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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ค�าศัพท์คะตะคะนะเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ความยากในการเรียนรู้ รวมถึงส�ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนในการใช้กลวิธีการเรียนรู ้ค�าศัพท์คะตะคะนะ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่ก�าลังศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา 126 คน และ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ 

ปลายเปิด และแบบทดสอบความรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีอุปสรรคในเรื่องความเข้าใจ 

ความหมายของค�าศัพท์คะตะคะนะซึ่งเป็นค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) และค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) ซึ่งเกิดจาก

ความคุน้ชนิในการใช้ค�ายมืภาษาองักฤษซึง่มกีารใช้ต่างกบัไกไรโงะในภาษาญีปุ่น่ รวมถงึค�าศพัท์บางค�ามคีวามหมาย

หรือการใช้เปลี่ยนไปจากภาษาดั้งเดิม ท�าให้ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยในการ 

เรียนรู้ได้ ส่วนด้านการส�ารวจความคิดเห็นกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความ 

คิดเห็นและการใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับอุปสรรคในผลลัพธ์ข้างต้น รวมถึงยังชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคในด้านอื่นๆ 

เช่น การสะกดค�า ตลอดจนการออกเสียง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอีกด้วย 
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Abstract

This study aimed to analyze ability to use katakana vocabulary and the factors affecting the 

difficulties in learning katakana and to survey the opinions of learners about katakana learning 

strategies. The participants of this study were 126 Thai undergraduate students majoring in 

Japanese. The research instruments included the 4-point rating scale, the open-ended 

questionnaire, and the katakana vocabulary test. The analysis results of the katakana vocabulary 

test indicated that the students had difficulties in understanding katakana vocabulary 

composed of Japanese words (Wasei-Eigo) and foreign words (Gairaigo), possibly due to 

familiarity with the use of English loanwords, which is different from the use of Gairaigo. 

Moreover, the meaning and use of some words have changed from the original language, 

making the students unable to apply their English knowledge to katakana learning. Regarding 

the opinions about katakana learning strategies, it was found that the students’ opinions and 

use of learning strategies were related to the difficulties in katakana learning mentioned 

above. The research results also suggested other learning difficulties, including unique spelling 

and pronunciation of katakana words.
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1. บทนำ�
การท�าความเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นน้ันจ�าเป็นต้องรู้จักค�าศัพท์ในประโยคมากกว่า 96% ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ภาษาอังกฤษแล้ว การท�าความเข้าใจภาษาญ่ีปุ่นต้องอาศัยความรู้ค�าศัพท์มากกว่า ด้วยเหตุนี้ หากผู้เรียนไม่รู้จัก 

ค�าศัพท์มากพอ ก็ยากที่จะท�าความเข้าใจและน�าค�าศัพท์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (小森・三國・近藤 , 2004) 

อีกทั้งในภาษาญี่ปุ่นยังมีการแบ่งชนิดของค�า (語種) ออกเป็นหลายประเภท อาทิ ค�าญี่ปุ่น (和語) ค�าจีน (漢語) 

ค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) เป็นต้น ซึ่งค�าแต่ละชนิดใช้ตัวอักษรแตกต่างกันในการเขียน 

จึงส่งผลต่อความยากและเป็นภาระส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 

ชนดิของค�า (語種) ในภาษาญีปุ่น่ อาจกล่าวได้ว่า ค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) และค�าญ่ีปุน่สร้าง (和製英語) 

เป็นหนึ่งในค�าที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสน และไม่สามารถเข้าใจความหมายของค�าศัพท์บางค�าได้อย่างถูกต้อง 

เนื่องจากค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นบางครั้งมีความหมายแตกต่างไปจากรากศัพท์ดั้งเดิม เช่น 

ค�าว่า Rice ในภาษาองักฤษซึง่มคีวามหมายว่า ข้าว, ต้นข้าว, เมลด็ข้าว เมือ่ถกูน�ามาใช้เป็นค�าว่า ライス ในภาษาญีปุ่น่

จะมีความหมายแคบลง เหลือเพียงข้าวสวยที่เสิร์ฟในภาชนะประเภทจานเท่านั้น ตลอดจนค�าศัพท์เหล่านี้มีแนวโน้ม

จะเพิม่จ�านวนขึน้ตามกระแสโลกาภวิฒัน์ อาท ิการถอืก�าเนดิของเทคโนโลย ีหรอื สือ่ชนดิใหม่ อกีทัง้ยงัมคี�าทีเ่กดิจาก

การสร้างขึน้ใหม่ของชาวญ่ีปุน่ซึง่เรยีกว่า ค�าญีปุ่น่สร้าง (和製英語) ซึง่ค�าเหล่านีแ้ม้จะเกดิจากการน�าค�าภาษาต่างประเทศ 

(外来語) มาสร้างเป็นค�าใหม่ แต่บางครัง้มคีวามหมายเปลีย่นแปลงไปจากรากศัพท์เดมิเป็นอย่างมาก ด้วยปัจจัยดงักล่าว 

ผู้เรียนจึงจ�าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีความเป็นไปได้ที่ความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

อาจท�าให้เกดิความเข้าใจผดิในความหมายของค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) ซึง่ทัง้หมดล้วนเป็นภาระส�าหรบัผู้เรยีน

และเชื่อมโยงไปสู่อุปสรรคในการเรียนรู้ จึงควรต้องมีการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนค�าศัพท์ท่ีเป็นค�าภาษา 

ต่างประเทศ (外来語) และค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคในการเรียนของผู้เรียนอย่างถ่องแท ้

และน�าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้จะเรียกค�าศัพท์ทั้ง 2 ประเภทนี้ว่า ค�าศัพท์คะตะคะนะ 

เนื่องจากจุดร่วมที่เขียนด้วยตัวอักษรคะตะคะนะเช่นเดียวกัน

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.อุปสรรคและทัศนคติในการ

เรียนค�าศัพท์คะตะคะนะ และ2.ความเข้าใจในความหมายของค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) และค�าญี่ปุ่นสร้าง 

(和製英語) ของชาวต่างชาติ

2.1. อุปสรรคและทัศนคติในก�รเรียนคำ�ศัพท์คะตะคะนะ

จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า อุปสรรคในการเรียนอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น อุปสรรคจากองค์

ประกอบหรือลักษณะเฉพาะของค�าศัพท์คะตะคะนะ หรืออุปสรรคจากทัศนคติเชิงลบของผู้เรียน 

陣内 (2008) ได้ส�ารวจทัศนคติในเรื่องการใช้ค�าศัพท์คะตะคะนะในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 

ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศท่ีมีการใช้ตัวอักษรจีนหรือคันจิ ผลการส�ารวจพบว่า ผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าวมีทัศนคติ

ในเชิงลบกับการใช้ค�าศัพท์คะตะคะนะในภาษาญ่ีปุ่น ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวคุ้นชินกับการใช ้

ตัวอักษรจีน จึงรู้สึกเป็นภาระเม่ือจ�าเป็นต้องเรียนค�าศัพท์ที่เขียนด้วยตัวอักษรที่ตนเองไม่คุ้นชิน และคิดว่าค�าศัพท์

คะตะคะนะไม่ใช่องค์ประกอบทีส่�าคญัในการเรยีนภาษาญีปุ่่น ทศันคตเิช่นนีอ้าจส่งผลให้ผูเ้รยีนขาดความกระตือรอืร้น 
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และแรงบันดาลใจในการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเรียน 

ด้านทัศนคติในการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียนชาวไทย アッタイエム (2020a) ได้ส�ารวจทัศนคติ

การใช้ค�าศพัท์คะตะคะนะของผูเ้รยีนชาวไทย 80 คน เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความยากในการเรยีนค�าศพัท์คะตะ

คะนะของผู้เรียนชาวไทย ผลการส�ารวจพบว่า ผู้เรียนชาวไทยส่วนมากมีทัศนคติต่อค�าศัพท์คะตะคะนะในเชิงบวก 

