเตม็ 5.00) ซึง่เป็นค่า

การรบัรูบ้ทบาทหรอืคณุค่าต่อสงัคมทีช่าวญีปุ่น่สามารถ

ท�าได้ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค ่าน้อยลงกว่าขั้นที่ 3 

เนือ่งจากเมือ่เดนิทางมาและมปีระสบการณ์ตรงแล้ว เกิด

การรับรู้ว่าสิ่งที่ได้มีส่วนร่วมนั้น บางอย่างไม่ได้ผลตอบ

รบัตามทีต่ัง้ใจไว้ เช่น ผู้ให้ข้อมลูส่วนหนึง่จดัท�าโครงการ

อาสาสมคัรสอนภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่ให้กบันกัเรยีน

ในโรงเรียน แต่นัดแล้วถูกยกเลิกกะทันหันบ้าง นักเรียน

เข้าช้าบ้าง หรือไม่สนใจเรียนรู้บ้าง ซึ่งท�าให้ผู้ด�าเนินการ

รู ้สึกว่าส่ิงที่เขาท�าไม่มีคุณค่าในความรู ้สึกของผู้รับ 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการประสานงานระหว่างอาสา

สมคัรชาวญีปุ่น่กบัชุมชนในเชียงใหม่ท่ีไม่เข้าใจกนัว่าชาว

ญีปุ่น่ต้องการอาสาสมคัรเพือ่ท�าอะไร และบางสิง่ทีอ่าสา

สมคัรชาวญีปุ่น่เสนอไม่ตรงกบัสิง่ทีช่าวบ้านต้องการ เช่น 

ชาวญี่ปุ่นเสนอสอนวัฒนธรรมญ่ีปุ่นให้ชาวบ้าน แต่ชาว

บ้านไม่ต้องการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล

หลายคนแม้จะมาถงึเชียงใหม่แล้ว แต่กย็งัไม่รบัรูว่้ามีการ

ท�ากิจกรรมในลักษณะนี้ ส่วนบางคนไม่สนใจที่จะท�า
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กิจกรรมลักษณะนี้เลยโดยให้เหตุผลว่ามีความสนใจใน

ด้านอื่น ๆ มากกว่า เช่น การท่องเที่ยว การออกก�าลัง

กาย หรือมีภาระอื่น ๆ เช่น การดูแลครอบครัว สุขภาพ

และสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวย เป็นต้น

 ขัน้ที ่5 ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) พบว่า 

เมือ่ได้พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชียงใหม่แล้ว ผูใ้ห้ข้อมลู

ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นว่าชาวญ่ีปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่มี

โอกาสแสดงบทบาทหรือคุณค่าต่อสังคมได้โดยการเป็น

อาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอาสาสอนภาษา

ญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นตามโรงเรียน การสอนงาน

อาชีพให้กับชุมชน อาทิ การท�าตุ๊กตาญี่ปุ่นเพื่อจ�าหน่าย 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการดังกล่าวควรท�าในนาม

สมาคมชาวญีปุ่น่เพ่ือให้เกดิการรวมตัวทีด่แีละการสือ่สาร

กบัชมุชนจะท�าได้มปีระสทิธผิลมากขึน้ นอกจากนี ้การจะ

ด�าเนินการเพื่อสังคมในเชียงใหม่นั้น ควรจะศึกษาความ

ต้องการของผู้รับก่อน มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบ

รับที่ดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าชาว

ญี่ปุ่นสูงอายุที่มาอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มี

รายได้ทีจ่�ากัด เช่น บางคนใช้เงนิออมและเงนิทีไ่ด้รบัจาก

รฐับาลญีปุ่น่เท่านัน้ จงึไม่สนใจในการช่วยสงัคมด้วยการ

บริจาค แต่จะมุ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

รวมถึงเวลาที่มีนั้นในการท�าประโยชน์มากกว่า

 ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะของช�วญี่ปุ ่นในก�ร

ว�งแผนกลยุทธ์ในก�รบริห�รจัดก�รก�รเข้�พำ�นัก

ระยะย�วของจังหวัดเชียงใหม่

 จากการด�าเนินการ Focus Group 4 รอบ กลุ่มผู้ให้

ข้อมลูให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนกลยทุธ์ของจงัหวดั

เชียงใหม่ในการบริหารจัดการการเข้าพ�านักระยะยาว

ของชาวญี่ปุ่น ดังนี้

หัวข้อที่ 1: คว�มปลอดภัย  

 องค์กรของรัฐควรกวดขันเร่ืองมารยาทการใช้ถนน

และวินัยการจราจร นอกจากนี้ยังควรพัฒนาคุณภาพ

ถนน เช่น ดูแลผิวหน้าถนนไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่ออย่าง

บางพื้นที่ในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มป้ายบอกทางเป็นภาษา

อังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติรวมทั้งชาวญี่ปุ่นเข้าใจด้วย

อีกประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ คือ การมี

สนุขัจรจดัเดนิเพ่นพ่านในทีส่าธารณะทัว่จังหวดัเชยีงใหม่

ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในการจะโดนสุนัขกัด ทั้งนี้ 

กรณดีงักล่าวได้เคยเกดิขึน้ในแล้วกบัชาวญีปุ่น่ทีอ่าศัยอยู่

ในจังหวัดเชียงใหม่หลายคน ดังนั้น ทางเทศบาลหรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด�าเนินการจัดการหาท่ีอยู่

อาศัยทีเ่หมาะสมให้กบัสุนขัจรจดัเหล่านัน้ รวมทัง้ด�าเนนิ

การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงด้วย

หัวข้อที่ 2: ก�รรักษ�พย�บ�ล  

 ผู้ให้ข้อมลูส่วนใหญ่เหน็พ้องว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มโีรง

พยาบาลเอกชนที่ดี ทั้งด้านการรักษา การให้บริการ อีก

ทัง้ยงัมล่ีามภาษาญ่ีปุน่ท่ีท�าให้การสือ่สารสะดวกและถกู

ต้อง ดงันัน้ จังหวดัเชยีงใหม่ควรน�าข้อมลูเกีย่วกบัการให้

บริการสุขภาพท่ีดีนี้ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้สนใจเข้า

พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้

ข้อมูลบางส่วนให้ความเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลของโรง

พยาบาลเอกชนนั้นมีราคาสูง ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างสูง

ส�าหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นที่มีรายได้จ�ากัด

หัวข้อที่ 3: ก�รบริก�รของภ�ครัฐ 

 สิง่ทีผู่ใ้ห้ข้อมลูทัง้หมดเหน็ว่าควรปรับปรงุอย่างมาก

คือ กระบวนการต่อวีซ่าที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เนือ่งจาก ชาวญีปุ่น่ทีไ่ปรบับรกิารต้องเข้าควิรอเป็นเวลานาน 

กระบวนการด้านเอกสารยุ่งยาก ข้อเสนอแนะคือ ขอให้

เพิม่บคุลากรให้บรกิารเพือ่ลดระยะเวลาในการรอควิ ถ้า

สามารถออกแบบให้มกีารด�าเนนิการด้านการต่อวซ่ีาผ่าน

อนิเทอร์เนต็ได้จะท�าให้ผู้รบับรกิารสะดวกและเกดิความ

พึงพอใจ ควรปรับเงื่อนไขในการต่อวีซ่าให้ง่ายลง เช่น 

ปรับเงื่อนไขการขอต่อวีซ่าสิบปีให้เหมือนกับการขอต่อ

วีซ่าหนึ่งปี การปรับลดเงื่อนไขการขอวีซ่าประเภทอาสา
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ชาวญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการคือการ

ได้มีส่วนร่วมในสังคมเชียงใหม่ อาทิ การได้เรียนรู้ภาษา

ไทยกบัคนท้องถิน่ การได้เข้าร่วมกจิกรรมในเทศกาลต่าง ๆ 

เป็นต้น

หัวข้อที่ 5: บทบ�ทหรือคุณค่�ต่อสังคม 

 ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่

ในจงัหวัดเชยีงใหม่เกอืบทัง้หมดไม่มีวซ่ีาประเภทท�างาน 

จงึมเีวลาว่างค่อนข้างมากและต้องการใช้เวลาว่างในการ

ท�าประโยชน์ให้กับสังคมเชียงใหม่ อาทิ การเป็นอาสา

สมัครสอนภาษาญี่ปุ่น หรือการเป็นอาสาสมัครบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับ

โอกาสในการท�ากิจกรรมอาสาสมัครนั้นมีน้อย และชาว

ญี่ปุ ่นไม่มีข้อมูลในการเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานที่

ต้องการท�ากจิกรรมร่วมกนัในลกัษณะเช่นนี ้ดงันัน้ จงึให้

ข้อเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงานกลางของภาครัฐหรือ

เอกชนที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลงานอาสาสมัครและประสาน

งานระหว่างอาสาสมคัรชาวญีปุ่น่กันชาวไทย ซึง่อาจเป็น

โครงการอาสาสมัครที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นการสร้างความ

ร่วมมือใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ งานอาสาสมัครโดยชาวญี่ปุ่นนั้น 

ไม่จ�ากดัเฉพาะการสอนภาษาญีปุ่น่เท่านัน้ แต่ยงัสามารถ

ท�าอย่างอืน่ได้ เช่น การสอนงานประดษิฐ์ การท�าอาหาร 

เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือน�าไปประกอบอาชีพ การช่วย

สร้างสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่สาธารณะ เช่น การสร้าง

ศาลาอ่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน การช่วยดแูลคนชราใน

สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่กล่าวมาแล้วเป็น

กิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่เคยอาสาด�าเนิน

การมาแล้วทั้งสิ้น

สมัคร (Volunteer) และเนื่องจากชาวญี่ปุ่นหลายคนไม่

สามารถพดูภาษาองักฤษได้จงึควรมล่ีามภาษาญีปุ่น่คอย

ให้บริการที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย นอกจากนี้ 

ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบข้อบงัคบัใด ๆ  เกีย่วกบัการ

ต่อวีซ่าของชาวญี่ปุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแจ้งให้

สถานทูตญี่ปุ่นทราบด้วย เพื่อจะส่งต่อข้อมูลให้กับชาว

ญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างทั่วถึง 

 ส่วนบริการภาครัฐที่ผู้ให้ข้อมูลประทับใจคือการที่

ภาครัฐจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ 

อาทิ การจัดเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล

ลอยกระทง เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับประจ�าปี เป็นต้น 

ซึ่งเทศกาลเหล่านั้นท�าให้ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่ได้เข้าร่วม เรียนรู้ และสนุกสนานไปกับชาว

เชียงใหม่ด้วย จึงให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐและการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยควรจัดเทศกาลเหล่านั้นอย่าง

สม�า่เสมอและประชาสัมพนัธ์เข้าถงึกลุม่ชาวญีปุ่น่ทีอ่าศยั

ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 การบริการของภาครฐัในจงัหวดัเชยีงใหม่ทีก่ลุม่ผูใ้ห้

ข้อมูลพึงพอใจมาก คือ การให้บริการที่ส�านักงานขนส่ง

จงัหวดัเชยีงใหม่ เนือ่งจากมบีรกิารทีถ่กูต้องและรวดเรว็ 

อกีทัง้พนกังานยงัมคีวามสภุาพอ่อนน้อม พดูจาเป็นมติร

กับชาวญี่ปุ่น ข้อเสนอแนะคือให้บุคลากรจากหน่วยงาน

ภาครัฐอื่น ๆ  ที่ต้องให้บริการชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน

ที่ส�านักงานขนส่งฯ เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างที่ดี

หัวข้อที่ 4: ภ�ษ�และข้อมูลที่สื่อส�ร  

 เนื่องจากชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ส่วน

ใหญ่สามารถใช้ภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยในการสือ่สาร

ได้ และส�าหรับคนสงูอายทุีพ่ดูท้ังภาษาองักฤษและภาษา

ไทยไม่ได้นัน้ มกัอยูก่บัครอบครวัลกูหลานทีเ่ป็นชาวญีปุ่น่

ด้วยกัน ภาษาจึงไม่เป็นปัญหาของชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยใน

จังหวัดเชียงใหม่นัก ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากแสดงความคิด

เห็นว่า แม้ภาษาจะไม่ใช่ปัญหาของการสื่อสาร แต่สิ่งที่
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8. สรุป ข้อเสนอแนะ และอภิปรายผล

 จากการศกึษาการรับรูเ้กีย่วกบัเชียงใหม่ของกลุม่ชาว

ญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านักระยะยาวใน 5 หัวข้อ คือ 1. ความ

ปลอดภัย  2. การรกัษาพยาบาล  3. การบรกิารของภาค

รัฐ  4. ภาษาและข้อมูลที่สื่อสาร  และ 5. บทบาทหรือ

คุณค่าต่อสังคม โดยอ้างอิงตามกระบวนการการยอมรับ 

5 ขั้นตอนตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม 

(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers M. 

Everett (1995) ได้ข้อสรุปว่า ในขั้นตอนก่อนที่จะเดิน

ทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยในเชียงใหม่น้ัน ผู้ให้ข้อมูลมี

การรับรู้ในระดับ “มาก” อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านความ

ปลอดภัย โดยค�านึงถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต 

สขุภาพ และทรัพย์สนิ กล่าวคอื กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูรบัรูต้ัง้แต่

ก่อนเดนิทางมาว่าจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัทีป่ลอดภยั

ต่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้ อีก 4 ด้านที่เหลือนั้น ผู้ให้ข้อมูลมี

การรับรู ้ในระดับ “ปานกลาง” ประกอบด้วย ด้าน

คุณภาพการรักษาพยาบาลทั้งในเรื่องคุณภาพการรักษา

พยาบาลและคุณภาพของบริการที่ได้รับจากสถาน

พยาบาลของรัฐและเอกชน ด้านคณุภาพการบรกิารของ

รัฐในส่วนขององค์กรของรัฐท่ีชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ต้องไปติดต่อประสานงานด้วย อาทิ 

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้านภาษาและข้อมูลท่ี

สื่อสารซึ่งหมายถึงความสะดวกในการใช้ภาษาในการ

สือ่สารทัง้ภาษาพูดและภาษาเขยีน และด้านบทบาทหรอื

คุณค่าต่อสังคมที่ชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

สามารถด�าเนนิการได้ กล่าวคอื ทัง้ 4 ด้านทีก่ล่าวมาแล้ว

นั้น ผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้บ้างแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน 

ข้อมลูทีม่นีัน้ได้รบัจากการพดูคยุกบัคนทีเ่คยมาเชียงใหม่

หรือจากสือ่อืน่ ๆ  เช่น นติยสาร รายการโทรทศัน์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ เมื่อได้มาท่องเที่ยวหรือพ�านักในเชียงใหม่และ

มีประสบการณ์ตรงแล้ว ระดับการรับรู้ในทุกด้านมีค่า

มากขึน้ ยกเว้นด้านบทบาทหรอืคุณค่าต่อสงัคมทีมี่ค่าลดลง 

แสดงว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุมีการรับรู้และมีความพึงพอใจ

ในการอยูอ่าศยัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่มากกว่าทีเ่คยคาดหวงั

ไว้เมือ่ก่อนเดนิทางมา ยกเว้นเรือ่งบทบาทหรอืคุณค่าต่อ

สงัคมทีก่่อนมามคีวามคาดหวงัว่าจะได้ท�างานอาสาสมคัร

และได้รับผลตอบรับที่ดี เช่น ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก

ผูร้บัประโยชน์จากงานอาสาสมคัรเหล่านัน้ แต่เมือ่ด�าเนนิ

การจริงพบว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักซึ่งอาจเป็น

เพราะสิ่งที่ต้องการให้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับ 

เช่น การอาสาไปสอนภาษาญีปุ่่นตามโรงเรยีนแต่นกัเรยีน

ไม่ให้ความสนใจเรียนรู้เท่าที่ควร

 ส่วนในด้านข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

วางแผนกลยทุธ์ในการบรหิารจัดการการเข้าพ�านกัระยะ

ยาวของจังหวัดเชียงใหม่น้ัน สรุปได้ว่าในด้านความ

ปลอดภัย แม้ผู้ให้ข้อมูลจะเห็นว่ามีความปลอดภัยใน

ระดับมาก แต่ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือเรื่องความปลอดภัย

ในการจราจรและการควบคุมสุนัขจรจัด ส่วนด้านการ

รกัษาพยาบาล เนือ่งจากชาวญีปุ่น่มกีารรบัรูว่้าค่าใช้จ่าย

ในการรกัษาพยาบาลทีเ่ชยีงใหม่ทีม่คีณุภาพดนีัน้มรีาคา

สูง ทางจังหวัดฯ จึงควรประชาสัมพันธ์ทางเลือกในการ

รักษาพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ ให้กับชาวญ่ีปุ่นเพ่ือให้

สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความ

สามารถในการจ่าย และสื่อสารให้เข้าใจว่าคุณภาพการ

รกัษาพยาบาลทีไ่ด้รบันัน้เหมาะสมกบัราคาทีจ่่ายออกไป 

ส่วนด้านบริการของรัฐที่ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าควรปรับปรุง

อย่างมากคือด้านการท�าวซ่ีา ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จงึควรเร่งด�าเนนิการแก้ไข เช่น เพิม่จ�านวนบคุลากรผู้ให้

บริการและลดขั้นตอนและเอกสารในการด�าเนินงานลง 

โดยแนะน�าให้ไปศึกษาดูงานที่ส�านักงานขนส่งจังหวัด

เชียงใหม่ เนื่องจากได้รับการชื่นชมจากชาวญี่ปุ่นว่ามี

ระบบการท�างานที่ดี รวดเร็ว และมีเอกสารภาษาญี่ปุ่น

ให้บรกิารซึง่ท�าให้เกดิความสะดวกอย่างมาก นอกจากนี้ 

ชาวญีปุ่น่ยงัรบัรูแ้ละพงึพอใจกบังานเทศกาลทีภ่าครัฐจดั

อย่างสม�า่เสมอด้วย ส่วนในด้านภาษาและการสือ่สารใน

การอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นเห็นว่า

ภาษาไม่ใช่อุปสรรค แต่การเรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้างจะ

ท�าให้การอยูอ่าศยัสะดวกสบายและสามารถเข้าสังคมกบั
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ชาวท้องถิ่นได้มากขึ้น จึงเสนอแนะว่าควรสนับสนุนการ

เรียนภาษาไทยในหมู่ชาวญ่ีปุ่น ส่วนด้านบทบาทและ

คุณค่าต่อสังคมที่ชาวญ่ีปุ่นสามารถมีส่วนร่วมเม่ืออาศัย

อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวญี่ปุ่นบางส่วนสนใจและ

ศึกษาว่าจะสามารถท�างานอาสาสมัครในเชียงใหม่ได้ใน

รูปแบบใดบ้าง แต่บางส่วนไม่ได้สนใจกิจกรรมดังกล่าว 

ทั้งนี้ ข้อค้นพบส�าคัญคือส�าหรับผู้ท่ีสนใจในตอนก่อนที่

จะมาเชียงใหม่รับรู้ว่ามีงานอาสมัครเช่นนี้ให้ร่วมได้มาก 

แต่เมื่อมาถึงเชียงใหม่และด�าเนินการแล้วกลับพบว่าไม่

ได้รับการตอบรบัตามทีค่าดหวงัไว้ เนือ่งจากสิง่ทีต้่องการ

ให้ไม่ตรงกับส่ิงที่ผู ้รับต้องการ จึงเสนอว่าควรมีการ

ด�าเนนิการเป็นกลุม่และสือ่สารกบัชมุชนเชยีงใหม่ให้เกดิ

ความเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรก เพื่อจะด�าเนินการได้ด้วย

ความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายในระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยหลัก

ของการสร้างการรับรู้ให้กับชาวญ่ีปุ่นสูงอายุท่ีอาศัยใน

จังหวัดเชียงใหม่ คือ ทางจังหวัดควรเพิ่มกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้วิธีให้

ชาวญีปุ่น่เหล่านัน้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนและให้

เกิดการบอกต่อระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง เช่น ผ่าน

ทางหนังสือพิมพ์แจกฟรีภาษาญี่ปุ่น (Chao) ที่ผลิตโดย

ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ การประชาสัมพันธ์

ผ่าน Chiang Mai Long Stay Life Club (CLL) เป็นต้น 

เนือ่งจาก ผลการศกึษาพบว่าวธิกีารสือ่สารทีไ่ด้ผลดมีาก

ที่สุดในหมู่ชาวญี่ปุ ่นคือการบอกต่อแบบปากต่อปาก

ระหว่างชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง

 ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง “รูป

แบบที่พักแบบพ�านักระยะยาวที่ เหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย” โดยคณะผู้วิจัยในนามของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา (2551) ที่สรุปว่านักท่องเที่ยวต่าง

ชาตเิห็นว่าประเทศไทยสามารถจะพฒันาให้เป็นประเทศ

ชั้นน�าส�าหรับการพักอาศัยระยะยาวของชาวต่างชาติ 

เนื่องจากมีความปลอดภัย มีบริการพื้นฐานที่ดี ค่าครอง

ชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆท่ีต้องการเป็นจุด

หมายของการพกัอาศยัระยะยาวของชาวต่างชาติ (Long 

Stay Destination) และผลยังเป็นไปในทางเดียวกันกับ

ผลการส�ารวจของหอการค้าจงัหวัดเชยีงใหม่ร่วมกบั CLL 

(Chiang Mai Long Stay Life Club) (วารัชต์ มัธยม

บุรุษ, 2550) ในประเด็นที่ว่า ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าจังหวัด

เชียงใหม่มีความปลอดภัยและไม่มีปัญหาในการส่ือสาร 

และพบว่าชาวญีปุ่น่ต้องการให้พฒันาเรือ่งบรกิารของรฐั

ในการจัดท�าวีซ่า

 อย่างไรกต็าม ผลการศกึษานีไ้ม่สอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาของวลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ 

(2554) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยาย

เวลาพ�านักอยู่ของผู้พ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ ่นใน

จังหวัดเชียงใหม่” ที่ค้นพบว่าชาวญี่ปุ่นจะท�าการหา

ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่ก่อนที่จะมาชียงใหม่ โดยการ

ศกึษานีพ้บว่าส่วนใหญ่แล้ว ชาวญีปุ่น่จะศกึษาข้อมลูก่อน

เดินทางมาค่อนข้างน้อยแต่เมื่อมาแล้วจะหาข้อมูลเพิ่ม

ขึน้และเกดิการรบัรูแ้ละความพงึพอใจมากกว่าทีเ่คยคาด

หวังไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องในประเด็นที่ผลการ

ศึกษาของวลัยพร กาญจนการณุและ ธรัีช ปัญโญ (2554) 

พบว่าผู้พ�านักระยะยาวชาวญี่ปุ่น ต้องการสร้างความ

สัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่โดยแสดงตนเป็นอาสาสมัคร

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเชียงใหม่ แต่ในการศึกษานี้

พบว่าชาวญี่ปุ่นต้องการอาสาสมัครในนามสมาคมญี่ปุ่น

เองและประสบปัญหาในการตอบรบัของชมุชนเชยีงใหม่

9. ข้อจ�ากัดของการศึกษา

 9.1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ

ศึกษาการรับรู้ที่แตกต่างกันของคนญี่ปุ่นสูงอายุที่พ�านัก

ระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ไม่ได้ศึกษา

เปรียบเทียบตามปัจจัยต่าง ๆ  อาทิ อายุ เพศ สถานภาพ

การสมรส จงึเป็นข้อจ�ากัดในการวเิคราะห์ความแตกต่าง

ตามปัจจัยดังกล่าว
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 9.2. การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกจึงใช้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเพียง 38 ราย จึง

ไม่มกีารรายงานข้อมลูสถติติามหลกัการวจิยัเชงิปรมิาณ

10. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

 ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบการรบัรูเ้กีย่วกบัเชยีงใหม่

 10.1   ชาวญีปุ่น่สงูอายทุีพ่�านกัระยะยาวตามปัจจัย

ต่าง ๆ  อาทิ อายุ เพศ สถานภาพการสมรส เพื่อให้ทราบ

ความแตกต่างและสามารถออกแบบกลยุทธ์ในการ

จัดการได้อย่างเหมาะสม

 10.2.  ผลการวิจัยน้ีค้นพบว่า ชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่

พ�านกัระยะยาวในจงัหวัดเชยีงใหม่มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์

ที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังมีประเด็นท่ีมีโอกาส

ในการพฒันาได้ รวมถงึมข้ีอเสนอแนะจากกลุม่ชาวญีปุ่น่

สูงอายุในการสร้างกลยุทธ์การสร้างการรับรู้และพัฒนา

แผนกลยุทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น จึงควรมีการ

ด�าเนนิการวจิยัต่อยอดในการพฒันาการรบัรูแ้ละพฒันา

ศักยภาพทั้งห้าด้านนั้น 

 10.3.  ผลการวิจัยนี้ค้นพบว่าการสื่อสารเป็นปัจจัย

ส�าคญัทีส่ร้างการรบัรูใ้ห้กบัชาวญีปุ่น่สงูอายุท่ีพ�านกัระยะ

ยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ัน จึงควรมีการวิจัยเชิง

เปรยีบเทยีบเพือ่หารปูแบบการส่ือสารกบัชาวญีปุ่น่ฯทีม่ี

ประสิทธิผลมากที่สุด

 10.4.  ควรขยายขอบเขตการศกึษาไปยังจงัหวดัอืน่ๆ

ทีต่ัง้เป้าหมายในการเป็น Long Stay Destination ของ

ชาวญี่ปุ่นด้วย
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บทคัดย่อ

งานวจิยัเรือ่ง “ความส�าเรจ็ของนกัเรยีนและความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่” มี

วตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาระดับความส�าเรจ็ของนกัเรียนในการเรียนภาษาญีปุ่น่ 2) เพ่ือศึกษา

ความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อการเรยีนภาษาญีปุ่น่  3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ

ของนักเรียนในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนักเรียนและผู้

ปกครองหลังนักเรียนส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ การเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี ส�าหรับความคาดหวังเมื่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วนั้น 

นักเรียนมีความคาดหวังในการศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดามีโอกาส

ในอาชีพทีค่าดหวงัมากข้ึน ส�าหรบัความคาดหวงัเมือ่นกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรี 

นักเรียนคาดหวังท�างานในหน่วยงานเอกชน ขณะที่ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดาท�างานใน

หน่วยงานราชการ ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่านกัเรยีนประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ 

ทัง้นีใ้นส่วนของความพงึพอใจในการเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุน่ พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ

มากโดยเฉพาะด้านครูผู้สอน

วลัยพร กาญจนการุณ
ธีรัช ปัญโญ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความส�าเร็จของนักเรียนและความคาดหวังของนักเรียน

และผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่
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Abstract

This research aimed to study, 1) the students’ levels of success in learning 
Japanese; 2) the students’ and their parents’ expectations concerning the learning 
of Japanese; and 3) the students’ satisfaction in learning Japanese. The research 
findings showed that both the students and their parents expected that the 
students would be able to further study Japanese at the university level after 
their high school graduation. As for their anticipation once they become university 
students, these students hoped that they would be able to continue studying 
Japanese overseas at a higher education level. Meanwhile, their parents expected 
that their children would have more opportunity to work in their anticipated 
careers after achieving a degree in Japanese language. As for their expectations 
after their university graduation, these students planned to work in the private 
sector while their parents expected them to work in government agencies. The 
results of the study also showed that these students were successful in learning 
Japanese and that they were satisfied with their learning, especially with their 
instructors of Japanese.

