国際交流基金バンコク日本文化センター

日本語教育紀要

第 11 号（2014 年）

การสอนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง
สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
1. บทนา
หากกล่าวถึงการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนในประเทศไทย
ุ่
กล่าวได้ วา่ โดยส่วนใหญ่จะเริ่ มต้ นจากการเรี ยน
ตัวอักษรฮิรางานะ จากการสารวจของ Japan Foundation เมื่อปี ค.ศ.2009 พบว่าสาเหตุสาคัญประการหนึง่ ที่ผ้ เู รียนชาว
ไทยเลือกเรี ยนภาษาญี่ปนคื
ุ่ อชอบตัวอักษรญี่ปนุ่ อีกทังในปั
้ จจุบนั สามารถพบเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปนได้
ุ่ จากบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อสลากสินค้ าที่จาเป็ นต้ องใช้ ในชีวิตประจาวัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนชาวไทยแม้ แต่กลุม่ ทีเ่ ลือกเรียนภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นวิชาเลือกซึ่ งใน
ชัว่ โมงเรี ยนอาจไม่มคี วามจาเป็ นต้ องเรียนตัวอักษรคานะ กลับแสดงความประสงค์ที่จะเรี ยนตัวอักษรคานะกันเป็ นจานวน
มาก (ประภา แสงทองสุข และคณะ 2010) จากสภาพการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ผู้เรียนชาวไทยให้ ความสนใจ
ตัวอักษรภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างมาก แต่ผ้ เู รี ยนชาวไทยก็ประสบปั ญหาในการเรี ยนตัวอักษรเช่นเดียวกันกับผู้เรี ยนชาติอื่นๆ
เนื่องจากตัวอักษรฮิรางานะมีรูปร่างแตกต่างจากตัวอักษรไทย อีกทังผู
้ ้ เรี ยนยังต้ องจดจาให้ ได้ ภายในระยะเวลาอันจากัด
แม้ ตวั อักษรฮิรางานะจะเป็ นสิง่ ทีผ่ ้ เู รี ยนชื่นชอบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ในสภาพความเป็ นจริ ง การเรียนและจดจาตัวอักษรฮิรา
งานะให้ ได้ ภายในระยะเวลาอันสันก็
้ เป็ นปั ญหาที่สร้ างความหนักใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะของผู้เรี ยนในปั จจุบนั ซึง่ มีความหลากหลายมากขึ ้น กล่าวคือ มีทงผู
ั ้ ้ เรี ยนทีเ่ ป็ นนักเรียน นิสติ นักศึกษาซึง่ ศึกษา
ภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นวิชาเอก วิชาเลือกเสรี นักเรี ยนระดับประถมศึกษาหรื อระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่เรี ยนในชัว่ โมงกิจกรรม
ชมรม เป็ นต้ น จึงทาให้ ความจาเป็ นในการเรี ยนตัวอักษรแตกต่างกันไป แต่ผ้ เู รี ยนส่วนใหญ่ก็อยากเรี ยนตัวอักษรเนื่องด้ วย
ความชอบ แม้ ความยากลาบากในการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะจะเป็ นปั ญหาสาคัญที่ทงผู
ั ้ ้ สอนและผู้เรี ยนต่างตระหนักถึง
แต่บอ่ ยครัง้ ที่ผ้ สู อนผลักภาระในการจาทังหมดให้
้
กบั ผู้เรี ยนฝ่ ายเดียว ถึงแม้ ผ้ เู รียนจะมีความสนใจตัวอักษรภาษาญี่ปนมาก
ุ่
เพียงใดก็ตาม แต่การจาตัวอักษรฮิรางานะซึง่ เป็ นอักษรแสดงเสียงจานวน 46 ตัวให้ ได้ ในระยะเวลาอันสันนั
้ บเป็ นเรื่ องที่
ลาบากเนื่องจากไม่มีความหมายหรื อหลักใดๆ ในการช่วยจา วิธีคิดเชื่อมโยงเป็ นวิธีเชื่อมโยงเสียงและภาพในความรู้เดิม
