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Abstract

 This paper focuses on studying the motivation and attitudes of students at Kasetsart 
University (KU) towards learning Japanese and Chinese languages. Furthermore, this paper 
examined the language learning situations of these KU students in order to determine whether 
they have changed and, if so, how.
 The main methodology was a questionnaire combined with document research. Target 
participants were students majoring in Japanese or Chinese as well as those who were  
interested in or were taking Japanese/Chinese courses at KU, Bangkhen Campus.
	 The	results	showed	that	students’	first	and	second	motivations	for	studying	Japanese	
were: 1. liking and interest in Japanese culture, and 2. availability of jobs and high salaries. 
On	 the	 other	 hand,	 students’	 first	 and	 second	 motivations	 ranked	 by	 students	 studying	 
Chinese were: 1. the economic expansion of China, which is expected to be a superpower 
in the future, and 2. liking and interest in Chinese culture. For students’ attitudes towards 
learning Japanese and Chinese, the results showed that more than 95% of targeted students 
studied Japanese and Chinese for the same reasons as those listed for motivation.
 In addition, using an analytical research of documents from 2006 to present, it was 
concluded that Chinese education in Thailand has expanded exponentially, especially in the 
number	of	learners.	This	significant	change	can	be	seen	where	KU	registration	in	2012	showed	
that the number of students who took Chinese courses was 40% more than that of Japanese 
courses. As for the number of teachers at KU, the Chinese Section consists of 10 permanent 
Thai lecturers, three more than the Japanese Section, which was established nearly 20 years 
before the Chinese Section. Additionally, the Confucius Institute at Kasetsart University was 
established under the policy of disseminating Chinese language and culture. Evidently, this is 
one factor that has promoted the trend of Chinese language education in Thailand.
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ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร1

ยุพกา ฟูกุชิม่า กนกพร นุ่มทอง และสร้อยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

 บทความนีศ้กึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจและทศันคต	ิตอ่การเรยีนภาษาญีปุ่น่และภาษาจนีของนสิติมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	 สภาพการณ์ปัจจุบันของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดย
วิเคราะห์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	อย่างไร
	 งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการส�ารวจ	 รวมทั้งสืบค้นข้อมูลและศึกษาเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง	 กลุ่มเป้าหมายได้แก่	 นิสิตวิชาเอกและนิสิตนอกสาขา	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน
	 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจของนิสิตที่เรียนภาษาญี่ปุ่น	2	อันดับแรก	คือ	“เนื่องจากชอบและสนใจใน
วัฒนธรรมญี่ปุ่น”	 และ	“เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นใช้ในการหางานได้ง่ายและเงินเดือนสูง”	ส่วนแรงจูงใจของนิสิตที่
เรียนภาษาจีน	 2	อันดับแรกคือ	 “เนื่องจากคาดว่าประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจในอนาคต”	และ	
“เนื่องจากชอบและสนใจในวัฒนธรรมจีน”	ตามล�าดับ	ส่วนทัศนคติในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนนั้น	พบ
ว่านิสิตกว่า	ร้อยละ	95	ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน	ด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับแรงจูงใจของผู้เรียน
	 นอกจากนี้	จากการสืบค้นข้อมูลและการศึกษาเอกสารตั้งแต่ปี	2549	ถึงปัจจุบัน	พบว่าการเรียนการ
สอนภาษาจีนมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด	โดยเฉพาะจ�านวนผู้เรียน	จากข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ประจ�าปี	2555	พบว่า	ผู้เรียนภาษาจีนมีมากกว่าภาษาญี่ปุ่นประมาณร้อยละ	40	ด้านจ�านวนผู้สอนนั้น	ปัจจุบัน
สาขาวชิาภาษาจนีมอีาจารย์ประจ�าชาวไทย	10	คน	มากกว่าสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ซึง่เริม่เปิดสอนมาก่อนเกอืบ	20	
ปี	ถึง	3	อัตรา	และมีการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อันเป็นนโยบายเชิงรุกด้านการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย

บทความวิจัย

คÓสÓคัญ:	 ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาจีน	แรงจูงใจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1	บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง	 “แรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนของนิสิตมหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์”	ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2550
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ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร

ยุพกา ฟูกุชิม่า  กนกพร นุ่มทอง และ สร้อยสุดา ณ ระนอง

1. บทนÓ
	 กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้การเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ	 หรือภาษาที่สอง	 กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้	 กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้นักเรียน
ทุกคน	 เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	
1	และก�าหนดให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่	2	ได้
ตามความสนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ซึ่ง
ในจ�านวนภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน	 8	 ภาษา2นั้น	
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น	ดูเหมือนจะได้รับความสนใจ
ในระดับต้นๆ3	 ทั้งนี้	 เนื่องจากทั้งประเทศจีนและ
ประเทศญี่ปุ ่นต่างเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย	 นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
และการมีกรอบความร่วมมืออาเซียน+3	 ซึ่งเป็น 
กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนกบั
ประเทศนอกกลุ่ม	3	ประเทศ	คือ	จีน	เกาหลีใต้	และ
ญี่ปุ่น	 ท�าให้ความนิยมในภาษาทั้งสองโดดเด่นอย่าง
เห็นได้ชัด
	 อย่างไรก็ตาม	 การเรียนรู้ภาษาที่สองแตก
ต่างจากภาษาแม่	 กล่าวคือการเรียนรู้ภาษาแม่ของ
ทุกคนไม่มีค�าว่าล้มเหลว	 แต่ส�าหรับภาษาที่สองมีทั้ง
ผู้ที่ประสบความส�าเร็จ	 และผู้ที่ล้มเหลวซึ่งเกิดจาก
สาเหตุหลายประการทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน
ตัวผู้เรียนเอง	เช่น	ภาษาแม่	เพศ	สติปัญญา	ความ
ถนัด	สิ่งแวดล้อมในการเรียน	ความเชื่อ	รูปแบบการ
เรียนรู้	กลยุทธ์การเรียนรู้	ครูผู้สอน	วิธีการสอนของ
ครู	เป็นต้น	เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่าง
ประเทศ	ก็จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมาก	
ต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนภาษาต่างประเทศ	Leon	A.	
Jakobovits	 (1970)	จัดให้ความมานะหรือแรงจูงใจ	