Success of Students Learning Japanese, Their 

Expectations, and Their Parents’ Expectations 

of Their Learning at the Secondary School 

Level in Muang District, Chiang Mai, Thailand

Key words
success, expectation, Japanese language, students and their parents
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1. บทน�า

 1.1 ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน การศึกษา และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านการท�างาน ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการ

แข่งขันสูงมากยิ่งขึ้น หากบุคคลใดมีความรู ้ความ

เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจะเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน สามารถเลือกบริษัทที่สนใจและให้ผล

ตอบแทนตามที่ต้องการได้ ประกอบกับการลงทุนจาก

ต่างประเทศในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึง

สามารถพิจารณาข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากภาคต่าง

ประเทศ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2558 การลงทุน

โดยตรงจากภาคต่างประเทศมค่ีาเฉลีย่เป็นบวก ( +1.29) 

อธบิายได้ว่าการลงทนุโดยตรงจากภาคต่างประเทศมกีาร

เตบิโตเพิม่ขึน้ ถงึแม้ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จะมีอตัราลดลง 

(-0.67) กต็าม แต่หลงัจากนัน้ในช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น

มา การลงทนุโดยตรงจากภาคต่างประเทศมกีารขยายตวั

สูงขึ้นตามล�าดับ (+0.89) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2559) ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงาน 

ให้กับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาให้สอดคล้อง

กับการลงทุนโดยตรงที่เพิ่มขึ้น 

 ส�าหรับประเทศไทยน้ันภาษาญี่ปุ่นมีความส�าคัญ

ในเชงิเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนือ่ง เมือ่พจิารณาการลงทนุ

จากภาคต่างประเทศพบว่า สัดส่วนการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 

2559 (มกราคม – เมษายน) แหล่งที่มาของเงินลงทุนใน

โครงการทีไ่ด้รบัการอนมุตัส่ิวนใหญ่มาจากประเทศญีปุ่น่ 

โดยมูลค่าการลงทุนมาจากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ 

โครงการผลติแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้ามลูค่า 3,000 ล้านบาท 

โครงการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมมูลค่า 2,660 ล้านบาท 

โครงการผลิตจอบหมุนมูลค่า 2,031 ล้านบาท และ

โครงการผลติ High Voltage Ceramic Capacitor มลูค่า 

1,470 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งสิ้น (กอง

ความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ, 2559) 

 นอกจากนีข้้อมลูกรมการท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2558 

พบว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นท่ีเข้ามาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยมจี�านวนสงูถงึ 1,349,388 คน ซึง่จ�านวน

ดงักล่าวสงูเป็นอนัดบั 4 รองจากจนี มาเลเซีย และเกาหลี 

สามารถท�ารายได้ให้ประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 56,430 

ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) อีกทั้งยังพบว่า นัก

ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมเที่ยวภาคใต้และภาคเหนือของ

ประเทศไทย ส�าหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้นมี

เหตผุลมาจากภาคเหนอืของประเทศไทยมีความสวยงาม

ทางด้านธรรมชาต ิความหลากหลายทางวฒันธรรม มส่ิีง

อ�านวยความสะดวกที่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินชีวิต 

ทัง้นีห้ากสามารถเพิม่ระยะเวลาในการพ�านกัของนกัท่อง

เที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนานขึ้น 

จะท�าให้จ�านวนเงินที่เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น

เป็นล�าดับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนญี่ปุ ่นจ�านวนหนึ่ง

ตัดสินใจอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงชีวิตหลังวัย

เกษียณและยังมีแนวโน้มว่าจะมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

โดยปัจจัยทางด้านภาษาเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวแล้วตัดสินใจพ�านัก

ยาวนานขึ้น

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การลงทุนและการ

ท่องเทีย่วทีม่าจากประเทศญีปุ่น่สามารถสร้างมลูค่าทาง

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล และเมื่อพิจารณาตามส่วน

ภูมภิาค ภาคเหนอืเป็นส่วนภูมภิาคทีไ่ด้รบัความนยิมจาก

นักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ในช่วง

ระยะหลายปีท่ีผ่านมามีการเตรียมความพร้อมทางด้าน

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นมากยิ่ง

ขึน้ โดยสถาบนัการศกึษาในภาคเหนอืได้เล็งเหน็ถงึความ

จ�าเป็นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง

ด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการท�างาน

ของบัณฑิต จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
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เปิดสอนภาษาญีปุ่น่กนัมากขึน้ทัง้ในระดบัอดุมศกึษาและ

มธัยมศกึษา ในปัจจบัุนได้มสีถานศกึษาและผูเ้รยีนภาษา

ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ข้อมูลจากการส�ารวจเกี่ยว

กับจ�านวนสถาบันและผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นท้ังในระดับ

อดุมศกึษาและมธัยมศึกษาในเขตภาคเหนอืของไทย โดย

เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าใน

ภาคเหนอืตอนบนของไทยมีสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอน

ภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 15 แห่ง มีจ�านวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

รวมทั้งสิ้น 2,120 คน ส�าหรับสถาบันระดับมัธยมศึกษา

ปีตอนปลาย พบว่า มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญ่ีปุ่น

จ�านวน 61 แห่ง มจี�านวนนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่รวม

ทั้งสิ้น 17,671 คน และในจ�านวนโรงเรียนทั้ง 61 แห่งนี้ 

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 24 แห่ง มี

จ�านวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 5,415 คน 

และในจ�านวนนี้ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 13 

แห่ง โดยมีจ�านวนนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 

3,801 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 ของจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ร้อยละ 21.5 ของภาคเหนือตอนบน จากข้อมูลดังกล่าว

จะเหน็ว่าจ�านวนนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ในภาคเหนอื

ของไทยมีเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามข้อมูลจ�านวนผู้

เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 

ซึ่งด�าเนินการจัดสอบโดยสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นใน

พระบรมราชปูถมัภ์ สาขาภาคเหนอื ร่วมกับเจแปนฟาวน์-

เดชั่น พบว่า มีจ�านวนผู้เข้ามาสมัครทดสอบในศูนย์สอบ

ภาคเหนือในปี 2556-2559 เฉลี่ยมีจ�านวนเพียง 2,253 

คน คดิเป็นเพยีงร้อยละ 11.38 ของจ�านวนนกัเรยีนภาษา

ญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย และในจ�านวนผู้

สมัครสอบนี้ส ่วนใหญ่จะเป็นกลุ ่มผู ้ เรียนในระดับ

อุดมศึกษาและกลุ่มคนท�างาน แต่กลุ่มนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาปีตอนปลาย จะเป็นส่วนน้อยคิดเป็นร้อยละ 

8 ของจ�านวนผู้เข้าสอบ (ท่ีมา: ฐานข้อมูลการสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น ศูนย์สอบเชียงใหม่, 2560) กล่าวได้ว่า

ในแต่ละปีมีนักเรียนท่ีเข้ามาทดสอบความสามารถทาง

ภาษาญีปุ่น่น้อยมากเมือ่เทยีบกบัจ�านวนนกัเรยีนทีเ่รยีน

ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด การสอบวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาญีปุ่น่ (JLPT) นบัได้ว่าเป็นการทดสอบท่ียอมรบักนั

ว่า สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืวดัความส�าเรจ็ทางการเรยีน

ภาษาญีปุ่น่ได้ระดับหนึง่ การสอบจะแบ่งระดับความยาก

ง่ายเป็น 5 ระดับ (5N) โดย N5 จะเป็นระดับง่ายสุดไป

จนถึง N1 ที่เป็นระดับยากสุด ส�าหรับนักเรียนมัธยม

ปลายที่เรียนภาษาญ่ีปุ่นมาเป็นเวลา 2-3 ปี หากจะวัด

ความส�าเรจ็ของการเรียนจงึน่าจะสามารถสอบผ่านระดบั 

N5 เป็นอย่างต�่า อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า 

จ�านวนนักเรียนมัธยมที่เข้ามาทดสอบในศูนย์สอบภาค

เหนือมีจ�านวนน้อยมาก จึงส่งผลท�าให้ไม่สามารถหาข้อ

สรปุได้ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศึกษา

ปีตอนปลายประสบผลส�าเรจ็ทางการเรียนภาษาญีปุ่น่อยู่

ในระดับใด และที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการ

เรียนการสอนโดยที่ยังไม่ได้ส�ารวจถึงความต้องการที่แท้

จริงในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน อีกทั้งยังไม่ได้

ส�ารวจถงึความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการเรยีนภาษา

ญีปุ่น่ของผูเ้รยีนกลุม่นี ้ท�าให้หลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษา

อาจด�าเนินการเรียนการสอนโดยไม่สอดคล้องกับความ

สามารถของผู้เรยีนหรอืตามความคาดหวงัของผู้ปกครอง

ของผู้เรียนเหล่านั้น

 ดังน้ันในการวิจัยในครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษา

ความส�าเร็จของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งศึกษาความคาดหวังของ

นกัเรยีนและผูป้กครองของนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ว่า

มีความคาดหวังต่อการเรียนและการท�างานในอนาคต

อย่างไรบ้าง ทั้งน้ีเพื่อให้สถาบันการศึกษาในระดับ

อดุมศกึษาซึง่เป็นตวักลางในการเตรยีมความพร้อมให้กบั

ผู้เรียน สามารถจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนให้มคีวาม

เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

และผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาความสามารถ

และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมด้วย
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 1.2 วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 

     1.2.1 เพื่อศึกษาความส�าเร็จของนักเรียนต่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

      1.2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียน

และผู ้ปกครองต ่อการเรียนภาษาญ่ีปุ ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่

      1.2.3 เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนใน

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

 1.3 นิย�มศัพท์

 ความส�าเร็จ หมายถึง การสอบผ่านการทดลอง

สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นในระดับพื้น

ฐาน N5 ตามมาตรฐานการสอบวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

 นกัเรยีน หมายถึง นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปี

ที่ 5 -6 ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรศิลป์ญี่ปุ่น

 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่มี

บุตร-ธิดาเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรศิลป์ญี่ปุ่น

 1.4 ขอบเขตของก�รวิจัย

       1)  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การศึกษาคร้ังนี้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่

        2)  ขอบเขตด้านประชากร

การศึกษาคร้ังนีแ้บ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสองกลุม่

   2.1) กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จะท�าการศึกษาใน

เรือ่งความส�าเรจ็ความคาดหวงัและความพงึพอใจในการ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

   2.2) กลุ ่มผู ้ปกครองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จะ

ท�าการศกึษาเฉพาะความคาดหวงัในการเรยีนภาษาญีปุ่น่

ของบุตร-ธิดา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

      ทฤษฎีคว�มค�ดหวัง 

 แนวคิดในการอธิบายความคาดหวังของ Rotter 

(อ้างถึงใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2549 : 58) แบ่งเป็น 2 

ประการ คอื ความคาดหวงัเฉพาะกบัความคาดหวงัทัว่ไป 

ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ (Specific Expectancies) 

สะท้อน ให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ใด

สถานการณ ์หนึ่ ง ในอดีตกับความคาดหวังทั่ ว ไป 

(Generalized Expectancies) ซึ่งเป็นผลรวมของ

ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือ

เก่ียวข้องกัน ในขณะที่สันติชัย ค�าสมาน (อ้างถึงใน 

สุภัคญาณี สุขส�าราญ, 2544 : 16) ได้อธิบายความคาด

หวังในลักษณะของการเป็นทฤษฎีช่วยตัดสินใจในการก

ระท�าว่ามีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความคาดหวัง 2 ประการ 

คือ พิจารณาเป้าหมายที่จะไปสู่ส่ิงที่มีคุณค่ามากน้อย

เพยีงไร (Valance) และพิจารณาว่า สิง่ทีก่ระท�าสามารถ

คาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงไร (Expectancy) โดย

ทัง้ 2 ประการนีม้คีวามสมัพนัธ์กนั และความคาดหวงัใน

การท�างานสูเ่ป้าหมายนีไ้ด้มีแนวคิดส�าคญัตามทฤษฎกีาร

ตั้งเป้าหมาย (Goal – Setting Theory) เสนอโดย 

Edwin Locke (อ้างถงึใน สภุคัญาณ ีสขุ ส�าราญ, 2544 : 

16) ที่เห็นว่าจิตใจของมนุษย์เรานั้น โดยธรรมชาติจะถูก

กระตุน้โดยเป้าหมาย (Goal) ให้ต้องแสดงพฤตกิรรมตาม

เป้าหมาย และความตั้งใจของตน เพื่อน�าสู่การบรรลุเป้า

หมายเมือ่ศึกษารายละเอยีดด้านองค์ประกอบความคาด

หวังแล้ว แนคเลอร์ และ ลอว์เลอร์ (อ้างถึงใน สังเวียน 

อ่อนแก้ว, 2536: 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความ

คาดหวังไว้ 3 ประการคือ
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  1) การคาดหวงัเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้ บคุคลจะ

มีพฤติกรรมอย่างไร จะขึ้นอยู่กับในใจเขามีการคาดหวัง

อย่างไรเกี่ยวกับผลที่ติดตามมา เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้า

เขามีการผลิตเพิ่มข้ึนเขาจะได้รับการยกย่อง เขาก็จะ

ตัดสินใจท�างานหนักขึ้น แต่ถ้าเขาคาดหวังว่าแม้มีการ

ผลติเพิม่ขึน้ เขากจ็ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิม่ขึน้เลย เขา

ก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานเป็นพิเศษแต่อย่างใด

  2) ความพอใจหรือคุณค่าของผลที่เกิดขึ้น ผล

ที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดความพอใจ

หรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนที่คาดหวังว่าถ้าเขา

ท�างานหนักขึ้นเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความ

พอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการท�างานหนกัขึน้ท�าให้เขาได้ค�า

ยกย่องชมเชยซึง่ไม่ใช่เงิน กจ็ะท�าให้เขามคีวามพอใจน้อย

  3) ความคาดหวงัเก่ียวกบัก�าลงัความพยายาม

กับผลการปฏิบัติงาน ความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับ

ความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จจะ

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลน้ันว่าจะปฏิบัติงาน

ดังกล่าวนั้นหรือไม่ 

  รักชนก โสภาพิศ, (2542: 68-69) กล่าวว่า

ทฤษฎคีวามคาดหวงัมอียูห่ลายฉบบัทีน่กัทฤษฎแีต่ละคน

น�าเสนอโดยมีสาระที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ฉบับที่เป็นที่

ยอมรับกันมากเป็นของวรูม  (Vroom)  และฉบับของ 

พอร์เตอร์ (Porter) กับ ลอว์เลอร์ (Lawler) ที่เห็นพ้อง

กันว่าแรงจูงใจเป็นผลที่เกิดมาจากความเชื่อ 3 ประการ

ของมนุษย์ได้แก่

  1) V มาจากค�าว่า Valence หมายถึง ความ

พงึพอใจของมนษุย์ทีม่ต่ีอผลลพัธ์ของการกระท�า ซึง่เป็น

ลกัษณะทีส่�าคัญทีสุ่ดของความพงึพอใจของมนษุย์ ระดบั

ของความพึงพอใจที่มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์

นั้น ๆ ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผลลัพธ์

นั้นเสมอไป เช่นมนุษย์เลือกท�างานด้วยวิธีการอย่างใด

อย่างหนึง่เพราะต้องการเลือ่นต�าแหน่งให้สงูข้ึน ต้องการ

เป็นท่ียอมรับของสังคม หรือต้องการค่าจ้างท่ีสูงไม่ใช่

เลือกท�างานเพราะว่างานน้ันมีคุณค่าตามอุดมคติ อาจ

กล่าวได้ว่าความพยายามในการท�างานเน้นจากผลลัพธ์

หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม

  2) I มาจากค�าว่า Instrumentality หมายถึง 

ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ วิธีการในการเช่ือมโยง

ผลลัพธ์อย่างหนึ่งไปสู ่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง เช่น 

นักเรียนเช่ือว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบได้ 

การสอบได้เป็นวธิกีารทีน่�าไปสู่การได้รบัประกาศนยีบตัร 

ประกาศนียบัตรจะน�าไปสู่การบรรจุเข้าท�างาน

  3) E มาจากค�าว่า Expectancy หมายถึง การ

คาดการณ์จากความเชื่อว่าผลลัพธจ์ะเป็นไปไดม้ากนอ้ย

เพียงใด เช่น ถ้ามนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าจะท�างานให้

บรรลผุลส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ไว้ ย่อมท�าให้เกดิแรงจงูใจในการ

ท�างาน ซึง่เป็นความรูสึ้กทางด้านจติใจทีจ่ะตดัสินใจเลือก

ท�าอะไรและท�าอย่างไรจึงจะประสบความส�าเร็จตามที่

คาดหวังไว้

 2.2 เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กับการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ นรีนุช ด�ารงชัย (2555)  ท�าการศึกษาเรื่อง ความ

คาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบการ

ศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย เพื่อน�าไปเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ

ของทั้งนักเรียนและผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น เพื่อผลิต

บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมีคุณภาพตรงกับความ

ต้องการของสังคม ผลการวจิยัพบว่า ความจ�าเป็นในการ

ว่าจ้างบคุลากรทีส่�าเรจ็การศกึษาด้านญีปุ่น่ศกึษายงัมอียู่

มาก แต่หลายองค์กรประสบกับปัญหาการสรรหา

บุคลากรด้านญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเข้าท�างาน เพราะบุคลากร

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการยังมีอยู่น้อย 

ทัง้นีส่้วนหนึง่เนือ่งมาจากความคาดหวงัต่อคณุสมบติัของ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษามีความคลาดเคลื่อน

ระหว่างบัณฑิตและผู้ประกอบการกล่าวคือ บัณฑิตจะ

คาดหวังและให้ความส�าคัญกับระดับความสามารถและ

ทกัษะทางการใช้ภาษามากทีสุ่ด ในขณะทีผู้่ประกอบการ
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คาดหวงับคุลากรทีม่คีวามสามารถในการท�าความเข้าใจ

และตัดสินใจ อีกทั้งน�าภาษาญ่ีปุ่นมาใช้ในการด�าเนิน

ธุรกิจและปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมองว่าทักษะ

ด้านภาษาญี่ปุ่นโดยรวมเป็นเพียงพื้นฐานอย่างหน่ึงใน

การท�างานเท่านั้น 

  บวรศรี มณีพงษ์ (2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู

ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่น ในสถานศึกษาต�าบล

สามบัณฑิต อ�าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การ

ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์

  1) เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้

ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษาต�าบลสามบัณฑิต อ�าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  2) เปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ผู้

ปกครองและครู ที่มีต่อการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นใน

สถานศึกษา 

  3) ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการ

จัดการสอนภาษาญี่ปุ่น 

  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการสอนภาษา

ญี่ปุ่นในสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองต้องการให้

สอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน แต่ครูต้องการสอน

ทกัษะฟังและพดูเท่านัน้ ส�าหรบัด้านเนือ้หาทีต้่องการให้

สอนพบว่าพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความ

ต้องการให้สอนการสนทนาภาษาญีปุ่น่ในชวีติประจ�าวนั

เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาได้แก่เน้ือหาด้านสังคม

และวฒันธรรมญีปุ่น่ และภาษาญีปุ่น่เกีย่วกบัการท�างาน 

เหุตผลที่ทั้งสามกลุ่มต้องการให้จัดการสอนภาษาใน

โรงเรยีนคอื ต้องการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศอืน่ ๆ  นอก

เหนือจากภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารมี

ความต้องการให้มกีารจดัการสอนภาษาญีปุ่น่ในโรงเรยีน 

แต่ขาดความพร้อมด้านครู อีกท้ังการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพครูที่จะสอนได้หรือเพื่อให้สามารถสอนภาษา

ญีปุ่น่ได้ในอนาคตยงัไม่เพยีงพอ จงึต้องการความร่วมมอื

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อจัดส่ง

บุคคลากรไปช่วยจัดการสอนในโรงเรียน

  ในปีเดยีวกนั ธติสิรณ์ แสงอไุร (2556) ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ ่นด ้านการฟังและการพูดกับความ

สอดคล้องกบัความต้องการของบรษิทัญ่ีปุน่ในประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของ

บณัฑติระดบัปรญิญาตรใีนด้านการจัดการเรยีนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นและเพื่อส�ารวจและวิเคราะห์ความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังและการพูดที่เป็นรูปธรรมของ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและความสอดคล้องกับความ

ต้องการของบรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

บัณฑิตมีความพึงพอใจหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้าน

การฟังและการพดูภาษาญีปุ่น่โดยบัณฑติให้ความเหน็ว่า

จ�านวนวิชา การฝึกฝนระหว่างเรียน การบ้านหรือการ

ฝึกฝนนอกห้องเรยีนในรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะด้าน

การฟังและการพูดอยูใ่นระดบัพอดี ในขณะทีจ่�านวนวชิา 

การฝึกฝนระหว่างเรียน การบ้านหรือการฝึกฝนนอก

ห้องเรยีนในรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัค�าศพัท์เฉพาะทางใน

แต่ละสาขา การแปลและการล่ามภาษาญีปุ่น่อยู่ในระดบั

น้อย จากการประเมินโดยชาวญี่ปุ่นที่ท�างานร่วมกับ

บณัฑติพบว่าบณัฑติสามารถใช้ทกัษะการฟังและการพดู

เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างดี เช่น การ

แนะน�าตัวเอง การกล่าวค�าทักทาย เป็นต้น แต่ใน

สถานการณ์ทีม่คีวามซบัซ้อนและเกีย่วข้องกบัการท�างาน

บัณฑิตยังไม่สามารถท�าได้ดีเท่าที่ควร เช่น การฟังและ

การพูดในที่ประชุม หรือ การอภิปราย นอกจากบริษัท

ญี่ปุ่นจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถด้านการ

ส่ือสารภาษาญี่ปุ่นแล้ว บริษัทญี่ปุ่นยังมีความคาดหวัง

เกี่ยวกับวิธีการท�างานแบบญี่ปุ่น เช่น การประยุกต์ใช้

หลักการ Hou-Ren-Sou เป็นต้น

  จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าส่วนใหญ่

เน้นศึกษาความคาดหวังของบัณฑิตหรือผู้ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาระดบัอดุมศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนภาษา
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ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ยังไม่พบว่ามีการศึกษาความ

คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนภาษา

ญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อกีทัง้ยงัไม่พบว่ามี

การศึกษาผลส�าเร็จของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นแต่อย่างใด 

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะท�าการศึกษา 1) ความส�าเร็จ

ของนกัเรียนต่อการเรียนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่ 2) ความ

คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนใน

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

3. วิธีการด�าเนินการวิจัย

 3.1 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นวิจัย

 3.2 ขั้นตอนและวิธีก�รเก็บข้อมูล 

     1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

         ข้อมลูปฐมภมูมิาจากการเกบ็ข้อมลูโดยการใช้

แบบสอบถาม จากกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่และผู้ปกครองของนกัเรยีน 

โดยหลังจากการสัมภาษณ์จึงท�าการวิเคราะห์หาความ

คาดหวังในการเรียนภาษาญี่ปุ ่นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มและ

ออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวังในการเรียน

ภาษาญีปุ่น่ พร้อมกบัทดสอบความส�าเรจ็ในการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ของนกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญ่ีปุน่ในระดบัมัธยมศกึษา

ตอนปลาย

  2) ข้อมูลทุติยภูมิ 

  ข้อมลูทตุยิภูมซ่ึิงได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง
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 3.3 จำ�นวนหรือขน�ดของตัวอย่�งที่ใช้ศึกษ�

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มคือ

      1) นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีเ่รยีน

ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่

      2) ผู้ปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ที่เรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่

 การเลอืกกลุม่ตวัอย่างเพ่ือการสมัภาษณ์ ใช้วิธกีาร

เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากกลุ่มนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีตอนปลาย ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 10 

คนและผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 10 คน

 3.4 ขั้นตอนและวิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

  1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

  ประเดน็ในการสมัภาษณ์ตวัแทนของนกัเรยีน

และผู้ปกครอง จ�านวน 20 คน ประกอบด้วย แรงจูงใจ

ในการเลอืกเรยีนหลกัสตูรศลิป์ญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย ความคาดหวงัของนกัเรยีนและผูป้กครองต่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและหลังจบจาก

มหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษา

ญี่ปุ่นในชั้นเรียน

  เมื่อได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว จึงน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเป็นข้อค�าถาม เพื่อสอบถามใน

ประเด็นความคาดหวัง และความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่

  2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม

  ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์ได้ดงันี้

    2.1) ข้อมลูทัว่ไปของนกัเรยีนและผู้ปกครอง

ของนักเรียนที่ เรียนภาษาญี่ปุ ่นในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา โดยท�าการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การอธิบายข้อมูลที่เก็บ

รวบรวม ท�าโดยการแจกแจงความถ่ี การหาอตัราร้อยละ 

และสถิตเิชงิพรรณนา แล้วน�าเสนอในรูปแบบของตาราง

   2.2) การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน

ภาษาญี่ปุ ่นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ น�าเสนอในรูปแบบ

ของตาราง ความถี่ ร้อยละและสถิติเชิงพรรณนา

   2.3) การวิเคราะห์ความคาดหวังในการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ของนกัเรยีนและผูป้กครองของนกัเรยีน

ทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

  3) ข้อมูลจากการจ�าลองการทดสอบการวัด

ระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ (JLPT) ของนกัเรยีน

ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในการสอบนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 จากหนังสือ The Workbook for 

the Japanese Language Proficiency Test ซึง่หนงัสอื

เล่มนี้มีรูปแบบและเน้ือหาเช่นเดียวกับการทดสอบจริง 

คือมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การอ่าน 

(Reading) ค�าศัพท์ (Vocabulary) และการฟัง 

(Listening) มีการคิดคะแนน รวมถึงเกณฑ์การประเมิน

เช่นเดียวกับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่น (JLPT) จริง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1 จำ�นวนข้อสอบ คะแนนเต็มและเกณฑ์ก�รประเมินก�รทดลองสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่น N5

ทักษะ จำ�นวนข้อสอบ คะแนนเต็ม เกณฑ์ก�รประเมิน

1.การอ่าน (Reading) 6 21คะแนน การอ่านและค�าศัพท์รวมกันต้องมากกว่า
38 คะแนน2. ค�าศัพท์ (Vocabulary) 33 60 คะแนน

3. การฟัง (Listening) 24 99 คะแนน การฟังต้องมากกว่า 19 คะแนน

คะแนนรวม 63 180 คะแนน คะแนนรวมต้องมากกว่า 80 คะแนน

 นอกจากนี้ เนื้อหาในส่วนข้อสอบการอ่านใน

หนงัสอืเล่มนีย้งัอ้างองิค�าถามจากข้อสอบทีเ่ป็นการสอบ

จรงิ โดยมีการเพิม่การฝึกอ่านอเีมล ใบปลวิ ป้ายประกาศ

ต่างๆ เข้าไปในข้อสอบ ส�าหรบัการจัดสนามทดลองสอบ

วัดระดับภาษาญี่ ปุ ่น N5 น้ันได ้ จัดข้ึน ณ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ห้องสอบ

จ�านวน 2 ห้อง แต่ละห้องมผีูค้มุสอบจ�านวน 2 คน ข้อมลู

ที่ได้จากการจ�าลองการทดสอบดังกล่าวจะน�ามาตรวจ

สอบแล้วน�าเสนอในรูปแบบของตาราง ความถี่ ร้อยละ

และสถิติเชิงพรรณนา

  4) ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท�าการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความส�าเร็จและความ

คาดหวังของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Pearson Correlation) ซึ่งมีข้อสมมุติฐานดังนี้

  H0: ความคาดหวงัของนกัเรยีนระหว่างกลุม่ท่ี

สอบผ่านและกลุ่มที่สอบไม่ผ่านไม่มีความแตกต่างกัน

  H1: ความคาดหวงัของนกัเรยีนระหว่างกลุม่ท่ี

สอบผ่านและกลุ่มที่สอบไม่ผ่านมีความแตกต่างกัน

4. ผลการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง ความส�าเรจ็ของนกัเรยีนและความ

คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ

ส�าเร็จของนักเรียนต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 2) 

เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตอ�าเภอเชยีงใหม่ และ 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของ

นกัเรยีนในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายในเขตอ�าเภอเชียงใหม่

 การศึกษา ความคาดหวังของนักเรียนและผู ้

ปกครองต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ได้ด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลจากตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองจ�านวนทั้งสิ้น 

168 คน โดยได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีนทีม่กีารเรยีน

การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรศิลป์ภาษา จ�านวน 11 

โรงเรียน วิธีการเก็บข้อมูล จากนักเรียนใช้วิธีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านครูที่โรงเรียนแล้วใช้ระบบ Google 

form ในการเก็บแบบสอบถามจากนักเรียน ทั้งน้ีมี

นักเรียนที่ท�าแบบสอบถามจ�านวน 88 คน และหลังจาก

นักเรียนท�าแบบสอบถามใน Google form แล้ว ได้ขอ

ความร่วมมือให้ทุกคนสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับ

ภาษาญี่ปุ่น N5 ด้วย ในส่วนของผู้ปกครองใช้วิธีการเก็บ

ข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถามผ่านนกัเรยีนในวนัทีม่กีาร

จัดทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 โดยในวันที่จัด

ทดสอบมีนักเรียนเข้าร่วมจ�านวน 80 คน ดังนั้นจึง

สามารถเกบ็แบบสอบถามจากผูป้กครองได้จ�านวน 80 ชดุ 

 ด้านการศึกษา ความส�าเร็จของนักเรียนต่อการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ด�าเนินการจัดทดลองสอบวัด

ระดับภาษาญี่ปุ่น N5 โดยใช้ข้อสอบจากหนังสือ The 
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Workbook for the Japanese Language Proficiency 

Test มนีกัเรยีนเข้าร่วมทดสอบจรงิทัง้สิน้จ�านวน 80 คน 

จากจ�านวนที่สมัครผ่าน Google form จ�านวน 88 คน 

ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีม่าเข้าร่วมการทดสอบส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง และมาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

พายพั เนือ่งจากคณะผูวิ้จยัได้ขอความร่วมมือจากแต่ละ

โรงเรียนตามสัดส่วนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีมี

อยู่ ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพมีนักเรียนท่ีเรียน

ภาษาญีปุ่่นมากทีส่ดุ ดงันัน้สดัส่วนของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

โครงการวจิยัครัง้นีจ้งึมากด้วย ส�าหรบันกัเรยีนทีเ่ข้าร่วม

โครงการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ที่ค่อนข้างเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.01 - 4.00) คิดเป็นร้อย

ละ 67 ทีเ่หลอือกีร้อยละ 33 เป็นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

ปานกลางและต�่า ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้วิจัยประสานงาน

ขอตวัแทนนกัเรยีนผ่านทางครผููส้อน ซึง่นกัเรยีนทีส่มคัร

เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จงึเป็นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

อยู่ในระดับดี และจากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เป็น

ตัวแทนที่เข้ารับการทดสอบและตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เคยสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น 

(JLPT) ที่เป็นการจัดสอบจริงมาแล้ว 2 ครั้ง

 ส�าหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

20,001 – 40,000 บาท การส่งเสรมิบตุรธดิาในการเรยีน

ภาษาญี่ปุ่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้วิธีการส่งบุตรธิดาไป

เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น นอกจากน้ียังพบว่าแรงจูงใจใน

การเลอืกเรยีนภาษาญีปุ่น่ของบตุรธดิาของผูป้กครอง คอื

หนงัสือการ์ตูน ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัความคิดเหน็ของ

นักเรียน ดังนั้นส่ือประเภทหนังสือการ์ตูนจึงนับได้ว่ามี

อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น

ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

 4.1 คว�มสำ�เร็จของนักเรียนในก�รเรียนภ�ษ� 

   ญี่ปุ่น

 การศึกษาความส�าเร็จของนักเรียนในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ�าเภอ

เมืองเชียงใหม่ครั้งน้ี ท�าการศึกษาโดยจัดสนามทดลอง

สอบข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับพื้น

ฐาน N5 มีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้นจ�านวน 80 

คน จาก 11 โรงเรียนในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่ให้

ความอนุเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เข้ารับ

การทดสอบ สอบผ่านจ�านวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเป็นร้อย

ละ 72.5 และมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านจ�านวน 22 คน คิด

เป็นร้อยละ 27.5 ซึ่งจากข้อมูลการสอบวัดระดับความ

สามารถทางภาษาญี่ปุ ่น N5 ของศูนย์สอบจังหวัด

เชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 ครั้งที่ 2 พบว่ามีผู้เข้าสอบ

จ�านวน 597 คน มีผู้สอบผ่านจ�านวน 226 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.86 และมีผู้สอบไม่ผ่านจ�านวน 371 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.14 จากผลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า

นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ประสบความส�าเร็จในการ

เรียนภาษาญี่ปุ ่น เน่ืองจากเมื่อท�าการเปรียบเทียบ

สัดส่วนการสอบผ่านระหว่างสนามทดลองสอบและการ

ทดสอบจรงิ พบว่าสดัส่วนนกัเรยีนทีส่อบผ่านสูงกว่าผูเ้ข้า

สอบทีส่อบผ่านของสนามสอบจรงิ ดงัแสดงในตารางท่ี 2
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ต�ร�งที่ 2 ผลก�รทดลองสอบวัดระดับภ�ษ�ญี่ปุ่นของนักเรียน

ต�ร�งที่ 3 ค่�สถิติคะแนนสอบของนักเรียนในก�รทดสอบภ�ษ�ญี่ปุ่น

ผลก�รทดลองสอบ นักเรียนสน�มทดลองสอบ (ร้อยละ) ผู้เข้�สอบสน�มสอบจริง (ร้อยละ)

ผ่าน 58 (72.5) 226 (37.86)

ไม่ผ่าน 22 (27.5) 371 (62.14)

ทักษะภ�ษ�
ญี่ปุ่น

ฐ�นนิยม ค่�เฉลี่ย ค่�สูงสุด ค่�ตำ่�สุด
ค่�เบี่ยงเบน
ม�ตรฐ�น

คะแนนเต็ม

ค�าศัพท์ 72 61.69 99 15 20.36 99

การอ่าน 9 11.63 21 3 5.84 21

การฟัง 23 32.24 55 15 10.04 60

คะแนนรวม 115 105.55 173 44 32.33 180

 ผลสอบของนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมการทดสอบในครัง้นี้

จ�านวนทั้งสิ้น 80 คน พบว่าจากคะแนนเต็มรวม 180 

คะแนน นกัเรยีนท�าคะแนนรวมสงูสดุได้ถึง 173 คะแนน 

ต�่าสุด 44 คะแนน คะแนนรวมโดยเฉลี่ยคือ 105.55 

คะแนน เมื่อพิจารณาผลคะแนนสอบความรู้แต่ละด้าน 

พบว่า ความรู้ด้านค�าศัพท์ มีนักเรียนท�าคะแนนได้เต็ม 

99 คะแนน ต�า่สดุคือ 15 คะแนน คะแนนเฉลีย่คอื 61.69 

คะแนน โดยนักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ 72 คะแนน ความ

รูด้้านการอ่าน มนีกัเรยีนท�าคะแนนสงูสดุได้ 21 คะแนน 

ต�่าสุดคือ 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.63 คะแนน โดย

นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ 9 คะแนน ส�าหรับความรู้ด้าน