เข้ ากับความรู้ใหม่ของผู้เรี ยน ดังนัน้ การใช้ วิธีคิดเชื่อมโยงในการสอนตัวอักษรฮิรางานะจึงเป็ นทางเลือกที่นา่ สนใจที่น่ าจะ
ตอบสนองความต้ องการและความหลากหลายของผู้เรียนภาษาญี่ปนชาวไทยในปั
ุ่
จจุบนั ได้
บทความนี ้เป็ นการสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนชาวไทยซึง่ เรียนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยงเพื่อศึกษา
ว่าการเรี ยนรู้ด้วยวิธีนี ้ช่วยลดภาระของผู้เรี ยนในการจาเสียงของตัวอักษรได้ หรื อไม่ อย่างไร
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การเรี ยนรู้ ด้วยวิธีคิดเชื่อมโยง (association method) พัฒนามาจากวิธีใช้ คาสาคัญ (keyword method) ซึ่งเป็ น
กลยุทธ์ ในการจาที่สาคัญวิธีหนึ่งในการเรี ยนภาษาต่างประเทศ (Oxford 1990) วิธีนี ้เป็ นการเชื่อมโยงความรู้ ใหม่เข้ ากับ
ความรู้ เดิมโดยใช้ เสียงและภาพในความรู้ เดิม เข้ ามาเพื่อช่วยลดภาระการทางานของสมองและนาไปสู่การจดจาที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
Quackenbush and Ohso (1983) จัดทาหนังสือ Hiragana in 48 minutes เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และ
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จดจาอักษรฮิรางานะได้ เร็ วขึ ้น หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือเรี ยนอักษรคานะเล่มแรกที่นาเสนอด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง แนวคิดทีใ่ ช้
ในหนังสือเล่มนี ้มีชื่อว่า วิธีคิดเชื่อมโยงภาพกับเรื่ องราว (IS 連想法) โดยอักษร I ย่อมาจาก Image (ภาพ) และ S ย่อมา
จาก Story (เรื่ องราว) นัน่ คือเป็ นการสอนตัวอักษรในระยะเวลาสันๆ
้ โดยใช้ การคิดเชื่อมโยงภาพกับเรื่ องราวเข้ าด้ วยกัน ใน
ส่วนภาพ จะเลือกใช้ ภาพของคาศัพท์ที่มเี สียงต้ นใกล้ กบั เสียงตัวอักษรคานะนัน้ โดยใช้ รูปภาพแสดงคาศัพท์ และสร้ าง
เรื่ องราวเป็ นประโยคเพื่อบรรยายภาพนัน้ เช่น ในการสอนอักษรฮิรางานะ ตัวอักษร あ ให้ กบั ผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาที่หนึง่ จะมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) นาคาว่า antenna (เสาอากาศ) ซึง่ มีเสียงต้ นใกล้ กบั คาว่า あ มาใช้ เป็ นคาสาคัญ โดยแต่ง
ประโยคเป็ นเรื่ องราวว่า The antenna is out of order because the wire is disconnected. (เสาอากาศใช้ ไม่ได้ เพราะ
สายลวดขาด) 2) ในการจัดทาบัตรคา จะเขียนตัวอักษร あ ไว้ ที่ด้านหน้ าของบัตรคา ด้ านหลังจะเป็ นรูปตัวอักษร あ ซ้ อน
อยูบ่ นภาพเสาอากาศดังภาพที่1 3) ผู้สอนนาภาพและเรื่ องราวตามประโยคที่เตรี ยมไว้ อธิบายผู้เรี ยน ผู้เรี ยนจะจา
ตัวอักษร あ โดยเชื่อมโยงเรื่ องราวและภาพของเสาอากาศเข้ ากับรูปร่างของตัวอักษร あ และจาเสียงต้ นของคาว่า antenna
ซึง่ เป็ นคาที่ผ้ เู รี ยนรู้จกั อยูแ่ ล้ ว การสอนตัวอักษรอีก 45 ตัว ก็จะใช้ ภาพและเรื่ องราวในการสอน โดยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถจา
เสียงอ่านของตัวอักษรทังหมดได้
้
ภายในเวลาไม่ถึง 50 นาที