เนื่องจากค�าศัพท์คะตะคะนะส่วนมากเป็นค�าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ จึงท�าให้ผู้เรียนชาวไทยสามารถ 

น�าความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งส่วนมากศึกษาในฐานะภาษาที่ 2 มาประยุกต์ใช้ในการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะได้ จึงอาจ

สรุปได้ว่าทัศนคติในเชิงบวกของผู้เรียนชาวไทยไม่น่าจะกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะ 

แต่ทั้งนี้ในแบบสอบถามเกี่ยวกับความยากในการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจ

ความหมายของค�าศัพท์คะตะคะนะ และการสะกดค�าคะตะคะนะ ซ่ึงในด้านความเข้าใจความหมายน้ันสะท้อน 

ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่า ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ซึ่งเป็นค�าที่ชาวญี่ปุ่นสร้างขึ้นจากภาษาอังกฤษ รวมถึงค�ายืม

ภาษาอังกฤษที่น�ามาใช้ภาษาญี่ปุ่นบางค�าซึ่งมีความหมายหรือบริบทการใช้ ตลอดจนชนิดของค�าเปลี่ยนแปลงไป 

จากรากศัพท์ในภาษาดั้งเดิมนั้นอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียนชาวไทย 

นอกจากน้ี アッタイエム (2020a) ยังได้ทดลองโดยการให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบความรู้ค�าศัพท์อย่างง่าย

โดยให้ผู้เรียนเขียนความหมายของค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) และค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ที่ก�าหนด ซึ่งผลการ

วิเคราะห์ค�าตอบพบว่า จ�านวนการตอบถูกของค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) นั้นสูงกว่าค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ซึ่ง 

สาเหตุมาจากค�าที่เป็นส่วนประกอบของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) บางค�ามีความหมายเปลี่ยนไปจากรากศัพท์ดั้งเดิม 

จึงท�าให้ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ตนมีในการคาดเดาความหมายได้อย่างถูกต้องอกีทัง้ 

ยงัมผีูเ้รยีนบางส่วนให้ความเหน็ว่า “สบัสนกบัค�ายมืทีใ่ช้ในภาษาไทย” “ไม่สามารถจ�าแนกได้ว่าค�าศพัท์ภาษาองักฤษ 

ค�าใดทีถ่กูใช้เป็นค�าศพัท์คะตะคะนะ” และ “พอเข้าใจความหมาย แต่ไม่รูว่้าควรใช้ในบรบิทไหน” ซึง่ความเหน็ดงักล่าว

ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึความเป็นไปได้ว่า อทิธิพลจากการใช้ค�ายมืภาษาองักฤษในภาษาไทยนัน้ส่งผลต่อความเข้าใจความหมาย

ของค�าศพัท์คะตะคะนะ ตลอดจนปัจจบัุนภาษาญีปุ่น่มกีารใช้ค�าภาษาองักฤษหรอืค�ายมืเป็นจ�านวนมากกจ็รงิ แต่นัน่

ไม่ได้หมายความว่าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกค�าจะสามารถใช้เป็นค�ายืมหรือค�าคะตะคะนะได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียน 

เกิดความสับสน ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบของ アッタイエム (2020a)  นั้นเป็นเพียงการให้ผู้เขียนคาด

เดาความหมายของค�าศัพท์แต่ละค�าโดยที่ไม่มีประโยคหรือบริบทอย่างอื่น ซึ่งในการสนทนาหรือสถานการณ์จริง 

ผู้เรียนอาจมีค�าศัพท์ข้างเคียงหรือบริบทในการสนทนาเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าใจถึงความหมายของค�าศัพท์ได้ 

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนั้นมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน เช่น อายุ ระยะเวลาการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 

ประสบการณ์การอยู่อาศัยหรือประสบการณ์การศึกษาแลกเปล่ียนที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นการยากที่จะสรุปได้ว่า 

ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) เป็นอุปสรรคส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

アッタイエム (2020b) ได้ท�าการวเิคราะห์และจ�าแนกค�าญีปุ่่นสร้าง (和製英語) ออกเป็น 4 ประเภท ซึง่แต่ละ

ประเภทมีความยากแตกต่างกันออกไป ตามความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากราก 

ค�าศัพท์เดิมมากหรือน้อยเพียงใด เช่น ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ประเภท A อาทิ コインランドリー (เครื่องซักผ้า

หยอดเหรียญ) ซึ่งมีที่มาจากค�าว่า Coin (เหรียญ) และ Laundry (การซักรีด) หรือ アフターサービス (บริการ 

หลังการขาย) ที่มาจาก After (ภายหลัง) และ Service (การบริการ) เป็นค�าที่สร้างขึ้นโดยใช้ความหมายดั้งเดิมใน

ภาษาอังกฤษ โดยไม่มีความหมายใดเปลี่ยนแปลงไป จึงท�าให้ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ประเภท A เป็นประเภทที่ 
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ผู้เรียนน่าจะสามารถคาดเดาได้ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่มี ตรงข้ามกับประเภท D ซ่ึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช ้

ความหมายของรากศัพท์ภาษาอังกฤษโดยตรง แต่อาศัยความหมายดั้งเดิมในภาษาอังกฤษเป็นตัวเช่ือมโยงไปยัง 

ความหมายใหม่ เช่นค�าว่า ペーパードライバー ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ค�าว่า ペーパー ในที่นี้ไม่ได้สื่อถึงกระดาษ แต่ 

หมายถงึ“ใบขับขี่” ที่เม่ือสมัยก่อนอาจเป็นกระดาษ จึงน�าค�าว่า ペーパー มาใช้ในการสร้างค�า นอกจากนี้ ค�าว่า 

ライバー แม้จะมีที่มาจากค�าว่า Driver ซึ่งแปลว่า “คนขับรถ”หรือ“ผู้ขับขี่”ในภาษาอังกฤษ แต่ค�าว่าドライバー 

ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายเพิ่มเติมว่า “ไขควง” ซึ่งมีที่มาจากค�าว่า Screwdriver ในภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุน้ีจึง 

อาจท�าให้เกดิความสบัสนได้อีกด้วยว่าドライバー ในทีน่ีใ้ช้ในความหมายใดกนัแน่ โดยค�าว่าペーパードライバー นัน้ 

ไม่ได้หมายถึง “คนขับกระดาษ” แต่หมายถึง “ผู้ที่มีใบขับขี่แต่ไม่เคยขับรถอย่างเป็นจริงเป็นจัง” จึงท�าให้แม ้

ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษ แต่โอกาสท่ีจะไม่สามารถคาดเดาความหมายของค�าศัพท์ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) 

ในประเภท D ได้อย่างถูกต้อง

2.2. คว�มเข้�ใจในคว�มหม�ยของคำ�ภ�ษ�ต่�งประเทศ (外来語) และคำ�ญี่ปุ่นสร้�ง (和製英語) ของ

ช�วต่�งช�ติ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในความหมายของค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) 

และค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ของชาวต่างชาติพบว่า 柴崎・玉岡・高取 (2007) ได้ศึกษาโดยรวบรวมค�าญี่ปุ่นสร้าง 

(和製英語) จากเอกสารอ้างอิงและเว็บไซต์ต่างๆ โดยก�าหนดขอบเขตค�าศัพท์ที่ศึกษา ได้แก่ 1.เป็นค�าที่มีอยู่ใน 

ภาษาอังกฤษ แต่ถูกใช้ในความหมายอื่นท่ีต่างไปจากภาษาอังกฤษดั้งเดิม 2.เป็นค�าที่เกิดจากการสร้างขึ้นโดย 

การแปลงหรือย่อค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.เป็นค�าศัพท์ท่ีไม่มีอยู่ในภาษาอังกฤษแต่มีลักษณะและให้ความรู้สึก 