การฟัง มีนักเรียนท�าคะแนนสูงสุดได้ 55 คะแนน ต�่าสุด

คือ 15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 32.24 คะแนน นักเรียน

ส่วนใหญ่สอบได้ 23 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 4.2 คว�มค�ดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง 

   ต่อก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

   1) คว�มค�ดหวังของนักเรียนต่อก�รเรียน 

   ภ�ษ�ญี่ปุ่น

       1.1) คว�มค�ดหวังของนักเรียนหลัง 

     สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ� 

     ปีที่ 6 

   ห ลั ง จ า ก ส� า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ชั้ น

มธัยมศึกษาปีที ่6 นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยัทัง้หมด

หรือร้อยละ 100 ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

เป ็นมหาวิทยาลัยในประเทศร ้อยละ 88.6 และ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศร้อยละ 11.4 มหาวิทยาลัยที่

นักเรียนให้ความสนใจคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

        1.2) คว�มค�ดหวงัของนักเรยีนเม่ือเข้� 

     ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี

   เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว 

ความคาดหวงัของนกัเรยีนส่วนใหญ่คอื การได้รบัโอกาส

ในการศกึษาต่อต่างประเทศ รองลงมาคอืการสร้างเสรมิ

ทกัษะในด้านภาษาญีปุ่น่ของสถาบัน ซึง่จากผลการศึกษา

ดังกล่าว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องการ

ดงึดดูนกัเรยีนให้เข้าไปศกึษาต่อ สามารถใช้เป็นข้อมลูใน

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยั

ของประเทศญี่ปุ ่น ตลอดจนวางแผนประชาสัมพันธ์

หลกัสตูรโดยการท�าข้อตกลงร่วมกันทางวชิาการ (MOU) 

กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ ่นในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
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ต�ร�งที่ 4 ทักษะท�งด้�นภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองต้องก�รให้เน้นเมื่อบุตร-ธิด�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�

ทักษะภ�ษ�ญี่ปุ่น จำ�นวน ร้อยละ

ทักษะการพูด 41 51.3

ทักษะการฟัง 26 32.5

ทักษะการเขียน 10 12.5

ทักษะการอ่าน 3 3.8

ถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังการสนับสนุนทางด้านทุนการ

ศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้ในบางมหาวิทยาลัยได้ด�าเนิน

การในเรือ่งดงักล่าวแล้ว แต่ข้อมลูข่าวสารเหล่านีอ้าจยงั

ไม่ส่งถึงกลุ่มนักเรียนหรือผู้ปกครองอย่างทั่วถึง ดังนั้น

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงควรท�าการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารให้กับกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

และทั่วถึง 

   1.3) คว�มค�ดหวังของนักเรียนเมื่อ 

      สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตรี

   ส�าหรับความคาดหวงัของนกัเรยีนส่วนใหญ่ 

เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศึกษาหรอืปรญิญาตรี คอื

การได้เข้าท�างานในหน่วยงานเอกชนและต้องการรายได้

ไม่เกิน 20,000 บาท 

 2) คว�มค�ดหวังของผู้ปกครอง

  2.1) คว�มค�ดหวงัด้�นทกัษะเม่ือบตุร-ธดิ� 

    เรียนจบชั้นมัธยมศึกษ�คอนปล�ย

  ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อทักษะภาษา

ญี่ปุ่นของบุตร- ธิดา เมื่อบุตร-ธิดาจบการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาปีที ่6 ผูป้กครองคาดหวงัให้บุตร-ธิดามทัีกษะ

ทางด้านการอ่านมากท่ีสุด รองลงมาคือทักษะด้านการ

ฟัง ความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ทักษะด้านการ

พูดภาษาญี่ปุ่น ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการท�างานหรือใน

การสอบเข้าระดบัอดุมศกึษา ทกัษะด้านการเขยีนภาษา

ญีปุ่น่ ความรูใ้นการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษา

ญีปุ่น่ พฒันาการโดยรวมด้านภาษาญ่ีปุน่ และความม่ันใจ

ในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น 

  2.2) คว�มค�ดหวังของผู้ปกครองเมื่อบุตร- 

    ธดิ�สำ�เรจ็ก�รศกึษ�มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย

  หลังจากนักเรียนส�าเร็จการศึกษาในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย ผูป้กครองส่วนใหญ่ร้อยละ 98.75 

มีความคาดหวังให้บุตรธิดาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.75 

ต้องการให้บุตร-ธิดาเข้าศึกษาต่อคือมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

  2.3) คว�มค�ดหวังของผู้ปกครองต่อก�ร 

    เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นเม่ือบุตร-ธิด�เรียน 

    ในระดับปริญญ�ตรี

   2.3.1) คว�มค�ดหวังด้�นทักษะภ�ษ� 

       ญีปุ่่น

   ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ผู้ปกครองต้องการให้

มหาวิทยาลัยเน้นให้กับบุตร-ธิดาคือ ทักษะการพูด รอง

ลงมาคอืทกัษะการฟัง การทกัษะการเขยีนและทกัษะการ

อ่าน ตามล�าดับ แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 ดังนี้



71วลัยพร กาญจนการุณ และ ธีรัช ปัญโญ   |  Walaiporn Kanjanakaroon & Teerat Panyo 

ต�ร�งที่ 5 คว�มค�ดหวังของผู้ปกครองเมื่อบุตรธิด�ศึกษ�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�

ต�ร�งที่ 6 เปรียบเทียบคว�มค�ดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองในก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นเมื่อนักเรียนเข้�ศึกษ� 

    ในระดับปริญญ�ตรี

คว�มค�ดหวัง จำ�นวน ร้อยละ

สร้างโอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวัง 38 47.5

ทุนการศึกษา 21 26.3

โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 14 17.5

การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น 7 8.8

คว�มค�ดหวัง นักเรียน ผู้ปกครอง

สร้างโอกาสในด้านอาชีพที่คาดหวัง ล�าดับที่ 3 ล�าดับที่ 1

ทุนการศึกษา ล�าดับที่ 4 ล�าดับที่ 2

โอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ล�าดับที่ 1 ล�าดับที่ 3

การเสริมสร้างทักษะในด้านภาษาญี่ปุ่น ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 4

    2.3.2) คว�มค�ดหวงัต่อสถ�บนัก�ร 

           ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี

    ความคาดหวังต่อสถาบันการศึกษา

ของผู้ปกครองเมื่อบุตร-ธิดาเข้าศึกษาในระดับปริญญา

ตรีพบว่า ผู้ปกครองคาดหวังให้สถาบันการศึกษาสร้าง

โอกาสในด้านอาชีพท่ีคาดหวังให้กับบุตร-ธิดามากท่ีสุด 

รองลงมาคือ เรื่องทุนการศึกษา โอกาสในการไปศึกษา

ต่อในต่างประเทศและการเสรมิสร้างทกัษะในด้านภาษา

ญี่ปุ่น แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5

    2.3.3) คว�มค�ดหวงัของผูป้กครอง 

     เมื่อบุตร-ธิด� สำ�เร็จก�ร 

     ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี

    หลังจากท่ีบุตร-ธิดาส�าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีผู ้ปกครองคาดหวังให้บุตร-ธิดา

ท�างานในภาคส่วนของรฐับาล (รับราชการ) โดยเงนิเดอืน

ที่ต้องการให้บุตร-ธิดาได้รับคือ ไม่เกิน 20,000 บาท 

    เปรียบเทียบคว�มค�ดหวังของ

นักเรียนและผู้ปกครองในก�รเรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นเม่ือ

นักเรียนเข้�ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี

    ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อน�าความคาด

หวังของนักเรียนและผู้ปกครองมาเปรียบเทียบกัน จะ

เห็นได้ว่าความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองค่อน

ข้างมีความแตกต่างกนั โดยสิง่ทีนั่กเรยีนคาดหวงัมากเป็น

อันดับที่ 1 คือโอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่

ในขณะเดยีวกนัทางด้านผู้ปกครองให้ความส�าคัญกับการ

สร้างโอกาสในด้านอาชพีทีค่าดหวัง ดังตารางที ่6 
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 4.3 คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งคว�มสำ�เรจ็และคว�ม 

   ค�ดหวงัของนกัเรยีนเมือ่เข้�ศกึษ�ต่อในระดบั 

   มห�วทิย�ลยั

 ในการศกึษาครัง้นี ้ คณะผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์

ความสมัพันธ์ระหว่าง ความส�าเรจ็และความคาดหวงัของ

นักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson 

Correlation) ผลการศกึษาพบว่า กลุม่นกัเรยีนทีส่อบผ่าน

และสอบไม่ผ่านมคีวามความหวงัเมือ่เข้าศกึษาต่อในระดบั

อดุมศกึษาไม่แตกต่างกนั โดยกลุม่นกัเรยีนทีส่อบผ่านส่วน

ใหญ่เมือ่สามารถเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาแล้ว มี

ความคาดหวงัด้านโอกาสในอาชพีจ�านวน 25 คน รองลงมา

คอื โอกาสในการไปศกึษาต่อต่างประเทศจ�านวน 15 คน 

ส�าหรับด้านทนุการศกึษาและการเสรมิสร้างทกัษะในด้าน

ภาษาญีปุ่น่มจี�านวนเท่ากันคอืด้านละ 10 คน กลุม่นกัเรยีน

ทีส่อบไม่ผ่านมคีวามคาดหวงัคล้ายคลงึกบันกัเรยีนทีส่อบ

ผ่านคือส่วนใหญ่คาดหวงัด้านโอกาสในอาชพีจ�านวน 10 คน 

รองลงมาคอืโอกาสในการไปศกึษาต่อต่างประเทศจ�านวน 5 

คน การเสริมสร้างทกัษะในด้านภาษาญีปุ่น่จ�านวน 4 คน

และทนุการศกึษาจ�านวน 1 คน ดงัแสดงในตารางที ่7

 4.4 คว�มพงึพอใจต่อก�รเรยีนก�รสอนวชิ�ภ�ษ� 

  ญ่ีปุ่นของนกัเรยีน

 จากการศกึษาวจิยัครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า ครหูรอืผูส้อนใน

ชั้นเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนพึงพอใจมาก ท้ังในเรื่องความ

สามารถในการสอน การถ่ายทอดความรู ้การให้ค�าปรกึษา

ทีเ่ก่ียวกบัการเรียนภาษาญ่ีปุน่ รวมถึงการสร้างแรงบนัดาล

ใจในการเรียนให้กับนกัเรยีน ดงันัน้ครหูรอืผูส้อนเป็นปัจจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อความชอบภาษาญ่ีปุน่ของนกัเรยีนเป็นอย่าง

มาก ส�าหรับด้านหลกัสูตรการเรยีนการสอน นกัเรยีนยงัคง

มคีวามพงึพอใจในระดับมาก ทัง้ในด้านเนือ้หาทีน่�ามาสอน

มคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รียน ความรูท้ีไ่ด้จากบทเรียนเป็นพืน้

ฐานในการเรยีนหรอืท�างานในอนาคตได้ เนือ้หาทีน่�ามาสอน

สามารถประยกุต์เนือ้หาทีเ่รยีนกบัสถานการณ์จริงได้ ท�าให้

เข้าใจวฒันธรรมของเจ้าของภาษาได้ ในการเรยีนการสอนมี

การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะผู้เรยีน และมกีารวดัและ

ประเมนิผลด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม อย่างไรกต็ามหลกัสตูร

การเรยีนการสอนจ�าเป็นต้องพฒันาหรอืปรบัปรงุเพือ่การ

ประยกุต์ใช้ในอนาคตอย่างแท้จรงิ ส�าหรบัความพงึพอใจด้าน

สภาพแวดล้อมในการเรยีนการสอน ทัง้ในเรือ่งการใช้ส่ือ

ต่างๆ ในการเรยีนการสอน ความเหมาะสมของจ�านวนผู้

เรยีนต่อห้อง นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเช่นกนั 

แต่ด้านบรรยากาศในช้ันเรียนแม้นักเรียนจะพึงพอใจใน

ระดบัมากซ่ึงเม่ือเทยีบกบัปัจจยัในการเรยีนด้านอืน่ยงัอยูใ่น

ล�าดบัทีน้่อยกว่า 

 ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง อาท ิคร ูเจ้าหน้าที ่รวมถงึผูบ้รหิาร

โรงเรยีน ควรช่วยกันสร้างบรรยากาศในช้ันเรยีนให้มคีวาม

น่าสนใจมากยิง่ขึน้ แต่ส่ิงทีเ่ป็นข้อมลูท่ีทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

ต้องตระหนกัถงึนัน่คอืด้านตวัผู้เรยีน แม้ผลการศึกษาจะบ่ง

ชีว่้านกัเรยีนมีความพงึพอใจด้านผู้เรยีนในระดบัมาก แต่

คะแนนทีป่รากฏออกมาน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ซึง่ความพงึพอใจ

ของนกัเรียนทีม่ต่ีอการเรยีนภาษาญีปุ่น่ประกอบด้วย ทกัษะ

การฟัง พดู อ่าน เขยีน ความสามารถในการตอบโต้กบั

เจ้าของภาษา และการสอบวดัระดับภาษาญีปุ่น่ แสดงให้เหน็

ว่านกัเรยีนยงัไม่มคีวามมัน่ใจในทกัษะความสามารถของ

ตนเองในการใช้ภาษาญีปุ่น่จากการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 

ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่8
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ต�ร�งที่ 7 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มสำ�เร็จและคว�มค�ดหวังของนักเรียนเมื่อเข้�ศึกษ�ต่อในระดับ 

    มห�วิทย�ลัย

ต�ร�งที่ 8 คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

สร้�งโอก�สในด้�น
อ�ชีพที่ค�ดหวัง

ทุนก�รศึกษ�
โอก�สในก�รไป
ศึกษ�ต่อต่�ง

ประเทศ

ก�รเสริมสร้�ง
ทักษะในด้�นภ�ษ�

ญี่ปุ่น

Pearson
Correlation

สอบผ่าน 25 10 15 10 1.82
(0.54)สอบไม่ผ่าน 10 1 5 4

คว�มพึงพอใจของนักเรียน ค่�เฉลี่ย (แปลผล)

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.46 (มาก)

2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 4.23 (มาก)

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนและสื่อการเรียนการสอน 4.05 (มาก)

4. ด้านผู้เรียน 3.63 (มาก)

5. อภิปรายผลการศึกษา

 นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย ในเขตอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ อาจกล่าวได้ว่าประสบ

ความส�าเรจ็ในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ เนือ่งจากเมือ่ท�าการ

เปรียบเทียบสัดส่วนการสอบผ่านระหว่าง สนามทดลอง

สอบของนักเรียนและการทดสอบจริง พบว่า สัดส่วน

นักเรียนที่สอบผ่านสูงกว่าผู้เข้าสอบท่ีสอบผ่านสนาม

สอบจริง เหตทุีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งจาก นกัเรยีนทีท่�าแบบ

ทดสอบเป็นกลุม่นกัเรยีนในเขตอ�าเภอเมอืงเชียงใหม่ ซ่ึง

มโีอกาสในการเข้าถงึสือ่ต่าง ๆ  ได้มากกว่านกัเรยีนในเขต

อืน่ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตพืน้ที่

การศึกษาให้กว้างข้ึน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะพบว่า

นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ประสบความส�าเร็จในการ

เรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ผู้ปกครองยังคงคาดหวังให้บุตรธิดา

เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้พัฒนาทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้านการพูดและฟังอย่างต่อเน่ือง 

มหาวิทยาจึงควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี

เน้ือหาเน้นทักษะการพูดและฟังให้มากขึ้น หรือเพิ่ม

กจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะทัง้สองด้านนีใ้ห้มากขึน้ ส�าหรบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างความส�าเรจ็และความคาดหวงัของ

นักเรียน พบว่า กลุ่มนักเรียนที่สอบผ่านและสอบไม่ผ่าน

ต่างมีความหวังเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่

แตกต่างกัน กล่าวคือทั้งสองกลุ่ม มีความคาดหวังด้าน

โอกาสในอาชพีมากทีส่ดุ ดังนัน้การเรยีนมหาวทิยาลยัจงึ

เป็นทางเดนิทีน่กัเรยีนคาดหวงัการมโีอกาสได้งานท�าทีด่ี

ในอนาคต ซึ่งความคาดหวังเช่นนีเป็นปกติธรรมดาโดย

ทั่วไปที่ทั้งผู้ปกครองและครูจะปลูกฝังให้กับนักเรียน จึง

เป็นสาเหตหุนึง่ทีน่กัเรยีนส่วนใหญ่จะคาดหวงัในลกัษณะ

เช่นนี้ ด้านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คงต้อง

กลับมาพิจารณาลักษณะการจัดการเรียนการสอนใน

ปัจจบุนัให้ตอบสนองต่อความคาดหวงัของนกัเรยีน โดย

อาจเพิ่มรายวิชาทีมีเน้ือหาที่สามารถน�าความรู ้ไป

ประยกุต์ใช้กับงานทีห่ลากหลายอาชพีได้ โดยต้องศึกษา

ทิศทางหรือแนวโน้มของอาชีพในอนาคต ตัวอย่าง เช่น 



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

อาชีพล่ามหรือนักแปลภาษาญี่ปุ่นในอีก 10 ปีข้างหน้า 

อาจมเีคร่ืองมอืด้านเทคโนโลยทีีส่ามารถแปลภาษาได้มา

ทดแทนมนษุย์ ความจ�าเป็นทีจ่ะใช้มนษุย์ในการล่ามหรือ

การแปลกอ็าจลดลง เป็นต้น ขณะเดยีวกนัอาชพีทีจ่�าเป็น

ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในอนาคต อาจจะเป็นอาชีพท่ีต้อง

อาศัยศาสตร์ด้านอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ด้าน

เทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา เป็นต้น ดังน้ัน

ลกัษณะการเรยีนการสอนจงึควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้

คดิวเิคราะห์ และส่งเสรมิให้มกีารเรยีนข้ามสาขาวชิาหรอื

ต่างคณะให้มากขึ้น

 ในส่วนการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนในการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นจะเห็นว่าครูหรือผู้สอนเป็นด้านท่ี

นักเรียนพอใจสูงสุด ในทางตรงกันข้ามความพึงพอใจใน

ส่วนของตัวผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีคะแนนต�่ากว่าด้าน

อื่นทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังไม่มีความมั่นใจหรือ

พอใจในการเรยีนภาษาญีปุ่น่ของตนเอง ซึง่ครู ผูป้กครอง

หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ควรต้องหาแนวทางเพือ่ให้

นักเรียนเหล่านั้นมีความมั่นใจในทักษะภาษาญี่ปุ่นของ

ตนเอง ซึ่งวิธีการที่อาจสามารถสร้างความม่ันใจในการ

ใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนได้ คือการสร้างโอกาสในการ

ใช้ภาษาญี่ปุ ่นแบบธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรมที่

เป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาญีปุ่น่จรงิ ๆ  กบัเจ้าของภาษา 

อาจน�านักเรียนออกนอกสถานที่ให้ได้พบและใช้ภาษา

ญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ  ให้มากขึ้น 

เป็นต้น

 อีกประเด็นหนึ่งท่ีพบจากการศึกษาครั้งนี้คือ 

หนงัสอืการ์ตนูภาษาญีปุ่น่ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลหรอืเป็น

แรงจูงใจให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่น เน่ืองจากท้ัง

นกัเรียนและผูป้กครองมคีวามเหน็ตรงกนั ดงันัน้โรงเรยีน

หรือสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ควรพัฒนาสื่อการ

เรยีนการสอนให้มีรูปแบบทีส่ามารถจงูใจหรอืดงึดดูความ

สนใจของผู้อ่าน ตลอดจนเร่งส่งเสริมให้นักเรียนหรือ

เยาวชนรกัการอ่านหนงัสอืให้มากขึน้และสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลได้ง่ายและสะดวก อาทิ การจัดหาหนังสือ

การ์ตูนเข้าห้องสมุด การจัดหาหนังสือการ์ตูนออนไลน ์

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดหาหนังสือการ์ตูนควรต้อง

พจิารณาและคัดสรรให้มเีนือ้หาและภาพทีม่คีวามเหมาะ

สมกับช่วงวัยของผู้อ่านแต่ละกลุ่มด้วย

 ส�าหรับความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง

เมือ่นกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยท่ีให้ความสนใจคือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เน่ืองจากการศึกษาครั้งนี้

ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ จงึเป็นสาเหตุท�าให้ผลการศกึษาปรากฏ

ในลักษณะดงักล่าว เมือ่นกัเรยีนเหล่านีส้ามารถเข้าศกึษา

ในระดับปริญญาตรีได ้ ส่ิงที่นักเรียนคาดหวังจาก

มหาวิทยาลัยคือ การสร้างโอกาสเพื่อไปศึกษาต่อต่าง

ประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงควรต้องเตรียม

ความพร้อมเรื่องการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง

ประเทศให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ

พฒันาศักยภาพของผู้เรียนในอนาคต โดยทีม่หาวทิยาลัย

อาจขยายหรือเพ่ิมการท�าข้อตกลงความร่วมมือทาง

วชิาการ (MOU) กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี การพัฒนา

หลักสูตรแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree) 

หรือหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง

มหาวทิยาลยั กน็บัเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ ซึง่อาจจะสามารถ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยน�าไปสู่

ความเป็นสากลและตอบสนองต่อความคาดหวังและ

ความต้องการของผู้เรยีนได้ ในขณะทีผู้่ปกครองคาดหวงั

ต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่บุตร-

ธดิา สิง่ทีม่หาวทิยาลยัควรตระหนกัคอื การสร้างช่องทาง

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาส

การท�างานที่หลากหลายในอนาคต เช่น การสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มโอกาสและสถานที่เพื่อ
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เป็นแหล่งฝึกงานหรือฝึกปฎิบัติสหกิจของนักศึกษา ซ่ึง

จะส่งผลต่อโอกาสในการได้งานที่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่

เรียนและตรงกับความชอบและความถนัดของนักศึกษา

ต่อไป

 สถานการณ์การเรยีนการสอนในปัจจุบัน จะมแีนว

โน้มจ�านวนผู้เรียนน้อยลง เนื่องจากโครงสร้างประชากร

ของประเทศรวมถงึของโลกลดลง ดงันัน้ สถาบนัทกุระดบั 

จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์นี้ เพื่อ

ความอยูร่อดของสถาบนั เช่นเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษา 

เนื่องจากพบว่าจ�านวนผู้เรียนปัจจุบันน้อยลง บางแห่ง

ต้องปิดหลักสูตร บางแห่งต้องเร่งปรับหลักสูตรและ

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับ

ความสนใจและความต้องการของผูเ้รียน ซึง่ผลการศกึษา

นี้ชี้ให้เห็นแนวทางหลายประเด็นที่สถาบันการศึกษา

สามารถน�าไปปรับใช้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้เรียนให้มาก

ขึ้น สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือปรับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยตรงกับ

ความต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด ดังผลการศึกษาท่ี

ผู้เรียนคาดหวังโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ผู้

ปกครองคาดหวังให้บุตรธิดาพูดและฟังภาษาญ่ีปุ่นได้ดี  

ซึ่งจุดร่วมคือการสื่อสาร การไปแลกเปลี่ยนสิ่งจ�าเป็นคือ

ทักษะการส่ือสารดังน้ันการพูดการฟังจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

สถาบนัการศึกษาจึงอาจปรบัปรุงหลกัสตูรการเรียนการ

สอนโดยเพิ่มวิชาที่เน้นทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้น จัดให้

อาจารย์เจ้าของภาษาสอน หรือให้มีหรือเพิ่มกิจกรรมท่ี

ผูเ้รยีนมโีอกาสได้พบปะเจ้าของภาษามากขึน้ ทัง้ในและ

นอกสถาบัน เป็นต้น ส�าหรับด้านการสร้างโอกาสใน

อาชีพของบุตรธิดาที่ผู้ปกครองคาดหวังต่อสถาบันนั้น 

เห็นว่าปัจจุบันการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู ้เรียนมี

โอกาสแสดงศกัยภาพของตนเองออกมาอย่างแท้จรงิ เช่น

การออกฝึกงาน หรอืการออกฝึกปฏิบติัสหกจิ เป็นวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่ดีที่สามารถตอบสนองความคาด

หวังของผู้ปกครองในประเด็นนี้ได้ วิชาสหกิจศึกษา 

เป็นการเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง ผู้เรียนปฏิบัติ

งานเสมือนเป็นพนักงานขององค์กรนั้น ๆ จริง โดยก่อน

ออกฝึก ผูเ้รยีนต้องศกึษาและเข้าอบรมกฎ ระเบยีบ แนว

ปฏิบัติตลอดจนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ

งานในสถานประกอบการ ต้องเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่

เป็นภาษาสากล และเข้าปฏิบตังิานในสถานประกอบการ

เป็นเวลา 4 เดือน โดยต้องลงทะเบียนเรียน ณ สถาน

ศึกษา มีอาจารย์ควบคุมร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงของ

สถานประกอบการนั้น สุดท้ายต้องท�ารายงานส่ง จึงจะ

เสร็จสิ้นกระบวนการฝึกสหกิจ จึงนับได้ว่าเป็นการสร้าง

โอกาสในการท�างานหรอืเลือกท่ีจะท�างานในอนาคตของ

ผู้เรียนได้ 

 จากผลการศึกษานี ้พบแนวโน้มความคาดหวงัของ

ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาหลาย

ประเด็น สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาซึ่งเป็นตัวกลาง

ระหว่างสถาบนัระดบัมธัยมศกึษาและสถานประกอบการ

ทีน่กัเรยีนจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต จ�าเป็นต้อง

น�าประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวไปคิดวิเคราะห์ พิจารณา

ปรบัปรงุ ทัง้นีเ้พือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์การเรียนการสอน

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและรองรับนกัเรยีนทีจ่ะเข้ามาศึกษาใน

อนาคตตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ

ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป
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บทคัดย่อ

ในการเรียนคันจินั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนทั้งรูป เสียงอ่าน ความหมาย และวิธีใช้ ท�าให้มีข้อมูล

ทีต้่องจดจ�าเป็นจ�านวนมาก เป็นเหตใุห้การเรยีนคนัจเิป็นเรือ่งยาก ดงันัน้การจะเอาชนะความ

ยากล�าบากในการเรียนคันจิ จ�าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ที่ผ่านมาจึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับ

กลยุทธ์การเรียนคันจิจ�านวนมาก แต่งานวิจัยที่ผ่านมาจะมุ่งศึกษาการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียน

เป็นหลกั  ในงานวจิยันีจ้ะศกึษาความคดิเห็นของผู้เรียนและผู้สอนชาวไทยว่า กลยทุธ์ใดจ�าเป็น

ต่อการเรยีนคันจ ิรวมทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนมีความคดิเหน็แตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร และน�าผล

ทีไ่ด้ไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนคนัจ ิในงานวจิยันีท้�าการวเิคราะห์โดยแบ่งกลยทุธ์ออกเป็น 

5 ประเภท ได้แก่ กลยทุธ์ด้านรปู เสยีงอ่าน ความหมาย การใช้ และกลยทุธ์อืน่ ๆ  ผลการวเิคราะห์

พบว่า กลยทุธ์ทีผู่ต้อบแบบสอบถามโดยรวมคิดว่าจ�าเป็นต่อการเรยีนคันจมิากทีสุ่ดคือ กลยทุธ์

ด้านรปู โดยเฉพาะกลยทุธ์การเขยีนซ�า้ ๆ  ในการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ระหว่างผูส้อนและ

ผู้เรียนพบว่ากลยุทธ์ท่ีผู้สอนคิดว่าจ�าเป็นมากที่สุดคือ “เดาความหมายของคันจิจากบริบท” 

ส่วนผู้เรียนคือ “เขียนซ�้า ๆ” 

บทความนี้ปรับปรุงจากเนื้อหาที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2018 International Conference on Japanese 
Language Education - Venezia (Venezia 2018 ICJLE)

บุษบา บรรจงมณี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การเรียนคันจิของ

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียน
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Abstract

In order to master Kanji, it is necessary to learn the “writing,” “reading,” “meaning,” 

and “usage” of each character. Therefore the relevant information needed to 

achieve this mastery is vast and difficult. For this reason it is necessary to use 

appropriate strategies to overcome the difficulties in learning Kanji. There has been 

a significant amount of research on Kanji learning strategies, however this research 

has focused on the strategies that learners use. The purpose of this research 

was to investigate the teachers’ and learners’ perspectives and which strategies 

are effective in mastering Kanji, and whether there are any gaps between the 

teachers’ and learners’ opinions, in order to find ways to improve the teaching of 

Kanji in Thailand. This research was conducted by dividing Kanji learning strategies 

into five categories: “writing,” “reading,” “meaning,” “usage,” and “other.” The 

findings revealed that the strategy that the respondents thought was most crucial 

for learning Kanji was “writing,” especially “repeated writing.” In comparing the 

opinions between teachers and learners, the strategy that the teachers thought 

was most crucial was “guess the kanji’s meaning from context,” and the learners’ 

opinion in this regard was “repeated writing.”