ภาพที่1 รูปตัวอักษร あ ซ้ อนอยูบ่ นภาพเสาอากาศ (Quackenbush and Ohso1983)
และเพื่อค้ นหาประสิทธิผลว่าสือ่ การสอนชุดนี ้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรี ยนอย่างไร カ ッ ケ ン ブ ッ シ ュ 他
(1989) ทดลองสอนตัวอักษรฮิรางานะให้ กบ
ั ผู้เรี ยน 2 กลุม่ โดยใช้ วธิ ีการสอนที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ วิธีคิดเชื่อมโยงกับ
วิธีการใช้ การ์ ดทีม่ ีสชี ่วยแยกแยะเสียง ใช้ ระยะเวลาในการสอน 50 นาทีเท่ากันและมีลาดับการสอนเหมือนกัน กล่าวคือ เริ่ม
จากแนะนาตัวอักษรฮิรางานะ จากนันสอนตั
้
วอักษรและให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝน ผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ต้ องเข้ ารับการทดสอบรวม 3
ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 ก่อนเข้ าเรี ยน เป็ นการทดสอบโดยให้ ผ้ เู รียนฟั งเสียงอ่านของตัวอักษรฮิรางานะแล้ วเขียนตอบเป็ นอักษร
โรมัน ครัง้ ที่ 2 ทดสอบด้ วยวิธีเดียวกันทันทีหลังจากเรี ยนจบ ครัง้ ที่ 3 ทดสอบหลังจากเรียนผ่านไปแล้ ว 4 วัน โดยให้ ผ้ เู รี ยน
จับคูเ่ สียงกับตัวอักษรฮิรางานะ ผลปรากฏว่าไม่พบความแตกต่างจากผลการทดสอบครัง้ ที่ 1 และ2 ของผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่
แต่กลุม่ ผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยงทาคะแนนได้ สงู กว่าอีกกลุม่ ในการทดสอบครัง้ ที่ 3
จากความเป็ นมาดังกล่าวนี ้ ทาให้ เกิดความพยายามในการผลิตหนังสือเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง
ขึ ้นมากมาย(1) และเกิดงานวิจยั เพื่อค้ นหาประสิทธิผลของวิธีนี ้ในเวลาต่อมา ไม่วา่ งานใดต่างก็มงุ่ ค้ นหาประสิทธิผลของการ
สอนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง เมื่อดูจากผลการวิจยั
มีทงงานวิ
ั้
จยั ที่พบประสิทธิผลในทันทีหลังการเรี ยน
(Matsunaga 2003, 梅田他 2008) และงานวิจย
ั ที่พบประสิทธิผลหลังจากนัน้ (カッケンブッシュ他 1989) จาก
ผลการวิจยั เหล่านี ้คงพอยืนยันได้ วา่ การสอนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีนี ้น่าจะมีประสิทธิผลที่ดีกบั ผู้เรี ยนในระดับหนึง่ ซึง่
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น่าจะเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการนามาใช้ สอนผู้เรี ยนชาวไทยได้ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้จึงมีคาถามในการวิจยั ว่าวิธีคิดเชื่อมโยง
ช่วยลดภาระในการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะให้ กบั ผู้เรี ยนชาวไทยได้ หรื อไม่ อย่างไร
3. การสอนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคดิ เชื่อมโยง
3.1 สื่อการสอนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคดิ เชื่อมโยงสาหรับผู้เรียนชาวไทย
การสอนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยงคือการนาเสียงต้ นของคาศัพท์ที่ผ้ เู รี ยนคุ้นเคยมาเชื่อมโยงกับเสียง
ของตัวอักษรฮิรางานะและใช้ ภาพและเสียงของคาศัพท์นนเป็
ั ้ นตัวช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจาเสียงอ่านของตัวอักษรฮิรางานะได้ ง่าย
ขึ ้น หนังสือและสื่อที่จัดทาขึ ้นด้ วยวิธีนี ้โดยส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นสาหรับผู้เรี ยนที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ซึ่งเนือ้ หา
บางส่วนอาจไม่เหมาะกับผู้เรี ยนชาวไทย ในปี ค.ศ.2011 คณาจารย์ของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ ได้ ผลิตหนังสือพร้ อม
บัตรภาพช่วยจาตัวอักษรฮิรางานะสาหรับผู้เรี ยนชาวไทยโดยนาเอาหลักการวิธีคดิ เชื่อมโยงมาใช้ หนังสือเล่มนี ้มีชื่อว่า “ฮิระ
งะนะเรี ยนสบายไสตล์โคะฮะรุ” หรื อ『こはるといっしょに ひらがなわぁ～い』โดยเลือกใช้ คาในภาษาไทยที่
มีเสียงต้ นใกล้ กบั เสียงตัวอักษรฮิรางานะและใช้ รูปภาพแสดงคาศัพท์ในภาษาไทย เช่น ในการสอนตัวอักษร あ・い・
う・え จะนาเสนอดังภาพที่ 2 ซึง่ ให้ คาบรรยายไว้ วา่ あ อะ ถูกงูรัดเลยร้ อง อ๊ ะ い อิ กินจนอิ่ม う อุ อุ้มลูกน้ อย え เอะ
เอนตัว กลุม่ เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี ้คือนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาซึง่ ศึกษาภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นวิชาเลือก ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา สือ่ การสอนชุดนี ้ได้ รับความนิยมอย่างมากในระดับมัธยมศึกษาแต่ยงั ไม่เป็ นที่แพร่หลายในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจยั
คิดว่าสือ่ ชุดนี ้ถือเป็ นทางเลือกใหม่ที่นา่ จะช่วยลดภาระในการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะให้ กบั ผู้เรี ยนได้ จึงได้ ลองนาบัตรภาพ
ตัวอักษรฮิรางานะชุดนี ้มาใช้ ในการสอนนักศึกษาที่เริ่ มเรี ยนภาษาญี่ปนุ่

