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แนวโน้ มการใช้ คาช่ วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
พรรัมภา เจริญศิริ, อัษฎายุทธ ชูศรี
1. บทนา
การศึกษาคาช่วยท้ ายประโยค （終助詞）มีความสาคัญเท่าเทียมกับการศึกษาคาช่วยอื่นๆ ตัง้ แต่ยุคแรกที่
การศึกษาภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นภาษาที่สองในช่วงทศวรรษที่ 1980 มีงานวิจยั เกี่ยวกับคาช่วยท้ ายประโยคเช่น「ね」「よ」
อย่างต่อเนื่อง แต่ยงั มีงานวิจยั คาช่วยท้ ายประโยคแบบประสม เช่น「よね」ในปริ มาณน้ อยทังที
้ ่มีการใช้ งานในปริ มาณที่
สูงพอสมควร ในตาราเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนชันกลางและชั
้
นสู
้ งใช้ ก็มีเพียงบางเล่มที่มีการกล่าวถึง คาช่วยท้ ายประโยค「よね」
และกล่าวถึงในหน้ าที่เดียวนัน่ คือ 確認 (การยืนยันข้ อมูล) เช่น『ホップ・ステップ・ジャンプ（Ⅱ）』(น.
105)『現代日本語コース中級Ⅰ』(น. 123) และ『みんなの日本語中級Ⅱ』(น. 13)
สาหรั บในประเทศไทยยังไม่มีงานวิ จัยใดที่แสดงให้ เห็นถึ งการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ของผู้เรี ย น
ภาษาญี่ปนชั
ุ่ นกลางและสู
้
งชาวไทย ดังนันผู
้ ้ เขียนจึงจัดทางานวิจยั ครัง้ นี ้ขึ ้นเพื่อศึกษาการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」
ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชั
ุ่ นกลางชาวไทยและผู
้
้ เรี ยนภาษาญี่ปนชั
ุ่ นสู
้ งชาวไทย และเพื่อศึกษาปั ญหาในการใช้ คาช่วยท้ าย
ประโยค「よね」ของผู้เรี ยนกลุม่ ดังกล่าวโดยการนาไปเปรี ยบเทียบกับการใช้ ของชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจ เพื่อเสนอแนะ
แนวแนวทางแก้ ปัญหาดังกล่าวต่อไป(1)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีงานวิจัยที่มีมุมมองที่มองว่าคาช่วยท้ ายประโยค 「よね」เป็ นคาประสมระหว่าง 「よ」กับ「ね」แต่มี
ความหมายโน้ มเอียงมาทาง「ね」เป็ นหลัก（大曽 2005, 鄭 1995, 吉田 2008, ナラノーン 1998, チューシ
ー2013） และมุมมองที่มองว่าคาช่วยท้ ายประโยค「よね」เป็ นคาเดีย
่ ว（蓮沼 1992, 水野 2008, 名嶋 2010）
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คณะผู้เขียนเลือกวิจยั ปรากฏการณ์การใช้ 「よね」โดยตรง โดยไม่คานึงความหมายอัน
เกิดจากคาช่วย「ね」และ「よ」และผู้เขียนขออ้ างอิงงานวิจยั 4 ชิ ้น ได้ แก่ 蓮沼（1995）ナラノーン（1998）
大曽（2005）吉田（2008）โดยสามารถสรุ ปหน้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของงานวิจย
ั ต่างๆได้ ดงั ตาราง
(2)
1 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ หน้ าที่ของ「よね」ของ 蓮沼（1995）นันมี
้ เป็ นจานวนมากแต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุม
หากปรับเกณฑ์โดยเพิ่มหน้ าที่บางข้ อเช่น หน้ าที่เรี ยกร้ องความสนใจในกรณีที่ผ้ พู ดู ต้ องการให้ ผ้ ฟู ั งทาบางสิ่ง ทังนี
้ ้งานวิจยั
ดังกล่าวไม่ได้ ศึกษาถึงแนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ผู้เขียนจึงศึกษาถึงแนวโน้ ม
การใช้ 「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยในงานวิ
ุ่
จยั ครัง้ นี ้
ในด้ านความเหมือนและความแตกต่างของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」กับ「ね」「でしょう」「じゃ
ないか」นัน้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บหน้ า ที่ ที่ ป รากฏในวรรณกรรมต่า งๆ ดัง ที่ ร ะบุใ นตาราง 2 จะพบว่า ค าเหล่า นี ม้ ี ห น้ า ที่ ที่
เหมือนกันคือหน้ าที่ ”เรี ยกร้ องการยืนยัน”（確認要求）คาช่วยท้ ายประโยค「よね」มีหน้ าที่คล้ ายกับ「ね」เป็ น
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［論文］แนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่

ส่วนใหญ่ และมีหน้ าที่คล้ ายกับ「でしょう」「じゃないか」คือการกระตุ้นให้ มีความรู้ ร่วมกัน（共通認識の喚
起） นอกจากนี「よね」
้
มีหน้ าที่การยืนยันการคาดการณ์（推量確認）ที่คล้ ายกับ「でしょう」
ตาราง 1 สรุปหน้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」จากงานวิจยั ที่สาคัญ
ข้ อ

ตัวอย่ างประโยค

หน้ าที่

1

綾子：あの、ちょっとそこまで
来たんですよね。だから、もし
お目にかかればと思って。
耕一：まだ帰ってないんだよ
ね。（蓮沼 1992：65）

ให้ ข้ อ มูล โดยไม่
สนใจว่ า ผู้ ฟั งมี
ข้ อ มู ล ( ก า ร
เรี ย กร้ องความ
สนใจของผู้ฟัง)