เหมือนภาษาอังกฤษ 4.เป็นค�าที่ประสมขึ้นจากค�าศัพท์ภาษาอังกฤษและกลายเป็นค�าใหม่ จากน้ันได้น�าค�าศัพท ์

ที่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้นไปให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และไม่มีประสบการณ์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นคาดเดา

ความหมาย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ที่สามารถคาดเดาความหมายได้ยากคือ 1.เป็นค�าที่ 

ผิดกฎทางไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ 2.เป็นค�าที่มีความหมายไม่ตรงหรือไม่มีอยู่ในแนวคิดของภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนมีส่วนประกอบหรือโครงสร้างห่างไกลจากแนวคิดของภาษาอังกฤษ 3.ค�าประสมที่เมื่อน�ามาประสมแล้วมี

ไม่มีความหมายหรือมีความหมายต่างออกไปจากค�าดั้งเดิม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า แม้จะเป็นผู้ที่ใช้ภาษา

องักฤษเป็นภาษาแม่กไ็ม่สามารถเข้าใจความหมายของค�าญีปุ่น่สร้าง (和製英語) ได้อย่างถกูต้อง ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรค 

ต่อการเข้าใจความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語)

นอกจากค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) แล้วยังพบว่า ภาษาต่างประเทศ (外来語) โดยเฉพาะค�าที่เป็นค�ายืมจาก

ภาษาอังกฤษบางค�าก็ถูกใช้ในภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงมีความหมายที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม โดย 高村・永田・川崎 (2017) 

ได้ส�ารวจทิศทางการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�าศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกค�าศัพท์ 9 ค�าซึ่ง 

คาดว่ามคีวามหมายเปลีย่นแปลงไปจากความหมายดัง้เดมิในภาษาองักฤษ จากนัน้จงึค้นหาบทความจากหนังสอืพมิพ์

ภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงมีการใช้ค�าดังกล่าวท้ัง 9 ค�า และน�าความหมายของค�าศัพท์ที่ถูกใช้ในบทความ

วิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาษาต่างประเทศ (外来語) มีการใช้ในความหมายที่ 

แตกต่างไปจากความหมายดั้งเดิมของภาษาอังกฤษจริง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสะท้อนว่า แม้ผู้เรียนจะมีความรู้ 

ภาษาอังกฤษ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาต่างประเทศ (外来語) ได้อย่าง

ถูกต้อง เช่นเดียวกับค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ท่ีมีการสร้างค�าขึ้นมาใหม่และมีความหมายเปล่ียนแปลงไปจาก 
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ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ จึงอาจกล่าวได้ว่า ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) อาจเป็นหนึ่งในอุปสรรคส�าหรับการเรียนรู้ค�าศัพท์

คะตะคะนะของผู้เรียนชาวไทย

อย่างไรก็ตาม ในการเรียนภาษาให้ประสบความส�าเร็จนั้น Oxford (1990) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้ภาษา

เป็นเครื่องมือที่จะน�าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่ง่าย และรวดเร็ว การที่ผู้เรียนสร้างแนวทางการเรียนของตนเองเป็น 

สิ่งส�าคัญอันน�าไปสู่การพัฒนาด้านการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้การเรียนภาษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ถ่ายโอน

ความรู้ใหม่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้กลวิธีการเรียนรู้นั้นเป็นส่ิงที่สามารถสอนกันได้ การที่ผู้สอนแนะน�ากลวิธีที่ดีให ้

ผูเ้รยีนนัน้ก็จะท�าให้ผูเ้รยีนประสบความส�าเรจ็ได้ アッタイエム (2019) ได้น�าแนวคดิดังกล่าวไปศกึษากบักลุม่ตวัอย่าง

ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีก�าลังศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 81 คน เพื่อส�ารวจกลวิธีการเรียนรู ้

ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนใช้ โดยพบว่า ผู้เรียนมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ อาทิ “การคัดค�าศัพท์ซ�้าๆ” “ใช้ 

ค�าศพัท์ในการสนทนาและแต่งประโยค” “ออกเสยีงค�าศพัท์” อยูใ่นระดบัสูง แต่ทว่า การวจิยันีไ้ม่ได้ส�ารวจโดยจ�าแนก 

ชนิดของค�าเป็นค�าญี่ปุ่น ค�าจีน และค�าจากภาษาต่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

ดงักล่าวนัน้เป็นกลวิธกีารเรยีนรูค้�าศพัท์ทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง แต่เมือ่พจิารณาถงึลักษณะเด่นของค�าแต่ละชนดิ เช่น 

ค�าจีน (漢語) ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรคันจิที่มีความซับซ้อน หรือภาษาต่างประเทศ (外来語) มีความหมายต่างไปจาก

ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนรู้จัก จึงอาจคิดได้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
3.1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ค�าศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย   

3.2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากและอุปสรรคในการเรียนรู ้ค�าศัพท์คะตะคะนะของผู ้เรียน 

  ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

3.3  เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
งานวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมายการวิจัยคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่ก�าลังศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2 แห่ง จ�านวน 126 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling 

Technique) งานวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมายการวิจัยคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่ก�าลังศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2 แห่ง จ�านวน 126 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling 

Technique)

วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความยากและอปุสรรคในการเรยีนรูค้�าศพัท์คะตะคะนะของผูเ้รยีน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ประกอบไปด้วย

1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ได้แก่ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา ระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผลการสอบ 

 วดัระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่่น (JLPT) ประสบการณ์ไปศกึษาแลกเปลีย่นทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งออกเป็น

 2.1) แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ “ใช้เป็นประจ�า” “ใช้เป็นบางครั้ง” “ไม่ค่อย 
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   ได้ใช้” “ไม่เคยใช้” เพือ่ประเมนิระดบัการใช้กลวธิกีารเรยีนรูค้�าศพัท์คะตะคะนะของผู้เรยีน ทัง้ 23 กลวธิี 

   ว่ามกีารใช้อยูใ่นระดบัใด โดยกลวธิกีารเรยีนรูค้�าศพัท์อ้างองิจาก アッタイエム  (2019) และ アッタイ 

   エム (2020a) ซ่ึงได้ท�าการส�ารวจกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยและพบว่า 

   เป็นกลวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชาวไทยก�าลังใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 2.2) แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด โดยให้ผู้เรียนท�าการเสนอกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะ 

   ทีต่นเองคดิว่ามปีระสทิธภิาพ ซึง่อาจเป็นกลวธิทีีต่นเองก�าลงัใช้อยูจ่รงิหรอืความคดิเหน็ส่วนตัวในประเดน็ 

   อื่นๆ ของผู้เรียนเองก็ได้ 

ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบค�าศัพท์คะนะตะเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ค�าศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทย ประกอบไปด้วย

1) 1) แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ท้ังหมด 24 ข้อ โดยจ�าแนกค�าตอบเป็นค�าศัพท์คะตะคะนะที่เป็นค�ายืม 

 จากภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายและชนิดของค�าคงเดิม 12 ข้อ และค�าศัพท์คะตะคะนะที่เป็นค�ายืม 

 จากภาษาอังกฤษที่มีความหมายหรือชนิดของค�าเปลี่ยนไปจากรากศัพท์เดิมอีก 12 ข้อ โดยให้ผู ้เรียน 

 อ่านประโยค และเลือกค�าศัพท์คะตะคะนะซึ่งเป็นค�ายืมจากภาษาอังกฤษ ที่เป็นค�าตอบที่เหมาะสมที่สุด 

 และเติมลงในช่องว่างที่ก�าหนด โดยค�าศัพท์ 24 ค�า ซ่ึงเป็นค�าตอบในแต่ละข้อน้ัน ได้ท�าการคัดเลือก 