(Perseverance	 or	 Motivation)	 เป็นส่วนหนึ่งที่
จะท�าให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการเรียน	 โดยให้
ค่าน�า้หนกัทีร้่อยละ	33	เท่ากบัความถนดั	(Aptitude)	
นอกจากนีส้ตปัิญญา	(Intelligence)	มค่ีาน�า้หนกัอยู่
ที่ร้อยละ	 20	 และองค์ประกอบอื่นๆ	 อีกร้อยละ	 14	
การที่แรงจูงใจมีอิทธิพลอย่างมากในการเรียนนั้น	เป็น
เพราะผู้เรียนที่มีแรงจูงใจสูง	มักจะกระตือรือร้นในการ
เรียน	 และแสวงหากลยุทธ์ในการเรียนรู้เพื่อให้ประสบ
ความส�าเร็จในการเรียน
	 จากกระแสความนยิมในภาษาญีปุ่น่และภาษา
จีน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีน	 ซึ่งปัจจุบันมีผู้เรียน
เพิ่มขึ้นมาก	 จนอาจเรียกได้ว่าเป็นแบบก้าวกระโดด	
คณะผู้วิจัยจึงประสงค์จะท�าการวิจัยเชิงส�ารวจและ
วิเคราะห์แนวโน้มการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน	
ในเชิงเปรียบเทียบด้านแรงจูงใจ	เพื่อเป็นการวิจัยเบื้อง
ต้นที่จะสามารถต่อยอด	 หรือเป็นข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ	
ต่อการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนต่อไปในอนาคต	
นอกจากนีก้ารส�ารวจทัง้ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่	และผูเ้รยีน
ภาษาจีนในคราวเดียวกัน	 ท�าให้เห็นความแตกต่าง
ด้านแรงจูงใจของนิสิตที่เลือกเรียนภาษาทั้งสอง	 ซึ่ง
สามารถอภปิรายเปรยีบเทยีบสาเหตขุองความแตกต่าง
ว่า	เกดิจากความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม
ที่ท�าให้มุมมองที่มีต่อประเทศนั้นๆ	เปลี่ยนไป	หรือไม่
อย่างไร	นอกจากนี้	ผลการศึกษาคาดว่าจะเป็นข้อมูล 
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สอนตัดสินใจในด้านการจัดเนื้อหา	
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความความสนใจ	และความต้องการของผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง

 2	ได้แก่	ภาษาเยอรมัน	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาจีน	ภาษาอาหรับ	ภาษาบาลี	ภาษาสเปน	ภาษาอิตาเลียน
 3	ในจ�านวนภาษาต่างประเทศที่สอง	8	ภาษานั้น	ภาษาจีนกลาง	และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดตามล�าดับ

จากผลโหวตของเว็บไซต์	 Dek-D.com	 (ที่มา:	 http://www.dek-d.com/content/studyabroad/17680/.php	 เข้าถึง
เมื่อ	4	กรกฎาคม	2556)
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2. สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและ 
 ภาษาจีนในประเทศไทย
 2.1 สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย
	 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย	
เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่	 2	 โดยระยะ
เริม่แรก	การสอนภาษาญีปุ่น่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผกูมติร
กับประเทศไทย	 โดยสนับสนุนให้คนไทยได้ไปศึกษา
ต่อที่ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อที่คนเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้ที่
สนับสนุนประเทศญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต
	 หลังสิ้นสุดสงคราม	ประเทศญี่ปุ่นเริ่มเข้ามา
ลงทนุในประเทศไทยในปี	พ.ศ.2505	จนเกดิกระแสต่อ
ต้านสนิค้าญีปุ่น่ขึน้ช่วงต้นปี	พ.ศ.2513	อย่างไรกต็าม
เมื่อเข้าสู่ช่วงปี	 พ.ศ.2523	 จากการที่ค่าเงินเยนแข็ง
ตัว	 บริษัทญี่ปุ่นจึงย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย
เป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้เกิดกระแสความนิยมภาษา 
ญีปุ่น่	โดยเฉพาะในช่วงก่อนและหลงัปี	พ.ศ.2531	ซึง่
ตรงกับช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ของญี่ปุ่น	 มหาวิทยาลัย
หลกัๆ	ของประเทศไทยกเ็ปิดสอนภาษาญีปุ่น่เป็นวชิา
เอกในช่วงนี้4	ความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น	

ท�าให้เกดิการขาดแคลนครูผู้สอนในระดับมัธยมศกึษา	
เจแปนฟาวน์เดชัน่	กรงุเทพฯ	จงึเปิดโครงการอบรมครู
เพือ่สอนภาษาญีปุ่น่ในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตัง้แต่
ปี	พ.ศ.25375

	 ถงึแม้เศรษฐกจิฟองสบูข่องญีปุ่น่จะล่มสลาย
ในช่วงปี	 พ.ศ.2533	 แต่บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย	 ยังคงเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
โดยข้อมูลในปี	 พ.ศ.2551	 พบว่ามีบริษัทญี่ปุ ่นใน
ประเทศไทยประมาณ	3,500	บริษัท	(Saito,	2008: 
180)	ท�าให้ผูท้ีจ่บจากสาขาภาษาญีปุ่น่	เป็นทีต้่องการ
ของตลาดแรงงานอย่างมาก	 นอกจากความแข็งแกร่ง
ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว	 ปัจจุบันวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้ง
อาหาร	เครือ่งดืม่	เพลง	ภาพยนตร์	ละคร	ฯลฯ	ได้หลัง่
ไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ความ
นยิมเรยีนภาษาญีปุ่น่	ยงัมอียูต่่อเนือ่งเช่นกนั	โดยจาก
การส�ารวจของเจแปนฟาวน์เดชั่นในปี	พ.ศ.2552	พบ
ว่ามผีูเ้รยีนชาวไทยเป็นจ�านวน	78,802	คน6	และหลงั
จากที่มีการก�าหนดให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น	 ในการสอบเข้า 
ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาตัง้แต่ปี	พ.ศ.2541	เป็นต้น 
มา	ก็มีจ�านวนผู้เลือกสอบมากขึ้นทุกปีดังตารางที่	1