2

［ゆき子、みのり、ひらりがお
茶を飲んでいる。］
ゆき子：お母さんが根本さんと
何でもないことはお父さん、い
ずれはわかると思うの。だけど
お父さん淋しいのよ。アンタた
ち、気使ってあげてよね。
みのり：よそのうちと比べり
ゃ、結構できた娘だと思うけど
なァ。（ナラノーン 1998：
108）

เรี ย กร้ องความ
สนใจของผู้ฟัง

私、確か、ゆうべ、眼鏡ここに
置いたよね。
（蓮沼 1992：66）

ยื น ยั น ข้ อมู ล ที่
เรี ยกขึน้ มาจาก
ความทรงจา
ของผู้พดู

3

必須/
任意

蓮沼

大曽

(1992)

(2005)

4

［良雄には兄がいるが、そばに
いる友人の健一を見て］
修一：お兄さんじゃないよね。
良雄：ええ、友だちです。
（蓮沼 1992：67）

ยื น ยั น ข้ อ มู ล
ผู้ ฟั งที่ ม า จา ก
ก า ร สั น นิ ษ ฐาน

5

綾子：私と歩くと恥ずかしいわ
よね。
実：そんなことねえよ。
（蓮沼 1992：69）

ยื น ยั น ประสบการณ์ โ ดยตรง
ของผู้ฟัง

必須

6

桐子：いまさら男のことで
喧嘩なんかできないわよ
ね。
彩子：そうよね。
（蓮沼 1992：70）

ยื น ยั น ค ว า ม รู้
ห รื อ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ ที่ มี
ร่วมกันอีกรอบ

必須

3.ผู้ พู ด พู ด
ถึ
ง
ประสบการ
ณ์ ห รื อ
3. พูด ถึ ง ค ว า ม คิ ด 3 . ผู้ พู ด
ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ของตนเอง ต้ อ ง
พูดเท่านัน้ ที่
การบอก
รู้ อาจจะจบ
ประสบแ ค่ よ
ก า ร ณ์
เฉยๆ หรื อ
ห รื อ
ไ ม่ ใ ส่ ค า
2.
ให้
ผ
้
ฟ
ู
ั
ง
ช่ ว ย ท้ า ย
ความรู้ สึ
ประโยคเลย ทาในบาง
ก ข อ ง ผู้
สิ่ง
ก็ได้
พูด

2. ผู้พดู สนใจว่าผู้ฟัง
มีข้อมูล
2.1 ผู้พูด และผู้ฟั ง มี
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่
ต่างกัน
2.1.1 ยืนยันข้ อมูลที่
เรียกขึ ้นมาจากความ
ทรงจาของผู้พดู
2.1.2 ยืนยันข้ อ
มูลผู้ฟังที่มาจากการ
สันนิษฐาน

2.ผู้ พู ด คิ ด
ว่ า อี ก ฝ่ า ย
รับรู้เรื่ องนัน้
อยูแ่ ล้ ว

必須
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(1998)

吉田

(2008)

1. ให้ ข้ อมูล โดยไม่
สนใจว่าผู้ฟังมีข้อมูล
(การเรี ย กร้ องความ
สนใจของผู้ฟัง)

任意

必須

ナラノ
ーン

2.1.3 ยืนยัน
ประสบการณ์โดยตรง
ของผู้ฟัง
2.2 การนาข้ อมูล หรือ
การตัดสิน ใจของผู้พดู
และผู้ฟังมาคิดทบทวน
ว่าตรงกันหรือไม่
2.2.1 ยืนยันความ รู้
หรือ การตัดสินใจที่มี
ร่วมกันอีกรอบ

〈大曽
2005：
9〉

1 . ผู้ พู ด มี
ข้ อ มู ล อ ยู่
แล้ วก่อนจะ
พูด แล้ วพูด
ใ ห้ ผู้ ฟั ง
ยอมรั บ ใ น
สิ่งนันๆ
้

4 . ผู้ พู ด
ถ่ า ย ท อ ด
ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ
ของตนเอง
ใ น เ รื่ อ ง ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง
กับผู้ฟัง
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ตาราง 1(ต่อ) สรุปหน้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」จากงานวิจยั ที่สาคัญ
ข้
อ

7

8

9

ตัวอย่ างประโยค

必須/
任意

หน้ าที่

蓮沼

大曽

(1992)

(2005)

ナラノ
ーン

(1998)

2.2.2 ยืนยันการ
ตัดสินใจโดยอาศัย
ความรู้ทวั่ ไป

桃子：いやらしい。
良介：いやらしくないよ、別
に。
桃子：いやらしいよ、そんな
もの一人で見て。
良介：いやらしくないよ。
桃子：［ビデオショップの店
員に］いやらしいわよねえ。
店員：そういうシーンもある
けど。（蓮沼 1992：70）

ยื น ยั น ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย
อ า ศั ย ค ว า ม รู้
ทัว่ ไป

由子：家もカレーにし
よ・・・好きなのよねえ、
みんなカレーが。
彩子：子供のときそうだっ
たもの。（蓮沼 1992：71）
一郎：あんたと二人で、旅行
しないかっていったよね。
明子：はい。
一郎：実をいうと、私は、
軽い気持ちだったんだよ。
（蓮沼 1992：72）

2 . พู ด
ต้ องกา ร
ใ ห้ ผู้ ฟั ง
ตั ด สิ น
ห รื อ
ยื น ยั น ใน
สิ่งที่กาลัง
พู ด ถึ ง
(ลักษณะ
ค ล้ า ย
คาถาม)

必須

2.2.3 ยืนยันความ
รู้สกึ ทัว่ ๆไปอีกรอบ

ยื น ยั น ค ว า ม
รู้ สึ ก ทั่ ว ๆไปอี ก
รอบ

吉田

(2008)