 เบื้องต้นจากค�าศัพท์ที่ปรากฏในカール (2015), クラフト (2019), カタカナ語新辞典 (2011) และเว็บไซต์  

 https://imimatome.com หลังจากน้ัน จ�าแนกกลุ่มค�าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค�านาม ค�ากริยา 

 ค�าคุณศัพท์ และพิจารณาว่ามีค�าใดบ้างท่ีสามารถหาค�าศัพท์ค�าอื่นมาเป็นตัวลวง (錯乱詞) โดยก�าหนด 

 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 1.1) ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้เป็นค�ายืมหรือพบเห็นการใช้ในภาษาไทย โดยมีความหมายเหมือน 

   หรือใกล้เคียงค�าศัพท์คะตะคะนะท่ีเป็นค�าตอบ แต่ทั้งนี้อาจไม่ถูกใช้เป็นค�ายืมหรือค�าศัพท์คะตะคะนะ 

   ในภาษาญีปุ่น่

 1.2)  ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงรากศัพท์ดั้งเดิมของค�าศัพท์คะตะคะนะที่เป็น 

   ค�าตอบ รวมถึงสามารถใช้แทนกนัได้ในบางบริบทของภาษาองักฤษ โดยอาจถกูใช้เป็นค�ายมืในภาษาไทย 

   และในภาษาญีปุ่น่หรอืไม่ก็ได้ 

 1.3)  ค�าศพัท์ภาษาองักฤษทีส่ามารถใช้ในประโยคได้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ แต่อาจท�าให้ความหมายของ 

   ประโยคเปลี่ยนแปลง รวมถึงไม่ถูกต้องตามบริบท โดยอาจเป็นค�าศัพท์ที่ถูกใช้หรือไม่ถูกใช้เป็นค�าศัพท์ 

   คะตะคะนะกไ็ด้ ทัง้นีก้รณทีีค่�าศพัท์ตวัลวงเป็นค�าทีไ่ม่มกีารใช้ในภาษาญีปุ่น่ จะน�ามาสะกดด้วยตวัอกัษร 

   คะตะคะนะ โดยให้ชาวญีปุ่่นเป็นผูส้ะกด ดงัตัวอย่างต่อไปนี้
     

        (ตวัอย่างแบบทดสอบค�าศพัท์คะตะคะนะ)

   買い物したら、後で値段を確認できるように必ず______________をもらってください。

   ① レシート　　②ビル　　③セールススリップ 　④バウチャー

   จากตัวอย่างค�าตอบที่ถูกต้องคือ ①レシート ส่วน ②ビルหรือ บิล เป็นค�ายืมที่มีการใช้ในภาษาไทย 

   แต่ไม่ค่อยพบการใช้ในภาษาญี่ปุ่น ส่วน ③セールススリップ หรือ Sales Slip เป็นค�าภาษาอังกฤษที่มี 
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   ความหมายเหมือน ①レシート ในภาษาอังกฤษ และ ④バウチャー หรือ Voucher เป็นค�าที่มีใช้เป็น 

   ค�าศพัท์คะตะคะนะ แต่เป็นค�าทีไ่ม่เหมาะสมกับบรบิท ซ่ึงในจ�านวนค�าถามทัง้หมด 24 ข้อจะท�าการเฉลีย่ 

   ให้ค�าตอบเป็นค�านาม ค�ากริยา ค�าคุณศัพท์ รวมถึงระดับของค�าศัพท์ที่ถูกน�าไปใช้ในการสอบวัดระดับ 

   ความสามารถทางภาษาญีปุ่น่มคีวามสมดลุกนั นอกจากนี ้ผู้วจิยัได้ทดสอบความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

   โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของครอนบาค โดยใช้ผลคะแนนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

   จ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้เรียนคนละกลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

   (ค่าความเชื่อมั่นยอมรับได้) อยู่ที่ 0.7 

2) แบบทดสอบอัตนัย จ�านวน 24 ข้อ โดยให้ผู้เรียนเขียนความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ที่ขีดเส้นใต้ใน 

 ประโยคให้ถกูต้อง ซึง่ค�าศพัท์ค�าญีปุ่น่สร้าง (和製英語) อ้างองิจากค�าศพัท์ทีป่รากฏใน 柴崎・玉岡・高取 (2007), 

 カール(2015) และクラフト(2019) ท้ังน้ีเพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนชาวไทยจะสามารถคาดเดาความหมายของ 

 ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ได้ถูกต้องหรือไม่ จึงคัดเลือกเฉพาะค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่ 

 จากค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเช่น シルバーシート , バックミラー เป็นต้น โดยก�าหนดให้ใน 24 ข้อ มีชนิดของ 

 ค�านาม ค�ากริยา และค�าคุณศัพท์จ�านวนเท่าๆ กัน โดยการตรวจให้คะแนนความถูกต้องนั้นจะนับคะแนน 

 เฉพาะค�าตอบของผู้เรียนท่ีสามารถแปลหรือพรรณนาถึงความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ได้อย่าง 

 ถูกต้องเท่านั้น เช่น シルバーシート= ที่นั่งผู้สูงอายุ หรือ ที่น่ังส�าหรับคนแก่อยู่บนรถไฟหรือรถเมล์ เป็นต้น 

 และจะไม่มีการนับคะแนนกรณีท่ีเขียนความหมายไม่ครบถ้วน หรือเว้นว่างไว้ โดยประโยคในค�าถามแต่ละข้อ 

 จะอ้างอิงบริบทการใช้หรือประโยคตัวอย่างของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) จากเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์  

 Weblio (https://ejje.weblio.jp/) และเพ่ือหลีกเลี่ยงโอกาสที่ผู้เรียนจะไม่เข้าใจค�าศัพท์และไวยากรณ ์

 ในประโยค จึงใช้เฉพาะค�าศัพท์และไวยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3-N5 รวมถึงเขียน 

 ก�ากับเสียงอ่านคันจิ (ฟุริงานะ) ทุกค�าที่อยู่ในประโยค 

โดยแบบสอบถามและแบบทดสอบค�าศัพท์คะตะคะนะทั้งหมดจัดท�าและส่งผ่านทาง Google Forms โดย

ขอความร่วมมือในการให้ผู้เรียนท�าแบบสอบถามในระหว่างคาบเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีครูผู้สอนคอยสังเกตเพ่ือ 

ไม่ให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบหรือความหมายของค�าศัพท์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

5. ผลก�รวิจัย
5.1 คว�มส�ม�รถในก�รใช้คำ�ศัพท์ภ�ษ�ต่�งประเทศ  (外来語) ของกลุ่มตัวอย่�ง

  ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบค�าศัพท์คะตะคะนะที่เป็นภาษาต่างประเทศ (外来語) จากภาษาอังกฤษทั้ง 24 

ข้อของกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค�าศัพท์คะตะคะนะซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ (外来語) จากภาษาอังกฤษ 24 ข้อ

เมื่อน�าจ�านวนร้อยละของผู้ที่ตอบถูกของแต่ละค�ามาค�านวณหาค่าเฉลี่ยพบว่า มีค่าเฉลี่ยการตอบถูกอยู่ที ่

ร้อยละ 35.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวมผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของภาษาต่างประเทศ 

(外来語) ทั้ง 24 ค�าอยู่ในอัตราค่อนข้างต�่า อย่างไรก็ตามค�าศัพท์ที่ผู้เรียนตอบถูกมากที่สุด 3 ค�า ได้แก่ ストップ, 

フリーランス และ ミス ซึ่งในบรรดาค�าศัพท์ทั้ง 3 ค�านั้น ストップ หรือ Stop นั้นมีความหมายและการใช้ที่ไม่ต่าง

ไปจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นสาเหตุให้มีจ�านวนผู้เรียนที่ตอบถูกที่สุด เช่นเดียวกับค�าว่า フリーランス