A Study of the Thai Perspective

on Kanji Learning Strategies:

the Opinions of Teachers and Learners

Key words
strategy, Kanji learning, perspective

Bussaba Banchongmanee
Faculty of Humanities, Kasetsart University

This paper is a revision of the content presented at the 2018 International Conference 
on Japanese Language Education - Venezia (Venezia 2018 ICJLE) . 
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1. บทน�า

อักษรคันจิเป็นอักษรที่มีระบบแตกต่างจากระบบ

ตวัอกัษรภาษาทีใ่ช้การผสมตวัอกัษรเช่นอกัษรโรมนัหรอื

อกัษรไทย เนือ่งจากเป็นอกัษรแสดงความหมาย  แต่ละตวั

อกัษรจะมรีปู  เสยีงอ่าน และความหมายในตัวเอง อกีทัง้

มจี�านวนมากมาย  加納 (1994) ได้ระบวุ่า การเรยีนคนัจิ

จะต้องเรียนทัง้รูป เสยีง ความหมาย การใช้ อกีท้ังมจี�านวน

ตวัอักษรจ�านวนมาก เมือ่ผนวกกันแล้วจึงท�าให้ผูเ้รยีนต้อง

จดจ�าข้อมลูมากมาย จนเป็นเหตใุห้การเรยีนคันจเิป็นเร่ือง

ยาก กลายเป็นอปุสรรคในการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่ในระดบั

กลางและระดบัสงูกว่็าได้  เนือ่งจากความรูเ้กีย่วกับคนัจจิะ

ส่งผลต่อความเข้าใจค�าศัพท์ต่าง ๆ ทีไ่ด้พบเห็นหรอืได้ยิน 

นอกจากนีเ้นือ่ง จากอกัษรคนัจมิจี�านวนมากและอกัษรคนั

จแิต่ละตวัไม่ได้มเีสยีงอ่านเพยีงเสยีงเดยีวเสมอไป วธิเีขียน

ซบัซ้อนและมคีนัจหิลายตวัทีม่รีปูคล้ายกันท�าให้เกดิความ

สบัสน ดงันัน้การเรยีนคนัจจิงึเป็นสิง่ทีย่ากส�าหรบัผูเ้รยีน

ชาวไทย ซึง่มรีะบบการเขยีนแตกต่างจากอกัษรคนัจ ิ งาน

วจิยัทีส่�ารวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย

กม็ผีลสรปุว่าสิง่ทีย่ากทีส่ดุในภาษาญีปุ่น่คอื คนัจ ิ(ทัศนย์ี

และคณะ: 2546) และจากการส�ารวจทศันคตขิองผู้เรยีน

ชาวไทยต่อการเรยีนคนัจ ิก็พบว่า ผูเ้รียนตระหนักว่าคนัจิ

เป็นเรือ่งทีย่ากแต่มีความส�าคญัในการเรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่ 

และการจดจ�าคันจไิม่ให้ลืมเป็นเรือ่งยากทีส่ดุ  (ブッサ

バー: 2016) 

ในขณะทีก่ารเรยีนคนัจเิป็นปัญหาท่ียากส�าหรบัผูเ้รยีน 

แต่ในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยยังไม่

ให้ความส�าคญักับการสอนคนัจใินห้องเรยีนมากนกั ดงัจะ

เหน็ได้จากหลกัสตูรวชิาภาษาญีปุ่น่ทัง้ในระดบัมธัยมศึกษา

และระดบัอดุมศกึษาไม่ได้มกีารจดัวชิาเฉพาะส�าหรบัการ

สอนอักษรคันจิ  จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและการ

สัมภาษณ์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในไทยพบว่า สถาบันที่สอน

ภาษาญีปุ่น่มกัใช้วธิสีอดแทรกการสอนคนัจใินวชิาต่าง ๆ 

เช่น วิชาไวยากรณ์ การอ่าน  มีการสอนวิธีการเขียน 

เสียงอ่าน ความหมายในช่วงแรก ๆ เท่านั้น จากนั้น

จะมอบหมายให้ผู้เรยีนฝึกฝนด้วยตนเอง และตรวจสอบ

ผลการเรยีนคนัจโิดยการทดสอบเป็นครัง้คราว เนือ่งจาก

เนือ้หาทีต้่องท�าการสอนมมีาก จงึไม่สามารถจดัเวลาสอน

คันจิได้อย่างละเอียด และในการทดสอบคันจิโดยทั่วไป

มักเป็นการทดสอบรูป เสียงอ่าน ความหมายเป็นหลัก 

(Kaewkitsadang: 2008)

จากสภาพการเรียนการสอนคนัจใินประเทศไทยใน

ลกัษณะดงัทีก่ล่าวไปข้างต้นนี ้การเอาชนะความอปุสรรค

ในการเรียนคันจิจึงจ�าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การเรียนที่

เหมาะสม   ท่ีผ่านมามงีานวจิยัเก่ียวกบักลยทุธ์การเรยีน

คันจจิ�านวนมาก  แต่งานวจิยัเหล่านีม้กัให้ความสนใจใน

ประเดน็ว่าผูเ้รยีนใช้กลยทุธ์ใดในการเรยีนคนัจ ิ ส่วนงาน

วิจัยที่ท�าขึ้นเพ่ือส�ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ

กลยทุธ์การเรยีนทีมี่ประสทิธิภาพยงัมจี�านวนน้อย   ดงัน้ัน

ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะส�ารวจความคิด

เหน็ของผูเ้รยีนและผูส้อนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยทัง้ในระดบั

มธัยมศึกษาและอดุมศึกษาว่า มคีวามคดิเหน็ต่อกลยทุธ์

การเรยีนคนัจิอย่างไร  คดิว่ากลยทุธ์ใดเป็นประโยชน์ใน

การเรยีนคนัจ ิ เพือ่น�าผลจากการวจิยัไปพัฒนาการเรยีน

คนัจใิห้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนีจ้ะทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องใน 3 ประเด็น

ต่อไปนีคื้อ การแบ่งประเภทกลยทุธ์การเรียนรู ้ งานวจัิยที่

เกีย่วกบักลยทุธ์การเรยีนคนัจ ิและงานวจิยัเกีย่วกบัการใช้

กลยทุธ์เรยีนคนัจิในผูเ้รียนชาวไทย

 2.1 ก�รแบ่งประเภทกลยุทธ์ก�รเรียนรู้  

 นกัวิชาการจ�านวนมากได้นยิามกลยทุธ์การเรยีนรู้

ไว้ต่าง ๆ กัน แต่ที่นิยมน�ามาอ้างอิงได้แก่ นิยามของ 

Oxford (1990) ดังนี้

「学習をより易しく、より早く、より楽し

く、より自主的に、より効果的にし、かつ新しい

状況に素早く対応するために学習者がとる具体的

な行動」

 (การกระท�าที่ผู้เรียนใช้เพื่อท�าให้การเรียนง่ายขึ้น 

เรยีนรูไ้ด้เรว็ขึน้ สนุกขึน้ เป็นอสิระมากขึน้ มปีระสิทธภิาพ
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มากขึน้ และรบัมือกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  ได้เรว็ขึน้ -แปล

โดยผู้วิจัย) 

 Oxford (1990)  ได้พฒันาแบบสอบถามเพือ่ใช้ใน

การส�ารวจการใช้กลยทุธ์การเรยีนภาษาของผูเ้รยีน เรียก

ว่า SILL (Strategy Inventory for Learning Language) 

มจี�านวน 50 ข้อ แบ่งเป็นกลยทุธ์ทางตรงและกลยทุธ์ทาง

อ้อม กลยุทธ์ทางตรงประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 3 ข้อ 

ได้แก่ กลยุทธ์ด้านความจ�าท่ีเป็นประโยชน์ในการจดจ�า

ข้อมลูปรมิาณมาก และการน�ามาใช้  กลยทุธ์ด้านปัญญา 

ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับแล้วฝึกซ�้า ๆ และ

กลยุทธ์ชดเชยที่ใช้เมื่อข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  ส่วน

กลยุทธ์ทางอ้อม ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 3 ข้อเช่นกัน  

ได้แก่ กลยทุธ์ด้านอภปัิญญา ซึง่เป็นกลยทุธ์เกีย่วกบัการ

วางแผนการเรยีนและประเมนิผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์ด้าน

อารมณ์  ซึง่ใช้ในการควบคมุอารมณ์ความรูส้กึของตนเอง

ไม่ให้เกดิความรูส้กึทางลบต่อการเรยีน และกลยทุธ์ด้าน

สังคม ที่ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อช่วยพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน   

 Bourke (1996) ได้พฒันาแบบสอบถามจาก SILL 

เพือ่ใช้ในการส�ารวจการใช้กลยทุธ์การเรยีนคนัจทิีเ่รยีกว่า 

SILK (Strategy Inventory for Learning Kanji) มี

จ�านวน 56 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกลยทุธ์การ

เรยีนคนัจ ิส่วนทีส่องเป็นกลยทุธ์เกีย่วกบัการจดัการการ

เรียนรู้  กลยุทธ์การเรียนคันจิประกอบด้วย 12 ประเภท

ย่อย  ได้แก่ 1. เช่ือมโยงคนัจใิหม่กบัสิง่ทีเ่รยีนมาก่อนหน้า 

เช่น ฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ เป็นต้น  2. เรื่องเล่า 

เพ่ือช่วยในการจ�า 3. ส่วนประกอบแสดงความหมาย (部

首)  4. ฝึกซ�้า ๆ 5. ประสบการณ์  6. จ�าคันจิเป็นภาพ 

7. ตรวจสอบความสามารถของตัวเอง 8. ชดเชย 9. 

บริบท 10. ตอบสนองทางร่างกาย/ทางจิตใจ  11. เสียง  

12. ล�าดับเส้น

 2.2 ง�นวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ

 งานวจิยัเกีย่วกบักลยทุธ์การเรยีนคนัจส่ิวนใหญ่ จะ

ใช้วิธีการส�ารวจการใช้กลยุทธ์โดยใช้แบบสอบถามท่ี

ดัดแปลงมาจาก SILL หรือ SILK ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่ง

ค�าถามในแบบสอบถามท่ีใช้ในงานวิจัยแต่ละชิ้นมีความ

แตกต่างกนัทัง้ด้านจ�านวน เนือ้หา และส�านวนทีใ่ช้ ท�าให้

เปรียบเทียบกันได้ยาก แต่เม่ือดูในภาพรวมแล้วค�าถาม

ส่วนใหญ่เป็นค�าถามเกีย่วกับกลยทุธ์ด้านการจ�า ซึง่จดัอยู่

ในกลยุทธ์ทางตรง  ค�าถามเก่ียวกับกลยุทธ์ทางอ้อมมี

ค่อนข้างน้อย (ウラムバヤル: 2009) และมีแนวโน้มที่

จะส�ารวจความถ่ีการใช้กลยุทธ์โดยรวม จากนั้นเปรียบ

เทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ เช่น ผู้เรียน

ทีม่คีวามสามารถต่างกนั ระยะเวลาเรยีนต่างกนั จ�านวน

คันจิที่เรียนรู้ต่างกัน ในงานวิจัยเหล่าน้ีมีผลสรุปตรงกัน

คอื กลยทุธ์ทีใ่ช้บ่อยทีส่ดุคอืการฝึกซ�า้ ๆ  ทัง้การเขยีนซ�า้ 

ๆ อ่านซ�้า ๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้ 

 งานวิจัยที่ใช้การเปรียบเทียบค�าตอบระหว่างผู้

เรยีนทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนคันจต่ิางกนั ได้แก่ 大北 

(1995) ส�ารวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ ่นในมหาวิทยาลัยใน

ฮาวาย จ�านวน 84 คน โดยใช้แบบสอบถาม จ�านวน 28 

ข้อ พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ กลยุทธ์เขียนซ�้า ๆ  

กลุ ่ม ผู ้ เรียนที่มีผลการเรียนดีมีแนวโน ้มที่ จะใช ้

พจนานุกรม พยายามท�าความเข้าใจโดยไม่ต้องแปล

มากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี  ส่วนผู้เรียนที่มีผล

การเรียนไม่ดีจะใช้กลยุทธ์การใช้บัตรค�ามากกว่าผู้เรียน

ทีม่ผีลการเรยีนด ี中村 (1997) ส�ารวจผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่

ขั้นต้นในมหาวิทยาลัยฮอกไกโด จ�านวน 17 คน โดยใช้

แบบสอบถามจ�านวน 20 ข้อ พบว่า กลยุทธ์ที่มีความถี่

ในการใช้มากที่สุด คือกลยุทธ์เกี่ยวกับความจ�า เช่น การ

ท่องคนัจก่ิอนการทดสอบและการทบทวน ระวงัไม่ให้ผดิ

ซ�้า ฝึกเขียนซ�้า ๆ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต�่า

จะใช้กลยทุธ์ด้านความจ�าและกลยทุธ์ด้านสังคมมากกว่า

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง  中鉢 (2006) ส�ารวจ

ผู้เรียนชาวอเมริกัน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 

33 ข้อ พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดคือ เขียนซ�้า ๆ กลุ่ม

ผู ้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงใช ้กลยุทธ ์ 
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“พยายามฝึกใช้คันจิ” ในขณะที่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต�่าใช้กลยุทธ์ “เขียนซ�้า ๆ ” บ่อยที่สุด และ

สรปุว่าผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูจะใช้กลยทุธ์

หลากหลายแบบมากกว่าผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ทางการ

เรียนต�่า  ซึ่งแตกต่างจาก 加納 (1997) ซึ่งส�ารวจผู้เรียน

ที่ใช้และไม่ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่  พบว่า ผู้เรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าจะใช้กลยุทธ์หลากหลายกว่า

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูง การท่ีผลแตกต่าง

กนัเช่นนีเ้ป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามในงานวจิยัแต่ละ

ชิ้นมีความแตกต่างกัน

 齋藤 (2003) ส�ารวจผู้เรียนชาวมาเลเซียที่อาศัย

ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 5-8 ปี จ�านวน 273 คน เพื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างผู้เรียนที่มีระยะเวลาเรียนในญี่ปุ่นต่างกัน พบว่า 

ไม่ว่าจะเป็นผู ้เรียนในกลุ่มระยะเวลาเรียนใดก็จะใช้

กลยุทธ์ “ฝึกซ�้า” และ “ใช้สื่อต่าง ๆ” ในความถี่สูง แต่

ยิง่เรยีนนานขึน้กลยทุธ์ท่ีใช้จะเปลีย่นจากกลยทุธ์พืน้ฐาน

มาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้องค์ประกอบหลายอย่างรวมกันหรือ

มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น

 งานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนจากจ�านวน

คันจิที่รู้ ได้แก่ 坂野・池田(2008) ส�ารวจผู้เรียนที่ก�าลัง

เรียนอยู่ในญี่ปุ่นและอเมริกาจ�านวน 151 คน ปรากฏว่า 

ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รยีนทีรู่ค้นัจจิ�านวนเท่าใดกต็าม กลยทุธ์ที่

ใช้มากที่สุดคือเขียนคันจิซ�้า ๆ  กลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือ 

การใช้สื่อเรียนคันจิจากคอมพิวเตอร์ 

 Gamage (2003) ส�ารวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 

ในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จ�านวน 116 คน โดยใช้

แบบสอบถามจ�านวน 20 ข้อ เพือ่เปรยีบเทยีบความแตก

ต่างในการใช้กลยุทธ์ของผู้เรียนที่ใช้อักษรคันจิในภาษา

แม่และไม่ใช้อักษรคนัจใินภาษาแม่ ผลปรากฏว่า กลยทุธ์

ที่ใช้มากที่สุดของทั้งสองกลุ่ม คือ การเขียนซ�้า ๆ โดยที่

ผู้เรียนที่ไม่ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ใช้กลยุทธ์ด้านรูป

มากกว่า ในขณะที่ผู้เรียนท่ีใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ใช้

กลยุทธ์ด้านเสียงมากกว่า 

 ในการส�ารวจงานวิจัยที่ผ ่านมาพบงานวิจัยที่

เปรียบเทียบความถี่ในการใช้กลยุทธ์ของผู้สอนและผู้

เรียนเพียงชิ้นเดียว ได้แกヴ่ェントゥーラ (2007) ซึ่ง

ส�ารวจผู้เรียนชาวฟิลิปปินส์ 209 คนและผู้สอน 25 คน 

พบว่า กลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้บ่อยที่สุดคือ “เขียนคันจิที่เพิ่ง

เรียนใหม่ซ�้า ๆ” “จ�าคันจิที่เรียนใหม่จากรูป” “สังเกต

ความแตกต่างของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน” ส่วนกลยุทธ์ที่ผู้

สอนใช้บ่อยที่สุดคือ “เมื่อพบคันจิที่ไมรู้จักจะค้นหาใน

พจนานกุรมทนัท”ี “จ�าล�าดบัเส้นของคันจทิีเ่พิง่เรยีนใหม่” 

“เขียนคันจิท่ีเพิ่งเรียนใหม่ซ�้าๆ” “จ�าทั้งเสียงอ่านแบบ

จีนและญี่ปุ่น” สรุปได้ว่าผู้เรียนชาวฟิลิปปินส์มีแนวโน้ม

จะจ�ารปูมากกว่าเสียงอ่าน ส่วนผู้สอนใช้ทัง้กลยทุธ์จ�ารปู

และเสียง

 2.3 ง�นวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ก�รเรียนคันจิของ 

  ผู้เรียนช�วไทย

 ソムチャイ (2008) ส�ารวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้น

ต้นชาวไทย จ�านวน 298 คน โดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 

26 ข้อ เปรียบเทียบกับค�าตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาวฟิลปิปินส์ทีป่รากฏในงานวจิยัของヴェントゥーラ

(2007)  พบว่า กลยุทธ์ที่ผู้เรียนชาวไทยใช้มากที่สุดคือ 

“ใส่ค�าอ่านคันจิ (ตัวฟุริงานะ) ที่คันจิที่ไม่คุ้น”  ตามด้วย 

“จ�าคันจทิีเ่รยีนใหม่โดยเขียนซ�า้ไปซ�า้มา” “สงัเกตความ

แตกต่างระหว่างตัวคันจิที่คล้ายกัน” และ “เดาความ

หมายจากบริบท” ส่วนกลยุทธ์ที่มีการใช้น้อยได้แก่  

“แบ่งกลุ่มคันจิที่เรียนไปแล้วตามเสียงอ่านแบบจีนและ

รูป”  และ “แต่งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อช่วยในการจ�าคันจิ”

ชนัญญ์ธร (2555) ส�ารวจความถี่ในการใช้กลยุทธ์การ

เรียนคันจิของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน  390 

คน โดยแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง  ผลปรากฏว่ากลยุทธ์

ทีใ่ช้มากทีสุ่ดโดยรวมคือ “ถามครหูรอืเพือ่นเมือ่อ่านหรอื

เขยีนคนัจไิม่ได้” ตามด้วย “จ�าคนัจติวัใหม่ด้วยการเขยีน

ซ�้าไปซ�้ามา” “ใส่ค�าอ่านคันจิตัวที่ไม่คุ้น” และ  “ใช้ค�า
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ศพัท์หรอืข้อความรอบข้างเพือ่ช่วยคาดเดาความหมาย”   

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค�าตอบของผู้เรียนท้ัง 4 กลุ่ม 

พบว่า กลุ่มดีเยี่ยมและกลุ่มดีใช้กลยุทธ์การเรียนท่ีได้

ข้อมูลคันจิครบ 4 ด้าน คือ เสียง รูป ความหมายและ

การน�าคันจิไปใช้ในระดับประโยค  ในขณะที่กลุ่มพอใช้

และกลุ่มควรปรับปรุงจะใช้กลยุทธ์ด้านรูปเป็นหลัก

 小林 (2017) ส�ารวจความถี่ในการใช้กลยุทธ์การ

เรียนค�าศัพท์คันจิของนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นใน

มหาวทิยาลยั  พบว่ากลยทุธ์ทีผู่ต้อบแบบสอบถามใช้มาก

ในสองอันดับต้นได้แก่ “จ�าความหมายของค�าศัพท์คันจิ

ทีใ่ช้บ่อย” และ “จ�าเสยีงอ่านของค�าศพัท์คนัจทิีใ่ช้บ่อย” 

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านอารมณ์ ส�าหรับกลยุทธ์เกี่ยวกับการ

ฝึกซ�้า ๆ ที่มักปรากฏเป็นอันดับต้น ๆ ในงานวิจัยก่อน

หน้านั้น ในงานวิจัยชิ้นน้ีกลยุทธ์เกี่ยวกับการฝึกซ�้าที่

ปรากฏในอันดับสูงสุดคือ “อ่านออกเสียงซ�้า ๆ หลาย

รอบในใจ” ซึง่ปรากฏในอนัดับหกในค�าตอบโดยรวม แต่

เมื่อแยกค�าตอบของกลุ่มผู้เรียนตามระยะเวลาท่ีเรียน 

ปรากฏว่า ยิง่ระยะเวลาเรยีนสัน้จะยิง่ใช้กลยทุธ์ด้านการ

ฝึกซ�้า ๆ มาก  ยิ่งระยะเวลาเรียนนานจะยิ่งใช้กลยุทธ์

ด้านการฝึกซ�้า ๆ น้อยลง และพบว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีได้

คะแนนสูงจะใช้กลยุทธ์ด้านบริบท เช่น “อ่านเนื้อเพลง

ภาษาญี่ปุ่น” มากกว่าผู้เรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต�่า

 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า งานวจิยั

ก่อนหน้านี้มีความหลากหลายทั้งในด้านจ�านวนกลยุทธ์

และเนื้อหา  รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ท�าให้ไม่สามารถน�า

มาเปรยีบเทยีบได้ชดัเจน แต่พอเหน็แนวโน้มว่า งานวจิยั

ส่วนใหญ่สรปุผลว่า กลยทุธ์ทีผู่ต้อบแบบสอบถามใช้มาก

คอื กลยทุธ์เกีย่วกบัการฝึกซ�า้ ๆ  โดยเฉพาะการเขยีนซ�า้ ๆ

3. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

 งานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น แทบท้ังหมดจะเป็น

งานวิจัยที่มุ่งศึกษากลยุทธ์ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นใช้ และ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  เช่น กลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกัน ระยะเวลาเรียนต่างกัน จ�านวนคัน

จิที่รู ้ต ่างกัน และส่วนใหญ่จะส�ารวจเฉพาะผู ้เรียน

เท่านั้น  แต่งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นว่า

กลยุทธ์ใดมีประโยชน์ต่อการเรียนคันจิยังมีน้อย ในงาน

วิจัยน้ี ผู ้วิจัยจะศึกษาความคิดเห็นของชาวไทยท่ี

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในบทบาท

ผู้สอนและผู้เรียนว่า มีความเห็นต่อการใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู ้คันจิอย่างไร กลยุทธ์ใดมีความจ�าเป็นต่อการ

เรียนคันจิ  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สอน

และผู ้เรียนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  โดยมุ ่ง

ประเด็นที่กลยุทธ์เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ 

ได้แก่ รูป เสียง ความหมาย และการใช้ ที่ 加納 (1994) 

ระบุว่าเป็นข้อมูลส�าคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ 

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

  4.1 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้สอนและผู้เรยีนภาษา

ญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงในสถาบันการศึกษา

ของไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยแบ่ง

เป็นผูส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจ�านวน 41 คน  ผูส้อน

ในมหาวทิยาลยั จ�านวน 84 คน ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษา 

จ�านวน 228 คน ผูเ้รยีนระดบัอดุมศกึษาจ�านวน 445 คน 

รวมทั้งหมด 798 คน 

 4.2 แบบสอบถ�ม

 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ

กลยทุธ์การเรียนคันจ ิซึง่ดดัแปลงจากแบบสอบถามของ 

ソムチャイ (2008) เพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

ของงานวจัิยนี　้เนือ้หาในแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที1่ เป็นข้อมลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ 

สถานภาพ สถาบันที่สอน/เรียน  จ�านวนปีที่สอน/เรียน  

ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น จ�านวนคันจิท่ีรู้ ตอนที่ 

2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนคันจิ จ�านวน 19 

ข้อ เนือ่งจากงานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาเกีย่วกบั

กลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับส่ีองค์ประกอบหลักของคันจิ ซึ่งได้แก่ 

รูป เสียง ความหมาย การใช้ และกลยุทธ์อื่นนอกเหนือ
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จากองค์ประกอบเหล่านี้  ผู้วิจัยจึงคัดเลือกค�าถามที่มี

เนือ้หาเกีย่วกับประเดน็เหล่านีเ้ป็นหลกั  โดยใช้เกณฑ์ใน

การคดัเลอืกค�าถามคอื เป็นค�าถามทีเ่หมาะสมกบับรบิท

ของผูเ้รียนในประเทศไทย และผูเ้รยีนในทกุระดบัมคีวาม

รูเ้กีย่วกบัเนือ้หาค�าถามนัน้ ดงันัน้ค�าถามเกีย่วกบัความรู้

คันจิในระดับสูง เช่น รากศัพท์ หรือส่วนประกอบแสดง

ความหมาย ส่วนประกอบแสดงเสียง จึงไม่น�ามาใส่ใน

แบบสอบถาม  และการจัดแบ่งประเภทว่าค�าถามใดจัด

เป็นกลยุทธ์ใด ยึดถือตามที่ปรากฏในงานวิจัยของ ウラ

ンバヤル (2009)

 เนือ้หาในแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามเกีย่ว

กบักลยทุธ์ด้านรูปและความหมายประเภทละ 4 ข้อ ด้านเสียง 

5 ข้อ  ด้านการใช้และกลยุทธ์อื่น ๆ ประเภทละ 3 ข้อ 

รวม 19 ข้อ

 โดยให้เลอืกค�าตอบ 3 ระดบั ได้แก่ “จ�าเป็นมาก” 

“จ�าเป็น” “ไม่จ�าเป็น”  จากนั้นน�ามาประมวลผลโดย

ใช้โปรแกรม SPSS ให้คะแนน 2 คะแนนแก่ค�าตอบว่า 

“จ�าเป็นมาก” 1 คะแนนแก่ค�าตอบ “จ�าเป็น” และ 0 

คะแนนแก่ค�าตอบ “ไม่จ�าเป็น”

 4.3 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่า

เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแตกต่างด้วย 

t-test โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่

ดงันี ้ค่าเฉลีย่ 1.71-2.00 แปลความว่า “จ�าเป็นมาก” ค่าเฉล่ีย 

ภ�พที่ 1 ค่าเฉลี่ยค�าตอบของผู้ตอบแบบถามทุกคน

1.41-1.70 แปลความว่า “จ�าเป็นค่อนข้างมาก”  ค่าเฉล่ีย 

1.00-1.40 แปลความว่า “จ�าเป็น” ค่าเฉลี่ย 0.50-0.99 

แปลความว่า “ไม่ค่อยจ�าเป็น” ค่าเฉลีย่ 0.00-0.49 แปล

ความว่า “ไม่จ�าเป็นเลย”

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 ต่อไปจะน�าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ

ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

ว่าคิดว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพในการเรียนคันจิโดย

เริ่มจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม 

จากนั้นแยกตามสถานภาพผู้สอนและผู้เรียน 

 5.1 คว�มคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถ�มโดยรวม

 ภาพที ่1 เป็นการน�าค่าเฉลีย่ค�าตอบเก่ียวกบัความ

คิดเห็นต่อกลยุทธ์ทั้ง 19 ข้อของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด มาเรียงตามล�าดับ  คะแนนเต็มคือ 2 คะแนน 

ค�าตอบทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงกว่า 1.70 ซึง่แปลความว่า “จ�าเป็นมาก” 

มถีงึ 5 ข้อจากจ�านวนทัง้หมด 19 ข้อ หวัข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

1.41-1.70 ซ่ึงแปลความว่า “จ�าเป็นค่อนข้างมาก”มี 

11 ข้อ  กลยทุธ์ทีม่ค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 1.00-1.40 ซึง่แปล

ความว่า “จ�าเป็น” มเีพยีง 3 หวัข้อ ไม่มกีลยทุธ์ใดทีม่ี

ค่าเฉลีย่ต�า่กว่า 1.00 ซึง่แปลความว่า “ไม่ค่อยจ�าเป็น” 

และ “ไม่จ�าเป็นเลย” และค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 1.59 

แสดงให้เหน็ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ความจ�าเป็นใน

การใช้กลยุทธ์การเรียนคันจิข้างต้นทุกข้อในระดับตั้งแต่ 

“จ�าเป็น” จนถึง “จ�าเป็นมาก”
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  5.1.1 คำ�ตอบ 6 อันดับต้น

  จากตารางที่ 1 ค�าตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

“15. เขียนคนัจทิีเ่พิง่เรยีนใหม่ซ�า้ ๆ  เพือ่ให้จ�าได้” (1.80) 

รองลงมาคือ “17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มี

รูปคล้ายกัน” (1.79)  อันดับสาม คือ “14. อ่านข้อความ

ที่มีคันจิปรากฏซ�้า ๆ เพื่อจ�าเสียงอ่าน” (1.77)  อันดับสี่ 

คอื “16. อ่านออกเสยีงคนัจซิ�า้ ๆ  พร้อมกบัการฝึกเขยีน” 

(1.75)  อนัดับห้าคอื “18. เมือ่พบคนัจทิีไ่ม่รูจ้กัจะค้นหา

ความหมายจากพจนานุกรม” (1.73)  อันดับหกคือ “9. 

เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรศึกษาวิธีใช้จากประโยคตัวอย่าง” 

(1.70)  

  ค�าตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับต้นเป็น

กลยุทธ์ด้านรูป อันดับสามและสี่ เป็นกลยุทธ์ด้านเสียง 

อันดับ กลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ ประเภท X SD แปลคว�ม

1 15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนใหม่ซ�้า ๆ เพื่อให้จ�าได้ รูป 1.80 0.42 จ�าเป็นมาก

2 17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน รูป 1.79 0.41 จ�าเป็นมาก

3 14. อ่านข้อความที่มีคันจิปรากฏซ�้า ๆ เพื่อจ�าเสียงอ่าน เสียง 1.77 0.02 จ�าเป็นมาก

4 16. อ่านออกเสียงคันจิซ�้า ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน เสียง 1.75 0.47 จ�าเป็นมาก

5
18. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้จักจะค้นหาความหมาย
     จากพจนานุกรม

ความหมาย 1.73 0.48 จ�าเป็นมาก

6 9. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรศึกษาวิธีใช้จากประโยคตัวอย่าง การใช้ 1.70 0.50 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

อันดับ กลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ ประเภท X SD แปลคว�ม

7

1. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรลองน�ามาใช้ในประโยค การใช้ 1.67 0.50 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

3. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้ความหมาย ควรฝึกเดาความหมาย  
   จากบริบท

ความหมาย 1.67 0.52 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

9 6. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ความหมาย 1.66 0.56 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

10
8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพเพื่อช่วยจ�า
    คันจิตัวใหม่

เสียง 1.63 0.57 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

11 4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน รูป 1.61 0.59 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

12 5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงเหมือนกัน เสียง 1.60 0.60 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

13 11. คิดเรื่องเพื่อช่วยจ�าความหมายคันจิ ความหมาย 1.55 0.60 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

ต�ร�งที่ 1 ค่�เฉลี่ยคว�มคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ 6 อันดับต้น (n= 798)

ต�ร�งที่ 2 ค่�เฉลี่ยคว�มคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ก�รเรียนคันจิในระดับกล�ง 7 อันดับ (n= 798)

อันดับห้าเป็นกลยุทธ์ด้านความหมาย อันดับหกเป็น

กลยทุธ์ด้านการใช้  ใน 6 อนัดบัต้นนีมี้ทัง้กลยทุธ์ด้านรปู 

เสียง ความหมาย และการใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก

ของคนัจคิรบทัง้ 4 องค์ประกอบ  และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า

กลยทุธ์เกีย่วกบัการท�าซ�า้ ๆ  ทัง้ 3 ข้อปรากฏใน 6 อันดบัต้น

  5.1.2 คำ�ตอบ 7 อันดับกล�ง  

  จากตารางที ่2 ค�าตอบทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดบักลาง 

ตั้งแต่อันดับเจ็ด  ได้แก่ “1. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรลอง

น�ามาใช้ในประโยค” และ “3. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้ความ

หมาย ควรฝึกเดาความหมายจากบริบท” มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน (1.67) ถัดมาคือ “6. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีความ

หมายใกล้เคียงกนั” (1.66) ตามด้วย “8. ใช้ความสัมพนัธ์

ระหว่างเ สียงและภาพเพื่ อช ่ วยจ� า คันจิตั ว ใหม ่” 
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อันดับ กลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ ประเภท X SD แปลคว�ม

14 13. จ�าล�าดับเส้นของคันจิ รูป 1.45 0.67 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

15 10. จ�าทั้งเสียงอ่านแบบจีนและแบบญี่ปุ่นพร้อมกัน เสียง 1.43 0.69 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

16 2. จ�าคันจิในรูปของค�าประสมเพื่อน�าไปใช้ได้จริง การใช้ 1.42 0.61 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

17 12. ใช้บัตรค�าเพื่อช่วยในการจ�าคันจิ อื่น ๆ 1.40 0.68 จ�าเป็น

18 7. เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจ�าคันจิ อื่น ๆ 1.32 0.74 จ�าเป็น

19 19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น อื่น ๆ 1.23 0.74 จ�าเป็น

ต�ร�งที่ 3 ค่�เฉลี่ยคว�มคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ 6 อันดับท้�ย (n= 798)

(1.63) “4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน” (1.61) 

“5. จดัหมวดหมูคั่นจทิีม่เีสยีงเหมอืนกัน” (1.60)  และ “11. 