 4	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดปี	 พ.ศ.2514	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดปี	 พ.ศ.2525	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดปี	
พ.ศ.2526	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดปี	พ.ศ.2529	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดปี	พ.ศ.2530	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดปี	 
พ.ศ.2531	

 5	ณ	ปี	พ.ศ.2551	มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นตั้งแต่เปิดโครงการจ�านวน	202	คน
 6	ขอ้มลูการส�ารวจของเจแปนฟาวนเ์ดชัน่	จากเวบ็ไซต	์http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2011/thailand.

html	เข้าถึงเมื่อ	11	เมษายน	2556

ตารางที่ 1		จ�านวนผู้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในปี	พ.ศ.2550-2556

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
3,418	คน 3,679	คน 3,791	คน 20,917	คน 8,144	คน 7,052	คน 9,052	คน

หมายเหตุ: 

1)	ตัวเลขปี	2550-2552	คือ	จ�านวนผู้สอบ	A-net	ที่จัดปีละครั้ง

2)	ตัวเลขปี	2553	คือ	จ�านวนผู้สอบ	PAT	ที่จัด	4	ครั้ง	ได้แก่	เดือนมีนาคม	กรกฎาคม	ตุลาคม	ปี	2552	และเดือนมีนาคม	 

	 ปี	2553

3)	ตัวเลขปี	2554	คือ	จ�านวนผู้สอบ	PAT	ที่จัด	3	ครั้ง	ได้แก่	เดือนกรกฎาคม	ตุลาคม	ปี	2553	และเดือนมีนาคม	ปี	2554

4)	ตัวเลขปี	2555	และ	2556	คือ	จ�านวนผู้สอบ	PAT	ที่จัดปีละ	2	ครั้ง
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 2.2 สภาพการณ์การศึกษาภาษาจีนใน
ประเทศไทย
	 การเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มขึ้นพร้อมๆ	
กบัการที่ชาวจนีอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย	
ประมาณต้นศตวรรษที่	 19	 อย่างไรก็ตาม	 จากการ
ที่ประเทศไทยก�าหนดนโยบายผสมกลมกลืน	 (As-
similation	 Policy)	 หรือการที่ประเทศจีนปกครอง
ด้วยระบอบคอมมิวนิสต์	ท�าให้ภาษาจีนถูกก�าหนดให้
อยูใ่นฐานะต่างๆ	โดยนโยบายของรฐั	เช่น	ถกูก�าหนด
ให้อยู ่ในฐานะ	 “ภาษาแห่งการสืบทอดอัตลักษณ์
จีน”	 (พ.ร.บ.	 โรงเรียนราษฎร์	 พ.ศ.2461)	 “ภาษา
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ”	 (พ.ร.บ.	 โรงเรียน
ราษฎร์	 พ.ศ.2479)	 “ภาษาที่เป็นเครื่องมือเผยแพร่
ลัทธิคอมมิวนิสต์”	 (แผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.
2494)	 “ภาษาเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม”	(แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2535)	
	 จะเหน็ได้ว่าการเรยีนการสอนภาษาจนี	ได้รบั
อสิระให้สามารถด�าเนนิการได้ในระยะสัน้	ก่อนทีจ่ะถกู
ควบคุมเป็นครั้งแรกด้วย	พ.ร.บ.	โรงเรียนราษฎร์	 ใน
ปี	พ.ศ.2461	หลงัจากนัน้ภาษาจนีมทีัง้ช่วงฟ้ืนตวัและ
ช่วงที่ถูกควบคุม	จนกระทั่งปี	พ.ศ.2535	ภาษาจีนจึง
ได้รับอนุญาตให้มีการเรียนการสอนได้ทุกระดับ	 โดย
มตคิณะรฐัมนตรขีอง	ฯพณฯ	อานนัท์	ปันยารชนุ	เมือ่

วันที่	4	กุมภาพันธ์	2535	เรื่องการก�าหนดนโยบาย
การสอนภาษาต่างประเทศ	และโรงเรยีนสอนภาษาต่าง
ประเทศ	 ท�าให้ภาษาจีนมีสถานะเช่นเดียวกับภาษา
อังกฤษ	ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	 และญี่ปุ่น	 (สรุปรายงาน
วจิยัการเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทย	:	ระดบั
อุดมศึกษา,	หน้า	3)	จากนั้นเป็นต้นมา	การเรียนการ
สอนภาษาจีนจึงเบ่งบาน	 และจากการที่ประเทศไทย
หันมาให้ความส�าคัญกับภาษาจีน	 จึงก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
(พ.ศ.2549-2553)	ท�าให้จ�านวนผู้เรียนภาษาจีนเพิ่ม
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด7	 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ก�าหนด
ไว้ว่า	 ร้อยละ	20	ของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร	ีจะต้องได้เรยีนภาษาจนีอย่างมคีณุภาพและ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี	
พ.ศ.2549-2553	จะมผีูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี	ที่ได้เรียนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ	และผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจ�านวนรวมทั้งสิ้น	415,000	คน
	 นอกจากนี้	การก�าหนดให้ใช้ภาษาจีนในการ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.
2541	 ก็เป็นปัจจัยผลักดันให้มีผู้สนใจเรียนภาษาจีน
มากขึน้	โดยจะเหน็ได้จากจ�านวนผูเ้ลอืกสอบวชิาภาษา
จีน	ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีดังตารางที่	2

ตารางที่ 2		จ�านวนผู้เลือกสอบวิชาภาษาจีนในปี	พ.ศ.	2550-2556

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
3,675	คน 4,647	คน 5,820	คน 35,573	คน 12,904	คน 13,154	คน 19,982	คน