必須

ยื น ยั น ประสบก า ร ณ์ ที่ มี
ร่วมกันในอดีต

2.2.4 ยืนยันประสบ 2.ผู้ พู ด คิ ด
การณ์ที่มีร่วมกันในอดีต ว่ า อี ก ฝ่ า ย
รับรู้เรื่ องนัน้
อยูแ่ ล้ ว

必須

หมายเหตุ ตัวเลขที่อยูห่ น้ าหน้ าที่ของ「よね」หมายถึง ลาดับหน้ าที่ของ「よね」ในแต่ละงานวิจยั

よね
ね
でしょう
じゃないか

















認識要求

การเรี ยกร้ องข้ อมูล

การแสดงการเกิดข้ อมูล

認識生成のアピール

推量確認

認識形成の要請

การยืนยันการคาดการณ์

เพิ่มเติม

แสดงความต้ องการข้ อมูล

共通認識の喚起

การกระตุ้นความรู้ ร่วมกัน

注視表示

同意表示

แสดงความสนใจ

แสดงความเห็นพ้ อง

自己確認表示

แสดงการยืนยันกับตัวเอง

注視要求

เรี ยกร้ องความสนใจ

同意要求

เรี ยกร้ องให้ เห็นพ้ อง

確認要求

หน้ าที่

เรี ยกร้ องการยืนยัน

ตาราง 2 ความแตกต่างของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」และสานวนถามการยืนยัน「ね」「でしょう」และ「じゃ
ないか」ที่ปรากฏในวรรณกรรม
















3.วิธีการวิจัย
3.1กลุ่มตัวอย่ าง
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
2 กลุม่ คือ 1. ชาวญี่ปนจ
ุ่ านวน 15 คน โดยเป็ นผู้ที่กาลังศึกษาปริ ญญาโท
ด้ านการสอนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปนและ
ุ่
2.ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยทั
ุ่
งหมด
้
95 คน เป็ นผู้เรี ยน

33

［論文］แนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่

ชันกลาง
้
52 คน และชันสู
้ ง 43 คน โดยผู้เรี ยนชันกลางคื
้
อผู้เรี ยนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่สอบวัดระดับภาษาญี่ปนผ่
ุ่ านระดับ N3 และ
สาหรับผู้เรี ยนชันสู
้ งคือผู้เรี ยนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่สอบวัดระดับภาษาญี่ปนผ่
ุ่ านระดับ N2
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้ ในงานวิจยั มีทงหมด
ั้
2 ชุด ดังนี ้ ชุดที่ 1 มี 10 บทสนทนาดังภาพที่ 1 โดยเว้ นช่องว่างให้ กลุม่
ตัวอย่างทังชาวไทยและชาวญี
้
่ปนเลื
ุ่ อกเติมจากตัวเลือกทีใ่ ห้ มา ชุดที่ 2 เป็ นบทสนทนาเดิมในแบบสอบถามชุดที่ 1 แต่เติม
よね ไว้ แล้ วให้ เฉพาะกลุม
่ ตัวอย่างชาวญี่ปนเลื
ุ่ อกระดับความสาคัญของการใช้ よね ว่าอยูใ่ นระดับใด จาก 4 ตัวเลือก
คือ “จาเป็ นต้ องใช้ ได้ ”, “ควรจะเข้ าใจแต่ไม่ต้องใช้ เป็ น”, “ ควรจะเข้ าใจเพียงเล็กน้ อยไม่ต้องใช้ เป็ น” และ “ไม่จาเป็ นต้ องเข้ าใจ”
แบบสอบถามทัง้ 2 ชุดนัน้ อ้ างอิงเกณฑ์การแบ่งหน้ าที่ของ 蓮沼（1992）และ ナラノーン（1998）โดย
แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็ นการศึกษาแนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「 よ ね 」เปรี ยบเทียบกับการเลือกใช้ สานวนที่
ใกล้ เคียง เช่น ね、でしょう、じゃないか ทังนี
้ ้ผู้เขียนได้ นาหน้ าที่ที่ 2 “ยืนยันข้ อมูลที่เรียกขึ ้นมาจากความทรงจา
ของผู้พดู ” มาจัดทาเป็ นคาถามข้ อ 2 และข้ อ 9 โดยมีความแตกต่างกันตรงทีใ่ นคาถามข้ อ 2 เท่านันที
้ ่มีคาวิเศษณ์ 「確か」
และเนื่องจากการใช้ คาช่วยในภาษาพูด ทานองเสียงจะมีผลต่อความหมายของคาช่วยท้ ายประโยคซึง่ ผู้เรี ยนมักประสบปั ญหาการ
เลือกใช้ สานวนทีเ่ หมาะสม จึงนาคาเหล่านี ้มาเติมทานองเสียงขึ ้นสูง(↗) และลงต่า(↘) แล้ วจึงทาเป็ นตัวเลือกในแต่ละข้ อ(3)
1. คุณต้ องการเล่าให้ เพื่อนฟั งว่าคุณไปเชียงใหม่มาสัปดาห์ทแี่ ล้ ว
สนุกมาก
คุณ：チェンマイへ旅行してきた..........。とても楽し
かったんですよ。

เพื่อน：いいですね。
2. คุณไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนวางแว่นตาไว้ บนโต๊ ะหรือไม่จงึ พูดขึ ้นกับ
เพื่อนเพื่อให้ เขาช่วยหา
คุณ：私、確か、ゆうべ、めがね、ここに置い
た.............。