คดิเร่ืองเพ่ือช่วยจ�าความหมายคันจิ” (1.55)  ตามล�าดบั

      กลยุทธ์ด้านการจัดหมวดหมู่ท้ัง 3 ข้อ มีค่า

เฉลี่ยอยู ่ในระดับกลาง นอกจากน้ีค่าเฉลี่ยค�าตอบ 

“1. เมือ่เรียนคนัจิใหม่ควรลองน�ามาใช้ในประโยค” ก็จัด

อยู่ในระดับกลาง ซ่ึงการน�าคันจิใหม่ไปใช้ในประโยค

ได้จริง ถือว่าเป็นเป้าหมายส�าคัญในการเรียนคันจิ  

แต่ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความส�าคัญ

ในล�าดับต้น ๆ อีกท้ังการคาดเดาความหมาย ซ่ึงเป็น

วิธีการที่ผู้สอนมักจะแนะน�าให้ผู้เรียนฝึก เนื่องจากเป็น

ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นข้ันสูงก็

ปรากฏอยูใ่นอนัดบักลางเช่นกนั  รวมถงึการคดิเรือ่งช่วย

จ�ากป็รากฏในอนัดบักลางนี ้ทัง้ทีเ่ป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนให้ความ

สนใจเม่ือผูส้อนแนะน�าเรือ่งราวส�าหรบัช่วยจ�า แต่การคิด

เรื่องด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

  5.1.3 คำ�ตอบ 6 อันดับท้�ย      

  จากตารางที่ 3 ค�าตอบที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสิบสี่

คือ “3. จ�าล�าดับเส้นของคันจิ (1.45)  อันดับสิบห้า คือ  

“10. จ�าท้ังเสียงอ่านแบบจีนและแบบญี่ปุ่นพร้อมกัน” 

(1.43) อนัดบัสบิหก คอื “2. จ�าคนัจใินรูปของค�าประสม

เพื่อน�าไปใช้ได้จริง” (1.42)  อันดับสิบเจ็ด คือ “12. ใช้

บัตรค�าเพื่อช่วยในการจ�าคันจิ” ( 1.40) อันดับสิบแปด 

คอื “7.เชือ่มโยงคนัจกิบัภาษาอืน่ ๆ  เพือ่ช่วยในการจ�าคนั

จิ” (1.32)  และอันดับสิบเก้า คือ “19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น” 

(1.23) กลยุทธ์ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากองค์ประกอบ 4 

ด้านหลักของคันจิทั้ง 3 ข้อปรากฏใน 3 อันดับท้าย  

  เป็นทีน่่าสงัเกตว่า “13. จ�าล�าดบัเส้นของคนัจ”ิ 

ซึง่เป็นกลยทุธ์ทีค่าดว่าผูต้อบแบบสอบถามน่าจะให้ความ

ส�าคญัมากเนือ่งจากผู้สอนส่วนใหญ่มกัจะแนะน�าให้ผู้เรยีน

จดจ�าล�าดบัเส้น เพือ่ช่วยให้เขยีนคันจไิด้ถกูต้อง สวยงาม 

จ�าวธิเีขยีนได้เรว็ขึน้ และเป็นประโยชน์ในการนบัจ�านวน

เส้นเพือ่ค้นหาอกัษรคันจใินพจนานกุรม กลับอยูใ่นล�าดบั

สิบสี่  ซึ่งอยู่ในอันดับค่อนข้างท้าย อาจเป็นเพราะ ในยุค

ที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าไปไกล เช่น ในยุคปัจจุบันนี้ 

ความจ�าเป็นในการเขยีนคันจอิาจจะลดน้อยลง เนือ่งจาก

สามารถใช้การพิมพ์แทนได้ จึงไม่จ�าเป็นต้องเขียนให้ถูก

ต้องเหมือนในอดีต และยังมีวิธีค้นหาค�าศัพท์โดยไม่ต้อง

ใช้การนับเส้นเหมือนท่ีผ่านมา อีกทั้ง “10. จ�าทั้งเสียง

อ่านแบบจีนและแบบญี่ปุ่นพร้อมกัน” ซึ่งเป็นความรู้

ที่จ�าเป็นในการท�าความเข้าใจเสียงอ่านค�าประสม 

อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลาง

และระดับสูง ปรากฏในล�าดับสิบห้า แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการเสียงอ่านแบบจีน

และญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กันไม่มากนัก อาจเป็นเพราะเป็น

ภาระในการท่องจ�ามากโดยเฉพาะในการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน

      จากตาราง 1 ถึง 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมเห็นความส�าคัญของกลยุทธ์ที่

เกีย่วข้องกบัรปูมากทีส่ดุ ตามด้วยกลยทุธ์ด้านเสียง ความ

หมาย การใช้ และเห็นความส�าคัญของกลยุทธ์อื่น ๆ ที่

ไม่เกี่ยวกับ 4 องค์ประกอบของคันจิน้อยที่สุด
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       ทีก่ล่าวไปข้างต้นนีเ้ป็นการน�าเสนอผลวเิคราะห์

ในรายข้อ ต่อไปจะเสนอผลการวเิคราะห์ในรายประเภท

  5.1.4 คำ�ตอบร�ยประเภท

  จากตารางที ่4 เมือ่พจิารณาในรายประเภทแล้ว

พบว่า กลยทุธ์เกีย่วกบัรูปมีค่าเฉลีย่สงูสดุ (1.66, จ�าเป็นมาก) 

อนัดบัสองคอื กลยทุธ์ด้านความหมาย (1.65, จ�าเป็นค่อน

ประเภท อันดับ กลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ ร�ยข้อ ร�ยประเภท แปลคว�ม

รูป

1 15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้าๆเพื่อให้จ�าได้ 1.80

1.66 จ�าเป็นมาก
2

17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่ม ี
     รูปคล้ายกัน

1.79

11 4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน 1.61

14 13. จ�าล�าดับเส้นของคันจิ 1.45

เสียง

3
14. อ่านข้อความที่มีคันจิปรากฏซ�้า ๆ เพื่อ 
     จ�าเสียงอ่าน

1.77

1.64 จ�าเป็นค่อนข้างมาก

4
16. อ่านออกเสียงคันจิซ�้า ๆ พร้อมกับการ 
     ฝึกเขียน

1.75

10
8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพ 
   เพื่อจ�าคันจิตัวใหม่

1.63

12
5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงอ่าน 
   เหมือนกัน

1.60

15 10. จ�าทัง้เสยีงอ่านแบบจนีและญ่ีปุน่ไปพร้อมกนั 1.43

ความหมาย

5
18. เมือ่พบคันจทิีไ่ม่รู้จกั จะค้นหาความ 
     หมายจากพจนานกุรม

1.73

1.65 จ�าเป็นค่อนข้างมาก7
3. เมือ่พบคนัจทิีไ่ม่รูค้วามหมายควรฝึกเดา 
    ความหมายจากบรบิท

1.67

9 6. จัดหมวดหมูค่นัจทิีม่คีวามหมายคล้ายกนั 1.66

13 11. แต่งเรือ่งเพือ่ช่วยจ�าความหมายของคนัจิ 1.55

การใช้

6
9. เมือ่เรยีนคันจใิหม่ควรศกึษาวธิใีช้จาก 
   ประโยคตวัอย่าง

1.70

1.59 จ�าเป็นค่อนข้างมาก7
1. เมือ่เรยีนคันจใิหม่ควรลองน�ามาใช้ใน 
   ประโยค

1.67

16
2. จ�าคนัจใินรปูของค�าประสมเพือ่น�าไป 
    ใช้ได้จรงิ

1.42

อื่นๆ

17 12. ใช้บตัรค�าเพือ่ช่วยในการจ�าคนัจิ 1.40

1.32 จ�าเป็น18 7. เชือ่มโยงคนัจิกบัภาษาอ่ืน เๆพือ่ช่วยในการจ�า 1.32

19 19. ฝึกร่วมกับผูอ้ืน่ 1.23

ต�ร�งที่ 4  ค่�เฉลี่ยคว�มคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ก�รเรียนคันจิร�ยประเภท (n= 798)

ข้างมาก) อนัดบัสาม คือ กลยทุธ์ด้านเสียง (1.64, จ�าเป็น

ค่อนข้างมาก) ซึง่มค่ีาเฉลีย่ไม่แตกต่างกนันกั อบัดบัสีค่อื 

กลยทุธ์ด้านการใช้ (1.59, จ�าเป็นค่อนข้างมาก) มค่ีาเฉล่ีย

ต�า่กว่า 3 ประเภทแรกเลก็น้อย ส่วนค่าเฉลีย่ของกลยทุธ์

ด้านอื่น ๆ  (1.32, จ�าเป็น) ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ที่เกี่ยว

กับสี่องค์ประกอบหลักของคันจิอย่างมาก  
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ต�ร�งที่ 5 เปรียบเทียบค่�เฉลี่ยคำ�ตอบของผู้สอน(n=125), และผู้เรียน( n=673 )

อันดับ กลยุทธ์
ก�รเรียนคันจิ ประเภท  ผู้สอน

1 3. เดาความหมาย ความหมาย 1.81

2 17. สังเกตส่วนต่าง รูป 1.78

3 15. เขียนซ�้า ๆ รูป 1.76

4 9. ศึกษาวิธีใช้ การใช้ 1.73

5
14. อ่านข้อความซ�้า ๆ เสียง 1.70

16. อ่านออกเสียงซ�้า ๆ เสียง 1.70

7 1. ลองน�ามาใช้ การใช้ 1.66

8 18. หาจากพจนานุกรม ความหมาย 1.64

9
10. จ�าเสียงจีนและญี่ปุ่น เสียง 1.54

11. คิดเรื่อง ความหมาย 1.54

11
4. จัดหมวดหมู่รูป รูป 1.50

8. สัมพันธ์เสียงและภาพ เสียง 1.50

13 6. จัดหมวดหมู่ความหมาย ความหมาย 1.44

15 5. จัดหมวดหมู่เสียง เสียง 1.40

16 12. บัตรค�า อื่น ๆ 1.37

17 2. จ�าในรปูค�าประสม การใช้ 1.33

18 7. เชือ่มโยงกับภาษาอืน่ ๆ อื่น ๆ 1.08

19 19. ฝึกร่วม อื่น ๆ 1.01

อันดับ กลยุทธ์
ก�รเรียนคันจิ ประเภท  ผู้เรียน

1 15. เขียนซ�้า ๆ รูป 1.81

2 17. สังเกตส่วนต่าง รูป 1.79

3 14. อ่านข้อความซ�้า ๆ เสียง 1.78

4 16. ออกเสียงคันจิซ�้า ๆ เสียง 1.76

5 18. หาจากพจนานุกรม ความหมาย 1.74

6 6. จัดหมวดหมู่
   ความหมาย ความหมาย 1.70

7 9. ศึกษาวิธีใช้ การใช้ 1.69

8 1. น�ามาใช้ การใช้ 1.67

9 8. สัมพันธ์เสียงและภาพ เสียง 1.65

10
3. เดาความหมาย ความหมาย 1.64

5. จัดหมวดหมู่เสียง เสียง 1.64

12 4. จัดหมวดหมู่รูป รูป 1.63

14 13. ล�าดับเส้น รูป 1.45

15 2. จ�าในรูปค�าประสม การใช้ 1.44

16
10. จ�าเสียงจีนและญี่ปุ่น เสียง 1.41

12. บัตรค�า อื่น ๆ 1.41

18 7. เชือ่มโยงกับภาษาอ่ืน ๆ อื่น ๆ 1.37

19 19. ฝึกร่วม อื่น ๆ 1.27

      เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กลยทุธ์ทีเ่ก่ียวกับการฝึกซ�า้ ๆ  

จะเป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรียนให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น ๆ 

ในการเรียนรู้องค์ประกอบคันจิด้านรูปและเสียง และให้

ความส�าคญักบักลยทุธ์ทีใ่ช้การจดัหมวดหมูใ่นระดบัรอง

ลงมา สงัเกตได้จากค่าเฉล่ียของกลยทุธ์ทีเ่ก่ียวกบัการฝึก

ซ�้า ได้แก่ “15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้า ๆ เพื่อให้จ�าได้” 

อยู่ในอันดับแรกของกลยุทธ์ด้านรูป  “14. อ่านข้อความ

ที่มีคันจิปรากฏซ�้า ๆ เพื่อจ�าเสียงอ่าน” และ “16. อ่าน

ออกเสยีงคนัจซิ�า้ ๆ  พร้อมกบัการฝึกเขยีน” อยูใ่นอนัดบั

แรกและอันดับสองของกลยุทธ์ด้านเสียง  ส่วนกลยุทธ์

เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่  ได้แก่ “4. จัดหมวดหมู่คันจิ

ที่มีรูปคล้ายกัน” ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่สามของกลยุทธ์

ด้านรูปจากทั้งหมด 4 อันดับ “5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มี

เสียงเหมือนกัน” ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสี่ของกลยุทธ์ด้าน

เสียงจากทั้งหมด 5 อันดับ และ “6. จัดหมวดหมู่คันจิ

ที่มีความหมายคล้ายกัน” ค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับสามของ

กลยุทธ์ด้านความหมายจากทั้งหมด 4 อันดับ

    เมื่อพิจารณาผลค�าตอบทั้งในรายข้อและราย

ประเภท พบว่ามีแนวโน้มในทางเดยีวกนั คือ กลยุทธ์ด้าน

รปูมค่ีาเฉล่ียสูงสุด และกลยทุธ์ด้านอืน่ ๆ  นอกเหนอืจาก

สี่องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

 5.2  วิเคร�ะห์แบ่งต�มสถ�นภ�พ (ผู้สอนและ 

   ผู้เรียน)

  5.2.1 เปรียบเทียบคำ�ตอบของผู้สอนและ 

    ผู้เรียน
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  ตารางที่  5 เป ็นการน�าค ่าเฉลี่ยค�าตอบ

เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทั้ง 19 ข้อของผู้ตอบ

แบบสอบถามมาเรียงกันจากมากไปหาน้อย  โดยแยก

ค�าตอบของผู้สอนและผู้เรียนแบ่งตามรายข้อ พบว่า ค�า

ตอบ 6 อันดับแรกของทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย

ตั้งแต่ 1.70 ค�าตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของผู้สอน คือ “3. 

เมือ่พบคนัจทิีไ่ม่รูค้วามหมายควรฝึกเดาความหมายจาก

บรบิท” (1.81) เป็นกลยทุธ์ด้านความหมาย รองลงมาคอื  

“17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน” 

(1.78) เป็นกลยทุธ์ด้านรปู อนัดบัสามคอื “15. เขยีนคนัจิ

ทีเ่พิง่เรยีนซ�า้ ๆ  เพือ่ให้จ�าได้” (1.76) ซึง่เป็นกลยทุธ์ด้าน

รูปเช่นกัน อันดับสี่คือ “9. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรศึกษา

วธิใีช้จากประโยคตวัอย่าง” (1.73) ซึง่เป็นกลยุทธ์ด้านการใช้  

อนัดบัห้าม ี2 หวัข้อ คอื “14. ข้อความทีมี่คนัจิปรากฏจะ

อ่านซ�้า ๆ หลายครั้งเพื่อจ�าเสียงอ่าน” และ “16. อ่าน

ออกเสียงคันจิซ�้า ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน” (1.70 เท่า

กนั)  ซึง่เป็นกลยทุธ์ด้านเสยีง 2 ข้อ   กลยทุธ์ 6 อนัดบัต้น

ของผู้สอน ประกอบด้วยกลยุทธ์เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบ

หลักของคันจิครบทั้ง 4 ด้าน  โดยมีกลยุทธ์ด้านรูปและ

เสียงประเภทละ 2 ข้อ กลยุทธ์ด้านความหมายและการ

ใช้ประเภทละ 1 ข้อ    

      ส่วนค�าตอบของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

“15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้า ๆ เพื่อให้จ�าได้” (1.81) 

อนัดบัสองคอื “17. สงัเกตส่วนทีแ่ตกต่างกนัของคนัจทิีมี่

รปูคล้ายกนั” (1.79) เป็นกลยทุธ์ด้านรูปทัง้ 2 ข้อ อันดบั

สามและอันดบัสีคื่อ “14. อ่านข้อความทีม่คีนัจปิรากฏซ�า้ ๆ  

เพื่อจ�าเสียงอ่าน” (1.78)  และ “16. อ่านออกเสียงคันจิ

ซ�้า ๆ  พร้อมกับการฝึกเขียน” (1.76) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้าน

เสยีงทัง้ 2 ข้อ อนัดบัห้าคอื “18. เมือ่พบคนัจทิีไ่ม่รูจ้กัจะ

ค้นหาความหมายจากพจนานกุรม” (1.74) อนัดบัหกคอื 

“6. จดัหมวดหมู่คนัจทิีม่คีวามหมายคล้ายกนั” (1.70) ซึง่

เป็นกลยุทธ์ด้านความหมายทั้ง 2 ข้อ จะเห็นว่า กลยุทธ์

ใน 6 อันดับต้นของผู้เรียน ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านรูป 

เสียง และความหมาย ประเภทละ 2 ข้อ โดยไม่ปรากฏ

กลยุทธ์ด้านการใช้

  ในบรรดากลยุทธ์ใน 6 อันดับต้นของผู้สอน

และผู้เรียน กลยุทธ์ที่ร่วมกัน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ ข้อ 14 

ถึงข้อ 17 และกลยุทธ์ข้อ 14 ถึงข้อ 16 นั้นเป็นกลยุทธ์

เกี่ยวกับการฝึกซ�้าทั้งด้านรูปและเสียง ทั้งผู้สอนและผู้

เรยีนเหน็ความจ�าเป็นของการใช้กลยทุธ์ด้านรูปและเสยีง

ในล�าดับสูง แต่ผู้สอนให้ความส�าคัญกับการฝึกเดาความ

หมายจากบรบิทเป็นอนัดับแรก ส่วนผู้เรยีนยงัคงให้ความ

ส�าคัญกับการฝึกเขียนคันจิซ�้า ๆ เป็นอันดับแรก 

  ส่วนกลยทุธ์ 3 ล�าดบัท้ายในค�าตอบของผู้สอน

และผู้เรียนใกล้เคียงกันมาก กลยุทธ์ที่อยู่อันดับสิบแปด 

และสิบเก้า ซึ่งเป็นสองอันดับท้ายสุดของทั้งผู้สอนและ

ผู้เรียนตรงกัน กล่าวคือ อันดับสิบแปด คือ  “7. เชื่อม

โยงคนัจกิบัภาษาอืน่ ๆ  เพือ่ช่วยในการจ�า”   (1.08; 1.37) 

อนัดบัสบิเก้า คือ “19. ฝึกร่วมกบัผู้อืน่” (1.01; 1.27)  ซึง่

ทั้งข้อ 7 และ 19 เป็นกลยุทธ์ทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือ

จากสีอ่งค์ประกอบหลกั   และค�าตอบอนัดบัสบิเจด็ ของ

ค�าตอบของผู้สอนคือ “2. จ�าคันจิในรูปของค�าประสม

เพื่อน�าไปใช้ได้จริง” (1.33) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางด้านการ

ใช้ ส่วนค�าตอบอนัดบัสบิเจด็ของผูเ้รยีนคอื “12. ใช้บตัร

ค�าเพือ่ช่วยในการจ�าคนัจ”ิ  (1.41) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ด้านอืน่ 

ๆ นอกเหนือจากสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ  ด้วยเหตุ

ที่กลยุทธ์ด้านอื่น ๆ ปรากฏเป็นค�าตอบในล�าดับท้าย ๆ 

ทัง้ในค�าตอบของผู้สอนและผู้เรยีน จงึสรปุได้ว่าทัง้ผู้เรียน

และผูส้อนให้ความ ส�าคญักบักลยทุธ์ด้านอืน่ ๆ  น้อยกว่า

กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลัก  

  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าค�าตอบของผู้

สอนและผู้เรยีนมคีวามคล้ายคลึงกนั  ต่อไปจะขอเปรยีบ

เทียบค�าตอบของผู้เรียนและผู้สอนที่มีความแตกต่างกัน

  5.2.2       คำ�ตอบของผูส้อนและผูเ้รยีนทีมี่คว�ม 

    แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

  จากตารางที่ 6 แสดงกลยุทธ์ที่ค�าตอบของ

ผู้สอนและผู้เรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  มีทั้งหมด 7 ข้อ  ในจ�านวนนี้กลยุทธ์

ที่ค่าเฉลี่ยค�าตอบของผู้สอนสูงกว่าผู้เรียนมี 2 ข้อ ได้แก่ 

“3. เมือ่พบคนัจท่ีิไม่รูค้วามหมายควรฝึกเดาความหมาย
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จากบรบิท” และ “10. จ�าทัง้เสยีงอ่านแบบจนีและญีปุ่น่

พร้อมกัน” และกลยุทธ์ที่ค่าเฉลี่ยค�าตอบของผู้เรียนสูง

กว่าผู้สอนมี 5 ข้อ  ได้แก่  “5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียง

เหมอืนกนั” “6. จดัหมวดหมูค่นัจทิีม่คีวามหมายคล้ายกนั” 

“7. เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจ�า” 

“8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพเพ่ือจ�าคันจิ

ตัวใหม่” และ “19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น” 

  จากตารางท่ี 5 และ 6 สรุปได้ว่า ผู้สอนให้

ความส�าคัญกับการฝึกเดาความหมายจากบริบทซึ่งเป็น

กลยุทธ์ด้านความหมายในอันดับสูงสุด ตามด้วยการ

พยายามสงัเกตความแตกต่างของอกัษรคนัจทิีมี่รปูคล้าย

กัน และการฝึกเขียนซ�้า ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านรูป จาก

ต�ร�งที่ 6 เปรียบเทียบค่�เฉลี่ยคำ�ตอบของผู้สอนและผู้เรียนที่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ

นั้นจึงเป็นกลยุทธ์ด้านการใช้และด้านเสียง ส่วนผู้เรียน

ให้ความส�าคัญกับการฝึกเขียนคันจิซ�้า ๆ และพยายาม

สังเกตความแตกต่างของอักษรคันจิที่มีรูปคล้ายกัน ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์ด้านรูปมากที่สุด ตามด้วยการอ่านประโยค

หรือข้อความที่มีอักษรคันจิปรากฏซ�้า ๆ และการอ่าน

ออกเสยีงคนัจซิ�า้ ๆ  พร้อมกบัการฝึกเขยีน ซึง่เป็นกลยุทธ์

ด้านเสยีง ตามด้วยกลยทุธ์ด้านความหมาย และทัง้ผูส้อน

และผู้เรียนให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์อื่น ๆ นอกเหนือ

จากส่ีองค์ประกอบหลักน้อยที่สุด ข้อแตกต่างระหว่าง

ค�าตอบของผู้สอนและผู้เรียนคือ ผู้สอนให้ความส�าคัญ

กับการเดาความหมายและการจ�าเสียงอ่านแบบจีนและ

แบบญี่ปุ่นพร้อมกันมากกว่าผู้เรียน ซึ่งเป็นกลยุทธ์เกี่ยว

กลยุทธ์ก�รเรียนคันจิ ประเภท ผู้สอน ผู้เรียน t P

1. เมื่อเรียนคันจิใหม่ควรลองน�ามาใช้ในประโยค การใช้ 1.66 1.67 -0.20 0.84

2. จ�าคันจิในรูปของค�าประสมเพื่อให้น�าไปใช้ได้จริง การใช้ 1.33 1.44 -1.66 0.10

3. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้ความหมายควรฝึกเดาความหมายจากบริบท ความหมาย 1.81 1.64 3.96 0.00*

4. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีรูปคล้ายกัน รูป 1.50 1.63 -1.93 0.06

5. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงอ่านเหมือนกัน เสียง 1.40 1.64 -3.62 0.00*

6. จัดหมวดหมู่คันจิที่มีความหมายคล้ายกัน ความหมาย 1.44 1.70 -4.13 0.00*

7. เชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยในการจ�า อื่น ๆ 1.08 1.37 -4.04 0.00*

8. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพเพื่อจ�าคันจิตัวใหม่ เสียง 1.50 1.65 -2.36 0.02*

9. เมื่อเรียนคันจิใหม่ ควรศึกษาวิธีใช้จากประโยคตัวอย่าง การใช้ 1.73 1.69 0.77 0.44

10. จ�าทั้งเสียงอ่านแบบจีนและญี่ปุ่นพร้อมกัน เสียง 1.54 1.41 2.06 0.04*

11. คิดเรื่องเพื่อช่วยจ�าความหมายของคันจิ ความหมาย 1.54 1.55 -0.29 0.77

12. ใช้บัตรค�าเพื่อช่วยในการจ�าคันจิ อื่น ๆ 1.37 1.41 -0.62 0.54

13. จ�าล�าดับเส้นของคันจิ รูป 1.42 1.45 -0.40 0.69

14. อ่านข้อความที่มีคันจิปรากฏอ่านซ�้าๆเพื่อจ�าเสียงอ่าน เสียง 1.70 1.78 -1.57 0.12

15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียนซ�้า ๆ เพื่อให้จ�าได้ รูป 1.76 1.81 -1.09 0.28

16. อ่านออกเสียงคันจิซ�้า ๆ พร้อมกับการฝึกเขียน เสียง 1.70 1.76 -1.13 0.26

17. สังเกตส่วนที่แตกต่างกันของคันจิที่มีรูปคล้ายกัน รูป 1.78 1.79 -0.46 0.64

18. เมื่อพบคันจิที่ไม่รู้จักจะค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ความหมาย 1.64 1.74 -1.96 0.52

19. ฝึกร่วมกับผู้อื่น อื่น ๆ 1.01 1.27 -3.61 0.00*
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กบัสีอ่งค์ประกอบหลกัของคันจ ิในขณะทีผู่เ้รยีนให้ความ

ส�าคัญกับการจัดหมวดหมู่คันจิที่มีเสียงและความหมาย

คล้ายกัน การเชื่อมโยงคันจิกับภาษาอื่น ๆ   การใช้ความ

สัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพ และการฝึกร่วมกับผู้อื่น

มากกว่าผู้สอน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ มากกว่าผู้สอน 

6. สรุปผลวิจัย

 งานวิจัยชิ้นนี้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของผู้สอน

และผู้เรียนชาวไทยต่อกลยุทธ์ท่ีควรใช้ในการเรียนคันจิ 

โดยแบ่งเป็นกลยทุธ์ด้านรูป เสยีง ความหมาย การใช้ ซึง่

เป็นสี่องค์ประกอบหลักของคันจิ และกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ  

ผลปรากฏว่า ค่าเฉลีย่ค�าตอบทกุข้อสงูกว่า 1.00 ซึง่แปล

ความได้ว่า จ�าเป็น แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า 

กลยุทธ์ที่ระบุในแบบสอบถามทุกข้อมีความจ�าเป็นต่อ

การเรียนคันจิทุกข้อ ที่ปรากฏผลเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ

ค�าถามในงานวิจัยนี้เป็นการถามความคิดเห็นว่ากลยุทธ์

ใดมีความจ�าเป็นหรือส�าคัญมากกว่ากัน ไม่ใช่เป็นการ

ส�ารวจว่าใช้จริงหรือไม่ และกลยุทธ์ที่หยิบยกมาใน

แบบสอบถามมีจ�านวนเพียง 19 ข้อ ซึ่งนับว่ามีจ�านวน

น้อย อีกทั้งผู้วิจัยหยิบยกเฉพาะกลยุทธ์ท่ีมีการใช้อยู่

ทั่วไป 

 กลยุทธ ์ที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุดในค�าตอบของผู ้ตอบ

แบบสอบถามโดยรวม ได้แก่ “15. เขียนคันจิที่เพิ่งเรียน

ใหม่ซ�้า ๆ เพื่อให้จ�าได้” ผลสรุปนี้เป็นไปในทิศทางเดียว

กับผลการวิจัยในงานวิจัยอ่ืนก่อนหน้าน้ีที่มีผลสรุปว่า 

กลยทุธ์ทีผู่เ้รียนชาวต่างชาตใิช้มากทีสุ่ดคอื “การเขยีนซ�า้ ๆ ” 

(大北:1995、齋藤:2003、中鉢:2006、ソムチャ

イ:2008、坂野・池田:2008) เนื่องจากเป็นวิธีการฝึก

ทีป่ฏบิตักินัโดยทัว่ไป ผูส้อนมกัแนะน�าให้ผูเ้รยีนฝึกเขยีน

ซ�้า ๆ จนจ�าได้ 

 เมื่อพิจารณาในรายประเภทก็พบว่ากลยุทธ์ที่มีค่า

เฉลีย่สงูสดุคอื กลยทุธ์ด้านรปู ตามด้วยกลยทุธ์ด้านความ

หมาย เสียง และการใช ้  แสดงให ้ เห็นว ่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามเห็นความจ�าเป็นของกลยุทธ์ด้านรูปเป็น

อันดับแรก ตามด้วยกลยุทธ์ด้านความหมาย เสียง และ

การใช้ ซึ่งการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ

กลยุทธ์ด้านรูปมากที่สุดนั้น สอดคล้องกับ 加納 (2001) 

ที่กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการข้อมูลคันจิของผู้เรียนต่าง

ชาติว่า ขั้นแรกคือ การจัดการข้อมูลด้านรูป ซึ่งเป็นเรื่อง

ยากส�าหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้อักษรคันจิในภาษาแม่ ขั้น

ตอนทีส่องคอื การเชือ่มโยงข้อมลูด้านรปูกบัความหมาย 

และเช่ือมโยงข้อมูลด้านรูปกับเสียง  ขั้นตอนที่สามคือ 

การเชือ่มโยงรปู เสยีง ความหมายและวธิใีช้  อกีทัง้トリ

ーニ (1992) ก็แสดงความเห็นว่าทักษะด้านรูป มีความ

ส�าคัญต่อการเรียนคันจิเป็นอย่างมาก ดังน้ัน จึงเป็นไป

ได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามเหน็ความยากในเรือ่งนี ้จงึเหน็

ความจ�าเป็นในการฝึกรูปคันจิเป็นอันดับแรก

 ไม่เพียงแต่การเขียนซ�า้ ๆ เท่าน้ัน กลยุทธ์เกี่ยวกับ

การอ่านซ�า้อกี 2 ข้อได้แก่ “อ่านข้อความทีม่คัีนจปิรากฏ

ซ�้า ๆ เพื่อจ�าเสียงอ่าน” และ “อ่านออกเสียงคันจิซ�้า ๆ 

พร้อมกบัการฝึกเขยีน” กม็ค่ีาเฉล่ียอนัดบัสามและอนัดบั

สี่ แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความจ�าเป็นของการ

ฝึกซ�้าเป็นอย่างมาก

 กลยุทธ์ที่ผู ้ตอบแบบสอบถามโดยรวมจัดให้อยู่ใน

ระดบักลางได้แก่การลองน�าคนัจมิาใช้ในประโยค การฝึก

เดาความหมาย และการคิดเรื่องเพื่อช่วยจ�า เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ถูกจัดความส�าคัญในล�าดับท้ายได้แก่ การจ�า

ล�าดับเส้น การจ�าเสียงอ่านแบบจีนและญี่ปุ่นพร้อมกัน 

และกลยุทธ์อื่นนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับส่ีองค์

ประกอบหลักของคันจิ เป็นต้น

 เมื่อแยกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบ

ว่า ผูส้อนให้ความส�าคญักบัการเดาความหมายจากบรบิท

มากที่สุด   ในขณะที่ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับการฝึก

เขียนซ�้า ๆ มากที่สุด  นอกจากนี้ยังพบความคล้ายคลึง

กนัในจดุทีผู่ต้อบแบบสอบถามทัง้สองกลุม่ให้ความส�าคญั

กับกลยุทธ์ด้านรูปและกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการฝึกซ�้าเป็น
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ล�าดับต้น ๆ แต่เห็นความจ�าเป็นของกลยุทธ์อื่น ๆ นอก

เหนือ จากกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับสี่องค์ประกอบหลักของคัน

จิในล�าดับท้าย ส่วนจุดท่ีแตกต่างคือผู้สอนเห็นความ

จ�าเป็นของกลยุทธ์ทั้งสี่องค์ประกอบหลักในล�าดับต้น ๆ 

ในขณะที่ผู ้เรียนเห็นความจ�าเป็นของกลยุทธ์ด้านรูป 

เสียง และความหมาย เพียง 3 ด้านในล�าดับต้น ๆ ส่วน

กลยุทธ์ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในรายข้อนั้น 

ได้แก่ ผูส้อนให้ความส�าคญัต่อการฝึกเดาความหมายจาก

บริบท และจ�าเสียงอ่านทั้งแบบจีนและญี่ปุ่นพร้อมกัน

มากกว่าผู้เรียน ในขณะทีผู่เ้รยีนให้ความส�าคญัต่อการจดั

หมวดหมู่คันจิที่มีเสียงและความหมายคล้ายกัน การ

เช่ือมโยงคันจิกับภาษาอื่น การใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพและเสียง การฝึกร่วมกับผู้อื่นมากกว่าผู้สอน ซึ่ง

แสดงว่าผูส้อนให้ความส�าคญักบักลยทุธ์ทีเ่กีย่วกบัสีอ่งค์

ประกอบหลักมากกว่า ในขณะที่ผู้เรียนเห็นความส�าคัญ

ของกลยุทธ์อื่น ๆ ด้วย 

 อย่างไรกต็าม นอกจากความแตกต่างด้านสถานภาพ

ผูส้อนหรอืผูเ้รียนแล้ว ยงัมคีวามแตกต่างในปัจจยัอืน่ด้วย 

เช่น ระดับสถานศึกษาที่สอน/ศึกษา ความสามารถ ดัง

นั้นผลสรุปที่ว่าผู้สอนให้ความส�าคัญกับการเดาความ

หมายเป็นอันดับแรก และผู้เรียนให้ความส�าคัญกับการ

เขียนซ�้า ๆ เป็นอันดับแรกนั้น เป็นเพียงผลสรุปในภาพ

รวมของการแบ่งกลุม่ตามสถานภาพ หากมกีารศกึษาให้

ละเอยีดมากขึน้ โดยแบ่งกลุม่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุม่

ต่าง ๆ เช่น แบ่งตามระดับสถานศึกษา แบ่งตามความ

สามารถ เป็นต้น อาจพบความแตกต่างกนัในระหว่างกลุ่ม 

ซึง่ประเดน็นีค้วรมกีารศึกษาต่อไปในอนาคต

7. ข้อเสนอแนะ

 จากการส�ารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ พบว่า กลยุทธ์

การเขยีนซ�า้ ๆ  จนจ�าได้ เป็นกลยทุธ์ทีผู่ต้อบแบบสอบถาม

เห็นว่ามีความจ�าเป็นที่สุดในการเรียนคันจิ  วิธีนี้เป็นวิธี

การทีใ่ช้ผูเ้รยีนใช้มาก โดยเฉพาะในการเรยีนภาษาญีปุ่น่

ในระดับต้น ซึ่งผู้เรียนเพิ่งจะได้เรียนอักษรคันจิซึ่งเป็น

อกัษรในระบบทีต่่างจากอกัษรในภาษาไทย หากแต่มข้ีอ

ควรระวังว่า การเขียนซ�้าไปซ�้ามานี้ ไม่ใช่การคัดลอกตัว

อกัษร เพราะการคดัลอกตวัอักษรเป็นการคดัลอกโดยไม่

ต้องใช้ความคิดแต่อย่างใด เพียงแค่คัดลอกตามของเดิม

เท่านั้น ตัวอักษรที่คัดลอกจึงเป็นเพียงสัญลักษณ์อย่าง

หนึง่ ซึง่ไม่มคีวามหมายใด ๆ  และถงึแม้จะเขยีนรปูได้ถกู

ต้องแต่หากไม่มีการเชื่อมโยงกับเสียงอ่านและความ

หมาย กไ็ม่สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ นอกจากนีก้ารเขยีนซ�า้ 

ๆ ในลกัษณะเช่นน้ี นอกจากจะไม่ช่วยให้จ�าตวัอกัษรแล้ว 

ยังท�าให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายอีกด้วย จึงควรแนะน�า

ผู้เรียนให้ฝึกคัดตัวอักษรพร้อมกับสังเกตวิธีการเขียน 

ส่วนประกอบทีป่ระกอบขึน้มาเป็นอกัษรคนัจ ิและนกึถงึ

ความหมายและเสียงอ่าน จะช่วยให้เขียนได้ถูกต้องและ

น�ามาใช้ได้จริง

 การฝึกเขียนซ�้าไปซ�้ามาน้ี บ่อยครั้งมักพบว่า ถึงแม้

จะฝึกเขียนคันจิตัวเดียวกันซ�้าแล้วซ�้าเล่าก็ตาม ก็ยังไม่

สามารถจ�าได้แม่นย�า และเม่ือถึงเวลาที่จะต้องใช้จริง

กลับลืมเสีย นั่นเป็นเพราะการจดจ�าอักษรคันจิให้ได้ใน

การฝึกคราวเดียวเป็นเรื่องยาก เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่

นานกจ็ะลมืเลอืน ต้องกลบัมาฝึกเขยีนใหม่ จ�าใหม่ ดังนั้น

ในการฝึกแต่ละคร้ังไม่จ�าเป็นต้องคดัคนัจจิ�านวนมาก แต่

ควรใช้วิธีฝึกบ่อยๆ และต่อเนื่อง และเมื่อลืมไปก็น�ามา

ฝึกอีกจนกว่าจะจ�าได้แม่นย�า

 ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือ จากผลการส�ารวจ

ครัง้นีพ้บว่า ผู้เรยีนยงัไม่ตระหนกัถงึความจ�าเป็นของการ

ฝึกใช้คันจมิากนกั จงึควรแนะน�าให้ผู้เรยีนพยายามน�าคัน

จิที่เรียนแล้วมาฝึกใช้ในประโยค เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้ที่

ถูกต้อง น�าไปใช้ได้จริงและเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดความ

แม่นย�าได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

 อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเรียนคันจิจะส่งผลต่อผล

สัมฤทธ์ิการเรียนคันจิหรือไม่น้ัน อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับแต่ละบุคคล เนื่องจากการจะประสบความส�าเร็จใน
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การเรียนคันจิหรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับหลายองค์ประกอบ 

เช่น วตัถปุระสงค์ในการเรยีน แรงจงู ใจ สตปัิญญา ความ

สามารถในการปรบัตวั เป็นต้น (大北 : 1995) แต่ถึงอย่าง

นั้นก็ตาม กล่าวได้ว่าการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้จะช่วย

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  ผู้สอนจึง

ควรให้ความรู้กลยุทธ์การเรียนคันจิ เพื่อเป็นแนวทางให้

ผู ้เรียนเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะกับตนเองในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีเ้สนอผลการทดลองเพือ่ศกึษาว่า อทิธพิลของความคุน้เคยเชงิศพัท์มผีลต่อการรบัรู้

เสยีงพยญัชนะกกัเสยีดแทรก [ts] ในภาษาญีปุ่น่ต่อผู้เรยีนชาวไทยหรอืไม่ ผลการวจิยัช้ีให้เหน็ว่า

ความคุน้เคยเชงิศพัท์มผีลต่อการรบัรูเ้สยีงพยญัชนะกกัเสียดแทรก [ts] ผู้เรยีนชาวไทยสามารถ

รับรู้เสียงพยัญชนะดังกล่าวได้ดีในค�าศัพท์ที่คุ้นเคยมากกว่าค�าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือค�าศัพท์ที่

ไม่มคีวามหมาย นอกจากนีผู้เ้รยีนชาวไทยช้ันต้นและช้ันกลางมคีวามสามารถในการรบัรูเ้สียง

พยัญชนะดังกล่าวไม่ต่างกัน ถึงแม้ระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะนานกว่าก็ตาม ไม่ท�าให้

ความสามารถในการรบัรูเ้สยีงพยญัชนะกักเสยีดแทรกของผูเ้รยีนชัน้กลางดกีว่าผูเ้รยีนชัน้ต้น 

งานวิจัยนี้ยังได้เสนอผลซ่ึงเกี่ยวข้องกับทฤษฎีในการรับรู้เสียงในภาษาที่สองและการน�า

ประโยชน์ของผลวิจัยเพื่อน�าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเสียงภาษาญี่ปุ่น

ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อิทธิพลของความคุ้นเคยเชิงศัพท์

ต่อการรับรู้เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก [ts] 

ของผู้เรียนชาวไทย

 คำ� สำ�คัญ
พยัญชนะกักเสียดแทรก, การเรียนรู้ภาษาที่สอง, ความคุ้นเคยเชิงศัพท์,

การเทียบข้ามภาษา     



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

Abstract

This paper presents the results of a preliminary study investigating the effects of 

lexical familiarity on the identification of the Japanese [ts] by Thai native speakers 

learning Japanese. The results showed that the degree of lexical familiarity can be 

shown to influence the degree to which Thai learners perceive accurately. Thai 

learners were better at identifying words of high lexical familiarity than words of 

low lexical familiarity and nonsense words. However, the results also indicated 

that inexperienced and experienced learners perform similarly at identifying the 

target sound. After years of learning, experienced learners still struggled with 

the Japanese [ts]. Lastly, the findings of this study have relevance to theoretical 

issues regarding cross-linguistic speech perception. The pedagogical implications 

for Japanese pronunciation teaching and learning are also discussed.  

The Effect of Lexical Familiarity

on the Perception of the Japanese 

Affricate Consonant [ts] by Thai

Learners of Japanese

Key words
Japanese affricate, L2 speech learning, lexical familiarity, 

cross-language mapping

Tanporn Trakantalerngsak
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University



ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์  |  Tanporn Trakantalerngsak 97

1. Introduction

Japanese alveolar affricate [ts] (hereafter 

referred to as the “Japanese [ts]”) is the area in 

which the most frequent errors are made by Thai 

learners both in perception and production, even 

after a long period of experience with Japanese, 

since Thai does not have this contrast (河野, 2014). 

This issue should be carefully examined because 

it hinders valid communication and gives a bad 

impression to Japanese speakers. Previous studies 

have shown that a factor that has been found 

to interact with performance in second language 

speech (L2) is lexical familiarity (Cebrian, 2009; 

Flege, Takagi & Mann, 1996; Guion et al., 1992). 

Flege et al. (1996) found that Japanese learners 

were better able to correctly identify /r/ and /l/ 

tokens in more common words than those in 

less common words. It is thus hypothesised that 

Thai learners will correctly identify [ts] tokens 

more often in words that are more familiar than 

less familiar word and nonsense words. This 

study seeks evidence of learners acquiring new 

L2 sounds by directing their attention to the 

phonetic characteristics of the target sounds not 

by focusing on meaning. In summary, with regard 

to the background that knowledge of vocabulary 

seems to be a crucial factor in determining 

identification ability, this paper will investigate 

the influence of word familiarity, where familiar 

is understood as previously learned, on the 

identification of Japanese alveolar affricates by 

Thai learners of Japanese. Another aim was to 

determine whether Thai learners who were more 

experienced in Japanese could identify the target 

contrast better than inexperienced learners. 

Moreover, this study will also look into theoretical 

issues in cross-linguistic speech perception by 

investigating the learning strategies used by Thai 

learners to perceive the contrast, with the general 

aim of this study being to provide insight into the 

perception of Japanese consonants by native 

speakers of Thai. 

2. Background

2.1 The effect of lexical familiarity

Previous studies have shown that a 

factor that has been found to interact with 

performance in L2 speech is lexical familiarity 

(Flege, Takagi & Mann, 1996; Guion et al., 1992). 

According to Pierce (2014, p.63), “lexical items 

that occur more often in the target language can 

bias the participants’ performance in perceptual 

training tasks”. Moreover, Yamada et al. (1992) 

and Flege et al. (1996) similarly observed a 

positive correlation between lexical familiarity 

and the percentage of correct identifications of 

English /r/ and /l/ sounds by Japanese learners 

of English. They both found that Japanese 

learners were better able to correctly identify 

/r/ and /l/ tokens in more common words 

than those in less common words. In addition, 

Lacabex & Puerto (2014) examined the impact 

of phonetic training on English lexical schwa 

vowel by Spanish learners of English. They 

found that word familiarity affected learners’ 

performance in identifying the target sounds. To 

be specific, known words tended to be judged 

as “correct” by the students more often than 

unknown words. In line with these previous 

studies it is hypothesised that Thai learners 
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will correctly identified [ts] tokens more often 

in words that are more familiar than words that 

are less familiar.

 2.2  Learning difficulty of Japanese [ts]  

  sound by Thai learners 

It is commonly stated that Japanese [ts] 

presents a challenge and is one of the most 

difficult sounds for many Japanese learners 

to perceive (Trakantalerngsak, 2016; 山川仁

子・苣木禎史・宇佐川毅, 2005). メーターピス

ィット(2014) surveyed 44 Thai learners on the 

current issues regarding Japanese pronunciation 

teaching and pronunciation learning awareness. 

The results of the self-evaluation questionnaire 

by the learners reported that they have 

difficulty mostly in distinguishing Japanese 

fricative and affricate contrasts especially [ts]. 

Moreover, regarding the error patterns made 

by Thai learners in both the perception and 

production of [ts], it is reported that Thai 

learners substitute the target sound with an [s] 

(河野, 2014; 山川他, 2005). After undertaking an 

examination of the relevant research dealing 

with the learning of the [ts] contrast by Thai 

learners, it is clear that previous studies have not 

sufficiently provided data which can be used in 

pronunciation instruction. Most studies present 

the learning results based on researchers’ 

subjective observations and have not conducted 

experimental research to look into in what target 

sound or content Thai learners have difficulty 

in acquiring. Hence, efficient implications for 

classroom L2 pronunciation instruction have 

not been fully established for Thai learners in 

Japanese language education. Table 1 illustrates 

the error patterns in both perception and 

production made by Thai learners as reported 

in previous studies.

 Research Questions:

1. Does identification accuracy differ across 

different lexical contexts? And will participants 

be better at identifying the Japanese [ts] in 

familiar words rather than unfamiliar words?

2. Will experienced Thai learners be more 

successful in identifying the Japanese [ts] than 

inexperienced subjects?

3. Regarding the cross-language-mapping, 

do Thai learners perceive the Japanese [ts] 

accurately?

[ts]

[s]
(平岩(2004)、河野 

(2014)、山川他 (2005))
[z]

Table 1. Error patterns in perception and production made by Thai learners of Japanese
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3. Methodology

 3.1 Subjects

The participants were 32 adult Thai 

native speakers (3 male and 29 female) who 

were divided into two groups according to 

their experience of learning Japanese to 

see whether there will be a difference in 

identification ability. Their age range was 20-24 

years old. Both groups could read Hiragana 

well. None had difficulties in hearing.

Group A :  Inexper ienced learners 

(Beginners) of Japanese who had been 

enrolled in a Japanese course for an average of 

6 months (n=17). They had completed “Minna 

no nihongo textbook volume 1”.

G roup  B :  E xpe r i enced  l e a r ne r s 

(Intermediate learners) of Japanese who had 

been learning Japanese for an average of three 

years (n=15). They had completed “Minna no 

nihongo textbook volume 4”

3.2 Stimuli

The materials were 30 nonsense words, 

and low and high lexical familiarity words 

contrasting [ts] and [s] as illustrated below 

in Table 2. The minimal pair of [ts] and [s] 

were chosen because these pairs of sounds, 

in particular, presented a problem for Thai 

learners of Japanese in previous studies (e.g., 

Trakantalerngsak, 2016; Yamakawa et al., 2005). 

Moreover, nonsense words and low lexical 

familiarity words were used in order to see the 

lexical familiarity effect, which was evident in 

previous studies (Flege et al., 1996). The low 

lexical familiarity stimuli were selected from a 

word familiarity database created by the NTT 

Database series (Amano & Kondo, 2008) to 

assure the low frequency of their use. Within 

this database, lexical familiarity of words 

starts from level 1 to level 7 (the higher the 

number the higher the degree of familiarity). 

Table 2. Speech materials used in the experiment

Familiarity level High Low Nonsense

Rating 4.3 1.5 1.5

Initial

つくえ 

ついたち 

つぎ

つま

つめたい

ついかい

つくめ 

つるばみ

つゆけし

つまぐる

つお

つあ

つう

つさ 

つに

Medial/ Final

しつれい 

あつい 

くつ

こんげつ

いつ

もつやく

ぶざつ 

まつがく

じつり

あつゆ 

あつま

ひつみ

もつい

えつ 

るつ 
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Stimuli from level 1 and 2 were chosen to 

create the “low lexical familiarity” word items. 

The vowel following the tokens was set as 

[ɯ] since [ts] only occurs in combination with 

this vowel in Japanese [tsɯ] of each word 

was in one of three positions within the word 

(i.e. word-initial, word-medial intervocalic, 

or word-final). The speech materials were 

recorded by two female Japanese speakers 

speaking standard Japanese. All 30 tokens 

were presented in isolation. The recording 

was made using a SHURE KSM32 microphone 

with a sampling rate of 44.1 kHz in a recording 

room in the Faculty of Liberal Arts building 

at Mahidol University. The speakers read the 

target words in isolation. The recordings of the 

words were then segmented into individual 

WAV files using Praat software. Before using 

these stimuli to conduct the identification 

test, the stimuli were screened for intelligibility 

by two different Japanese native speakers 

with similar approach to the participants. All 

the stimuli were identified with an accuracy 

of 100% correct identifications by those two 

native Japanese speakers, indicating that the 

test stimuli were appropriately representative 

of each sound tested. 

3.3 Assessment of lexical familiarity

The lexical familiarity was then again 

assessed by all participants to investigate 

whether they knew the test words or not. The 

approach used to assess the lexical familiarity 

was adapted from (Thomson & Isaacs, 2009). 

A 5-point Likert scale of familiarity judgement 

used for each word was as follows: 1 = I am 

certain that I don’t know it; 2 = I don’t think I 

know it; 3 = I might know it 4 = I think I know 

it; 5 = Yes, I know it.). The group of high lexical 

familiarity words was given an average rating of 

4.3. The group of low lexical familiarity words 

and nonsense words were given an average 

rating of 1.5.

3.4 Procedure

 All participants performed a minimal pair 

identification task of the Japanese affricate [ts]. 

In the identification task, they were presented 

with 30 minimal pairs contrasting [ts] and [s]. 

Participants heard a word twice and selected 

the choice that matched what they heard from 

a minimal pair written on an answer sheet by 

circling it. All words were presented in Hiragana. 

The subjects listened to the stimulus items 

through headphones (Sennheiser HD4.40) at a 

comfortable level. After the perception test, all 

participants were asked to complete a 5-point 

familiarity judgement for each word ranging from 

1 = “very unfamiliar” to 5 = “very familiar” to rate 

the words they knew for subjective familiarity. 

The whole experiment took approximately 15 

minutes. Instructions were delivered in Thai to 

ensure proper understanding of the task. 

4. Results

 4.1 Overall identification score

Figure 1 illustrates the overall mean percentage 

of correct identification for the Japanese 

alveolar affricate as a function of group. The 

mean accuracies are detailed as followed: 61% 
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for the inexperienced Thai learners (IT) and 

65% for the experienced Thai learners (ET). The 

performance of the ET group was slightly better 

than the IT group. Overall, the results indicate 

that the average of identification accuracy was 

not high, thus suggesting that [ts] is a challenging 

contrast for Thai learners to identify.  

 To explore whether the mean identification 

accuracy score of the two groups differed 

significantly or not, a Levene’s test was used. 

The result of this analysis revealed that there 

was no significant difference between the two 

groups (p>.05). A T-test was further conducted 

and revealed that the mean percentage of 

correct identification between two groups 

showed no difference (p=0.640), suggesting that 

the perception performance of the Japanese 

alveolar affricate did not differ between groups. 

The second-year students, who have been 

Figure 1. The mean percentage of correct identification of the Japanese [ts] for 

inexperienced Thai learners (IT) and experienced Thai learners (ET).

learning Japanese for six months (or sixty hours), 

and the fourth-year students, who have been 

learning Japanese for three years (or at least 

three hundred sixty hours), perform equally 

well at identifying the target sound, indicating 

that their proficiency level does not seem to 

determine their success in identification ability.

 From the results, with a mean accuracy 

of less than 70%, it can be said that Japanese 

learners find [ts] quite confusing to identify. 

Furthermore, [ts] seemed to still be a challenging 

sound to accurately identify for Thai learners 

after a few years of exposure to Japanese.

 4.2 Word groups

 Figure 2 shows the mean correct 

identification scores of the Japanese [ts] by Thai 

learners as a function of word type. For the 

inexperienced Thai learners, the overall mean 

identification scores were 74% (SD=23.23), 55% 
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(SD=19.41) and 55% (SD=19.66) respectively 

for the familiar words, unfamiliar words and 

nonsense words. For the experienced Thai 

learners, the overall mean identification scores 

were 81% (SD=18.97), 57% (SD=20.18) and 57% 

(SD=27.79) respectively for the familiar words, 

unfamiliar words and nonsense words.

Figure 2. The mean percentage of correct identification of the Japanese alveolar affricate for  

 inexperienced Thai learners (IT) and experienced Thai learners (ET) in high lexical    

 familiarity words, low lexical familiarity words and nonsense word.

 To see whether or not there was any 

significant difference between the groups 

and the lexical group, an analysis of variance 

(ANOVA) was carried out with experimental 

group (experienced and inexperienced) and 

lexical grouping (high-familiarity, low familiarity 

and nonsense words) as fixed factors. The results 

of this analysis revealed that lexical familiarity 

had a significant effect [F=6.543 p=.003], but the 

relative experience of the experimental groups 

did not (p>.05). Both groups performed equally 

well at identifying the target contrast. Regarding 

lexical familiarity, next, a Scheffe analysis was 

performed to see what difference in mean 

scores would be posed by each lexical grouping. 

 The results showed that there was a 

significant difference between words of high 

lexical familiarity and words of low lexical 

familiarity (p<.05); and words of high lexical 

familiarity and nonsense words (p<.05). These 

results indicate that words of high lexical 

familiarity were easier to identify than words 

of low lexical familiarity and nonsense words. 

Regarding the low lexical familiarity and the 

nonsense words, there were no significant 

differences found (p>.05), indicating that Thai 

learners performed equally well at identifying 
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Table 3. Cross-language mapping used by Thai learners

the unfamiliar words and nonsense words. This 

study yielded a significant real word versus 

nonsense word difference as well as a significant 

high lexical familiarity words versus low lexical 

familiarity words difference. In other words, the 

results indicated that the Thai learners were 

relatively good at identifying the familiar words, 

however, they found it quite challenging to 

identify the unfamiliar words and the nonsense 

words.

 4.3 Follow-up interview

  (Cross-language mapping)

 In addition to the identification experiment 

results described above, a follow-up interview 

was conducted to observe the strategies used 

by Thai learners to perceive the Japanese 

alveolar affricate. Data was collected randomly 

from 15 participants in individual interviews. The 

results of the follow-up interview are briefly 

summarised here along with some direct quotes 

from the participants’ responses.

Japanese [tsɯ]

Thai [s] (n=5)

Thai [tɕ] (n=3)

Stronger sound of [s] sound (n=3)

[z] (n=2)

In between Thai [tɕ] and Thai [s] (n=1)

[tsɯ] as [tsɯ] and [sɯ] as [su] (n=1)

 Table 3 illustrates the majority of the rules 

and strategies used by Thai learners to perceive 

the Japanese [tsɯ] contrast obtained from the 

follow-up interview. From the chart above, six 

patterns of the strategies used by Thai learners 

were observed here. The trends are summarized 

as follows:

 1) The L1 phonetic inventory plays a 

crucial role in perceiving the L2 sound.

 2) Thai learners do not tend to establish 

a new sound category for the contrast. They 

tend to use their L1 to grasp the [ts] contrast. 

The strategy varies depending on the individual. 

A few believe that [ts] is similar to the Thai [s], 

showing the similar results as reported in 

p rev ious  r e sea r ch  ( e . g .  助川 ,  1993 ; 

Trakantalerngsak, 2016). Others assimilate the 

sound into multiple Thai phonetic categories 

such as [s] and [tɕ].

 3) A few learners misunderstand the 

phonetic characteristics of [ts]. They use 

“aspiration” or “vowel cues” to differentiate 

[ts] from [s].

 The results above showed that Thai 

learners’ perception of [ts] was predominantly 

influenced by their L1 phonological learning, 

which does not allow them to perceive the 

target sound correctly. The Speech Learning 

Model (SLM) by Flege (1995), which examines 
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the constraints of L1 experience on learners’ 

perception and production of L2 speech sounds, 

predicts that the greater the perceived phonetic 

distance between an L2 sound and the closest 

L1 sound is, the more likely it is that phonetic 

differences between the sounds will be 

detected and a phonetic category eventually 

established. 

Results of the follow-up interviews:

 All fifteen participants responded that 

they find the Japanese [ts] quite challenging to 

acquire. A few participants reported that they 

have more trouble in perceiving than producing 

the contrast.

 All fifteen participants reported that their 

prior knowledge of the word biased their 

decision about their identification ability. 

 “When I listened to the word in the 

test, I did not know whether it was [tsɯ] or [sɯ]. 

I just chose the word that I thought I knew as 

my answer (IT group).”

 “There are many words that I have never 

learned in the test so I randomly chose the 

answer without really knowing what I heard (ET 

group).”

 All participants responded that they 

would like to learn more about pronunciation.

 All participants responded that they 

would like to learn with a Japanese native 

teacher. 

 The fifteen participants responded thus:

 “Our Japanese class is one four-hours 

long class. The content is mainly about Grammar 

and writing Kanji.”

 “The Japanese course does not teach 

listening and speaking at all. I would love to 

learn those skills too.”

 “There is no focus on speaking skills in 

the classroom so I don’t feel confident to speak 

Japanese outside the classroom.”

 “Four hours on grammar is too long.”

 “Learning Japanese culture might help 

our language skills as well.”

 A few participants reported similarly that 

“they would love to learn more than once a 

week.”

Question 1: Does the meaning of the word 

help you identify the word you hear? For 

example, in the word “つくえ [tsɯkɯe]”, 

would you be able to predict that [tsɯ] is 

in the word and not [sɯ]?

Question 2: Would you like your Japanese 

course to focus more on pronunciation 

skill?

Question 3: Would you like to learn 

Japanese with a native Japanese instructor?

Question : What do you think of the 

Japanese course at the Faculty? What kind 

of Japanese course do you want to take?
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5. Discussion

 5.1 Does identification accuracy differ across  

  lexical context? And are native Thai  

  learners   of Japanese better at identifying  

  the Japanese [ts] in familiar words rather  

  than unfamiliar words?

 The results of the identification experiment 

were in line with previous studies in that known 

words tended to be judged as “correct” by the 

students more often than unknown words 

(Lacabex & Puerto, 2014). These findings clearly 

indicate that a lexical familiarity effect has 

occurred, supporting the claims of previous 

studies that lexical familiarity influences L2 

learners’ success in identifying non-native 

sounds (Flege et al., 1996). As expected, the [ts] 

contrast was best perceived in familiar words 

with a mean accuracy of identification above 

74% in both the experienced and inexperienced 

groups of learners. On the contrary, when they 

were exposed to the words of low lexical 

familiarity and the nonsense words, they 

performed poorly at identifying the contrast, 

with a 55% and 57% mean of identification 

accuracy, respectively across both experimental 

groups. It can be supposed that this trend may 

have resulted from their L2 learning experiences. 

Words with high lexical familiarity subjectively 

were identified as known words at an average 

of 4.3 out of 5. Words such as 「こんげつ 

[kongetsɯ]」；「あつい [atsɯi]」and「つくえ 

[tsɯkue]」are reported to be very familiar to the 

participants and much higher in frequency than 

other low-frequency words. However, if their 

lexical knowledge interfered with their decisions 

made here in this experiment, it is presumable 

that the results would show lower mean 

accuracy when using only low lexical familiarity 

items and nonsense words. The answers to 

Question Two of the follow-up interviews 

showed that when Thai learners were presented 

familiar words including [ts], instead of focusing 

on the phonetic characteristics of [ts] they chose 

[ts] as their immediate answer because they 

knew the words. As can be seen, it is believed 

that the meaning of the words biased their 

identification ability of the target words. This 

finding implies that using familiar words alone 

to test the identification ability of the non-native 

contrasts might not be sufficient. The findings 

of this study are preliminarily that to truly gauge 

the identification ability of the target contrast, 

it is important to use nonsense words in the 

experimental phase. 

 5.2 Will the experienced Thai subjects be  

  more successful in identifying the  

  J a p a n e s e   s o u n d  t h a n  t h e  

  inexperienced subjects?

 The overall results show that identification 

ability of the Japanese [ts] did not differ 

between groups of different experience levels 

in identifying the Japanese [ts]. In other words, 

Thai learners of Japanese at Mahidol University 

have difficulty in identifying the Japanese 

alveolar affricate [ts] to the same degree, 

regardless of the length of time they have been 

learning Japanese. This suggests that learning 

Japanese for a longer period of time at Mahidol 
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University does not improve the identification 

ability of the target contrast. The reason why 

there was no significant difference between 

beginner learners and experienced learners 

might be because of the content of the course 

conducted at the university. However, it is 

necessary to further conduct with more number 

of subjects to investigate whether the claim is 

valid. These results imply that the Japanese 

alveolar affricate should be emphasized among 

Thai students of Mahidol University. From the 

follow-up interview, it was reported that the 

Japanese courses conducted at the university 

stress the content of Japanese grammar. The 

instruction of phonetics, particularly of how to 

perceive and to pronounce the Japanese 

sounds, is neglected.

 5.3 To see the strategies of cross-language  

  mapping used by Thai learners to  

  perceive the Japanese alveolar  

  affricate

 Regarding the strategies used by Thai learners 

to grasp the Japanese [ts], the results from the 

follow-up interviews showed that:

 1) Thai learners do not establish a new 

phonetic category for [ts].

 2) Thai learners assimilate [ts] into inaccurate 

phonetic categories such as the Thai [s] or Thai 

[tɕ] or the voiced [z].

 3) A few learners misunderstand the 

phonetic characteristics of [ts]. They use 

“aspiration” or “vowel cues” to differentiate 

[ts] from [s].

 From the responses of the follow-up 

interviews, six patterns of strategies used by Thai 

learners were observed in this study (See Table 

2). This evidence strongly shows that they have 

a perceptual foreign accent (Strange, 1995). It is 

clear that the L1 influences the way L2 sounds 

are perceived (Flege, 1995). Thai learners 

assimilate the L2 sound into their L1 categories 

and these substitutions are likely to lead to 

learning difficulties. For the substitutions for [ts], 

the Thai [s], Thai [tɕ] and [z] were used. The 

substitutions found here are in line with previous 

studies (山川他, 2005; Trakantalerngsak, 2016).  