หมายเหตุ:	ที่มาของตัวเลขอ้างตารางที่	1

 7	จ�านวนผู้เรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา	ณ	เดือนกรกฎาคม	2551	มีประมาณ	20,800	คน	(สรุปรายงานวิจัยการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย:	ระดับอุดมศึกษา,	หน้า	9)
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3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ8

	 Gardner	และ	Lambert	(1972)	ได้แบ่งชนดิ
ของแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 ออกเป็น 
2	 ประเภท	 คือ	 แรงจูงใจเชิงสังคม	 (integrative	 
motivation)	และแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	(instru-
mental	motivation)	แรงจงูใจเชงิสงัคมหมายถงึ	แรง
จูงใจที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม	 และกลมกลืน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาษา	 เป้าหมาย	 ส่วนแรง
จูงใจเชิงใช้ประโยชน์หมายถึง	 แรงจูงใจที่ต้องการใช้
ประโยชน์จากการเรียนภาษานั้นๆ	 เช่นต้องการน�า
ไปใช้ในการหางาน	 เพื่อสอบให้ได้คะแนนดี	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	 นักวิจัยหลายคนยังแบ่งแรงจูงใจเป็นแรง
จูงใจที่เกิดจากภายใน	 (intrinsic	 motivation)	 ซึ่ง
คล้ายคลึงกับแรงจูงใจเชิงสังคม	 นั่นคือผู้เรียนเรียนรู้
ภาษานั้นๆ	จากการกระตุ้นภายใน	ซึ่งหมายถึงความ
สนใจความชอบ	 ผู้เรียนพึงพอใจที่จะเรียนภาษานั้นๆ	
โดยไม่คิดถึงประโยชน์ตอบแทน	 และแรงจูงใจที่เกิด
จากภายนอก	 (extrinsic	 motivation)	 คล้ายคลึง
กับแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	นั่นคือผู้เรียนเรียนรู้ภาษา	
เนื่องจากต้องการรางวัลตอบแทน	 หรือเพราะการ
ชักชวนของเพื่อน
	 จากลักษณะดังกล่าวของแรงจูงใจ	 เป็นที่
เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่า	 ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจเชิง
สงัคมหรอืแรงจงูใจทีเ่กดิจากภายใน	น่าจะประสบความ
ส�าเรจ็ในการเรยีนมากกว่า	อย่างไรกต็าม	งานวจิยับาง
ชิ้นบ่งชี้ว่า	 แรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	 ก็สามารถเป็น
ตัวขับเคลื่อนส�าคัญ	 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความ
ส�าเรจ็ในการเรยีนได้เช่นกนั	ซึง่ทศันคตแิละบรบิททาง
สังคมของผู้เรียน	 มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มาก	 งานวิจัย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจงูใจมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก	ซึง่อาจแบ่ง
ได้เป็น	2	ประเภทหลัก	คือ	หนึ่ง	การวิจัยเชิงส�ารวจ

เพื่อศึกษาแนวโน้มและแบ่งชนิดแรงจูงใจของผู้เรียน	
และสอง	 การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจ	 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 หรือความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ	 กับปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อการเรยีนรูอ้ืน่ๆ	เช่น	กลยทุธ์การเรยีนรู	้ในบทความ
นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแรง
จูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวต่างชาติ
	 Ishii	 (1995)	 ได้ท�าการส�ารวจแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวต่างชาติ	 จ�านวน	
172	 คน	 ในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้แบบสอบถาม	 จาก
การวิเคราะห์ปัจจัย	 (factor	 analysis)	 Ishii	 แบ่ง
แรงจูงใจออกเป็น	6	ประเภทคือ	(1)	ความสนใจใน
ภาษาญี่ปุ่น	 (2)	 ความคาดหวังต่อการพัฒนาภาษา
ญี่ปุ่น	 (3)	 ความต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น	 (4)	
ความต้องการประสบความส�าเร็จทางสังคมในการใช้
ภาษาญี่ปุ่น	 (5)	 ความรู้สึกท้าทายต่อการเรียนภาษา
ญี่ปุ่น	(6)	ความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นของตน	
	 Nuibe	และคณะ	(1995)	ซึง่ส�ารวจในลกัษณะ
เดียวกันต่อกลุ่มเป้าหมายคือ	 นักศึกษามหาวิทยาลัย
ในนิวซีแลนด์จ�านวน	 110	 คน	 ก็แบ่งแรงจูงใจ 
ออกเป็น	6	ประเภทเช่นกัน	ได้แก่	(1)	ความเข้าใจ
ประเทศญี่ปุ่น	 (ความสนใจในวัฒนธรรม	 และการ
สื่อสารกับชาวญี่ปุ่น)	(2)	การตระหนักในความเป็น
สากล	 (3)	 ความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น	 (4)	
แรงจูงใจเชิงสังคม	 (5)	 แรงจูงใจจากการกระตุ้นภาย
นอก	(6)	แรงจงูใจเชงิใช้ประโยชน์	นอกจากแบ่งชนดิ
แรงจูงใจของผู้เรียนแล้ว	 Nuibe	 และคณะยังพบว่า 
ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์เดนิทางไปญีปุ่น่	หรอืเรยีนภาษา
ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน	 มีแนวโน้มจะมีแรงจูงใจเชิงสังคม
สูง	 และแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	 มีแนวโน้มแตกต่าง