7. คุณเข้ าไปในร้ านอาหารแห่งหนึ่งกับเพื่อน และเห็นว่าคนส่วนใหญ่
กาลังรับประทานข้ าวผัดกะเพรากันอยู่ คุณจึงต้ องการยืนยันกับ
เพื่อนว่าทุกๆคนชอบทานผัดกระเพรากันจริงๆ
คุณ：みんな、パット・グラパオが好き.........。
เพื่อน：子供のときそうだったもの。
8. คุณต้ องการถามยืนยันเพื่อนว่าก่อนหน้ านี ้เขาได้ ชวนคุณไปเที่ยว
ด้ วยกันใช่หรือไม่
คุณ：旅行しないかって言ってた..........。
เพื่อน：はい。
คุณ：実を言うと、私は、軽い気持ちだったんだ

3. คุณไม่แน่ใจว่าคนที่เดินมากับเพื่อนคุณนันใช่
้ พี่ชายของเขาหรือไม่
จึงถามเพื่อนเพื่อเป็ นการยืนยันว่าไม่ใช่พี่ชายจริงๆ
よ。
คุณ：お兄さんじゃない............。
9. คุณพูดขึ ้นกับเพื่อนเพราะไม่แน่ใจว่าเมื่อวานได้ คืนเงินที่ยืมเพื่อน
เพื่อน：ええ、友だちです。
ไปแล้ วหรือไม่
4. คุณคิดว่าแฟนของคุณอายที่จะต้ องเดินกับคุณ คุณจึงพูดขึ ้นด้ วย
คุณ：昨日、借りたお金を返した..........。
ความน้ อยใจ
10. คุณกาลังถูกเพื่อนเซ้ าซี ้ถามในสิ่งที่คณ
ุ ไม่อยากบอก คุณจึงบอก
คุณ：私と歩くのは恥ずかしい.............。
ให้ เพื่อนหยุดเซ้ าซี ้
แฟน：そんなことねえよ。
เพื่อน:昨日、何かあったの？ずっとニコニコしてる
5. คุณต้ องการให้ เพื่อนแสดงความเห็นด้ วยว่าการสูบบุหรี่นนไม่
ั ้ ดีตอ่
けど。
ร่างกาย
คุณ:別に。
คุณ：タバコを吸うなんて体に悪い...............。
เพื่อน:絶対あるでしょう。聞かせてよ。
เพื่อน：そうよね。
คุณ:もう。やめて..........。何もないって言ったで
6. คุณต้ องการชวนเพื่อนคุยถึงละครที่เพิ่งดูเมื่อวานว่ามันสนุกดี
しょ。
คุณ：昨日のドラマを見た？ 面白かった…….。流れも
いいし。

เพื่อน：つまらない部分もあるけど。

ภาพที่ 1 เนื ้อหาของบทสนทนาทัง้ 10 ข้ อในแบบสอบถามที่ 1 (เนือ่ งจากมีข้อจากัดของพื ้นที่ จึงขอละรายละเอียดของ
ตัวเลือก)
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4. แนวโน้ มการใช้ คาช่ วยท้ ายประโยค「よね」ของชาวญี่ปุ่น
ตาราง 3 อัตราส่วนผลการตอบแบบสอบถามของชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจ
การเรียกร ้องความ
สนใจของผู ้ฟัง

ข้อ 10

่ ยก
ยืนยันข ้อมูลทีเรี
้
ขึนมาจากความทรง
จาของผู ้พูด

ข้อ 9

ยืนยันประสบการณ์ที่
มีรว่ มกันในอดีต

ข้อ 8

ยืนยันความรู ้สึก
่
ทัวๆไปอี
กรอบ

ข้อ 7

ยืนยันการตัดสินใจ
โดยอาศัยความรู ้
่
ทัวไป

ข้อ 6

ยืนยันความรู ้หรือการ
่ รว่ มกัน
ตัดสินใจ ทีมี
อีกรอบ

ข้อ 5

ยืนยันประสบการณ์
โดยตรงของผู ้ฟัง

ข้อ 4

ยืนยันข ้อมูลผู ้ฟังที่
มากจาการสันนิ ษฐาน

ข้อ 3

่ ยก
ยืนยันข ้อมูลทีเรี
้
ขึนมาจากความทรง
จาของผู ้พูด

ข้อ 2

ให้ข ้อมูลโดยไม่สนใจ
ว่าผู ้ฟังมีข ้อมูล(การ
เรียกร ้องความสนใจ
ของผู ้ฟัง)