 However, according to the SLM (Flege, 1995), 

experiences within an L1 lead to a decreased 

ability to detect differences between target 

languages and L1 categories. Learners who have 

a merged L1 and L2 category will struggle to 

achieve native-like performance since category 

assimilation seems to block L2 category 

formation (Meyer & Schiller, 2003). The Japanese 

[ts] does not exist in Thai, however, most Thai 

learners do not form a new category for the 

contrast. Specifically, the patterns of the 

strategies used by Thai learners show that a 

perceptual assimilation to L1 phonemic 

categories has occurred and this might be the 

reason why they have difficulty in perceiving 

the contrast. In addition, another thing to keep 

in mind is that the perception errors that 

occurred in identifying [ts] among Thai learners 

might be related to mismatches between their 

L1 and the target language. These inaccurate 

perceptions which occurred among Thai learners 

result in them having difficulty in distinguishing 
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the target sound. However, to provide a detailed 

examination of cross language mapping used by 

learners, it is necessary to conduct a perceptual 

assimilation experiment. According to Guion et 

al. (2000), to take a specific position regarding 

how cross-language phonetic distance is gauged 

by speakers of an L2, it is necessary that the 

perceived phonetic distance must be assessed 

empirically through cross-language mapping 

experiments using an identification and rating 

methodology.

6. Pedagogical implication

 The findings obtained in the follow-up 

interviews have provided an insightful source of 

inspiration for ideas about the possible 

modification of the Japanese course taught at 

the Faculty of Liberal Arts of Mahidol University. 

First of all, it is clear that Japanese phonetic 

teaching, especially of the Japanese [ts], should 

be focused on in the classroom setting by 

exposing Thai learners with a variety of real 

words and nonsense words through minimal-

pair identification practices. Moreover, any 

Japanese courses conducted at the Faculty of 

Liberal Arts are four-hours classes taught only 

by Thai teachers. The course content is mainly 

made up of grammar lessons. An explanation 

of Japanese phonetics is commonly limited. 

However, the follow-up interviews conducted 

for this study showed that students are calling 

for a stronger focus on L2 pronunciation 

instruction in the classroom setting. Moreover, 

teachers must balance the needs of their 

students within a somewhat fixed curriculum. 

Teachers need to find ways to integrate 

pronunciation into the existing curriculum and 

textbook materials (Celce-Murcia, Brinton, & 

Goodwin, 2010). Next, regarding the difficulty in 

perceiving the Japanese [ts], the identification 

ability of this contrast may be able to be trained 

through a period of extensive training. 

Trakantalerngsak (2016) conducted nine-sessions 

of perceptual training using a high variability 

method in the learning of Japanese fricative and 

affricate contrasts with thirty-one Thai learners 

of Japanese. At pre-test, it was reported that 

the Japanese [ts] was a challenging contrast for 

Thai learners. However, the author reported that 

Thai learners can be trained to better identify 

the Japanese [ts], showing an 18% improvement 

of identification scores after training was given. 

Moreover, Schmidt (2001) states that in 

communicative L2 learning environments, 

learners tend to focus on meaning, but when 

their attention is explicitly oriented toward 

phonetic form, learning outcomes can be 

improved. Hence, apart from teaching common 

words from textbooks, exposing learners to 

various nonsense words and unfamiliar words 

of which they had no lexical knowledge might 

direct learners’ attention solely to the phonetic 

characteristics, and thus better learning of the 

target contrast may occur since these words 

may help learners create new, strong and stable 

sound categories that are founded truly on the 

phonetic form rather than a lexical meaning 

base.
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7. Summary

 In summary, this study showed that lexical 

familiarity influences the accuracy with which 

Thai learners of Japanese identify the Japanese 

[ts]. The results suggest that occurrences of [ts] 

are relatively difficult for them to identify. Next, 

unexpectedly, Japanese [ts] still poses a 

problem among experienced Thai learners of 

Japanese even after a few years of learning. 

They performed comparably to inexperienced 

learners. This finding suggests that instruction of 

Japanese consonants such as [ts] should be 

focused on in the classroom setting. The follow-

up interviews showed that Thai learners do not 

establish a new sound category for the Japanese 

[ts], rather they tend to map the sound onto 

their L1 sound system. It is strongly believed 

that the perception errors of the Japanese [ts] 

which occurred among Thai learners might be 

related to mismatches between their L1 and 

the target language. In conclusion, as a 

contribution to Japanese language teaching and 

learning, it is necessary to focus on teaching the 

Japanese [ts] by introducing the listening 

practices using minimal-pair identification tasks 

in the classroom setting as well as giving the 

explicit articulatory explanation at Mahidol 

University. Moreover, not only exposing the real 

words from the textbook it is important to use 

various nonsense words and unfamiliar words 

of the Japanese [ts] to help learners create 

accurate category for the contrast. However, to 

support the claim found in this study, it is 

important to recruit larger number of participants. 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความเข้าใจและรูปแบบข้อผิดพลาดเก่ียวกับค�ายืมภาษาอังกฤษใน

การเรียนค�าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นของนักศึกษาปี 3 ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก จ�านวน 106 

คน จากมหาวิทยาลัยไทย 4 แห่ง โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเก่ง 21 คน และกลุ่มอ่อน 85 คน 

ตามผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ใช้แบบทดสอบความเข้าใจค�ายืมภาษาอังกฤษ 3 ชุด  

จ�าแนกตามประเภทค�ายืม คือ 1) แปลค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค�ายืม 20 ค�า 2) แปลค�ายืม

เป็นค�าศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษ 20 ค�า 3) แปลค�ายืม 6 ค�าเป็นค�าศัพท์เดิมในภาษาอังกฤษ 

โดยเป็นค�าที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้น 5 ค�า และค�ายืมที่มาจากภาษาอื่น 1 ค�า ใช้สถิติเชิงพรรณาและ

เชงิอนมุานวิเคราะห์ข้อมูล และวเิคราะห์ข้อผดิพลาดในการแปลค�ายมืในเชงิคณุภาพ ผลวจิยั

พบว่า ความถกูต้องหรือความสามารถเข้าใจได้ในการแปลค�าศพัท์ภาษาองักฤษเป็นค�ายมืของ

นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ มค่ีาเฉลีย่สงูกว่าการแปลค�าศพัท์ในอกี 2 ชดุ (กลุ่มเก่ง 2.55, 2.48, 1.87 

กลุม่อ่อน 2.18, 2.16, 1.59 ตามล�าดับ) และพบปัญหาการแปลค�าศพัท์ภาษาองักฤษทีม่พียางค์

ท้ายค�าทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งไมอ่อกเสยีง รปูแบบข้อผดิพลาดในการแปลค�าศพัท์ทัง้ 3 ชดุ สมัพนัธ์

กับประเภทของค�ายืม และสัมพันธ์กับการออกเสียงค�าศัพท์ของนักศึกษา

เปรมวดี ณ นครพนม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การรับรู้ค�ายืมภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

 คำ� สำ�คัญ
การรับรู้, ค�ายืม, ภาษาญี่ปุ่น, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
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Abstract

This research examined the comprehension and error patterns related to loan 
words in the Japanese vocabulary learning of 106 third-year students majoring 
in Japanese from 4 universities in Thailand. The students were divided into 
good and poor groups (21:85) according to their Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) results. They were asked to translate 1) 20 English words with their 
equivalent loan words; 2) 20 loan words with the original English words; and 3) 6 
loan words: 5 Japanese innovative forms and 1 other European origins with the 
original English words. Descriptive and inferential statistics were used to analysis 
the data. Qualitative analysis was applied to describe the types of errors that the 
students made. It was revealed that the translation correctness or comprehensibility 
of English words to loan words was higher than the two other two types of loan 
words in both groups of students (good group: x= 2.55, 2.48, 1.87; poor group 
x= 2.18, 2.16, 1.59). The students faced problems in the translation of English 
words ending with the schwa sounds. The error patterns in identifying the loan 
words of the students were related to the types of loan words. They were also 
related to the students’ pronunciation of the English words and the loan words.    

Recognition of English Loan Words by 

Thai Students of Japanese

Key words
recognition, loan words, Japanese, error analysis

Premvadee Na Nakornpanom 
Graduate School of Suan Sunandha Rajabhat University, 

Suan Sunandha Rajabhat University
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1. Introduction

Many foreign words were borrowed into 

Japanese over the centuries. Loan words 

(mostly from English) were frequently used 

even though there are Japanese equivalents, 

this phenomenon shows the Japanese need 

for new linguistic materials to continually enrich 

their own language and semantic nuances. 

A massive rise of loan word in Japanese was 

noticeable with a drastic increase of loan words 

entries in Japanese dictionaries, from 1,500 

entries in 1912 to 30,500 entries in the 1990 

(Tomoda, 1999; Scherling, 2015). Sanseido’s 

Concise Dictionary of Foreign Words in 2010 

edition contained 48,100 entries of loan words. 

However, the numbers of dictionary entries 

cannot illustrate the true extent of the number 

of loan words actually in use. Various media 

- White Papers, Public Information Bulletins, 

magazines, television and newspapers showed 

the most frequently used loan words. The field 

of tourism also shows extravagant use of English 

loan words and other European words (Moeran, 

1989), and one of these is travel the brochure. 

 A lot of loan words, English sounding 

words in Japanese, are actually created to fit 

the Japanese phonology system. Therefore at 

the first hearing them, it may lead to a bit of 

confusion. In addition, the meaning of some 

loan words has changed. Thus, the loan words 

made it more difficult and complicated to 

comprehend, not only for Japanese students 

of foreign languages, but also for students 

of Japanese. The issue aroused arguments 

among researchers (Arabski, 2006; Igarashi, 

2007; Daulton, 2008) about the advantages 

and disadvantages of loan words, not only in 

English learning among Japanese students, but 

also among learners of Japanese. However, little 

research has been directed to the topic of how 

Thai university students studying Japanese as a 

major recognize loan words and their tendency 

to make errors related to these words in learning 

Japanese. 

 To reveal the responses of the students 

addressed above, two purposes of this study 

were investigated:

 1) To what extent Thai university students 

of Japanese major: good and poor group, 

comprehend English loan words in Japanese;

 2)  What errors occurred in their transliteration 

of English words to loan words equivalents, and 

loan words to the original word in English?

 

2. Literature Review

 2.1 Loan Words in Japanese: Historical  

 European loan words were first imported 

into Japanese during the mid-16th to the 

mid-17th century with the coming of Portuguese 

Jesuits, followed by Spanish missionaries. Many 

loan words in the fields of foodstuffs, cloth 

and clothing, drugs and medicinal goods, a 

small group of tools and appliances, and place 

names came into Japanese. These loan words 

played a role as a lexical gap filler in Japanese 

(Irwin, 2011), for instance, pan パン (bread), 

botan ボタン (button) and meriyasu メリヤス 

(knitting). Due to the popularity of Dutch Studies 
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during Japan’s long period of isolation (from 

1640 to 1853), Western scientific knowledge 

and technology were transmitted to Japan 

through the Dutch language. The loan words 

played a role as a medium to absorb advanced 

Western knowledge (Irwin, 2011), as well as a 

lexical gap filler in Japanese. Loan words such 

as kobaruto コバルト(cobalt), koohii コーヒー 

(coffee) and garasuガラス (glass) were borrowed 

into Japanese. Due to the end of the country’s 

isolation in 1853, Japan underwent rapid 

modernization. Therefore, Western technology, 

Western customs and life styles were preferred 

among the elite classes. As a result, many loan 

words from English, French, German, Italian 

and Russian were introduced into Japanese. 

The loan words, for example, saizuサイズ (size), 

zubon ズボン (trousers) and ankeeto アンケー

ト(questionnaire) came to be used in Japanese. 

Loan words related to thinking, patterns of 

behavior and worldview were also imported. 

 After World War II, Japan’s import of Western 

values and culture was mostly directly from the 

U.S. Overseas travelling and English language 

learning were promoted and gained greater 

popularity with the public. These caused a 

great amount of English to be continually 

added to Japanese. Olah (2007) noticed that 

many English loan words play a role giving a 

semantic void that existed in Japanese, or fill a 

lexical gap, and to express a sense of progress 

and modernization. In many cases, the loan 

word form might not be recognizable to a native 

English speaker. 

 2.2 Japanese Writing System

 The writing of Japanese text is done today 

by using a mixture of three different scripts: 

kanji (漢字), hiragana (ひらがな) and katakana

(カタカナ), and each of these scripts has definite 

functions. In addition, the Latin alphabet (romaji) 

and Arabic numbers are also used.

 Kanji, Chinese characters or ideograms, 

are not used for phonetic purposes. Hiragana 

and katakana are syllabic, and they are purely 

phonetic symbols. Hiragana is mainly used in 

grammatical elements while katakana is mainly 

used for the transcription of foreign loan words 

borrowed into Japanese (other than Chinese). 

 The influx of loan words brought an expansion 

of the Japanese sound inventory or re-order in 

terms of phonetics. The government’s initiative 

to assign a special syllabary to loan words, and 

to continuously improve and elaborate on it, 

allowing better phonetic transcriptions. The 

revision and guidelines for transcribing loan 

words in katakana was done two times, in 1954 

and 1991. As a result, multiple forms for the 

same words arose (Igarashi 2007). It corresponds 

to personal preference. For examples: the word 

“romantic” can be written in the new form as 

romantikku (ロマンティック) or in an old form as 

romanchikku (ロマンチック).The different forms 

of this loan word is based on using different 

Japanese phonological rules to transcribe it.  

This variation of loan words writing may confuse 

learners of Japanese since both types of writing 

are accepted to use in written text. Students 

may face difficulties in recognizing the subset 
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of English loan words. Recognizing similarity 

in form is typically the key to lexical transfer 

(Daulton, 2008). This can imply that a word in 

its original form could be better understood 

or predicted than a word with variations in the 

process of word recognition. Normaly, Japanese 

people romanize English loan words according 

to their perception of English sounds (Kitanaka, 

2007). Problems in transcription may occur 

since Japanese has fewer consonant and vowel 

sounds than English. In addition, Romanization is 

a transcription of Japanese sounds, not English 

sounds; therefore, it might lead to misspelling 

the words.  

 2.3 Linguistic Changes of Loanwords  

 Once English words were incorporated into 

Japanese, they were changed to variations in 

Japanese linguistics (Daulton, 2008; Stanlaw, 

2004 and Kay, 1995). Orthographic change: 

Instead of using the original form of the word 

in the Roman alphabet, loan words are written 

in katakana.

 Phonological change: The Japanese language 

is based on syllables rather than a phonetic 

system, and the 5 vowel sounds can occur with 

a number of consonants (Thompson, 1990).

 According to Tsujimura (1996), Japanese lacks 

four typical sounds /f/, /v/, /θ/, and /ð/ and 

has only /ɾ/ instead of /r/ and /l/, and these 

facts are primary concerns when an English 

word is borrowed into Japanese. Therefore, the 

four missing sounds /f/, /v/, /θ/, and /ð/ are 

substituted by /ɸ/, /b/, /s/ and /z/, respectively. 

Since tense, lax and schwa vowels do not 

exist in Japanese, the closet sounds existing 

in Japanese are substituted when English loan 

words are transcribed. In addition, consonant 

clusters in English are separated with vowels 

(except those beginning with ‘n’), as in スケジ

ュールsukejuuru (schedule), トラベルtoraberu 

(travel). And when English loan words ending 

in a consonant other than ‘n’ must add a 

vowel after them,  as in ウェルカムwerukamu 

(welcome), ゲストgesuto (guest). 

 Morphological change:  Morphological 

change can involve two aspects: those with 

grammatical functions and those without 

grammatical functions. The most typical change 

of English loan words in Japanese is clipping, or 

shortening of the original word, which does not 

affect parts of speech such as ビルbiru (building).

 Semantic change: Three main processes: 

semantic restriction, semantic shift and semantic 

extension (Scherling (2015) are involved in 

semantic change of loan words. Semantic 

restriction, or semantic narrowing, is commonly 

found in loan words in Japanese. For examples: 

ドライヤーdoraiyaa (only mean hair dryer 

in Japanese). Semantic shift referring to the 

meaning of the loan words is slightly shifted 

from the meaning of the original English such as 

スマートsumaato (smart) refers to slim, slender 

(Loveday, 1996). Sometimes the meaning of a 

loan word is an extension or has a different 

meaning (Scherling, 2015) such asサービス

saabisu (service) referring to a complementary 

gift given by a business establishment or a 

restaurant to a customer.
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 Syntact ic change: Syntact ic change 

occurs due to morphological change and 

it makes loan words have their parts of 

speech changed. This makes loan words 

morphological indistinguishable from native 

Japanese words. Key (1995) categorized this 

process as morphological change. 

 2.4 Word Formation of Loan words in  

   Japanese

   In the present study, loan words were 

categorized into five types as follows. 

  2.4.1 Original form 

   Borrowed English words have been 

phonologically changed to incorporate with 

native Japanese phonology. However, the 

original form of loan words is usually used. In a 

present study, the original form was separated 

and listed as one type of loan words as Kitanaka 

(2007) suggested in order to clearly categorize 

them from the others. Loan words in this 

category are e.g. パーティーpaatii (party), ホテ

ルhoteru (hotel), ゴルフgorufu (golf) andゴール

デンgooruden (golden).

   2.4.2 Clipping/Abbreviation 

   Clipping/Abbreviation is a process of 

forming a new word by dropping one or more 

moras of loan words in order to abbreviate 

a long word. The more moras a loan word 

contains, the more likely it is to have mora 

clipping (Irwin, 2011). Loan words in Japanese 

can undergo three processes of clipping 

including fore-clipping, mid-clipping, or back-

clipping (Shibatani,1990). Fore-clipping is 

removing the first part of the loan word and 

the later moras are retained such as アルバイ

トarubaito > バイトbaito (part-time job). Mid-

clipping is removing the beginning and end of 

a loan word’s moras to form a new word, such 

as エンターテインメントentaatinmento >エン

タメentame (entertainment). In back-clipping, 

the latter part of a loan word is omitted and 

only the first, two, three, four, or occasionally 

five moras are retained, such as ビルディング

birudingu >ビルbiru (building).

   2.4.3 Compounding and Compound  

     clipping 

   Compounding plays a major role in 

Japanese word formation, and it may be any 

combination of free words. There are “imported 

and “assembled” English loan word compounds 

(Kageyama and Kishimoto, 2016). Imported 

compounds are those that have been borrowed 

directly from English, for example, “life” and 

“jacket” are combined to construct a compound 

loan word asライフジャケット> raifu jaketto 

(life jacket). Whereas assembled compounds 

are those which have been produced from 

two independently borrowed non-compound 

English words, for example, “internet” and 

“access”, are constructed as a new word, as 

inインターネットアクセスintaanetto akusesu 

(internet access) in Japanese. 

   Compound clipping is rather different 

from mora-clipping, and should not be confused. 

In mora-clipping, the syllable plays a major role 

(J.Ito,1990; Ito and Mester,1992;Labrune,2002 as 

cited in Kageyama and Kishimoto,2016), whereas 

in compound clipping, the syllable plays only 
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a bit part (Kageyama and Kishimoto, 2016). For 

instance: computer + software > コンピュータ

ソフトkompyuuta sofuto (computer software).

   2.4.4 Word order inversion

   The order of some English compound 

words is inverted when they come into Japanese. 

Kageyama and Kishimoto (2016) explained that 

imported compounds are a small number 

whose elements have been switched during the 

borrowing process. For instance: toaster oven 

> オーブントースターoobun toosutaa (toaster 

oven).

   2.4.5 Loan words of other European  

     origins

   Japanese has borrowed many words 

of other European origins, though mostly are 

English. “アンケート”ankeeto is derived from 

French “enquête, which means “questionnaire” 

in English.

   There are other forms of loan word 

formation but they were not used in the 

present study. Through these various processes 

of word formation, loan words are simplified 

and become easier to pronounce for native 

Japanese, but it might lead to a bit of confusion 

for Japanese English speakers or learners of 

Japanese.  

 2.5 Differences between Japanese and  

   English

   2.5.1 Phonology

   Japanese has a rather limited phonetic 

inventory, both in number of sounds and in their 

distribution, and is based on syllables rather 

than a phonetic system (Thomson, 1990). There 

are five vowels and 17 consonant phonemes in 

Japanese compared with the English language 

total of 20 vowels and 24 consonants. The 

number of vowels and the tense / lax distinction 

is the greatest significant difference between 

the vowels systems of both languages (Ohata, 

2004). The non-existent vowels in Japanese 

could cause difficulties in perceiving the target 

language.

   2.5.2 Vowels

   Japanese syllable structure is very 

simple, and there are few consonant clusters. 

Thus Japanese learners find the more complex 

distinctions and sound combinations of English 

very difficult to produce. Vowels being the most 

noticeable problem for Japanese learners, as 

discussed in Thomson’ study (1987), are /ɔ:/, /

əʊ/, /æ/, /ʌ/, /ɜ:/, /ə/, /I/, /ʊ/ and /u:/.

   2.5.3 Consonants

   The most characteristic difference 

between Japanese and English consonantal 

systems is in the unique distribution pattern 

of consonants of both languages. Case (2012) 

pointed out that the main distinctions between 

how the Japanese pronounce words that are 

derived from English in their own language and 

how the British or the American pronounce 

those words, are based on Japanese’s syllabic 

language system. Japanese’s lack of consonant 

clusters thus consonants apart from a final n, 

must be followed by a vowel in Japanese, such 

as /booto/ for boat. Thomson (1987) described 

the most noticeable errors made by Japanese 

learners when pronouncing /l/, /r/, /h/, /f/, /θ/, 
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/ð/, /v/, /g/, /n/, /t/, /d/, /s/ and /z/.The difficulty 

of great grammatical, lexical and phonetic 

disparity in both languages cause  problems for 

learners of the target language.

3. Previous related studies

 Kimura (1989) conducted a test consisting 

of 34 English loan words, presented in a 

form of a multiple-choice test with Japanese 

EFL and ESL students at the college level. 

The students were appointed to match the 

English words to three definitions offered for 

base-words and non-base-words. The result 

revealed that both groups scored 5% better 

for base-words over non-base-words.

 Daulton (1998) tested 27 Japanese first year 

junior college English major to find whether 

their recall and recognition of lexical items 

with loan words correlations was better than 

for those without. The test consisted of 60 

words: base-words and non-based words. The 

words were ranked by the difficulty into three 

groups of five words:  junior level, high school 

level and university level respectively. The 

participants were given a fill-in the blanks test 

which provided the first and last letter of each 

item. The result revealed that spelling of both 

base-words and nonbase-words performed 

well at the junior high school level.

 Van Benthuysen (2007) tested Japanese L1 

ESL learners’ ability to distinguish between 

English words which have been adopted into 

Japanese and words which have not been 

adopted, including testing their ability to 

provide the Japanese words for the English 

words that have been adopted. The test 

items were taken from words in the 1001-2000 

frequency range of the GSL; participants were 

able to correctly identify, on average, 70% of 

the tested words.

 Kitanaka (2007) examined Japanese adult 

English learners’ perceptions and attitudes 

towards English loan words (5 homemakers 

and 5 ESL students). Comprehension and 

error patterns related to loan words in English 

vocabulary learning were also investigated. It 

revealed that their error patterns were related 

to the types of loan words.

4. Research Method

 4.1 Participants

 The participants totaled 106, of which 

31 came from Suan Sunandha Rajabhat 

University, 31 were from the University of the 

Thai Chamber of Commerce, 15 were enrolled 

in Srinakharinwirot University and 29 came 

from Rajamangala University of Technology 

Rattanakosin Borpit Pimuk Chakrawad Campus. 

All students were the third year and took 

Japanese as a major subject for their degree. 

They have an English education background 

(66% for more than 10 years, 26% for 9-10 years) 

as a foreign language, and they could participate 

in the study on a voluntary basis; therefore they 

served the purpose of the study. The participants 

were grouped into a “good” group (N=21) and 

“poor” group (N=85) according to their level in 

the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) 

results. Students who passed the JLPT level 
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N2 - N4 were put into the “good” group, and 

the rest (N5 and no JLPT results) were put into 

the “poor” group. There were 3 reasons to 

divide the students into 2 groups like this. 1) 

The present study aimed to examine loan words 

without text, and no grammatical competence 

required. 2) The linguistic competence of 

the student who passed N4 is understanding 

familiar daily topics while the student with N5 

is understanding typical expressions therefore 

their experience of exposure to loan words was 

different 3) The students with poor Japanese 

ability had not taken the JLPT yet or did not 

pass the test regarding to mini-interview with the 

heads of Japanese program/Japanese section of 

the 4 universities.  

 4.2 Data Collection 

 A demographic questionnaire was use 

to investigate students’ characteristics: age, 

gender, educational background of English 

and Japanese, JLPT results and self-evaluate 

of English vocabulary size. Comprehension 

Test was employed to examine to what extent 

students could identify 20 English words (List A) 

with their equivalent loan words, 20 English loan 

words (List B) with the original English words, and 

6 loan words of Japanese innovation and other 

European origin (List C) with the original English 

words. To prepare the test items, firstly, two 

sources of materials: Japanese textbooks which 

have been used for Japanese major students in 

Thai universities, and Japanese travel brochures 

were examined. From 9 textbooks (6 Beginning 

and 3 Intermediate), finally, Minna no Nihongo 1, 

2 (みんなの日本語 1, 2) and Manabou Nihongo1, 

2 (学ぼう! にほんご1, 2) were chosen since both 

books were designed for beginners at the N5-

N4 level of the Japanese Language Proficiency 

Test (JLPT) and the number of lessons in the 

books is roughly closed (50:40 lessons). The 

textbooks were written in Japanese using 3 

scripts; hiragana, katakana and kanji. 

  For travel brochures, HIS SMILE and CIAO 

HIS, travel brochures from two travel agencies in 

Japan were selected since they were printed in 

three Japanese scripts, and they provided tour 

packages to Thailand from March to September 

2015. H.I.S. SMILE consists of 109 pages while 

CIAO H.I.S. had 47 pages, thus a wide range of 

loan words could be collected.

   Secondly, all katakana words in the 

textbooks and the travel brochures were 

extracted totalling 19,196 words (including single 

words and compound words but katakana words 

which were used for onomatopoeia, special 

emphasis, or words generally written in kanji or 

hiragana were ignored). The method of β units 

counting was adopted to analyze the number 

of katakana words since loan words cannot 

be broken down into semantic constituents. 

With the β units counting method (Igarashi, 

2007; Saiga, 1955), a sentence is divided into 

morphemes, offering a better way for counting 

words as morphological units. A total of 24,629 

words (repeated words were counted) were 

typed into a computer database.

     Thirdly, the obtained loan words were 

analyzed using the AntConc Software Program 

to find the rank and frequency of the words. 

Fourthly, 40 words were randomly selected after 

a consult the obtained loan words from the 

AntConc with The English - Japanese Loanwords 
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which appear in the 2000 most common words 

in English which were introduced by Daulton 

(1999). The selected words were in the original 

forms, clipping, geminate, and the words of 

noticeable errors made by Japanese learners 

when pronouncing as stated in 2.5.3. As a 

result, 20 words were put into List A (English), 

the rest, 20 words were grouped into List B 

(katakana script). Since the loan words in the 

types of compounding and compound clipping, 

word order inversion, and loan words of other 

European origins did not find in the fourth step 

of the word selection, 6 loan words which 

were adapted from Kitanaka (2007) were used 

in List C (katakana script). These 3 Word Lists 

could illustrate to what extent the students 

of Japanese major: good and poor group, 

comprehend loan words both based-words and 

non-based-words, and types of errors which the 

students made in the translation of loan words 

into English and vice versa. The words used in 

a present study were those in Table 1, Table 2 

and Table 3.

Table 1. Words in List A 

English words
Japanese 

transliteration
Romaji English words

Japanese 
transliteration

Romaji

1. area エリア eria 11. image イメージ  imeeji

2. arrange アレンジ arenji 12. oil オイル oiru

3. body ボディー bodii 13. out アウト outo

4. building ビル biru 14. party パーティー paatii

5. course コース koosu 15. present プレゼント purezento

6. check チェック chekku 16. report レポート repooto

7. flight フライト furaito 17. restaurant レストラン resutoran

8. group グループ guruupu 18. service サービス saabisu

9. golf ゴルフ gorufu 19. shopping ショッピング shoppingu

10. hotel ホテル hoteru 20. staff スタッフ sutaffu



121เปรมวดี ณ นครพนม  |  Premvadee Na Nakornpanom 

Table 2. Words in List B

Table 3. Words in List C

Loan words English Words Romaji Loan words English Words Romaji

1. アトラクシ

ョン
attraction atorakushon 11. パッケージ package pakkeeji

2. クラシック classic kurashikku 12. リクェスト request rikuesuto

3. クラウン crown kuraun 13. ラッシュ rush rasshu

4. ダイエット diet daietto
14. スケジュ

ール
schedule sukejuuru

5. フラワー flower furawaa 15. スムーズ smooth sumuuzu

6. フルーツ fruit furuutsu 16. ストレス stress sutoresu

7. ゴールデン golden gooruden 17. ストライキ strike sutoraiki

8. ゲスト guest gesuto 18. トラベル travel toraberu

9. ランチ lunch ranchi 19. ウェルカム welcome werukamu

10. ミルキー milky mirukii
20. プライベ

ート
private puraibeeto

Loan words English Words Romaji

1. ライフジャケット raifujaketto life jacket

2. インターネットアクセス intaanetto akusesu internet access

3. ドライヤー doraiyaa hair dryer

4. オーブントースター oobun toosutaa toaster oven

5. コンピューターソフト konpuutaa sofuto computer software

6. アンケート ankeeto questionnaire
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 4.3 Reliability and Discriminant validity  

   of Instruments

 To ensure the reliability of instrument (List 

A and B), the quality of the measurement 

procedure was tested. It showed that an internal 

consistency reliability of the test in List A are 

.954, and List B are .901 using Cronbach’s Alpha. 

The discriminant validity of List A, it was found 

to be .82, with a range of .37 to 1.00. In List B, it 

was found to be .55, with a range of .32 to .77. 

This showed the reliability and the discriminant 

validity of the test instruments.  For List C, 

adapting from the pre-existing questionnaire 

which was designed by Kitanaka (2007), it was 

also considered as good and acceptable. 

 The test took place from 21 April to 16 May 

2015 in 4 universities which the participants were 

studying. It used 45 minutes for each participant 

to finish the test and the questionnaire.

5. Data Analysis

 Descriptive and Inferential Statistics were 

used to describe the basic features of the data. 

In addition, the t-test assesses whether the 

means of two groups of students (good and 

poor) were statistically different from each other 

in their translation of the words List A, B and C. 

Evaluation of correctness or comprehensibility 

and error analysis were used to analyze data of 

comprehension test for List A, B and C. 

  To  e v a l u a t e  t h e i r  c o r r e c t n e s s /

comprehensibil ity, the responses were 

categorized into 4 groups: correctness, 

misspelling, fault and no response. A correct 

answer was awarded a mark of 3, misspellings 

a mark of 2, faults a mark of 1 and 0 marks for 

no response. In addition, the t-test tested for 

discriminant validity for each item between the 

good group and poor group of students.

 Al l  words in 3 sets of  vocabulary 

comprehension test were classified based on 

the differences between Japanese and English 

phonology, and linguistic change of loan 

words. They were presented with their loan 

words equivalents and their original English 

equivalents. 