 8	“แรงจูงใจ”	 หมายถึง	 ปัจจัยภายในที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง	 (พจนานุกรมการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่น,	หน้า	711)
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กันไป	 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุ่น	 โดย
ส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมานาน	จะมีแรงจูงใจเชิง
ใช้ประโยชน์สูงด้วย
	 นอกจากนี้	Kurahachi	(1993)	ได้ท�าการ
ส�ารวจเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	 แรงจูงใจกับ
บริบททางวัฒนธรรม	โดยท�าการส�ารวจ	3	ครั้ง	การ
วิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า	 บริบททางวัฒนธรรมมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจ	โดยพบวา่นกัเรียนในแถบเอเชยี	
มีแนวโน้มที่จะเดินทางไปญี่ปุ ่นด้วยแรงจูงใจเชิงใช้
ประโยชน์	 ในขณะที่นักเรียนแถบยุโรปมีความสนใจ
อย่างมาก	ในสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	และเดินทาง
ไปญี่ปุ่นด้วยแรงจูงใจเชิงสังคม
	 ส่วนงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบั	ความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนัน้	ในทีน่ี้
จะขอกล่าวถึงงานวิจัย	2	ชิ้น	ได้แก่	งานของ	Narita	
(1998)	และงานของ	Kaku	และ	Ookita	(2001)	
ซึ่งปรากฏผลการวิจัยในลักษณะตรงข้ามกัน	 Narita	
(1998)	ได้ส�ารวจแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของ
ผู้เรียนชาวไทย	 ซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยชั้นปีที่	 4	
จ�านวน	44	คน	จากการวิเคราะห์ปัจจัย	Narita	แบ่ง
แรงจูงใจออกเป็น	6	ประเภท	คือ	(1)	ความสนใจใน
วฒันธรรม	(2)	แรงจงูใจเชงิสงัคม	(3)	ความคาดหวงั
ต่อการพฒันาภาษาญีปุ่น่	(4)	แรงจงูใจเชงิใช้ประโยชน์	
(5)	ความสนใจในความเป็นสากล	(6)	แรงจูงใจจาก
การกระตุน้ภายนอก	และจากการวเิคราะห์การถดถอย	
พบแนวโน้มที่ว่าผู้เรียนที่มีแรงจูงใจเชิงสังคมสูง	มีผล
การเรียนดี	แต่ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์หรือ
แรงจูงใจจากการกระตุ้นภายนอก	 มีผลการเรียนต�่า	
จากผลการวิจัยนี้	Narita	แนะว่า	ครูผู้สอนควรชี้น�า
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจเชิงสังคม	 โดยอาจจัดกิจกรรม
การพบปะสังสรรค์	 ระหว่างนิสิตกับชาวญี่ปุ่นที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย
	 Kaku	และ	Ookita	(2001)	ได้ส�ารวจแรง
จูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวสิงคโปร์จ�านวน	

125	คน	จากการวิเคราะห์ปัจจัย	Kaku	และ	Ookita	
แบ่งแรงจูงใจออกเป็น	6	ประเภท	และจัดกลุ่มปัจจัย
เหล่านี้เป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 (1)	 แรงจูงใจเชิงสังคม	
(2)	แนวความคิดของคนฉลาด	(3)	แรงจูงใจเชิงใช้
ประโยชน์	และจากการวเิคราะห์การถดถอยพบว่า	แนว
ความคิดของคนฉลาด	 และแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน	 Kaku	 และ	 Ookita	
(2001)	 กล่าวว่าผลการวิจัยสะท้อนถึง	 บริบททาง
สังคมและการศึกษาในประเทศสิงคโปร์
	 จากงานวิจัยข้างต้นเห็นได้ชัดว่า	 แรงจูงใจ
ของผู้เรียน	 มีอิทธิพลอย่างมากในการเรียนภาษาต่าง
ประเทศ	ดงันัน้ครผููส้อนภาษาจงึควรทราบว่า	นกัเรยีน
ในชัน้ของตนมแีรงจงูใจ	หรอืทศันคตต่ิอการเรยีนภาษา
เป้าหมายอย่างไร	 การส�ารวจเกี่ยวกับแรงจูงใจของ 
ผู้เรียน	 จึงควรมีการกระท�าอย่างกว้างขวาง	 โดยวิธี
ที่สะดวกที่สุดคือการใช้แบบสอบถาม	 งานวิจัยนี้จึง
มีนัยส�าคัญ	 ที่จะท�าให้ทราบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน	 เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างนั้น

4. วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อส�ารวจแรงจูงใจและทัศนคติต่อการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน
	 2.	เพื่อศึกษาสภาพการณ ์ป ัจจุบันของ
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน	 ในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ซึ่งการท�าวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งแรก	 กับ
กลุ่มตัวอย่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. วิธีดÓเนินการวิจัย
 5.1 กลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มแรก
ได้แก่	นิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น	4	ชั้นปี	จ�านวน	101	
คน	และนิสิตเอกวิชาภาษาจีน	4	ชั้นปี	จ�านวน	59	
คน	กลุม่ทีส่องได้แก่	นสิตินอกสาขาทีล่งทะเบยีนเรยีน
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วิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจ�านวน	 131	 คน	 และภาษา
จีนเบื้องต้น	จ�านวน	271	คน	แบบสอบถามถูกแจก
และรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงธันวาคม	2550	ซึ่งเป็นปีที่สถาบันขงจื๊อกรุงเทพฯ	
เปลีย่นชือ่เป็นสถาบนัขงจือ๊มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าควรด�าเนนิการส�ารวจ	เพือ่เปรยีบเทยีบ
แนวโน้มการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นและภาษาจีน	
รวมทั้งประเมินผลการด�าเนินยุทธศาสตร์	 การเผย
แพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนของรัฐบาลจีน	 ผ่านการ
ตั้งสถาบันขงจื๊อต่อไปในอนาคต
 5.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
	 งานวจิยันีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืหลกั
ในการส�ารวจ	 เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป	 ค�าถามด้านแรงจูงใจและวัตถุประสงค์
ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น	 การประกอบอาชีพในอนาคต	
และทัศนคติต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น	ลักษณะค�าถามมี
ทั้งแบบให้เลือก	และค�าถามปลายเปิด	โดยการพัฒนา
แบบสอบถามได้น�าหวัข้อค�าถามในงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
มาอ้างอิงและประยุกต์ใช้
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 นอกจากแบบสอบถามที่รวบรวมจากกลุ่ม
เป้าหมาย	 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ ่น	
และภาษาจีน	 เช่น	 จ�านวนนิสิตและบุคคลทั่วไปที่ลง