ภาพที่ 2 ตัวอย่างอักษรในฮิระงะนะเรี ยนสบายไสตล์โคะฮะรุ (プラパー他 2011)
3.2 การสอนตัวอักษรฮิรางานะในวิชาภาษาญี่ปุ่นขัน้ พืน้ ฐาน
วิชา ญ.171 หรื อ วิชาภาษาญี่ ปุ่น 1 เป็ นวิชาภาษาญี่ ปนขั
ุ่ นพื
้ ้นฐานของภาควิชาภาษาญี่ ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของวิชาคือเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ
และใช้ คาทักทาย สานวนรูปประโยคพื ้นฐานติดต่อสือ่ สารเป็ นภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรี ยนการสอน
ที่ผ่านมาจะใช้ เวลาประมาณ 4 คาบ (รวม 6 ชั่วโมง) สาหรั บการสอนตัวอักษรฮิ รางานะและเสียงในภาษาญี่ ปุ่น แต่
เนื่องจากความหลากหลายของผู้เรี ย น ทาให้ ใ นช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา นัก ศึกษาที่ลงทะเบี ยนเรี ยนวิช านีป้ ระกอบด้ ว ย
นักศึกษาที่มีพื ้นฐานความรู้ เกี่ยวกับภาษาญี่ปนในระดั
ุ่
บต่างๆ กล่าวคือ มีทงผู
ั ้ ้ ที่ไม่เคยศึกษาภาษาญี่ปนมาก่
ุ่
อน ผู้ที่เคย
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เคยศึกษาในสถาบันสอนภาษาเอกชน เคยศึกษาด้ วยตนเอง ฯลฯ จากความหลากหลาย
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ดังกล่าวนี ้ก่อให้ เกิดปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในตอนเริ่ มต้ นที่มีการสอนตัวอักษรฮิรางานะ
สาหรับผู้ที่เคยเรี ยนมาแล้ ว ช่วงเวลานันดู
้ จะเป็ นช่วงเวลาที่นา่ เบื่อ แต่สาหรับผู้ที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน การจดจาตัวอักษรฮิรา
งานะให้ ได้ ในระยะเวลาอันจากัดและในสภาพแวดล้ อมที่มีเพื่อนร่ วมชันหลายคนจ
้
าเสียงอ่านและเขียนตัวอักษรได้ อย่าง
คล่องแคล่วแล้ วนันเป็
้ นภาวะที่สร้ างความกดดันให้ กบั ผู้เรี ยนเป็ นอย่างยิ่ง จากสภาวการณ์ ดงั กล่าวเมื่อผู้วิจัยมีโอกาสได้
รับผิดชอบสอนวิชานี ้ ผู้วิจัยจึงนาบัตรภาพซึ่งจัดทาขึ ้นด้ วยวิธีคิดเชื่อ มโยงสาหรับผู้เรี ยนชาวไทยมาทดลองใช้ พร้ อมทัง้
สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาว่าวิธีคิดเชื่อมโยงช่วยลดภาระในการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะได้ หรื อไม่ อย่างไร
3.3 การดาเนินการสอนและขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ บตั รภาพตัวอักษรฮิรางานะซึง่ จัดทาขึ ้นจากหลักการของวิธีคิดเชื่อมโยงโดย プラパー他 (2011) สอน
นักศึกษาจานวน 47 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา ญ.171 ภาคเรียนที่ 1/2555 โดยผู้วิจยั สอนในคาบแรกตามลาดับการสอน
ในตารางที่ 1 กล่าวคือ เริ่มจากอธิบายระบบเสียงในภาษาญี่ปนุ่ จากนันใช้
้ บตั รภาพชุดนี ้สอนตัวอักษรฮิรางานะไป
ตามลาดับจนครบ 46 ตัวอักษร หลังจากนันให้
้ ทาแบบทดสอบใช้ เวลาประมาณ 20 นาที โดยให้ เขียนเสียงอ่านของ
ตัวอักษรฮิรางานะเป็ นภาษาไทย ตัวอักษรฮิรางานะที่ปรากฏในแบบทดสอบจะเรี ยงลาดับแบบสุม่ เมื่อทาแบบทดสอบเสร็ จ
แล้ ว ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาทาแบบสอบถาม เป็ นการสอบถามประวัติการศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรี ยนเสียงอ่านตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง นอกจากนี ้ ยังสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพิ่มเติมโดยการ
สัมภาษณ์
ตารางที่ 1 ลาดับการสอนตัวอักษรฮิรางานะโดยใช้ บตั รภาพ
หัวข้ อ
จานวนเวลา
1.อธิบายระบบเสียงในภาษาญี่ปน
ุ่
10 นาที
2.สอนอักษร 46 ตัวโดยใช้ บต
ั รภาพช่วยจา
50 นาที
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลจากแบบทดสอบ
จากการสอบถามประวัตกิ ารศึกษาตัวอักษรฮิรางานะของนักศึกษา พบว่ามีผ้ ตู อบว่าเคยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะ
38 คน และไม่เคยเรี ยน 9 คน หากดูผลการทดสอบโดยแบ่งกลุม
่ ตามประวัติการศึกษาตัวอักษรฮิรางานะของนักศึกษา จะ
ได้ ผลดังภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่3 คะแนนของกลุม่ ที่เคยศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ
1) กลุม
่ นักศึกษาทีเ่ คยศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ

ภาพที่4 คะแนนของกลุม่ ที่ไม่เคยศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ
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นักศึกษาที่ทาคะแนนได้ 46 คะแนนเต็ม มีจานวน 24 คน ทาคะแนนได้ 45 คะแนน มีจานวน 5 คน ทาคะแนนได้
44 คะแนน มีจานวน 3 คน และทาคะแนนได้ 41 คะแนน 31 คะแนน 27 คะแนน 25 คะแนน 23 คะแนน และ 11 คะแนน
มีจานวนอย่างละ 1 คน
2) กลุม
่ นักศึกษาทีไ่ ม่เคยศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ

นักศึกษาที่ทาคะแนนได้ เกินครึ่ง มี 3 คน ได้ แก่ 45 คะแนน 31 คะแนน และ 24 คะแนน นักศึกษาทีเ่ หลืออีก 6 คน
ทาคะแนนได้ 14 คะแนน 10 คะแนน 8 คะแนน (2คน) 6 คะแนน และ 3 คะแนน ตามลาดับ
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า นักศึกษาที่เคยศึกษาตัวอักษรฮิรางานะจะทาคะแนนได้ ดี แต่ก็ยังมีบางคนที่ทา
คะแนนได้ ไม่ดีนกั และจากผลคะแนนของนักศึกษากลุม่ ที่ไม่เคยศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ จะเห็นได้ ว่าคะแนนสูงสุดและ
คะแนนต่าสุดที่นกั ศึกษาทาได้ มีความแตกต่างเป็ นอย่างมาก จากผลการทดสอบที่ได้ รับคงไม่สามารถนามากล่าวยืนยัน
ประสิทธิผลของการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยงนี ้ได้ นอกจากนี ้ หากจะกล่าวยืนยันประสิทธิผลของการเรี ยน
ตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง ก็ควรมีการเก็บข้ อมูลเปรี ยบเทียบผู้เรี ยน 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มที่เรี ยนด้ วยวิธีคิด
เชื่อมโยงกับกลุม่ ที่เรี ยนด้ วยวิธีอื่น ซึง่ ในงานวิจยั นี ้มีข้อจากัดในเรื่ องของสถานที่ และเวลาเรี ยน จึงไม่สามารถเก็บข้ อมูลใน
ลักษณะนันได้
้
4.2 ผลจากแบบสอบถาม
4.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง
จากแบบสอบถามทาให้ ทราบว่าประสบการณ์ การศึกษาตัวอักษรฮิ รางานะของนักศึกษาที่เรี ยนวิชานีม้ ีความ
หลากหลายเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ มีผ้ ทู เี่ คยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะ 38 คน และไม่เคยเรี ยน 9 คน สาหรับผู้ที่ตอบว่าเคย
เรี ยนตัวอักษรฮิรางานะ มีทงที
ั ้ ่เคยเรี ยนที่โรงเรี ยน สถาบันสอนภาษาเอกชน เรี ยนพิเศษตัวต่อตัว เรี ยนด้ วยตนเองโดยซื ้อ
หนังสือมาอ่านเอง และเรี ยนจากเว็บไซต์ และในจานวน 38 คน มีผ้ ทู ี่ตอบว่าเคยเรี ยนด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง 11 คน
และเมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคดิ เชื่อมโยงโดยให้ นกั ศึกษาเขียนตอบเอง
พบผลดังตารางที่ 2 นักศึกษาคนที่ 1 - 11 คือคนที่เคยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง คนที่ 12 - 38 คือคนที่
เคยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีอื่น และ คนที่ 39 - 47 คือคนที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคดิ เชื่อมโยง
คนที่
ความคิดเห็น
1
สนุก ช่วยให้ จาได้ แม่นยากว่าเดิม เหมาะสาหรับผู้ไม่มีพื ้นฐานทาให้ มีหลักการจาที่ ดีและไม่เครี ยด
2
จาตัวอักษรได้ งา่ ยขึ ้น
3
เข้ าใจอักษรฮิรางานะมากขึ ้น
4
ช่วยรื อ้ ฟื น้ ตัวอักษรบางตัวที่ลมื ไปหลังจากที่หา่ งจากวิชาภาษาญี่ปนมานาน
ุ่
5
สนุกดี แต่ไม่ควรนาตัวอักษรเสียงเหมือนกันมาใช้ เพราะจะทาให้ จาผิด
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6
7
8
9
10
11