ข้อ 1

よね

35

46.88

50

19.05

44.74

45

17.40

38.89

28.21

12.15

でしょう

10

12.50

19.23

28.52

26.32

22.50

17.39

36.11

17.95

33.33

10.53

2.50

0

5.56

0

13.16

25

39.13

16.58

7.69

ต ัวเลือกในแบบสอบถาม

じゃないか/ですか

0

0

15.38

ね

25

3.12

3.85

34.38

っけ

43.59
42.42

よ

36.36

(รูปคำสั่ง)
0

わ
その他

30

3.12

11.54

19.05

5.26

5

26.09

2.78

2.56

6.06

จากการสารวจชาวญี่ปนุ่ พบว่าใช้ 「よね」มากที่สดุ 6 ข้ อ ในกลุม่ สารวจส่วนใหญ่เลือกใช้ 「ですか」ใน
หน้ าที่ “ยืนยันประสบการณ์โดยตรงของผู้ฟัง” และเลือกใช้ 「ね」ในหน้ าที่ “ยืนยันความรู้สกึ ทัว่ ๆไปอีกรอบ” ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ チューシー（2008）และเลือกใช้ 「よ」ในหน้ าที่ “การเรี ยกร้ องความสนใจของผู้ฟัง ” (4) ในหน้ าที่”
ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาจากความทรงจาของผู้พดู ” ข้ อ 2 ชาวญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่ใช้ 「よね」ในขณะที่ข้อ 9 ใช้ 「っけ」
เป็ นส่วนใหญ่โดยสามารถสรุปแนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจได้ ดงั ตาราง 3
สาหรับการเลือกใช้ ทานองเสียงของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจ มีอตั ราส่วนการ
ใช้ ทานองเสียงสูง “โหย่-เนะ” มากกว่า “โหย่-เน่” ยกเว้ นในหน้ าที่ “ยืนยันความรู้สกึ ทัว่ ๆ ไปอีกรอบ” หน้ าที่ “ให้ ข้อมูลโดยไม่
สนใจว่าผู้ฟังมีข้อมูล (การเรี ยกร้ องความสนใจของผู้ฟัง)” ที่มีอตั ราส่วนการใช้ งานทานองเสียงต่าใกล้ เคียงกับทานองเสียง
สูงและหน้ าที่ “ยืนยันประสบการณ์โดยตรงของผู้ฟัง” จะใช้ เพียงทานองเสียงต่าเท่านัน้
5. ปั ญหาการใช้ คาช่ วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
5.1 ความแตกต่ างในการใช้ ระหว่ างชาวญี่ปุ่นและผู้เรียนชาวไทย
จากแนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชาวญี่ปนุ่
ในกลุ่มสารวจสามารถสรุ ปการเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ได้ ดงั ตาราง 4 ซึ่งพบว่า หน้ าที่ของคาช่วยท้ าย
ประโยค「よね」ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยและชาวญี
ุ่
่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจมีแนวโน้ มที่จะเลือกใช้ เหมือนกันได้ แก่หน้ าที่
ในข้ อ 1 และหน้ าที่ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ ปนชาวไทยและชาวญี
ุ่
่ปนในกลุ
ุ่
่มสารวจเลือกใช้ คาอื่นมากกว่า 「よね」เหมือนกัน
ได้ แก่หน้ าที่ในข้ อ 9 และ 10 โดยในข้ อ 9 มีแนวโน้ มที่จะใช้ 「っけ」และในข้ อ 10 มีแนวโน้ มที่จะใช้ 「よ」
สาหรั บหน้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ที่ผ้ ูเรี ยนภาษาญี่ ปนชาวไทยและชาวญี
ุ่
่ ปุ่นในกลุ่มสารวจมี
แนวโน้ มที่จะเลือกใช้ ตา่ งกันได้ แก่หน้ าที่ในข้ อ 2, 3, 4, 5, 7 และ 8
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ุ่

ตาราง 4 เปรี ยบเทียบอัตราการเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ระหว่างผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยกั
ุ่
บชาวญี่ปนใน
ุ่
กลุม่ สารวจ
ข้ อ
1

2

หน้ าที่

กลุ่มตัวอย่าง

ให้ ข้ อมู ล โดยไม่ ส นใจว่ า ผู้ ฟั งมี ข้ อมู ล (การ
เรี ยกร้ องความสนใจของผู้ฟัง)
ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาจากความทรงจาของผู้
พูด