ทะเบยีนเรยีนภาษาญีปุ่น่และภาษาจนีช่วงปี	พ.ศ.2549	
ถงึปี	พ.ศ.2555	ข้อมลูการจดัตัง้สถาบนัขงจือ๊	เป็นต้น
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผลที่ได้จากแบบสอบถามถูกน�ามาลงรหัส	
ท�าการวิเคราะห์ประมวลผลโดยการหาค่าร้อยละ	จาก
นั้นจึงตีความและอภิปรายผลการส�ารวจจากค่าตัวเลข
ที่ค�านวณได้

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	 ในบทความนี้จะขอน�าเสนอผลการส�ารวจ	
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ	และทัศนคติต่อ
การเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
 6.1 ผลจากแบบสอบถามนิสิตวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น และนิสิตนอกสาขาที่ลงเรียนวิชาภาษา
ญี่ปุ่นพื้นฐาน
	 6.1.1	แรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
	 จากตารางที่	 3	 จะเห็นว่าทั้งนิสิตวิชาเอก	
และนิสิตนอกสาขาเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น	 “เนื่องจาก
ชอบและสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น”	มากที่สุด	เหตุผล
ที่มีผู้เลือกมากเป็นล�าดับต่อมาคือ	 “เนื่องจากภาษา
ญี่ปุ่นใช้ในการหางานได้ง่ายและเงินเดือนสูง”	 ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่า	 นิสิตที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นส่วนใหญ่มี 
แรงจูงใจเชิงสังคม

ตารางที่ 3		แรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น	2	อันดับแรก

นิสิตวิชาเอก นิสิตนอกสาขา
1.	เนื่องจากชอบและสนใจในวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น
61.4% 1.	เนื่องจากชอบและสนใจในวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น
70.23%

2.	เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นใช้ในการหางาน
ได้ง่ายและเงินเดือนสูง

	 เนื่องจากเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
เข้ามหาวิทยาลัยจึงต้องการเรียนต่อ

13.9%

13.9%

2.	 เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นใช้ในการหางาน
ได้ง่ายและเงินเดือนสูง

12.98%
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ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร

ยุพกา ฟูกุชิม่า  กนกพร นุ่มทอง และ สร้อยสุดา ณ ระนอง

	 ส�าหรบัหวัข้อย่อยในค�าตอบทีว่่า	“เนือ่งจาก
ชอบและสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น”	 นั้น	 พบว่าหัวข้อ
ย่อยทีน่สิติวชิาเอกสนใจมากทีส่ดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	
1.	เพลง	2.	นักแสดง/นักร้อง	3.	อาหาร/การ์ตูน	ซึ่ง

แตกต่างกับนิสิตนอกสาขาที่สนใจการ์ตูนเป็นล�าดับ
แรก	 ต่อด้วยเพลงและภาพยนตร์ตามล�าดับ	 ดังราย
ละเอียดในตารางที่	4

ตารางที่ 4		หัวข้อความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น	3	อันดับแรก

นิสิตวิชาเอก นิสิตนอกสาขา
1.	เพลง 42.6% 1.	การ์ตูน 55%
2.	นักแสดง/นักร้อง 35.6% 2.	เพลง 34.4%
3.	อาหาร/การ์ตูน 34.7% 3.	ภาพยนตร์ 18.3%

	 ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงผ่านทางสื่อต่างๆ	 มี
อิทธิพลต่อการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น	 ทั้งนี้เป็นไปได้
ว่าสิ่งบันเทิงนั้นมักซึมซับได้ง่าย	 อย่างไรก็ตามนิสิต
วิชาเอกส่วนใหญ่สนใจเพลง	ในขณะที่นิสิตนอกสาขา
สนใจการ์ตนูญีปุ่น่มากทีส่ดุ	ซึง่อาจเพราะการ์ตนูมกีาร
แปลเป็นภาษาไทยให้อ่าน	 และให้ดูผ่านการถ่ายทอด
ทางโทรทัศน์ตั้งแต่ในอดีต	 ดังนั้นการรับรู้วัฒนธรรม
ผ่านทางการ์ตนูจงึง่ายกว่าเพลง	ซึง่ไม่มกีารแปลความ
หมาย	จงึอาจกล่าวได้ว่านสิติเอกมคีวามสนใจในความ
ลึกของภาษาญี่ปุ่น	มากกว่านิสิตนอกสาขา
	 6.1.2	ทัศนคติต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
	 ต่อหัวข้อค�าถามว่า	 “ท่านชอบเรียนภาษา
ญี่ปุ่นหรือไม่”	นั้น	นิสิตวิชาเอกร้อยละ	97.03	และ
นิสิตนอกสาขา	ร้อยละ	98.47	ตอบว่า	“ชอบ”	โดย
เหตผุลทีช่อบเรยีนภาษาญีปุ่น่จากค�าตอบปลายเปิดนัน้	
นิสิตวิชาเอกประมาณร้อยละ	 70	 ตอบว่าเรียนเพราะ
สนใจในภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น่	เช่น	“ตวัอกัษร	การ
ออกเสียง	 ไวยากรณ์	 วัฒนธรรมน่าสนใจ”	 “ท้าทาย	
เรยีนสนกุ	มเีสน่ห์”	“มคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้เรยีน”	
เป็นต้น	และอกีประมาณร้อยละ	20	ตอบว่าเรยีนเพราะ
ต้องการน�าไปประยกุต์ใช้จรงิ	เช่น	ต้องการใช้ประกอบ
อาชพี	ใช้ตดิต่อสือ่สาร	ใช้ในชวีติประจ�าวนั	(เช่น	ฟัง/
ดูรายการทีวีเข้าใจ	อ่านนิตยสารได้	เล่นเกมส์ได้)

