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Abstract 

The kanji alphabet is complex in terms of visual codes, phonological codes, semantic 

codes, and application, all which are a major obstacle to Thais who are learning Japanese. 

However, there have been few research works addressing the problem of learning about the 

kanji alphabet. The purpose of this research was as follows: 1) to study the proficiency and 

cognition of the meanings of kanji words among elementary Thai Japanese learners, and 2) to 

study the problem of learning kanji words and provide some guidelines for efficient learning 

about kanji for elementary Thai Japanese learners. As experimental research, it was 

conducted on 30 samples, whose Japanese proficiency level was N4. These samples were 

provided with a naming task and translation task The data collected included the time they 

spent doing these tasks, as well as  their task scores; the data were analyzed using t-test, 

analysis of variance, and percentage. The results from this research showed that 1) the 

elementary Thai Japanese learners were less cognizant of, and took more time to become 

cognizant of, kanji words than hiragana words, at the statistical significance level of 0.05, and 

2) if they knew the pronunciation of kanji words, they were more cognizant of, and took less 

time to become cognizant of, their meanings than words that did not come with 

pronunciation, at the statistical significance level of 0.05. This revealed that the elementary 

Thai Japanese learners understood the meaning of kanji words by means of phonological 

coding. Nonetheless, the failure to associate the shapes of kanji words with their 

pronunciation became an obstacle to the cognition of word meanings. 
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กระบวนการในการรับรู้ความหมายค าศัพท์คันจิของผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นขัน้ต้นชาวไทย 
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บทคัดย่อ 

 
อกัษรคนัจิมีความซบัซ้อนของข้อมลูทัง้ทางด้านรูปร่าง , เสียง,ความหมายและการน าไปใช้ ซึง่เป็น

อปุสรรคส าคญัตอ่การเรียนอกัษรคนัจิของผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทย แตง่านวิจยัท่ีหยิบยกปัญหาการเรียน

ตวัอกัษรคนัจิมีจ านวนน้อย  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  1)ศกึษาความสามารถและกระบวนการ ใน

การรับรู้ความหมายของค าศพัท์คนัจิของผู้ เรียนภาษาญ่ี ปุ่ นขัน้ต้นชาวไทย 2) ศกึษาปัญหาการเรียน

ค าศพัท์คนัจิและเสนอแนะแนวทางการเรียนค าศพัท์คนัจิท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกบัผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ น

ขัน้ต้นชาวไทย  การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ใช้แบบทดสอบการออกเสียง (naming task) และการ

แปล (translation task)  กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้นท่ีสอบผา่นความสามารถทาง

ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั N4 จ านวน 30 คน   เก็บ ข้อมลูระยะเวลาและความถกูต้องในการท าแบบทดสอบ    

วิเคราะห์ผลโดยใช้การทดสอบที  การวิเคราะห์ความแปร ปรวน  และคา่ร้อยละ  ผลการศกึษาพบวา่ 1.

ผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้นชาวไทยมีความสามารถในการรับรู้ค าศพัท์คนัจิน้อยกวา่ค าศพัท์ฮิรากานะและใช้

เวลาในการรับรู้มากกวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  2. เม่ือทราบเสียงอา่นของค าศพัท์คนัจินัน้  

ผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นขัน้ต้ นชาวไทยสามารถรับรู้ความหมายได้ดีกวา่และใช้เวลาน้อยกวา่เม่ือเทียบกบักรณีท่ี

ไมไ่ด้ให้เสียงอา่นของค าศพัท์คนัจิ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05   ท าให้ทราบวา่  ผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ น

ขัน้ต้นชาวไทยเข้าใจความหมายของค าศพัท์คนัจิโดยแปลงข้อมลูด้านรูปร่างเป็นเสียงอา่น (phonological 

coding) แล้วนกึถึงความหมาย แต่ เน่ืองจาก ไมส่ามารถเช่ือมโยงข้อมลูทางด้านรูปร่าง -เสียงอา่นได้เป็น

อยา่งดีจงึท าให้เป็นอปุสรรคในการรับรู้ความหมายของค าศพัท์คนัจิ   

ค าส าคัญ :  ค าศพัท์คนัจิ,กระบวนการรับรู้ความหมาย,ผู้ เรียนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทย,แบบทดสอบการแปล, 

                   แบบทดสอบการออกเสียง 

        


