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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” 
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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
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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



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

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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