ที่ในภาษาไทยก็มีการน�ามาใช้ในความหมายว่าอาชีพอิสระ จึงท�าให้ผู้เรียนสามารถอาศัยความรู้ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษในการเลือกค�าตอบที่ถูกต้องได้ ส่วนค�าว่า ミス ซึ่งเดิมมาจากค�ากริยา miss ในภาษาอังกฤษ แม้ใน

ภาษาญีปุ่น่จะน�ามาใช้เป็นอาการนาม ミスする แต่พบว่าในแง่ความหมายนัน้ยงัคงไม่เปลีย่นแปลงไปจากภาษาองักฤษ 

จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ท�าให้มีผู้เรียนตอบถูกถึง 67 คน หรือ 53.17%

ด้านค�าศัพท์ที่มีจ�านวนผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือ リフォーム ซึ่งมีผู้ตอบถูกจ�านวน 10 คน หรือ 7.94% เมื่อ

พิจารณาค�าตอบของผู้เรียนทั้งหมดแล้วพบว่า มีผู้เรียนกว่า 68 คน หรือ 53.97% เลือกตอบค�าว่า リノベート หรือ 

Renovate ซึง่เป็นค�ายมืทีพ่บการใช้ในภาษาไทยในความหมายว่า “การปรบัปรงุหรอืต่อเตมิสถานที”่ ซึง่เป็นความหมาย 

เดียวกบั リフォーム ในภาษาญีปุ่น่ แต่ทัง้นีค้�าว่า リフォーム หรอื Reform ในภาษาองักฤษนัน้ดัง้เดมิใช้ในความหมาย

ว่า “ปฏิรูป” แต่มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกน�ามาใช้เป็นค�ายืมภาษาอังกฤษในญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้แม้ผู้เรียน 

จะมีความรู้ภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถเลือกค�าตอบที่ถูกต้องได้ และเมื่อพิจารณาถึงค�าศัพท์ที่มีแนวโน้มแบบเดยีวกนั 

พบว่า ค�าว่า ナイーブ ซ่ึงมกีารใช้ในความหมายทีเ่ปลีย่นไปจากค�าว่า Naïve ในภาษาองักฤษ กม็ผีูเ้รยีนตอบถกูจ�านวน

เพียง 25 คน หรือ 19.84% เท่านั้น โดยค�าว่า ナイーブ ในภาษาญี่ปุ่นนั้นใช้ในความหมายของการสื่อถึง “ผู้ที่มีจิตใจ
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อ่อนไหว หรือได้รับบาดแผลทางใจได้ง่าย” ซึ่งต่างกับ Naïve ในรากศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า “ซื่อ หรือ 

ไร้เดียงสา” ด้วยเหตนุีจ้งึอาจท�าให้เป็นสาเหตุทีม่ผีูเ้รียนกว่า 51 คนหรอื 40.48% เลอืกตอบตวัลวงค�าว่า センシティブ 

ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับ ナイーブ  ในภาษาญี่ปุ่นมากกว่า

 ทั้งนี้อีก 1 ปัจจัยที่อาจส่งให้ผู้เรียนตอบถูกคือเรื่องความคุ้นชินในค�าศัพท์ โดยเม่ือทดลองน�าค�าศัพท์ที่มี

จ�านวนผูต้อบถกูน้อยทีส่ดุ 3 ค�า ได้แก่ リフォーム, ナイーブ และユニーク ไปท�าการสบืค้นเพือ่หาระดบัของค�าศพัท์

ในเว็บไซต์ リーディング チュウ太 (https://chuta.cegloc.tsukuba.ac.jp/ ) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลค�าศัพท์ 

ผลการสืบค้นพบว่า リフォームและナイーブ ถูกจัดอยู่ในระดับ 級外กล่าวคือ เป็นค�าศัพท์ที่ไม่ปรากฏในการสอบ

วดัระดบัความสามารถภาษาญีปุ่น่ หรอื 日本語能力試験 (JLPT) ส่วนユニーク ถกูจดัอยูร่ะดบั N1 หรอืเป็นค�าศพัท์ 

ที่ปรากฏในอยู่ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ในทางกลับกันเม่ือน�าค�าศัพท์ที่ผู้เรียนตอบถูกมากที่สุด 

3 ค�า ได้แก่ ストップ, フリーランス และ ミス ไปสืบค้น พบว่า ทั้ง 3 ค�าเป็นค�าศัพท์ที่ปรากฏในการสอบวัดระดับ

ความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2-N3 ด้วยเหตุนี้จึงอาจสรุปได้ว่า ระดับของค�าศัพท์ที่ปรากฏในการสอบวัดระดับ

ความสามารถภาษาญี่ปุ่น อาจเป็นค�าศัพท์ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาหรือท�าความคุ้นเคยมาก่อนจากการเรียน หรือ

เตรียมตัวสอบ ซึ่งต่างจากค�าศัพท์ที่ไม่ปรากฏในการสอบที่ผู้เรียนอาจมีโอกาสพบเจอได้ยาก จึงท�าให้ขาดความรู้

และความเข้าใจในความหมายที่ถูกต้อง และอาจเป็นอีก 1 ปัจจัยที่เช่ือมโยงไปสู่อุปสรรคในการเรียน

  5.2. คว�มถูกต้องของก�รใช้คำ�ศัพท์ญี่ปุ่นสร้�ง (和製英語) ของกลุ่มตัวอย่�ง

ต่อมาผลการวิเคราะห์แบบทดสอบค�าศัพท์คะตะคะนะที่เป็นค�าญี่ปุ่นสร้าง  (和製英語) ทั้ง 24 ข้อของกลุ่ม

ตัวอย่าง ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค�าศัพท์คะตะคะนะซึ่งเป็นค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) จากภาษาอังกฤษ 24 ข้อ 
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เม่ือน�าจ�านวนร้อยละของผูท้ีต่อบถกูของแต่ละค�ามาค�านวณหาค่าเฉล่ียพบว่า มค่ีาเฉล่ียการตอบถกูอยูท่ีร้่อย

ละ 36.01 จึงอาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของค�าศัพท์คะตะ

คะนะที่เป็นค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ทั้ง 24 ค�าอยู่ในอัตราค่อนข้างต�่า โดยพบว่า ゲームセンター,キーホルダー,ボ

ディチェック เป็นค�าศัพท์ที่มีผู้ตอบถูกจ�านวนมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาถึงแล้วพบว่า ทั้ง 3 ค�าเป็น

ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่โดยท่ียังมีความหมายของรากศัพท์ภาษาอังกฤษหลงเหลืออยู่ เช่น 

ゲーム = เกมセンター = ศูนย์กลางหรือจุดส�าคัญ จึงท�าให้เมื่อคาดเดาความหมายแล้วน่าจะหมายถึง สถานที่ที่มี

เกมจ�านวนมาก เช่น แผนกเกมในห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น นอกจากนีย้งัพบว่า ค�าตอบของผูเ้รยีนมกีารเขยีนทบัศพัท์

มาว่า “เกมเซน็เตอร์” เป็นจ�านวนมาก ซึง่เมือ่สบืค้นทางอินเตอร์เนต็พบว่า มกีารใช้อยูบ้่างในครัง้ จงึอาจเป็นไปได้ว่า 

เกดิจากความคุน้ชนิของผูเ้รียนทีรู่จ้กัหรือเคยใช้ค�าศพัท์นีม้าก่อน ส่วนค�าว่า キー = กญุแจ ホルダー= ด้ามหรอืทีจั่บ,ผู้

ครอบครอง ผู้เรียนสามารถคาดเดาหรือเชื่อมโยงไปถึงค�าว่า “พวงกุญแจ” ได้ และสุดท้ายค�าว่า ボディ = ร่างกาย 

チェック = การตรวจสอบ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ตรงตัวว่า การตรวจสอบหรือตรวจค้นร่างกาย ด้วยเหตุนี้

ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ทั้ง 3 ค�านี้ แม้จะเป็นค�าถูกสร้างขึ้นมาเป็นค�าใหม่ แต่ทุกค�ายังคงใช้ความหมายดั้งเดิมของ