เป็ นวิธีจาที่งา่ ยต่อการนาไปใช้ ทาให้ บรรยากาศการเรี ยนไม่นา่ เบือ่
น่าสนใจ คาศัพท์ภาษาไทยเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ทาให้ เข้ าใจได้ เร็วขึ ้นและมากขึ ้น
สนุกดี ทาให้ จาได้ มากขึ ้น
สนุกและช่วยให้ จาตัวอักษรได้
เทียบเสียงกับคาในภาษาไทยได้ ตรง และภาพน่ารักดี
การมีภาพประกอบทาให้ งา่ ยต่อการจา รู้สกึ สนุกและประทับใจในการเรี ยน

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

เวลาดูภาพทาให้ จาได้ งา่ ยขึ ้น
เป็ นวิธีสอนให้ จาที่ดี
สนุก
สนุก ช่วยจาได้ ดมี ากยิ่งขึ ้น แต่พอไม่มีรูปประกอบแล้ วยังลืมไปบ้ าง
จาได้ งา่ ยขึ ้น
สนุก ไม่นา่ เบื่อ
เป็ นการเรี ยนที่สนุกและมีประโยชน์มาก ช่วยให้ จาตัวอักษรได้ ง่ายขึ ้น
สนุก
จาได้ งา่ ยขึ ้น
ช่วยให้ จาได้ งา่ ยมากขึ ้น
สนุก จาได้ งา่ ย เข้ าใจได้ งา่ ยขึ ้น
สามารถใช้ ภาพช่วยในการจาตัวอักษรได้ มากขึ ้น
จาตัวอักษรได้ งา่ ยขึ ้น
ทาให้ ไม่ร้ ูสกึ เบื่อ สนุก และจาตัวอักษรได้ ดี
จาตัวอักษรได้ งา่ ยขึ ้น
มีทกั ษะทาให้ จาง่ายขึ ้น สนุกและเป็ นไอเดียทีเ่ ก๋มาก
ตลกดี คาบางคาทาให้ นกึ ถึงเรื่ องขาๆ ของตัวเอง
สนุก จาง่ายขึ ้น ชอบรูปภาพ
สนุกและจาได้ งา่ ยขึ ้น
ช่วยให้ จาได้ งา่ ยขึ ้น
ทาให้ จาง่ายขึ ้น
สนุก ภาพประกอบทาให้ จาง่ายขึ ้น
--มีความสนุกสนาน ใช้ รูปภาพประกอบทาให้ จาง่าย
สนุก ได้ หลักในการจาตัวอักษรทีด่ ีกว่าที่เคยจา ทาให้ เวลาเจอไม่ต้องนึกนานเหมือนเมื่อก่อน
สนุกดี มีความคิดสร้ างสรรค์ในการทาดี
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38

สนุก การเชื่อมโยงเสียงในภาษาไทยกับภาษาญี่ปนท
ุ่ าให้ จาได้ งา่ ยขึ ้น ภาพประกอบทาให้ ง่ายต่อการจา

39
40
41
42
43
44
45
46
47

สนุก
จาง่ายขึ ้น
ภาพทาให้ จาได้ ง่ายขึ ้นดี
จาตัวอักษรง่ายขึ ้นเมื่อมีภาพประกอบ
สนุกและช่วยทาให้ จาง่ายขึ ้น
จาได้ งา่ ยขึ ้นเมื่อมีภาพประกอบ
จาตัวอักษรได้ งา่ ยขึ ้น และทาให้ มีเทคนิคในการจามากขึ ้น
มีความสุขกับการเรียน จากที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ ปนเลย
ุ่
สามารถออกเสียงตัวอักษรได้ ง่ายและรวดเร็ วขึ ้น
สนุก แต่ยงั จาตัวอักษรไม่คอ่ ยได้ ถ้าไม่ดรู ูป