ญี่ปนุ่

よね（35％）

ไทย

よね（42.86％） ＞

ね（21.01％）

ญี่ปนุ่

よね（46.88％） ＞

っけ（34.38％）

ไทย

よね（17.74％） ＜

ね（32.25％）

ญี่ปนุ่

よね（50％）

＞

でしょう（19.23％）

ไทย

よね（27.95％） ＜

でしょう（33.54％）

ญี่ปนุ่

よね（19.05％） ＜

ですか（33.33％）

ไทย

よね（40.46％） ＞

ですか（27.27％）

ญี่ปนุ่

よね（44.74％） ＞

でしょう（26.32％）

ไทย

よね（26.84％） ＜

じゃないか（27.89％）

ญี่ปนุ่

よね（45％）

ね（25％）

ไทย

よね（35.33％） ＜

ね（36.53％）

ญี่ปนุ่

よね（17.40％） ＜

ね（39.13％）

ไทย

よね（37.72％） ＞

ね（35.42％）

ญี่ปนุ่

よね（38.89％） ＞

でしょう（36.11％）

ไทย

よね（29.44％） ＜

でしょう（35％）

ญี่ปนุ่

よね（28.21％） ＜

っけ（43.59％）

ไทย

よね（21.81％） ＜

っけ（32.98％）

ญี่ปนุ่

よね（12.15％） ＜

よ（42.42％）

ไทย

よね（1.41％）

よ（50.70％）

3

ยืนยันข้ อมูลผู้ฟังที่มาจากการสันนิษฐาน

4

ยืนยันประสบการณ์โดยตรงของผู้ฟัง

5

ยืนยันความรู้ หรื อการตัดสินใจที่มีร่วมกันอีกรอบ

6

ยืนยันการตัดสินใจโดยอาศัยความรู้ ทวั่ ไป

7

ยืนยันความรู้ สกึ ทัว่ ๆไปอีกรอบ

8

ยืนยันประสบการณ์ที่มีร่วมกันในอดีต

9

ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาจากความทรงจาของผู้
พูด

10

การเรี ยกร้ องความสนใจเพิ่มเติม

อัตราการเลือกตอบ
＞

＞

＜

เหมือน/
ต่าง

ね（25％）
เหมือน

ต่าง

ต่าง

ต่าง

ต่าง

ต่าง

ต่าง

ต่าง

เหมือน

เหมือน

สาหรับข้ อ 2 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกใช้ 「っけ」, ข้ อ 3 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกใช้ 「でしょ
う」, ข้ อ 4 ชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจส่วนใหญ่เลือกใช้ 「ですか」, ข้ อ 5 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกใช้ 「じゃな
いか」, ข้ อ 6 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกใช้ 「ね」, ข้ อ 7 ชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจส่วนใหญ่เลือกใช้ 「ね」, ใน
ข้ อ 8 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกใช้ 「でしょう」
ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยมี
ุ่
แนวโน้ มที่จะเกิดปั ญหาในการเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค ได้ แก่หน้ าที่ “2. ยืนยัน
ข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาจากความทรงจาของผู้พูด ”, “3. ยืนยันข้ อมูลผู้ฟังที่มาจากการสันนิษฐาน”, “4. ยืนยันประสบการณ์
โดยตรงของผู้ฟัง”, “5. ยืนยันความรู้หรื อการตัดสินใจที่มีร่วมกันอีกรอบ”, “7. ยืนยันความรู้สกึ ทัว่ ๆไปอีกรอบ” และ “8.
ยืนยันประสบการณ์ที่มีร่วมกันในอดีต”
ในด้ านทานองเสียง ผู้เรี ยนภาษาญี่ ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกใช้ ทานองเสียงที่มีแนวโน้ มเดียวกับชาวญี่ ปนุ่ ยกเว้ น ใน
หน้ าที่ “5. ยืนยันความรู้ หรื อ การตัดสินใจที่มีร่วมกันอีกรอบ“ และ “10. การเรี ยกร้ องความสนใจเพิ่มเติม” ทีช่ าวญี่ปนจะใช้
ุ่
ทานองเสียงสูง แต่ผ้ เู รี ยนเลือกใช้ ทานองเสียงต่า ดังนันผู
้ ้ เขียนจึงเห็นว่าควรมีการนา 2 หน้ าที่ดงั กล่าวของคาช่วยท้ าย
ประโยค 「よね」มาสอนเพิ่ ม เติ ม ถึ ง การใช้ ท านองเสี ย ง เพื่ อ เป็ นการแก้ ปั ญ หาในการใช้ ท านองเสีย งของผู้เ รี ย น
ภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่
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5.2 ความแตกต่ างในการใช้ ระหว่ างผู้เรียนชัน้ กลางและผู้เรียนชัน้ สูง
จากผลการวิจัยพบว่า พบว่าผู้เรี ยนภาษาญี่ ปุ่นชัน้ กลางและชัน้ สูง มีการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ที่
แตกต่างกันซึง่ สามารถสรุปผลการเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ได้ ดงั ตาราง 5
จาก ตาราง 5 พบว่าหน้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นกลางและชั
้
นสู
้ งมี
แนวโน้ มที่จะเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」เหมือนกันได้ แก่หน้ าที่ในข้ อที่ 1 และหน้ าที่ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่
ชัน้ กลางและชัน้ สูงเลือกใช้ คาอื่นมากกว่า 「よね」เหมือนกันได้ แก่หน้ าที่ในข้ อที่ 2, 3, 5, 8 และ 10 โดยในข้ อ 2 มี
แนวโน้ มที่จะใช้ 「っけ」, ข้ อ 8 มีแนวโน้ มที่จะใช้ 「でしょう」 , ข้ อ 10 มีแนวโน้ มที่จะใช้ 「よ」เหมือนกัน แต่ใน
ข้ อ 5 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นกลางมี
้
แนวโน้ มที่จะใช้ 「ね」ในขณะที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นสู
้ งมีแนวโน้ มที่
จะใช้ 「じゃないか」
ตาราง 5 เปรี ยบเทียบอัตราการเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ระหว่างผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นกลางกั
้
บชันสู
้ ง
ข้ อ
1
2

หน้ าที่

ให้ ข้อมูลโดยไม่สนใจว่าผู้ฟังมีข้อมูล (การ
เรี ยกร้ องความสนใจของผู้ฟัง)
ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาจากความทรงจา
ของผู้พดู

3

ยืนยันข้ อมูลผู้ฟังที่มาจากการสันนิษฐาน

4

ยืนยันประสบการณ์โดยตรงของผู้ฟัง

5

ยืนยันความรู้ หรื อการตัดสินใจที่มีร่วมกัน
อีกรอบ

6

ยืนยันการตัดสินใจโดยอาศัยความรู้ ทวั่ ไป

7

ยืนยันความรู้ สกึ ทัว่ ๆไปอีกรอบ

8

ยืนยันประสบการณ์ที่มีร่วมกันในอดีต

9

ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาจากความทรงจา
ของผู้พดู

10 การเรี ยกร้ องความสนใจเพิ่มเติม

ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนุ่
ชาวไทย
กลาง

อัตราการเลือกตอบ
よね（49.27％） ＞ね（23.19％）

สูง

เหมือน/
ต่าง
เหมือน

よね（34.00％） ＞でしょう/その他（22.00％）

กลาง

よね（15.30％） ＜っけ（28.58％）

สูง

よね（20.54％） ＜っけ（36.36％）

กลาง

よね（24.46％） ＜でしょう（34.44％）

สูง

よね（32.39％） ＜でしょう（32.40％）

กลาง

よね（36.36％） ＞でしょう（35.35％）

สูง

よね（29.34％） ＜でしょう（46.66％）

กลาง

よね（29.12％） ＜ね（30.10％）

สูง

เหมือน
เหมือน
ต่าง
เหมือน

よね（24.14％） ＜じゃないか（33.33％）

กลาง

よね（34.04％） ＜ね（37.23％）

สูง

よね（36.89％） ＞ね（35.62％）

กลาง

よね（35.72％） ＜ね（39.80％）

สูง

よね（40.26％） ＞ね（29.87％）

กลาง

よね（29.29％） ＜でしょう（38.38％）

สูง

よね（29.63％） ＜でしょう（30.86％）

กลาง

よね（25.96％） ＞でしょう/っけ（25.00％）

สูง

ต่าง
ต่าง
เหมือน
ต่าง

よね（16.67％） ＜っけ（42.86％）

กลาง
สูง

よね（2.60％）

＜

よ（50.65％）

よね（0％）

＜

よ（50.77％）

เหมือน

สาหรับหน้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นกลางและชั
้
นสู
้ งมีแนวโน้ มที่จะ
เลือกใช้ ตา่ งกันได้ แก่หน้ าที่ในข้ อ 3, 4, 6, 7 และ 9 โดยในข้ อ 3 และ 4 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นสู
้ งมีแนวโน้ มที่จะใช้
「でしょう」 ในข้ อ 6 และ 7 ผู้เ รี ย นภาษาญี่ ปุ่ นชาวไทยชัน้ กลางมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ 「ね」และในข้ อ 9 ผู้ เ รี ย น
ภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นสู
้ งมีแนวโน้ มที่จะใช้ 「っけ」 ดังนันหน้
้ าที่ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนุ่
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［論文］แนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่