ภาษาอังกฤษ จึงท�าให้ผู้เรียนน่าจะสามารถคาดเดาความหมายได้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามทางด้านของค�าว่า クールビズ , プラスアルファ , アットホーム , バックナンバー ซึ่งมีจ�านวน

ผู้ตอบถูกน้อยที่สุดนั้น พบว่า ทุกค�ามีความหมายที่ต่างไปจากรากศัพท์ดั้งเดิม จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถคาดเดา

ความหมายได้อย่างถกูต้อง เช่น クールビズ ซึง่มาจากค�าว่า Cool และ Business โดยมคีวามหมายส่ือถงึ “การแต่งกาย

ของพนกังานบริษัทในฤดรู้อนทีไ่ม่ต้องใส่สทูเตม็ตวั” ซ่ึงค�าว่า クール ในทีน่ีไ้ม่ได้สือ่ถงึ ความเยน็ แต่อาศยัการเชือ่มโยง

ให้เห็นว่า การไม่ต้องใส่สูทเต็มตัวน่าจะท�าให้ไม่รู้สึกร้อน กล่าวคือ รู้สึกเย็นขึ้นนั่นเอง ส่วนค�าอื่นๆ เช่น バックナン

バー ซึ่งมีความหมายว่า นิตยสารเล่มเก่าหรือเล่มย้อนหลังจากปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงค�าที่เป็นส่วนประกอบคือ 

バック = ข้างหลงั,การย้อนกลบั และ ナンバー  = หมายเลข แม้ทัง้ 2 ค�าจะมคีวามหมายทีส่ือ่ถึงการย้อนกลบัหรอือดตี 

แต่ค�าว่า バック และ ナンバー นั้นไม่มีความหมายส่วนใดที่เชื่อมโยงไปถึงค�าว่า นิตยสาร จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้

ผูเ้รยีนทีส่ามารถตอบถกูได้มน้ีอย เนือ่งจากไม่สามารถคาดเดาความหมายโดยใช้ความรูภ้าษาองักฤษได้อย่างถกูต้อง 

  5.3 กลวิธีก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์คะตะคะนะจ�กแบบสอบถ�มของกลุ่มเป้�หม�ย

ในการประเมินว่าผู้เรียนมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์คะคะตะอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์

แบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั โดยนับจ�านวนค�าตอบและจ�าแนกให้เหน็ถงึค�าตอบทีผู้่เรยีนเลือก

ตอบว่ามกีารกลวธิกีารเรยีนรูค้�าศพัท์แต่ละรายการในระดบัใดบ้าง จากนัน้จงึน�าค�าตอบของผู้เรยีนมาแปรค่าคะแนน 

โดย “ใช้เป็นประจ�า” = 4 คะแนน “ใช้เป็นบางครัง้” = 3 คะแนน “ไม่ค่อยได้ใช้” = 2 คะแนน และ “ไม่เคยใช้”=1 คะแนน 

เพือ่วเิคราะห์ว่าในภาพรวมผูเ้รยีนมกีารใช้กลวธิกีารเรยีนรูค้�าศพัท์ใดมากทีส่ดุ โดยผลการวเิคราะห์แบบสอบถามเป็น

ไปตารางที่ 3 

จากตารางที่ 3 ชี้ให้เห็นว่ากลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนมีการใช้มากเป็น 5 อันดับแรกคือ 

อ่านซ�้าๆ กันหลายๆ ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.38 คาดเดาความหมายจากค�าศัพท์ด้านข้างหรือบริบทในประโยค 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 ค้นหาความหมายของค�าศัพท์ด้วยพจนานุกรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 ออกเสียงค�าศัพท์ ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.32 และการใช้แอพลิเคชั่นในมือถือในการเรียนค�าศัพท์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เป็นกลวิธี 
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ที่สอดคล้องกับลักษณะเด่นของค�าศัพท์คะตะคะนะ อาทิ “การคาดเดาความหมายจากค�าศัพท์ด้านข้างหรือบริบท

ในประโยค” เนือ่งจากค�าญ่ีปุน่สร้าง (和製英語) ทีเ่กดิจากการสร้างค�าขึน้มาใหม่ของชาวญีปุ่น่โดยใช้ค�าภาษาองักฤษ 

ซึ่งค�าศัพท์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อท�าความเข้าใจความหมายโดยตรงได้ ดังเช่นที่ 柴崎・玉岡・

高取 (2007) ได้กล่าวสรุปผลการวจิยัไว้ว่า แม้เป็นผูเ้รยีนทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่กไ็ม่สามารถเข้าใจความหมาย

ของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) บางค�าได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้เรียนต้องอาศัยการคาดเดาความหมาย 

จากค�าศัพท์ข้างเคียงหรือบริบทของประโยค เช่นเดียวกับ “การค้นหาความหมายของค�าศัพท์ด้วยพจนานุกรม” 

เองก็เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เพื่อค้นหาความหมายท่ีแน่ชัดของค�าศัพท์คะตะคะนะ เพราะความหมายของค�าศัพท ์

คะตะคะนะอาจแตกต่างไปจากความหมายในภาษาอังกฤษที่ตนเองรู้ จึงต้องอาศัยการสืบค้นความหมายจากแหล่ง

ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความหมายที่แน่ชัด นอกจากนี้ “การอ่านซ�้าๆ กันหลายๆ ครั้ง” และ “การออกเสียงค�าศัพท์” 

กส็ะท้อนให้เหน็ถึงลกัษณะเฉพาะของค�าศัพท์คะตะนะคะซึง่มวีธีิการสะกดค�าและออกเสยีงต่างไปจากภาษาองักฤษ 

เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น
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ต�ร�งที่ 3 กลวิธีก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์คะตะคะนะของผู้เรียน
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ต�ร�งที่ 4 กลวิธีก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์คะตะคะนะที่มีประสิทธิภ�พในคว�มคิดเห็นของผู้เรียน

ผู้วิจัยได้น�ากลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ซึ่งเป็นค�าตอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิดของผู้เรียน 

ในเรือ่งกลวธิกีารเรียนรูค้�าศพัท์คะตะคะนะมาจดัหมวดหมู ่โดยการวเิคราะห์ถงึลกัษณะของกลวธิกีารเรยีนรูค้�าศพัท์ 

คะตะคะนะ ซึ่งสามารถจัดออกมาเป็นหมวดหมู่ได้ตามตารางที่ 4 ในข้างต้น โดยพบว่า กลวิธีที่มีจ�านวนผู้เรียนเลือก

มากทีส่ดุคอื กลวธิใีนหมวดหมูข่อง “การอ่าน” และต่อมาคอื กลวธิ ี“การใช้งานจรงิ” “การเขยีน” และ “การประยกุต์

ใช้ภาษาอังกฤษ” ตามล�าดับ โดยกลวิธีในหมวดหมู่การอ่านนั้นสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ที่ผู้เรียนตอบว่าใช้กลวิธี “อ่านซ�้า ๆ” จ�านวนมากที่สุด เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าเป็น

เพราะค�าศัพท์คะตะคะนะมีวิธีการสะกดและออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเลือกกลวิธีในหมวดหมู่การอ่านซ�้าๆ 

เพื่อให้ตนเองคุ้นเคยกับการสะกดค�า ต่อมากลวิธีในหมวดหมู่ด้าน “การใช้งานจริง” เม่ือวิเคราะห์ความคิดเห็น 

ของผูเ้รยีนพบว่า มหีลายคนแสดงความคดิเหน็ว่า “ในค�าคะตะคะนะมคี�าญีปุ่น่สร้าง (和製英語) หรอืค�าจากภาษาอืน่

ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษปะปนอยู่ ดังน้ันการน�าไปใช้จริง เช่น ลองฝึกแต่งประโยคจะช่วยเรื่องการเข้าใจความหมาย 