ผู้วิจยั นาคาตอบที่ได้ รับมาวิเคราะห์ตามโมเดล ARCS ของ Keller (1983) ซึง่ ประกอบด้ วยด้ านความสนใจ
(Attention) ด้ านความเชื่อมโยง(Relevance) ด้ านความมัน่ ใจ(Confidence) และด้ านความพึงพอใจ(Satisfaction)
สาเหตุที่ผ้ วู จิ ยั เลือกใช้ โมเดลนี ้ เนื่องจากโมเดลนี ้เป็ นโมเดลทีร่ ้ ูจกั กันดีและใช้ กนั อย่างแพร่หลายในการเรี ยนการสอน อีกทัง้
โมเดลนี ้ยังเป็ นรากฐานของทฤษฎีด้านแรงจูงใจ ซึง่ การนาวิธีคิดเชื่อมโยงมาใช้ ในการสอนตัวอักษรฮิรางานะน่าจะเป็ นการ
เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนให้ กบั ผู้เรี ยนได้ จากการวิเคราะห์พบผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีคิดเชื่อมโยง
A:Attention
ภาพน่ารัก(2) น่าสนใจ(1) มีประโยชน์(1) สร้ างสรรค์(1)
ด้ านความสนใจ
R:Relevance
เชื่อมโยงเสียงในภาษาไทยกับภาษาญี่ปน(
ุ่ 2) คาที่นามาใช้ เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั (2)
ด้ านความเชื่อมโยง
C:Confidence
จาง่าย(32) เข้ าใจง่าย(3) ไม่เครียด(1)
ด้ านความมัน่ ใจ
S:Satisfaction
สนุกสนาน(24) รู้สกึ ดีกบั การเรียนภาษาญี่ปน(
ุ่ 2)
ด้ านความพึงพอใจ
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือจานวนคนที่ตอบ
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ วา่ 1)ด้ านความสนใจ บัตรภาพชุดนี ้ซึง่ จัดทาขึ ้นจากวิธีคิดเชื่อมโยงช่วยเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนอยาก
รู้อยากเห็นและเกิดความสนใจในการเรี ยน การนาเสียงในภาษาไทยและภาพที่ผ้ เู รียนคุ้นเคยมาเชื่อมโยงเข้ ากับ ตัวอักษร
ฮิรางานะช่วยกระตุ้นความสนใจ ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ อยากเรี ยนมากกว่าการนาบัตรตัวอักษรซึง่ มีเพียงข้ อมูลใหม่มาใช้ ในการ
สอน 2)ด้ านความเชื่อมโยง การเชื่อมโยงเสียงในภาษาไทยซึง่ เป็ นสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนคุ้นเคยเข้ ากับเสียงในกับภาษาญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ น
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ข้ อมูลใหม่สาหรับผู้เรียนช่วยให้ จดจาตัวอักษรได้ เร็วขึ ้น และการใช้ คาศัพท์และภาพทีเ่ ป็ นสิง่ ที่ใกล้ ตวั ผู้เรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนรู้ตวั อักษรด้ วยการเชื่อมโยงคาศัพท์ ภาพ และเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน สอดคล้ องกับหลักการ วัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัตรภาพที่เป็ นลักษณะเด่นของการสอนด้ วยวีธีคดิ เชื่อมโยง
ซึง่ จะช่วยส่งผลให้ ผ้ เู รียนเรี ยนตัวอักษรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีหลักในการจาและประสบผลสาเร็ จในการเรี ยน 3)ด้ านความมัน่ ใจ จากการใช้ เสียงในภาษาไทยและ
ภาพประกอบช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนจาอักษรฮิรางานะได้ งา่ ยดังจะเห็นได้ จากคาตอบในตาราง ซึง่ สิง่ นี ้สามารถยืนยันได้ วา่ วิธีคดิ
เชื่อมโยงช่วยลดภาระในการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะให้ กบั ผู้เรี ยนได้ นอกจากนี ้ เมื่อผู้เรี ยนได้ สมั ผัสความรู้สกึ ของการ
ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนจะทาให้ ตวั ผู้เรี ยนเกิดความมัน่ ใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไปได้ 4)ด้ านความพึงพอใจ
วิธีนี ้ทาให้ เกิดความสนุกสนานในการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ พึงพอใจและเรียนอย่างมีความสุข เป็ นการเสริ มแรงในทางบวก
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ซึง่ เหมาะกับชันเรี
้ ยนที่ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์การศึกษาภาษาญี่ปนที
ุ่ ห่ ลากหลาย
นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษากลุม่ ทีเ่ คยเรี ยนและไม่เคยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะจานวนกลุม่ ละ 5 คน รวม
10 คน ภายหลังจากการเรี ยนด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยงเป็ นเวลาหนึง่ เดือน โดยถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยน
ตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง ผู้ที่เคยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะมาก่อนจานวน 3 คน กล่าวว่าในระหว่างที่เรี ยนด้ วยวิธี
คิดเชื่อมโยง เกิดการเปรี ยบเทียบกับวิธีที่เคยเรียนมาก่อนหน้ า คิดว่าวิธีนี ้ดีกว่า เนื่องจากสนุกสนาน ประหยัดเวลา และที่
สาคัญช่วยให้ จาตัวอักษรได้ ง่าย และผู้ที่ไม่เคยเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะมาก่อนจานวน 5 คน กล่าวว่าที่สามารถจา
ตัวอักษรฮิรางานะได้ เร็ วก็เพราะวิธีคิดเชื่อมโยง เวลาเห็นตัวอักษรจะนึกถึงคาศัพท์ในภาษาไทยและภาพที่อาจารย์สอนใน
ห้ อง ทาให้ จาได้ เร็วขึ ้น ซึง่ ข้ อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ทาให้ สามารถสรุปได้ วา่ การเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะ
ด้ วยวิธีคดิ เชื่อมโยงนี ้ช่วยลดภาระของผู้เรี ยนได้ โดยคาศัพท์ในภาษาไทยและภาพที่ผ้ เู รี ยนคุ้นเคยสามารถเป็ นหลักในการ
จาให้ กบั ผู้เรี ยน
4.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรภาพที่จดั ทาขึน้ สาหรับผู้เรียนชาวไทย
พร้ อมกับการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรียนตัวอักษรฮิรางานะด้ วยวิธีคิดเชื่อมโยง ผู้วจิ ยั ได้
สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับตัวอักษรที่ภาพและคาศัพท์ในภาษาไทยเป็ นประโยชน์ตอ่ การจา กล่าวคือ ช่วยทาให้ จาง่าย โดย
ให้ เขียนตอบคนละ 5 ตัวอักษร พบผลดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คดิ ว่าตัวอักษรฮิรางานะแต่ละตัวจาง่าย
คาตอบที่ได้ รับมีความหลากหลายดังการกระจายตัวของจานวนในภาพที่ 5 ตัวอักษรที่นกั ศึกษาตอบว่าจาได้ ง่ายใน
3 อันดับแรกคือตัวอักษร あ (ร้ อยละ42.6) ตัวอักษร い (ร้ อยละ27.7) และตัวอักษร か (ร้ อยละ21.3) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุ
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จากลาดับในการสอนรวมอยูด่ ้ วย เนื่องจากตัวอักษรดังกล่าวอยูใ่ นลาดับต้ นๆ จึงง่ายแก่การจดจา นอกจากนี ้ นักศึกษายังมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากเป็ นไปได้ อยากให้ มีการปรับ ปรุ งคาศัพท์ในภาษาไทยที่นามาใช้ เชื่อมโยงกับตัวอักษร お
และ を เนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ เชื่อมโยงตัวอักษรทังสองใช้
้
คาเดียวกัน คือคาว่า “โอ๊ ะ” ซึง่ เป็ นคาอุทานในภาษาไทย (ดูภาพ
ที่ 6 お โอ๊ ะ เกือบเหยียบ を โอ๊ ะ น ้าเย็น) จึงทาให้ แยกแยะความแตกต่างได้ ยาก