6. Research Findings

 The responses of 3 sets of vocabulary 

comprehension test by the good group and 

poor group of students showed as follows:

Table 4. Comparison of Means between Good and Poor Groups of Students in Word Translation 

Word Lists
Good Group (N=21) Poor Group (N=85)

Mean Std. Std. Error Mean Std. Std. Error

A 2.55 0.6164 0.1637 2.18 0.6779 0.1601

B 2.48 0.7721 0.1686 2.16 0.9593 0.1041

C 1.87 0.8486 0.1850 1.59 0.8475 0.0918
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Table 5. Comparison of Means between Good and Poor Groups in Identifying Words in List A

English Words
Good Group (N=21) Poor Group (N=85)

Mean Std. Std. Error Mean Std. Std. Error

1. area 2.48 .814 .147 2.27 .543 .187

2. arrange 2.19 .928 .203 2.04 .808 .221

3. body 2.52 .750 .133 2.07 .483 .172

4. building 2.62 .669 .172 2.15 .716 .165

5. course 2.62 .740 .196 2.26 .819 .184

6. check 2.62 .498 .161 2.32 .694 .132

7. flight 2.43 .746 .221 2.06 .943 .192

8. group 2.57 .507 .135 2.45 .567 .127

9. golf 2.57 .676 .195 2.28 .825 .173

10. hotel 2.90 .301 .104 2.76 .454 .082

11. image 2.67 .658 .163 2.25 .671 .161

12. oil 2.52 .680 .180 2.25 .754 .169

 Table 4 revealed that the good group 

performed better than the poor group in 

translation of all Word lists (2.55, 2.48, 1.87: 

2.18, 2.16, 1.59 respectively). Both groups could 

identify Words List A (English words to loan 

words equivalents) higher than Word List B (loan 

words to the original English words) and Word 

List C (Loan words of Japanese Innovation and 

other European origins to the original English 

words). The finding indicated that translation 

of English words into loan words was easier 

than translation of loan words into the original 

English words. It was difficult for both groups of 

students to identify the loan words of Japanese 

innovation and other European origins to their 

original English words.

 6.1 Responses to words in List A

    As shown in Table 5, in general, the good 

group performed better than the poor group in 

identifying English words with their equivalent 

loan words (M=2.55: M=2.18). Five out of 

twenty words, arrange, out, present, staff and 

flight could be identified correctly by the good 

group at a lower scores than the rest of the 

words (2.19, 2.33, 2.38, 2.38, 2.43, respectively). 

The poor group could translate arrange, flight, 

present, body and out at a lower score than the 

rest of the words (2.04, 2.06, 2.06, 2.07, 2.12, 

respectively). The word “arrange” got the lowest 

mean in both groups (2.19, 2.04 respectively). 



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

English Words
Good Group (N=21) Poor Group (N=85)

Mean Std. Std. Error Mean Std. Std. Error

13. out 2.33 1.017 .218 2.12 .865 .241

14. party 2.52 .512 .143 2.58 .605 .130

15. present 2.38 .669 .172 2.06 .713 .165

16. report 2.62 .669 .153 2.38 .617 .161

17. restaurant 2.86 .359 .108 2.84 .459 .093

18. service 2.76 .539 .179 2.26 .774 .144

19. shopping 2.43 .676 .146 2.21 .579 .160

20. staff 2.38 .590 .145 2.38 .597 .144

Average 2.55 0.616 0.164 2.18 0.678 0.160

 As for party, the good group was evaluated at 

2.52 points while the poor group got 2.58 points. 

It showed that the poor group could translate 

this word better than the good group. However, 

no significant differences were seen between 

the two groups in identifying party. Independent 

t-tests were carried out with the alpha level set 

at .05. An independent t-test revealed that the 

good group (M=2.52, SD=.512, t=-.367) and the 

poor group (M=2.58, SD=.605, t=-.407) were not 

different. The p-value is .687, and therefore, 

the difference between the two means is not 

statistically significantly different.   

 6.2 Responses to words in List B

 Responses to words in List B (loan words with 

the original English words) were presented in 

Table 6. In general, the good group could perform 

better than the poor group (m=2.48:m=2.16). It 

found that 5 out of 20 words, クラウン, パッ

ケージ, スケジュール, プライベートand ゲスト

got lower point than the rest of the words in 

being identified by the good group (1.48, 2.05, 

2.05, 2.05, 2.10 respectively). A lower score of 

correctness in identifying 7 out of 20 words in 

List B by the poor group were shown as follows: 

クラウン, スケジュール, プライベート, ストライ

キ, ゲスト, アトラクション and パッケージ (1.16, 

1.38, 1.38, 1.75, 1.88, 1.88, 1.92, respectively). As 

for クラウン, both groups were evaluated with 

the lowest mean than the rest of the words 

(1.48, 1.16, respectively).
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Table 6. Comparison of Mean Scores between Good and Poor Groups in Identifying Words in List B

Loan Words
Good Group (N=21) Poor Group (N=85)

Mean Std. Std. Error Mean Std. Std. Error

1. アトラクション  2.24 1.091  .238  1.88 1.096  .119

2. クラシック 2.71  .902 .197 2.27 1.179 .128

3. クラウン 1.48 1.167 .255 1.16 1.132 .123

4. ダイエット 2.95  .218 .048 2.76   .666 .072

5. フラワー 2.95  .218 .048 2.88   .448 .049

6. フルーツ 2.95  .218 .048 2.59   .806 .087

7. ゴールデン 2.86  .478 .104 2.33 1.005 .109

8. ゲスト 2.10 1.044 .228 1.88   .993 .108

9. ランチ 2.24  .995 .217 2.49   .908 .098

10. ミルキー 2.62  .921 .201 2.61   .832 .090

11. パッケージ 2.05 1.117 .244 1.92 1.093 .119

12. リクエスト 3.00  .000 .000 2.60   .743 .081

13. ラッシュ 2.57 1.076 .235 2.04 1.200 .130

14. スケジュール 2.05  .973 .212 1.38 1.046 .113

15. スムーズ 2.76  .539 .118 2.64   .769 .083

16. ストレス 2.71  .561 .122 2.51   .881 .096

17. ストライキ 2.14 1.315 .287 1.75 1.204 .131

18. トラベル 2.29  .956 .209 1.80 1.183 .128

19. ウェルカム 2.81  .680 .148 2.41   .955 .104

20. プライベート 2.05  .973 .212 1.38 1.046 .113

 Average      2.48 0.772 .169  2.16  0.959  .1041
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 Considering each word’s mean score, all 

words, except ランチ ranchi (lunch) which the 

good group got mean score lower than the 

poor group (2.24: 2.49). However, no significant 

differences were revealed between the two 

groups of students in identifying this word. 

Independent t-tests were performed with the 

alpha level set at .05. An independent t-test 

revealed that good group (M=2.24, SD=.995, 

t=-1.135) and poor group (M=2.49, SD=.908, t=-

1.074) were not different. The p-value is .292 

therefor the difference between the two means 

is not statistically significantly different.

 6.3 Responses to words in List C

    Responses to words in List C (loan 

words of Japanese innovations and other 

European origins) were presented in Table 7. 

The good group got an average mean score 

higher the than poor group in the translation 

of words in List C (1.87, 1.59, respectively). 

アンケートankeeto (questionnaire) got the 

lowest mean score, followed by オーブント

ースター oobuntoosutaa (toaster oven) and

ドライヤーdoraiyaa (hair dryer) in both groups 

(1.14,1.14,1.62:.89,1.09,1.40, respectively). コン

ピューターソフトkonpyuutaasofuto (computer 

software) got lower points than ライフジャケ

ットraifujaketto (life jacket) in the good group 

(2.29:2.33). In contrast, it got higher points than 

the other in the poor group (2.27:1.55). 

Table 7. Comparison of Means Scores between Good and Poor Groups in Identifying Words in List C

Loan Words of Japanese 
Innovations  and other 

European origins

Good Group (N=21) Poor Group (N=85)

Mean Std. Std. Error Mean Std. Std. Error

1. ライフジャケット 2.33 1.197 .261 1.55 1.160 .126

2. インターネットアクセス 2.67 .483 .105 2.34   .665 .072

3. ドライヤー 1.62 .669 .146 1.40   .805 .087

4. オーブントースター 1.14 .964 .210 1.09   .895 .097

5. コンピューターソフト 2.29 .717 .156 2.27   .447 .048

6. アンケート 1.14 1.062 .232   .89 1.113 .121

Average 1.87 0.849 0.185  1.59 0.848 0.092
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 No significant differences were found 

between the good and the poor group in 

identifying words in List C. An independent 

t-test revealed that the good group (M=1.87, 

SD=0.849, t=1.21) and the poor group (M=1.59, 

SD=0.848, t=1.29) were not different. The 

p-value is .397 and, therefore, the difference 

between the two means is not statistically 

significantly different. 

  6.4  Errors Translation

 Although there is no standard for transcribing 

a word into katakana, generally it attempts 

to preserve the pronunciation of English, not 

the spelling. The error responses in List A 

were classified into 5 categories: misspelling, 

misapplication of Japanese phonology, 

misapplication of Japanese morphology, fault, 

and nonresponse.

   6 . 4 . 1  M i s spe l l i n g  i n c l ud i n g  

   misapplication of Japanese phonology  

   occurred due to the following  

   reasons.

         1) Mis-substitution of Consonant 

Phonemes

       Students made broad errors in mis-

substitution of consonant phonemes in 

translating English words into loan words, for 

example, /ʃ/ for /tʃ/ and /b/ for /h/.  

          /ʃ/ for /tʃ/: check チェック chekku        sheck  

シェックshekku 

       /b/ for /h/: hotel ホテル hoteru     botel 

ボテル boteru

          2) Mis-substitution of Vowel Phonemes 

         Students used wrong vowel phonemes 

to translate English words into loan words, for 

example, /ɔ:/ for /aʊ/ and /a/ for /ɪ/.

      /ɔ:/ for /aʊ/: out アウトauto         aut アオト

aoto

 /a/ for /ɪ/: image イメージ imeeji         amage 

アマジamaji

   3) Mis-application of English Final Silent (e) 

 The final “e” does not need to be applied in 

transliteration of English words into loan words. 

This different feature between English and loan 

words is hardly comprehended by students, for 

example, arrangeアレンジ arenji   アレンゲ

arenge 

   4)  Mis-appl icat ion of Japanese 

Consonant Gemination

   Generally, gemination of fricative 

consonants are not allowed in loan words but 

less restriction is exercised if an extra consonant 

is added to the beginning of the word. Thus 

consonant /f/ in stuff can be geminated.   

    check チェックchekku     チェクcheku, 

shoppingショッピングshoppingu     ショピング

shopingu , staffスタッフstuffu          スターフsutaafu 

    5) Mis-application of Japanese Syllables  

   Confusion in selecting basic Japanese 

syllables were commonly made by students, 

such as  “reレ” with “ raラ”,  “ri リ” with “re

レ”, “boボ” with “baバ”, “ruル” with “roロ”, 

“suス” with “saサ”, for example, area エリア

eria     アレアarea, bodyボディーbodii        バディ

ーbadii, golfゴルフgorufu         ゴロフgorofu and 

staffスタッフ         サタッフ.

       6.4.2 Misapplication of Japanese  

   morphology

   Misapplication of Japanese morphology 

in regard to students not applying back clipping 

to form equivalent loan words. This error 

occurred in the word “building”ビルbiru.
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Various forms were presented, for instance, ビ

ルジングbirujingu, ビリディングbiridingu (other 

types of errors also occurred).

    6.4.3 Fault

  These five words: flight, arrange, course, 

out and golf, were transliterated with wrong 

words with a higher percentage than the rest, for 

example, flightフライトfuraito        ファイトfaito 

(fight), arrangeアレンジ arenji      オレンジ orenji 

(orange), courseコースkoosu    カラスkarasu 

(crow), out アウトauto        アオトaoto (auto) and 

golfゴルフgorufu        グループ guruupu (group).

     6.4.4 Nonresponse

   Nonresponse was counted as one type of 

error. Five words “out, flight, arrange, service, 

staff and building” were not translated by 

students with a higher percentage than the rest.

     For words in List B, the errors were 

classified into five groups: misapplication 

of Japanese phonology, misapplication of 

Japanese lexicon, misspelling, fault, and non 

response.     

    1) Misapplication of Japanese phonology

     The errors were counted as misapplication 

of Japanese phonology in regard to  students 

applying Japanese phonology into English. 

They made errors with the following 6 loan 

words. アトラクションatorakkushion (attraction)             

  atorakution, クラシックkurashikku (classic)    

          krashikku, ダイエットdaietto (diet)           daiet, パッ

ケージpakkeeji (package)        pakenji, packetchi 

, スケジュールsukejuuru (schedule)    sukejuru 

andストライキsutoraiki (strike)       storayky and 

straiky.

    2) Misapplication of Japanese lexicon

    When the students applied Japanese 

phonology into English, they also applied the 

Japanese lexicon to the word. The same words 

as described in 1) above fell into this type of 

errors.

      3) Misspelling

    An incorrect spelling of a word was also 

counted as an error. All loan words were 

misspelled, in which the following words were 

at a high frequency of misspelling.   

  スケジュール suke juuru ( schedule)     

   schedul, scheldle,プライベートpuraibeeto 

(private)          pribat, praibate, パッケージ pakkeeji 

(package)     packgage, packgate, アトラクシ

ョン atorakushon (attraction)    actacktion, 

attracktion, ウェルカムwerukamu (welcome)      

     welcom and  wellcome.

   4) Fault

  Students used the wrong English words 

to translate nineteen loan words, for example, 

ゲストgesuto (guest)       guess, gate, クラウ

ンkuraun (crown)      cloud, crow, トラベル

toraberu (travel)        terrible, trouble, スケジュー

ルsukejuuru (schedule)       suggest,  sketch, アト

ラクション atorakushon (attraction)        action 

and after shock.

   5) Nonresponse 

     When students gave no answer at all, it 

was considered as a nonresponse, and it was 

counted as one type of error.  Nineteen loan 

words were not translated, for instance, クラ

ウンkuraun (crown), スケジュールsukejuuru 

(schedule), ストライキsutoraiki (strike), パッケ

ージ pakkeeji (package), クラシックkurashikku 

(classic).

      For words in List C, the errors were 

classified into seven groups: misapplication 
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of Japanese phonology, misapplication of 

Japanese lexicon, misspelling, word order, 

clipping, fault and nonresponse.

    1) Misapplication of Japanese phonology

      Fifteen out of a hundred and six students 

(11.15%) fell into this type of error. They made 

errors to the following 4 loan words. ライフジャ

ケットraifu jaketto (life jacket )      raifushaketto, 

ドライヤー doraiyaa (dryer)      doraiya, オーブ

ントースターoobuntoosutaa (toaster oven)    

     oobuntooster, oobunntoosutaa, アンケート

ankeeto (questionnaire)      angate and ankate.

   2) Misapplication of Japanese lexicon 

    Students misapplied the Japanese lexicon 

into the same English word as described in 1) 

above.

    3) Misspelling

     Students wrote the original form of English 

words with incorrect spelling. There were 

three loan words which the students spelled 

incorrectly with a higher ratio than the rest, 

respectively. コンピューターソフトkonpuutaa 

sofuto (computer software)     computer 

solfwear, computer solfwere, ドライヤー 

doraiyaa (hair dryer)          drier, driyer, インターネ

ットアクセスintaanetto akusesu (internet access)    

     internet acess and internet acced, for 

instance.

   4) Wrong word order

    The word order of two original English 

words was reversed by students.

    オーブントースターoobuntoosutaa (oven 

toaster)            コンピューターソフトkonpuutaa sofuto 

(computer software)     software computer.

  5) Morphological error 

      Clipping is the process of forming a new 

word by dropping one or more syllables from 

a polysyllabic word.  Students did not know 

the following word is a shortened form of long 

words. コンピューターソフトkonpuutaa sofuto 

(computer software)         computer soft.

     The meaning of the following loan word 

is narrower than the original word, but students 

did not understand it. ドライヤー doraiyaa (hair 

dryer)        dryer.

   6) Fault

     This type of error occurred due to students 

choosing wrong English word to translate the 

loan word, for instance, アンケートankeeto 

(questionnaire)     survey, ice skate, ドライヤ

ー doraiyaa (hair dryer)       drive, diamond, オ

ーブントースターoobuntoosutaa (toaster oven)      

     open star and office center.

   7) Nonresponse

    Three out of six loan words were not 

translated by students at a high ratio. 

 アンケートankeeto (questionnaire), コンピ

ューターソフトkonpuutaa sofuto (computer 

software), ドライヤー doraiyaa (hair dryer).

7. Conclusion and Suggestions 

 Based-words and words related to loan 

words where sounds were similar to English 

words could be easily recognized with not much 

difficulty and translated correctly by students. 

The findings supported the earlier study stated 

earlier (Kimura, 1989; Daulton, 1998; Van 

Benthuysen, 2007) though the present study 

was conducted with Thai university students 

majoring in Japanese. Students’ error patterns 

in translation of given words were related to 

the types of loan words as Kitanaka (2007) 
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stated. The loan words of Japanese innovation   

and the loan words from other origins were 

difficult to identify by the students. Students’ 

problems in English pronunciation could affect 

the correctness of loan word translation. 

The English loan words ending with schwa 

sounds were difficult to translate into their 

counterparts. It could conclude that there were 

5 main influences on comprehensibility and 

correctness of loan word translation by students: 

orthography, the knowledge of Romanization, 

students’ English pronunciation, the types of 

loan words, and high-frequency English words 

that correspond to commonly-known Japanese 

loan words. The students could take advantage 

of loan words in learning Japanese vocabulary 

and reduced errors related identifying the loan 

words by learning through their mistakes. 

  In this study the loan words were examined 

without the text therefore it is interesting to test 

students both with and without the text to see 

whether the results are different.
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Abstract

Project based learning (PBL) prepares students for academic, personal, and career 
success. Although there are many concrete examples of PBL, many only include 
school teachers as leading  PBL education. This paper clarifies the role of the local 
company in entrepreneurship and local identity education and verifies its effects. 
A cohort study was used for this experiment, in which 160 eleventh grade students 
from a high school in Fukui Prefecture in Japan participated. The participants were 
divided into two groups, with one group working with local companies, and the 
other being taught only by the school’s teachers. Over the experimental year, 
the students self-evaluated their learning and the numerical educational effect 
differences were assessed, from which it was found that the company group 
experienced significant “local identity” and “entrepreneurship” growth.

An Empirical Study of Entrepreneurship and

Identity Education in Japan

Key words
education, entrepreneurship, identity, project based learning

Takuji Takemoto
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1. Introduction

 Japan’s postwar economic growth was 

extremely rapid up until the 1980s, with the 

period from the 1950s to the 1980s being 

classified as “Efficiency-Driven Economic 

Growth.” At that time, a catch-up education 

style was employed and found to be efficient. 

However, from the beginning of the 1990s to 

the present, Japan’s economic growth slowed 

significantly and was reclassified as “Innovation-

Driven Economic Growth;” however, the catch-

up education style was maintained even though 

Figure 1. Japanese and USA GDP Transition from 1960 to 2017 (current US billion $)

Source: World Bank Open Data

Figure 2. Japanese Population from 1950–2015

education in entrepreneurship and innovation 

was required.

 At the same time Japan was experiencing a 

significant population decline, especially in the 

provinces. As shown in Fig. 2, although the 

population was decreasing across Japan, the 

decreases in the provinces were much higher, 

as shown in Fig. 3.

 The background to this study is, therefore, 

the need to tailor Japanese education to its 

economic conditions, and the provincial 

population decrease.
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Figure 3. Fukui Prefecture Population from 1950–2015

Figure 4. Location of Fukui Prefecture

2. Learning required for regional  

 revitalization

 P rov id ing  p rov inc i a l  employment 

opportunities is one the best ways to increase 

the population. However, even if there is an 

increase in available provincial employment, 

this does not mean that the population flow to 

urban areas will stop. For example, even though 

the opening ratio in Fukui Prefecture (“job 

openings” divided by “the number of job 

seekers”) was the highest in Japan at 2.15 in 

September, 2018, 62.8% of high school 

graduates were attending universities outside 

Fukui Prefecture.

 Unfortunately, less than 30% of those 

attending outside urban universities return 

home after graduating, even if there is 

employment, which leads to a further decline 

in population. That is, even if entrepreneurship 

education is provided and even if there is 

sufficient provincial employment, this may not 

lead to regional revitalization as provincial 

populations need to want to develop their 

hometowns.
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 Ent repreneursh ip  that  encourages 

organizational growth can increase local 

employment and develop local company 

leaders .  Tamak i  (2016,  p .  2 )  defined 

entrepreneurship as “developing organizational 

innovation with fresh ideas to add value and 

induce organizational growth;” therefore, the 

emphasis was on developing and growing the 

business. Bygrave & Zacharakis (2010, p. 532) 

also stated that the primary task after the 

startup stage was to create a professional 

organization capable of managing its current 

growth and setting the stage for continued 

entrepreneurship to ensure the organization has 

sustained growth as it matures. A passionate 

focus on the area to be developed and 

continual effort is also required to encourage 

entrepreneurial regional revitalization.

 As well as a focus on entrepreneurial 

activities, clear provincialism is also needed, 

which is desire to develop one’s hometown. 

Igarashi (2006, pp. 35–40) believed that 

provincialism training/study can only be 

effective if people identified what was important 

to them, which included having deep 

conversations with the local people and finding 

out what they needed. Morikawa (2011, pp. 

272–273) outlined the following elements for 

studies on regional revitalization.

 (1)  Learning about the area

 (2)  Inheriting the resources in the area

 (3)  Building an organization and developing  

   associated projects

 (4)  People Exchanges

 (5)  Developing talented people interested  

   in regional revitalization

 Provincialism requires people to study their 

hometowns to develop Morikawa’s five 

elements into an overall “local identity.”

 Entrepreneurship and the development of 

a local identity are generally considered difficult 

for students to learn in a classroom situation 

because of the lack of immediate detailed 

experience; however, this can be overcome 

through properly focused project Based Learning 

(PBL). The Buck Institute for Education (BIE) in 

the United States claimed that students are able 

to develop deep content knowledge, critical 

thinking, creative abilities, and communication 

skills when involved in authentic, meaningful 

projects. Schuetz (2018) also claimed that PBL 

was important because we live in a Project-

Based World. Therefore, provincial revitalization 

could be seen as a Project-Based task that 

r equ i r e s  deep  con ten t  know ledge , 

entrepreneurship, and the development of a 

local provincial identity. Duch, Groh and Allen 

(2016, pp. 214–215) found that Problem Based 

Learning was able to provide students with a 

clear career model as it helped them understand 

and clarify the knowledge in context. Therefore, 

using PBL for provincial revitalization could assist 

students clarify their future careers.

 However, it is difficult for high school 

teachers to teach entrepreneurship and local 

identity because even though they are subject 

professionals, they are generally unfamiliar with 

the problems in their hometowns and are poor 
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at career education. Further, the problems being 

experienced by local companies are not the 

types of subjects being taught at school. 

However, some of the problems being 

experienced by the local companies could be 

suitable for “Problem Based Learning” or 

“Project Based Learning,” which could also 

assist local companies find talented people for 

their future development. An investigation in 

December 2016 found that of the 87 local 

companies associated with the Fukui Prefecture 

economic organization, 77% expressed a 

wil l ingness to part ic ipate in teaching 

entrepreneurship and local identity to high 

school students.

 As mentioned, developing entrepreneurship 

and a local identity is vital to encourage provincial 

revitalization, which could be achieved through 

specially focused PBL, the educational structure 

for which is shown in Fig. 5.

Figure 5. Educational structure for the development of entrepreneurship and local identity

3. Hypothesis and method

 The following hypothesis was developed to 

drive this research study; The involvement of 

local companies in entrepreneurship and local 

identity education in high school education 

develops valuable skills in the students.

This research used a cohort study method, which 

has been widely used in medical research to 

compare two groups. The participants, who were 

eleventh grade students from one local high 

school, were divided into two groups of 40, with 

one group (Group B) working with local companies 

and with the other group (Group E) being taught 

by a teacher.

 Questionnaire data were collected in April 

2016 and in March 2017 to assess student growth 

in entrepreneurship and local identity knowledge, 

for which students were required to answer on a 

linear measure from 0 to 100. Initially, the study 

was set for 2016; however, as the 2016 results 
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were unable to confirm or deny the hypothesis, 

the experiment was corrected and rerun again in 

2017.

 The experimental method is outlined Table 

1 and Fig. 6.

 The career education curriculum for Group B 

was designed based on the 11th grade “Super 

Global High School Course” (SGH) course from 

the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology in Japan, which was developed 

to prepare talented young people for the world 

of work.

 Presidents from local company gave lectures 

about their company, the local economy and the 

Table 1 Outline and method of this experiment

Figure 6. Experimental Method

2016 fiscal year 2017 fiscal year

Experimental Method Cohort study method style Cohort study method style

Experimental Period 2016.4    2017.3 2017.4    2018.3

Research participants 11th grade
80 students (40×2group)

11th grade
80 students (40×2group)

Check style Questionnaires
2016.4, 2017.3
Subjective numerical evaluation

Questionnaires
2017.4, 2018.3
Subjective numerical evaluation

problems being faced in their companies. The 

students were required to select a problem and 

then design a solution over the year.

 When the local companies gave the lectures, 

they were asked to cover the following five 

elements.

 1. “Understanding industry and the economy”

   -  The business activities of your company

   -  The business environment

 2. “Identity of the Fukui area”

   -  Relationship between your company  

    and the Fukui area

   -  Why you started your business in Fukui  

    Prefecture?
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 3. “Overseas business intentions”

   -  Present overseas business

   - Sales strategy for foreigners visiting- 

    Japan, or how to sell more in an  

    overseas market

 4. “Entrepreneurship”

   - Business challenges

   -  Biggest past difficulty and how it was  

    solved

 5. “Others”

   - Student Encouragement

 After the lectures, the student groups 

developed a hypothetical solution, for which they 

were required to give three main presentations; 

at the beginning, in the middle of the year and 

at the end of the one year research period (as 

shown in Figure 6). The company presidents and 

the researcher were also available throughout 

the year to address the high school students’ 

questions, and Group B also attended the local 

companies to gather information.

 Student growth was measured over the year 

based on student self-evaluations based on a 

linear scale from 0–100, as follows;

 1  Understanding of industry and economy

   The degree of interest in industry or the 

economy regardless of the area was set at 50 with 

an interval scale of 25.

  2  Identity of the Fukui area

   The degree of familiarity was set at 50 with 

an interval scale of 25.

  3  Overseas business intention

  As the experimental focus was on a global 

student course, this item was set to understand 

the degree of overseas-oriented change. Hope 

for foreign travel was set at 50 with an interval 

scale of 25.

  4  Entrepreneurship

   The degree of entrepreneurship was 

assessed, with neutral feelings about the 

challenge set at 50 with an interval scale of 25.

4. Results

 The numerical values for entrepreneurship 

and local identity in Group B were found to be 

greater than in Group E at the end of the 2016 

fiscal year; however, as the grown-up numerical 

value for Group E was greater than for Group B, 

the superiority of Group B entrepreneurship was 

not clear. Interestingly, the dispersion value for 

Group B was 36% for local identity compared to 

only 21% for group E.

 In addition, both groups were found to have 

extended their understanding of industry and 

economy, and there were also significant changes 

in their overseas business intentions.

 Therefore, the PBL education that involved 

local company participation appeared to have 

increased student knowledge of the provincial 

local identity, but did not appear the increase in 

entrepreneurship abilities was not evident in 

Group B compared to Group E.
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Figure 7. 2016 fiscal year results

  As the entrepreneurship hypothesis was not 

proven in the 2016 fiscal year, this item was again 

assessed in the 2017 fiscal year.

 A qualitative investigation found that besides 

the increase in their knowledge of local identity, 

the students also gained entrepreneurship 

knowledge from the local companies, as 

evidenced in the following quotes;

 “The success of city planning certainly requires 

‘a hot minded leader.’ I thought that we had to 

become so.”

 “I felt that it was important to trust myself, 

to challenge, to have curiosity, and not to give up.”

 “I thought that an entrepreneur’s mental 

abilities should be strong.”

 “I got to know that an entrepreneur needs 

the elements of ART (Active Risk Taking).”

 “I understood well that we had to be 

adaptable to change.”

 “I was charmed by the language that the aim 

was progressing in the direction I believed.”

 “It is important that I am interested in what I 

do; I need to find my life from its viewpoint and 

challenge life.”

 “What can change can be survived. I learned 

that ‘Challenging the soul which does not flinch 

from everything,’ ‘Aspiration’ and ‘Dreams and 

passion’ were required.”

 These comments indicated that the students 

had learned the value of being flexible and 

challenging themselves. As it was assumed from 

these remarks that these entrepreneurship 

elements could be learned from the local 

compan ies ,  i n  the  2017  fisca l  yea r 

“Entrepreneurship” was divided into “Feelings of 

challenge,” “Business solution power” and 

“Flexibility and understanding of diversity.”

 Although an identity effect had been found, 

the “Identity of Fukui area” element was also 

further divided in the subsequent 2017 research 

into; “Understanding Fukui industry and 

economy,” “Identity of Fukui Prefecture,” and 

“Desire to work in Fukui.”
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Figure 8. Results for local identity in the 2017 fiscal year

The results for the 2017 fiscal year are shown in 

Fig. 8.

 The results for the 2017 fiscal year were 

significantly clearer than in the 2016 study. Group 

B showed a higher effect for all items, with both 

the last numerical value and the grown-up 

numerical value being somewhat higher than for 

Group E.

 The factors for the above results were 

checked in the following section.

5. Consideration

  First, the 2016 and 2017 results differences 

were assessed. In 2016, there was a high Group 

B effect found for identity; however, as stated, 

the entrepreneurship results were inconclusive. 

The high school teachers felt that this was due 

to the initial grouping in April, 2016, as many of 

the students who wished to join Group B had high 

active capabilities from the beginning, which 

meant that the predominance of Group B was 

not evident in the entrepreneurship growth 

results; that is, as entrepreneurship growth was 

found in both groups, only the PBL effect was 

evident.

 Therefore, in the 2017 fiscal year research, the 

high school teachers were asked to randomly 

divide the students into the two groups. As a 

result, the growth in Group B in the 2017 fiscal 

year became clearer compared to the 2016 fiscal 

year, as shown in Fig. 8.

 The determination method for the students’ 

investigatory themes was also changed in the 

2017 fiscal year. In the 2016 fiscal year, the local 

companies had determined the themes for the 

Group B investigations; therefore, as the Group E 

students had greater freedom to choose their 

own projects, they had greater entrepreneurship 
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growth; Group B rose from 61.5 to 68.8, while 

Group B rose from 52.6 to 65.9. This result 

indicated that the business solution capabilities 

grew more strongly if the students were able to 

select their own themes to investigate. Therefore, 

with the change in the methodology in 2017, both 

groups showed “Business solution power” 

entrepreneurship improvements of up to ten 

points.

 Therefore, after the changes in the 

experimental methods, the following conclusions 

were made. Good entrepreneurship and local 

identity results can be achieved when local 

companies cooperate in high school education; 

however, when being involved in entrepreneurship, 

students should not be fully guided by the local 

company as growth was found to be greater when 

the students were able to select and independently 

investigate their own problems/theme. Even 

though the students deepened their understanding 

of their hometown and their provincial local 

identity, it was not evident that the student 

willingness to stay and work at their hometown 

had increased.
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