ได้ดีขึ้น” จึงคาดว่าผู้เรียนเลือกใช้กลวิธีน้ีเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในด้านความหมายของค�าศัพท์คะตะคะนะ 

ส่วนกลวธิใีนหมวดหมู ่“การเขยีน” และ “การประยกุต์ใช้ภาษาองักฤษ” นัน้กแ็สดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้ว่า ผู้เรยีน

คิดว่าความรู้ภาษาอังกฤษของตนน่าจะมีส่วนช่วยในเร่ืองความเข้าใจความหมายของค�าศัพท์คะตะคะนะได้ ซึ่งเป็น

ไปตามผลลัพธ์ของ アッタイエム (2020) ที่อภิปรายไว้ว่าผู้เรียนมีทัศนคติต่อค�าศัพท์คะตะคะนะในแง่บวก โดย 
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ผู้เรียนส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่า สามารถน�าความรู้ภาษาอังกฤษมาช่วยในเรื่องการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะ 

ได้ ส่วนกลวธิใีนหมวดหมู ่“การเขียน”นัน้อาจกล่าวได้ว่าเนือ่งจากค�าศพัท์คะตะคะนะมกีารสะกดค�าทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ตามข้อจ�ากดัของจ�านวนเสยีงและตวัสะกดในภาษาญีปุ่น่ จงึต้องอาศยัการเขยีนซ�า้ๆ เพือ่ช่วยเรือ่งการจ�า โดยผูเ้รยีน

บางส่วนให้ความเห็นว่า “การเขียนซ�้าๆ ช่วยให้จ�าได้ง่ายกว่า” แต่ทั้งนี้อาจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้เรียน ซึ่งจ�าเป็น

ต้องมีการวิจัยต่อไปอีกในอนาคต

6. สรุปผลและอภิปร�ยผล
6.1 แนวโน้มของอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนคำ�ศัพท์คะตะคะนะที่เป็นคำ�ยืมจ�กภ�ษ�อังกฤษ

ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบค�าศัพท์คะตะคะนะพบว่า ค�าศัพท์คะตะคะนะซ่ึงเป็นค�ายืมจากภาษา

องักฤษมคีวามยากง่ายแตกต่างกนั โดยภาพรวมผูเ้รยีนสามารถเข้าใจความหมายทีถ่กูต้องได้ในอตัราทีค่่อนข้างต�า่ และ

มีแนวโน้มว่าค�าศัพท์ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความหมายและชนิดของค�าอาจส่งผลต่ออุปสรรคในการเรียนรู้ 

ค�าศพัท์คะตะคะนะ ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบค�าศพัท์คะตะคะนะพบว่า มคีวามเป็นไปได้ทีผู่เ้รียนสบัสนระหว่าง

ค�ายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและค�าภาษาอังกฤษที่ถูกใช้เป็นค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) ในภาษาญี่ปุ่น 

เช่น ค�าว่า リフォーム มีผู้เรียนตอบถูกเพียง 10 คน หรือ 7.94% และมีผู้เรียนจ�านวน 68 คน หรือคิดเป็น 53.97% 

เลอืกตอบค�าว่า リノベート หรอื Renovate ซึง่เป็นค�ายมืทีพ่บการใช้ในภาษาไทย สอดคล้องกบั アッタイエム (2020a) 

ที่ได้สรุปความคิดเห็นของผู้เรียนในเรื่องความยากของการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะไว้ว่า “สับสนกับค�ายืมท่ีใช้ใน

ภาษาไทย”“ไม่สามารถจ�าแนกได้ว่าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษค�าใดที่ถูกใช้เป็นค�าศัพท์คะตะคะนะ” และ “พอเข้าใจ 

ความหมาย แต่ไม่รู้ว่าควรใช้ในบริบทไหน” ซึ่งความเห็นดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่า อิทธิพลจากการใช้

ค�ายมืภาษาองักฤษในภาษาไทยนัน้ส่งผลต่อความเข้าใจความหมายของค�าศพัท์คะตะคะนะ ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า 

มีความเป็นไปได้ที่อิทธิพลเรื่องการใช้ค�ายืมในภาษาไทยจะส่งผลต่อการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะ 

อกีทัง้ ผลการสบืค้นระดบัของค�าศพัท์โดยอ้างองิจากการค�าศพัท์ทีป่รากฏในสอบวดัระดบัความสามารถภาษา

ญี่ปุ่น พบว่า ค�าศัพท์ท่ีผู้เรียนตอบถูกมากท่ีสุดเป็นค�าศัพท์ที่ปรากฏในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น 

ส่วนค�าศัพท์ที่มีผู้เรียนตอบถูกน้อยท่ีสุดเป็นค�าศัพท์ท่ีไม่ปรากฏการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น จึงอาจ

กล่าวได้ว่า ความคุ้นชิน หรือโอกาสได้พบเจอ และเรียนรู้ค�าศัพท์อาจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้าใจ

ความหมายและบรบิทของค�าศพัท์ ขณะเดยีวกนัผลการศกึษาช้ีให้เหน็ถงึความส�าคัญว่าผู้เรยีนควรมโีอกาสได้พบเจอ

ค�าศัพท์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จากการส�ารวจทัศนคติเก่ียวกับค�าศัพท์ของผู ้เรียนชาวไทยซ่ึงอ้างอิงจาก アッタイエム

(2020a) นั้น พบว่าผู้เรียนส่วนมากมีทัศนคติต่อค�าศัพท์คะตะคะนะในแง่บวก เนื่องจากคิดว่าสามารถน�าความรู ้

ภาษาอังกฤษมาใช้ในเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะได้ แต่จากผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ภาษาอังกฤษ 

ของผู้เรียนไม่สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการศึกษาค�าศัพท์คะตะคะนะได้เสมอไป และอาจกลายเป็นอุปสรรคใน 

การเรยีนได้ เน่ืองจากค�าศพัท์บางค�ามคีวามหมายหรอืมบีริบทการใช้ต่างไปจากรากศพัท์เดมิในภาษาองักฤษ รวมถงึ

ค�ายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยบางค�าไม่ได้ถูกใช้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกใช้เป็นค�าภาษาต่างประเทศ (外来語) ใน 

ภาษาญี่ปุ่น ดังที่ได้สรุปไว้ในย่อหน้าแรก ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการอธิบายให้ผู้เรียนตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว 

และระวังในเรื่องความคุ้นชินในการใช้ค�ายืมภาษาอังกฤษที่อาจส่งผลให้เข้าใจความหมายของค�าศัพท์คะตะคะนะ

คลาดเคลื่อนได้
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ด้านผลการวิเคราะห์แบบทดสอบค�าศัพท์ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) พบว่า ค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) แต่ละค�า

มคีวามยากง่ายแตกต่างกนั โดยภาพรวมผูเ้รยีนสามารถเข้าใจความหมายทีถ่กูต้องได้ในอัตราทีไ่ม่สงูมากนกั เช่นเดยีว

กับไกไรโงะ คาดเดาได้ว่า สาเหตุหลักคือการเปลี่ยนความหมายจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยค�าที่ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงความหมายจะมีความยากในการคาดเดาความหมายน้อยกว่าค�าที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

สอดคล้องกับ アッタイエム (2020b) ซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ความหมายและจ�าแนกค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) 

ออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความยากแตกต่างกันออกไป ตามความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรากค�าศัพท์เดิมมากหรือน้อยเพียงใด โดยค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ในแบบทดสอบค�าศัพท ์

คะตะคะนะของงานวิจัยครั้งนี้ที่มีผู้เรียนตอบถูกมากที่สุดได้แก่ ゲームセンター, キーホルダー, ボディチェック 

ซึง่ตรงกบัประเภท A ของ アッタイエム (2020b) ซึง่กล่าวได้ว่ามคีวามยากน้อยทีส่ดุใน 4 ประเภท ส่วน クールビ 