ชันกลางและชั
้
น้ สูงมีแนวโน้ มที่จะเลือกใช้ คาอื่นมากกว่า 「よね」นันเป็
้ นหน้ าที่ที่ผ้ สู อนควรสอนเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ในแต่ละหน้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
5.3 การนาปั ญหาไปปรับใช้ ในการเรียนการสอน
เมื่อนาผลการเปรี ยบเทียบการใช้ งานคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของชาวญี่ปนุ่ ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
น้
กลางและชันสู
้ งมาอ้ างอิงกับผลการสารวจระดับความสาคัญในการเรี ยนรู้ ซึ่งได้ จากแบบสอบถามชุดที่ 2 จะได้ ผลหน้ าที่
ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ที่จาเป็ นในการสอนดังตาราง 6(5)
ตาราง 6 สรุปผลความสาคัญในการเรี ยนคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ในแต่ละหน้ าที่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน้ าที่ของคาช่ วยท้ ายประโยค「よね」
ยืนยันข้ อมูลที่เรียกขึ ้นมาจากความทรงจาของผู้พดู
ยืนยันข้ อมูลผู้ฟังที่มาจากการสันนิษฐาน
ยืนยันการตัดสินใจโดยอาศัยความรู้ทวั่ ไป
ยืนยันความรู้ หรือ การตัดสินใจที่มีร่วมกันอีกรอบ
ยืนยันประสบการณ์ที่มีร่วมกันในอดีต
ยืนยันข้ อมูลที่เรียกขึ ้นมาจากความทรงจาของผู้พดู
ให้ ข้อมูลโดยไม่สนใจว่าผู้ฟังมีข้อมูล (การเรียกร้ องความ
สนใจของผู้ฟัง)
ยืนยันประสบการณ์โดยตรงของผู้ฟัง
ยืนยันความรู้สกึ ทัว่ ๆไปอีกรอบ
ให้ ผ้ ฟู ั งทาในบางสิ่ง (การเรียกร้ องความสนใจของผู้ฟัง)

ชาวญี่ปุ่นในกลุ่ม
สารวจ(ระดับ
ความสาคัญ%)
93.33%
86.67%
86.67%
80%
80%
73.33%

ผู้เรี ยน
ภาษาญี่ปุ่น
ชาวไทยชัน้ สูง
×
×

×
×
×

ผู้เรี ยน
ภาษาญี่ปุ่นชาว
ไทยชัน้ กลาง
×
×
×
×
×


53.33%





46.67%
40%
33.33%

×

×


×
×

จากตาราง 6 พบว่าชาวญี่ ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหน้ าที่ที่ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ ปนควรมี
ุ่
ความ
เข้ าใจและใช้ เป็ นลาดับที่ 1 คือ “ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึน้ มาจากความทรงจาของผู้พดู ”(93.33%) , ลาดับที่ 2 คือ “ยืนยัน
ข้ อมูลผู้ฟังที่มาจากการสันนิษฐาน”(87.67%), ลาดับที่ 3 คือ “ยืนยันการตัดสินใจโดยอาศัยความรู้ ทัว่ ไป”(86.67%) ,
ลาดับที่ 4 คือ “ยืนยันความรู้ หรื อการตัดสินใจที่มีร่วมกันอีกรอบ”(80%), และ ลาดับที่ 5 คือ “ยืนยันประสบการณ์ ที่มี
ร่วมกันในอดีต”( 80%) แต่จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยกลั
ุ่
บพบว่า ในลาดับ ที่ 1, 2, 4 และ
5 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยมี
ุ่
แนวโน้ มที่จะเลือกใช้ คาอื่นมากกว่าคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ดังที่ได้ กล่าวไปในคาตอบ
ของคาถามในงานวิจยั ที่ 2 ดังนันเมื
้ ่อผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นกลาง
้
เข้ าสูช่ นสู
ั ้ งแล้ วก็ยงั คงมีแนวโน้ มที่จะเลือกใช้ คา
อื่นมากกว่าคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ในหน้ าที่เหล่านี ้เช่นเดิม ดังนันจึ
้ งควรมีการจัดการเรี ยนการสอน และ เน้ นย ้าให้
มากยิ่งขึ ้น ส่วนลาดับที่ 3 ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นกลางไม่
้
มีแนวโน้ มที่จะใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」แต่ผ้ เู รี ยน
ภาษาญี่ปนชาวไทยชั
ุ่
นสู
้ งมีแนวโน้ มที่จะใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」จากแนวโน้ มปั ญหาในการเลือกใช้ คาช่วยท้ าย
ประโยค「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยดั
ุ่
งกล่าว ผู้เขียนจึงได้ นาหลักการ Can-do มาประยุกต์เพื่อจะสามารถ
นาไปใช้ จดั การเรี ยนการสอนคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ได้ ดงั ตาราง 7
6. บทสรุ ป
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เป็ นหลักการที่เกิ ด ขึน้ จาก JF Standard 2010 โดยมีการแบ่งระดับความสามารถในการใช้
ภาษาญี่ ปนของผู
ุ่
้ เรี ยนออกเป็ น 6 ระดับ จากหลักการนี ้ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯได้ จดั ทา あきこ Can-do ขึ ้นโดย
กาหนดระดับของภาษาญี่ปนของสถานการณ์
ุ่
ในการสนทนาของแต่ละบท และกาหนดเป้าหมายว่าจะสามารถนาสิง่ ที่เรี ยน
ไปใช้ ทาสิง่ ใดได้ บ้าง จากจุดเด่นของ Can-do นี ้ผู้เขียนเห็นว่าหากมีการนามาประยุกต์ใช้ ในการสอน 「よね」ก็อาจเป็ น
วิธีหนึง่ ที่สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยได้
ุ่
การวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยมี
ุ่
แนวโน้ มที่จะเลือกใช้ คาช่วยท้ ายประโยค 「よね」ต่างจาก
เจ้ าของภาษาถึง 5 หน้ าที่จากทัง้ หมด 9 หน้ าที่ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ คาช่วยท้ าย
ประโยค「よね」ให้ มากยิ่งขึ ้นโดยใช้ หลักการ Can-do ดังตาราง 7และยกตัวอย่างประโยคจานวนมากขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」และคาลงท้ ายอื่นๆ
ตาราง 7 สรุป Can-do ของคาช่วยท้ ายประโยค「よね」
JF