ภาพที่ 6

お โอ๊ ะ เกือบเหยียบ กับ を โอ๊ ะ น ้าเย็น

ในส่วนของภาพ บางคนเห็นภาพของ ふ ขนมถ้ วยฟู แล้ วนึกถึงคัพเค้ กซึง่ ได้ รับความนิยมในตอนนี ้มากกว่าที่จะนึก
ถึงขนมถ้ วยฟู จึงไม่สามารถเชื่อมโยงภาพที่เห็นให้ เข้ ากับเสียง ふ ได้ แม้ จะเป็ นความคิดเห็นเพียงส่วนน้ อย แต่ก็เป็ นข้ อคิด
ทีเ่ ป็ นประโยชน์และน่าสนใจสาหรับการจัดทาบัตรภาพในคราวต่อไป
5. สรุ ปผล
จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่าวิธีคิดเชื่อมโยงสามารถลดภาระในการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะให้ กบั ผู้เรี ยนได้
เนื่องจากวิธีนี ้ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ สนุกสนานในการเรี ยน มีหลักช่วยในการจาตัวอักษร ทาให้ จาง่ าย เข้ าใจง่าย รวมทังส่
้ งผลให้
ผู้เรี ยนรู้ สกึ ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่แรงจูงใจในการเรี ยนขันต่
้ อไป และจากการที่ผ้ เู รี ยนรู้ จกั วิธีคิด
เชื่อมโยงซึง่ เป็ นกลยุทธ์การจาผ่านการเรี ยนตัวอักษรฮิรางานะ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั นากลยุทธ์นี ้ไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการ
เรี ยนขันต่
้ อไปโดยผู้สอนอาจแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ กลยุทธ์ อื่นที่เป็ นประโยชน์ในการเรี ยนภาษาต่างประเทศให้ กบั
ผู้เรี ยน
นอกจากนี ้ การนาวิธีคิดเชื่อมโยงไปใช้ ในการสอนตัวอักษรคาตาคานะก็เป็ นสิง่ ที่นา่ สนใจและควรทาการศึกษา
ต่อไปว่าจะมีประสิทธิผลช่วยลดภาระในการจาตัวอักษรให้ แก่ผ้ เู รียนได้ หรื อไม่ อย่างไร
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