ズ, プラスアルファ, アットホーム, バックナンバー นั้นตรงกับประเภท D ซึ่งเป็นประเภทที่มีความยากและอัตรา 

การตอบถูกต�่า

ทั้งนี้ アッタイエム (2020b) ได้ด�าเนินวิจัยโดยให้ผู้เรียนคาดเดาความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) 

โดยไม่มีประโยคหรือบริบทเป็นตัวช่วยในการคาดเดาความหมาย ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ท�าการวิจัยโดยให้ผู้เรียน 

คาดเดาความหมายค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ที่อยู่ในประโยค ทว่าแม้จะมีประโยคและบริบทเป็นตัวช่วยในการ 

คาดเดาความหมายของค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) ก็ยังพบว่า ผู้เรียนมีอุปสรรคในการคาดเดาความหมายของค�า 

ญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) 

นอกจากนีค้�าญีปุ่น่สร้าง (和製英語) นัน้มแีนวโน้มเพิม่จ�านวนขึน้เรือ่ยๆ จากสิง่ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลย ีกระแส

นิยมในโลกาภิวัฒน์ ในกลับกันก็อาจมีค�าศัพท์บางค�าท่ีมีการใช้น้อยลง หรือเลิกใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาระของผู้เรียน หรือกล่าวอีกนัยว่าเป็นอุปสรรคที่ผู้เรียนต้องเผชิญ เนื่องจากต้องศึกษา 

ค�าศัพท์ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมถึงค�าศัพท์บางค�าท่ีไม่มีการใช้แล้วบางครั้งอาจยังปรากฏในส่ือการสอน จึงเป็นส่ิงที่ 

ผู้สอนต้องหมั่นเอาใจใส่เพื่อลดภาระของผู้เรียน อีกทั้งค�าญี่ปุ่นสร้าง (和製英語) เหล่าน้ีแม้ถูกสร้างจากค�าศัพท์ 

ภาษาองักฤษ แต่บางครัง้มคีวามหมายเปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ จงึชีใ้ห้เหน็ว่า การเรยีนการสอนค�าญีปุ่น่สร้าง (和製英語) 

นัน้เป็นสิง่ทีค่วรได้รบัการใส่ใจ เนือ่งจากผูเ้รยีนไม่สามารถประยกุต์ใช้ความรูภ้าษาองักฤษเป็นตวัช่วยในการคาดเดา

ความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงอาจส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

6.2 กลวิธีก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์คะตะคะนะจ�กแบบสอบถ�มของผู้เรียน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีการใช้กลวิธีรการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้พบว่า กลวิธ ี

ทีม่กีารใช้เยอะ อาจมแีนวโน้มสอดคล้องกบัลกัษณะพเิศษของค�าศพัท์คะตะคะนะ เช่น กลวธิกีารอ่าน การออกเสยีง 

มีการใช้ในระดับมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าnเกิดจากลักษณะของค�าศัพท์คะตะคะนะที่มีหลักเกณฑ์การสะกดค�า 

ทีไ่ม่แน่นอนและแตกต่างจากภาษาองักฤษ ด้วยเหตนุีจ้งึมผีลการวจิยัแตกต่างจาก アッタイエム (2019) ซึง่พบว่า 

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีการคัดค�าศัพท์ซ�้าๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเป็นการชี้เห็นว่า ผู้เรียนกลุ่ม 

เป้าหมายในงานวจิยัครัง้นีม้กีารใช้กลวิธกีารเรยีนรูค้�าศพัท์ทีส่อดคล้องกบัลกัษณะของค�าศพัท์คะตะคะนะ เช่น ในเรือ่ง

ของการออกเสียงแบบภาษาญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นมีจ�านวนเสียงน้อยกว่า ซ่ึงหาก 

มีการออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักการสะกดในภาษาญี่ปุ่น อาจส่งผลให้ไม่สามารถส่ือสารกับชาวญ่ีปุ่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ อกีทัง้ アッタイエム (2020b) ได้สอบถามผูเ้รยีนถงึปัญหาทีพ่บในการเรยีนค�าศพัท์คะตะคะนะ โดย 

พบว่าผูเ้รยีนมปัีญหาในเรือ่งการเข้าใจความหมาย และ การสะกดค�าศพัท์คะตะคะนะ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยั 
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ในครั้งนี้ซึ่งผู้เรียนมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเก่ียวข้องกับอุปสรรคในด้านการสะกดค�า 

จงึอาจต้องศกึษาถงึเรือ่งอุปสรรคในด้านการสะกดค�าศพัท์คะตะคะนะของผูเ้รยีนชาวไทยต่อไปในอนาคต

ต่อมา ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนถึงกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะท่ีมีประสิทธิภาพ แม้

จะพบว่าผูเ้รยีนมแีนวโน้มการใช้กลวธิทีีส่อดคล้องกับลักษณะของค�าศพัท์คะตะคะนะ แต่ก็พบว่าผูเ้รยีนมกีารใช้กลวธิี

ที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างในด้านวิธีการเรียน แรงจูงใจในการเรียน จึงเป็นการยากที่จะสรุป

ว่ากลวิธีการเรียนแบบใดท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดส�าหรับการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคน 

อาจมีผลลัพธ์จากการใช้กลวิธีแตกต่างกันออกไป แต่ท้ังนี้ผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สนทนาแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ในการใช้กลวิธีของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้กลวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ 

รวมถึงอาจท�าให้ผู้เรียนได้ค้นพบกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์คะตะคะนะที่เหมาะสมกับตัวเอง 

สุดท้าย กลวิธีการเรียนรู้ เช่น การใช้การใช้แอพลิเคชั่นในมือถือนั้นสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยี

ที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนค�าศัพท์คะตะคะนะ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ในอนาคตอาจมีกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ๆ 

เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงควรต้องมีการศึกษาถึงกลวิธีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็น 

ปัจจุบันเสมอ

7. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในคร้ังน้ียังเป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่น่าจะส่งผลต่อความยากและการเรียนค�าศัพท ์

คะตะคะนะเท่านั้น ท�าให้ยังคงมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์และวิจัยต่อไปในอนาคต ได้แก่

1. ศกึษาปัจจยัสภาพภมูหิลงัของกลุม่ตวัอย่างทีอ่าจส่งผลต่อการเรียนค�าศพัท์คะตะคะนะ ได้แก่ ความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่น ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และระยะเวลาที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน เป็นต้น

2. พิจารณาถงึกลวธิกีารเรยีนรูค้�าศพัท์คะตะคะนะท่ีมปีระสทิธภิาพนัน้อาจต้องพิจารณาถงึปัจจยัอืน่ๆ เพิม่เติม 

เช่น ระดบัความสามารถของผูเ้รยีน โดยเปรยีบเทยีบคะแนนสอบค�าศัพท์คะตะคะนะระหว่างผู้เรยีนโดยใช้ระดบัความ

สามารถในการจ�าแนก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถของผู้เรียนและกลวิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์

3. งานวิจัยในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากของค�าศัพท์คะตะคะนะ ซึ่งบางจุดอาจเป็นสิ่งที่ผู้สอนไม่ได้

อธิบายให้ผู้เรียนทราบดีพอ เช่น การเรียนตัวอักษรคะตะคะนะในชั้นต้น จะอธิบายเพียงว่าใช้เพื่อเขียนค�าทับศัพท์

หรือค�ายืมจากภาษาต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีค�าศัพท์บางค�าที่มีความหมายต่างไปจากรากศัพท์เดิม 

ตลอดจนค�าที่ชาวญี่ปุ่นสร้างขึ้นเองอย่างค�าญ่ีปุ่นสร้าง (和製英語) ซึ่งบางค�ามีความหมายแตกต่างไปจากรากศัพท์

อย่างสิ้นเชิง จึงควรต้องอธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
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