Can-do

ลาดับ หน้ าที่ของคาช่ วยท้ ายประโยค「よね」
Can-do
ยืนยันข้ อมูลที่เรี ยกขึน้ มาจากความทรง สามารถพูดยืนยันสิ่งที่เรียกขึ ้นมาจากความทรงจาของตนเองได้
1
จาของผู้พดู
昨日、確か、キャベツを買ってきたよね。見つからないな。
สามารถถามยืนยันเพื่อนในสิ่งที่ตนเองเคลือบแคลงสงสัยได้
2 ยืนยันข้ อมูลผู้ฟังที่มาจากการสันนิษฐาน A：あの人、女みたいだけど、女じゃないよね。
B：分からないけど、きっと女だと思うよ。

3

ยื น ยั น การตั ด สิ น ใจโดยอาศั ย ความรู้ สามารถถามยืนยันกับเพื่อนถึงความคิดเห็นที่มีตอ่ เรื่องๆหนึ่งว่าตรงกับตนเองหรือไม่
A：どうだった？難しかったよね。
ทัว่ ไป
B：へぇ？そうなの？そんなに難しくないけど。

4
5

ยืนยันความรู้หรือการตัดสินใจที่มีร่วมกัน สามารถถามยืนยันในสิ่งที่ตนเองรู้มาว่าตรงกับสิ่งที่เพื่อนรู้มาหรือไม่
อีกรอบ
君に彼女ができたよね。信じられないよね。
สามารถถามยืนยันเพื่อนในสิ่งที่เคยพูดคุยกันไว้ ในอดีตได้
ยืนยันประสบการณ์ที่มีร่วมกันในอดีต
A：勉強は大変だと言ってたよね。B：ええ。
A：最近はどう？

B：最近はもう大丈夫だよ。

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ถึงแม้ ชาวญี่ ปนในกลุ
ุ่
่มสารวจจะเป็ นกลุม่ คนที่เรี ยนเฉพาะทางทางด้ านการสอนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ประเทศ
ญี่ปนก็
ุ่ ตาม แต่ในเชิงปริ มาณนันอาจยั
้
งไม่เพียงพอและยังไม่สมดุลกับกลุม่ ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเท่
ุ่
าที่ควร ดังนันใน
้
การวิจยั ครัง้ ต่อไปผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีการจัดหาจานวนชาวญี่ปนในกลุ
ุ่
ม่ สารวจให้ มากขึ ้นเพื่อที่จะนามาเปรี ยบเทียบกับ
ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเพื
ุ่
่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ในเรื่ องทานองเสียง ดังที่อษั ฎายุทธ ชู
ศรี (2011) ได้ กล่าวถึงความแตกต่างทางเพศในการเลือกใช้ ทานองเสียงสูง-ต่าของคาช่วย「ね」เอาไว้ หากวิเคราะห์เรื่ อง
ทานองเสียงคาช่วยท้ ายประโยค「よね」ที่แตกต่างตามเพศต่อไป ก็จะได้ นาผลลัพธ์ที่ได้ มาพัฒนาการสอนให้ เหมาะสม
กับผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
เชิงอรรถ
(1) งานวิจยั ชิน้ นี ้ปรับปรุ งจากสารนิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท เรื่ อง “การใช้ คาลงท้ าย「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาว
ุ่
ไทย” โดยพรรัมภา เจริ ญศิริ ภายในการดูแลของอ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ในหลักสูตรภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นภาษาต่างประเทศ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
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［論文］แนวโน้ มการใช้ คาช่วยท้ ายประโยค「よね」ของผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทย
ุ่

(2) 必須/任意 คือตัวที่แสดงให้ เห็นว่า คาช่วยท้ ายประโยค「よね」มีความจาเป็ นหรื อไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในแต่ละหน้ าที่
(3) ในแบบสอบถามแสดงรูป「でしょう」เป็ น「でしょ」
(4) ในแบบสอบถามข้ อที่ 10 มีข้อผิดพลาดคือ ไม่ได้ ใส่ตวั เลือกคาช่วย「ね」ซึ่งมีหน้ าที่ “การเรี ยกร้ องความสนใจของ
ผู้ฟัง” เช่นเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเลือกตอบ「よ」มากที่สดุ
(5) ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ลาดับข้ อคาถามในแบบสอบถาม,  หมายถึง ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกตอบ「よね」
ในคาถามแต่ละข้ อ, ×หมายถึง ผู้เรี ยนภาษาญี่ปนชาวไทยเลื
ุ่
อกตอบคาตอบอื่นนอกเหนือจาก「よね」
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