	 ส่วนเหตุผลส�าหรับนิสิตนอกสาขาที่ชอบ
เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นก็เช่นเดียวกัน	 โดยประมาณร้อย
ละ	56	ให้เหตุผลด้านภาษาและวัฒนธรรม	เช่น	“ตัว
อักษร	การออกเสียง	 วัฒนธรรมน่าสนใจ”	“ภาษามี
ความเป็นเอกลักษณ์”	“เรียนสนุก”	เป็นต้น	และอีก
ประมาณร้อยละ	28	ให้เหตุผลด้านการน�าไปประยุกต์
ใช้ได้จริง	เช่น	ใช้ในการหางานท�า	มีประโยชน์ในชีวิต
ประจ�าวัน	(เช่น	พูดคุยอย่างง่ายกับคนญี่ปุ่น	ใช้ฟัง/
ดูรายการทีวี	รู้จักสินค้าญี่ปุ่น)	เป็นต้น
	 เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องและสนับสนุน
ผลของแบบสอบถาม	 ในหัวข้อแรงจูงใจซึ่งนิสิตเลือก
เรียน	 เพราะชอบและสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 มากกว่า
เลือกเรียนเพราะหางานท�าง่าย	 การที่แรงจูงใจเชิง
สงัคม	มอีทิธพิลต่อการเลอืกเรยีนภาษาญีปุ่น่ของนสิติ	
มากกว่าแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	ย่อมชี้ถึงผลกระทบ
จากวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลั่งไหลสู่ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	 ในรูปแบบของคอนเสิร์ต	 ภาพยนตร์	
ละครทีวี	อาหาร	แอนิเมชั่น	แฟชั่น	ฯลฯ
 6.2 ผลจากแบบสอบถามนิสิตวิชาเอก
ภาษาจนี และนสิตินอกสาขาทีล่งเรยีนวชิาภาษาจนี
พื้นฐาน
	 6.2.1	แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน
	 ตารางที่	 5	 แสดงให้เห็นว่า	 แรงจูงใจที่
ท�าให้ทั้งนิสิตวิชาเอกและนิสิตนอกสาขา	 เลือกเรียน
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ภาษาจีนไม่แตกต่างกัน	 กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่เลือก
เรียนภาษาจีน	 “เนื่องจากคาดว่าประเทศจีนจะกลาย
เป็นประเทศมหาอ�านาจในอนาคต”	 แรงจูงใจนี้จัดได้
ว่าเป็นแรงจูงใจจากภายนอก	 (เชิงใช้ประโยชน์)	 ซึ่ง
นิสิตสามารถใช้ประโยชน์จากภาษาจีน	 เนื่องจากการ
ที่จีนจะกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจในอนาคต	 ย่อม
ต้องการผูรู้ภ้าษาจนีเป็นอย่างดใีนการท�างานหรอืตดิต่อ

สือ่สาร	ส่วนแรงจงูใจล�าดบัทีส่อง	คอื	“เนือ่งจากชอบ
และสนใจในวัฒนธรรมจีน”	 ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจจาก
ภายใน	(เชิงสังคม)	ทั้งนี้เป็นไปได้ว่านิสิตคุ้นเคยกับ
วัฒนธรรมจีน	 ผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ	
ของชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้ว	 จึงอาจกล่าวได้ว่าแรง
จูงใจของนักศึกษา	 ที่เลือกเรียนภาษาจีนมีทั้งมาจาก
ภายนอกและภายใน	 (เชิงใช้ประโยชน์และเชิงสังคม)	
พอๆ	กัน

ตารางที่ 5		แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน	2	อันดับแรก

นิสิตวิชาเอก นิสิตนอกสาขา

1.	 เนื่องจากคาดว่าประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจ
ในอนาคต

32.2% 32.1%

2.	เนื่องจากชอบและสนใจในวัฒนธรรมจีน 30.5% 31.0%

	 ส�าหรบัหวัข้อย่อยในค�าตอบทีว่่า	“เนือ่งจาก
ชอบและสนใจในวฒันธรรมจนี”	นัน้	พบว่าหวัข้อย่อย
ที่นิสิตวิชาเอกสนใจมากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 
1.	เพลง	2.	ภาพยนตร์	3.	ละครทีวี	นิสิตนอกสาขา

กส็นใจเพลงและภาพยนตร์เป็นล�าดับที่	1	และ	2	เช่น
กัน	 แต่สนใจการ์ตูนเป็นล�าดับที่	 3	 ดังรายละเอียด 
ในตารางที่	6

ตารางที่ 6		หัวข้อความสนใจในวัฒนธรรมจีน	3	อันดับแรก

นิสิตวิชาเอก นิสิตนอกสาขา
1.	เพลง 27.1% 1.	เพลง 62.7%
2.	ภาพยนตร์ 23.7% 2.	ภาพยนตร์ 13.3%
3.	ละครทีวี 20.3% 3.	การ์ตูน 7.2 %

	 ข้อมลูข้างต้นชีใ้ห้เหน็ว่า	เพลงและภาพยนตร์
จนี	มอีทิธพิลต่อการเลอืกเรยีนภาษาจนีมากทีส่ดุ	ทัง้นี้
เป็นไปได้ว่า	นิสิตคุ้นเคยกับความบันเทิงดังกล่าว	ซึ่ง
หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่อดีต	 หากเปรียบ
เทียบกับนิสิตนอกสาขาที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น	 จะ
เห็นว่าความสนใจด้านวัฒนธรรมแตกต่างกัน	 โดย
ส�าหรับวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 นิสิตนอกสาขาสนใจการ์ตูน	
แต่ส�าหรบัวฒันธรรมจนี	นสิตินอกสาขาสนใจเพลงเป็น

หลกั	ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าวฒันธรรมด้านความบนัเทงิ
ของทั้งสองประเทศนั้นโดดเด่นแตกต่างกัน
	 6.2.2	 ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีน
	 ต่อหวัข้อค�าถามว่า	“ท่านชอบเรยีนภาษาจนี
หรือไม่”	นั้น	นิสิตวิชาเอกร้อยละ	94.92	และนิสิต
นอกสาขาร้อยละ	 97	 ตอบว่า	 “ชอบ”	 โดยเหตุผล
ที่ชอบเรียนภาษาจีน	 ส�าหรับนิสิตวิชาเอกคือ	 ราว
ร้อยละ	50	ตอบว่าเรียนเพราะต้องการน�าไปใช้ได้จริง	
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ความนิยมในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร

ยุพกา ฟูกุชิม่า  กนกพร นุ่มทอง และ สร้อยสุดา ณ ระนอง

และอีกราวร้อยละ	50	ตอบว่าเรียนเพราะสนุก	สนใจ
วัฒนธรรม	 ดังนั้นแรงจูงใจของนิสิตกลุ่มนี้	 จึงมีทั้ง
แรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจจากภายนอก	(เชิงใช้
ประโยชน์และเชิงสังคม)	ทั้งสองประการ
	 ส่วนเหตุผลส�าหรับนิสิตนอกสาขาที่ชอบ
เรียนภาษาจีนนั้น	 ในจ�านวนผู้ที่ระบุเหตุผล	 พบว่า
เกนิกว่าครึง่ตอบว่าสนกุ	น่าสนใจ	วฒันธรรมน่าสนใจ	
และอีกประการหนึ่งเพราะเป็นภาษาที่ติดต่อค้าขายได้	
สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้	 เพราะต่อไปจีนจะ
เป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ	เป็นต้น	ค�าตอบ 
เหล่านีส้อดคล้องกบัแรงจงูใจทีเ่ลอืกเรยีนภาษาจนีข้าง
ต้น	 นอกจากนี้	 เหตุผลอื่นๆ	 ที่แตกต่างไปจากการ
เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น	 คือ	 “เนื่องจากครอบครัวเป็น
คนจีน”	“เป็นภาษาที่พ่อแม่พูดได้อยู่แล้ว”	“มีโอกาส
คลุกคลีกับคนจีนบ่อย”	 เป็นต้น	 ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ก็
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เลือกเรียนเป็นอย่างมาก

 6.3 ผลจากการสบืค้นข้อมลูและการศกึษา
เอกสาร ระหว่างปี พ.ศ.2549-2555
	 6.3.1	 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ส�าหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น	 เริ่มเปิดสอนเป็นวิชา
เลอืกเสรใีนปี	พ.ศ.2519	และเปิดเป็นวชิาโทในปี	พ.ศ.
2522	จากนั้นเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขา
วิชาภาษาญี่ปุ่น	เพื่อสอนนิสิตวิชาเอกในปี	พ.ศ.2526	
ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ�าชาวไทย	7	คน	(อยู่ระหว่าง
ศึกษาต่อ	1	คน)	และอาจารย์ประจ�าชาวญี่ปุ่น	3	คน	
ด้านจ�านวนผู้เรียน	 นอกจากนิสิตวิชาเอกที่รับปีละ
ประมาณ	 25	 คนแล้ว	 มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	 เป็นวิชาเลือกเสรีหรือวิชาโทเป็น
จ�านวนมาก	โดยมจี�านวนผูล้งทะเบยีนเป็นจ�านวนมาก
ทุกปีดังข้อมูลในตารางที่	7

ตารางที่ 7		จ�านวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในปี	2552-2555

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
578	คน 568	คน 602	คน 625	คน

หมายเหตุ:	ข้อมูลจากรายงานการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศนิสิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สืบค้นเมื่อ	18	เมษายน	2556

	 ส�าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา
วชิาภาษาญีปุ่น่นัน้	ปัจจบุนัใช้ฉบบัปรงุปรงุปี	พ.ศ.2555 
โดยรับเฉพาะผู้ที่มีพื้นภาษาญี่ปุ ่น	 หลักสูตรนี้ปรับ
เปลี่ยนให้นิสิตวิชาเอกชั้นปีที่	1	 ได้เรียนวิชาเอกเพิ่ม
มากขึ้น	 โดยก�าหนดให้เรียนวิชา	 “การฟัง-พูดภาษา
ญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน”	 และ	 “การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น”	
เพิม่เตมิจากเดมิทีเ่รยีนเฉพาะวชิาทกัษะร่วม	นอกจาก
นีเ้ปิดวชิา	“การเขยีนภาษาญีปุ่น่ขัน้พืน้ฐาน”	และวชิา	
“คันจิศึกษา”	ให้เรียนเพิ่มเติมในชั้นปีที่	2

	 6.3.2	 การ เ รี ยนการสอนภาษาจีนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ส� าหรับการ เรี ยนการสอนภาษาจีนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น	 เริ่มเปิดสอนเป็นวิชา
เลือกเสรีตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2538	 และเปิดเป็นวิชาโทในปี	
พ.ศ.2542	 จากนั้นเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อสอนนิสิตวิชาเอกในปี	 พ.ศ.
2547	 นอกจากนิสิตวิชาเอกที่รับปีละประมาณ	 25	
คนแล้ว	มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน	
เป็นวิชาเลือกเสรีหรือวิชาโทเป็นจ�านวนมาก	 โดยมี
จ�านวนผูล้งทะเบยีนเพิม่ขึน้ทกุปีดงัข้อมลูในตารางที่	8
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ตารางที่ 8	 จ�านวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนเบื้องต้นในปี	2552-2555
  

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
674	คน 774	คน 824	คน 1,014	คน

หมายเหตุ:	อ้างตารางที่	7

 นอกจากนี้	 ยังมีการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ9 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	
2549	โดยเมือ่แรกเริม่ใช้ชือ่ว่า	สถาบนัขงจือ๊กรงุเทพฯ	
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัย	
เกษตรศาสตร์	 ตั้งแต่วันที่	 23	 มกราคม	 2550	
เนื่องจากในเวลาต่อมามีการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ 
อีกหลายแห่งในกรุงเทพฯ
	 สถาบนัขงจือ๊	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ให้
บริการด้านต่างๆ	ต่อไปนี้
	 •	 เปิดหลกัสตูรอบรมครสูอนภาษาจนีให้แก่
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
	 •	 เปิดหลักสูตรอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
และภาษาจีนเฉพาะทางต่างๆ
							 •	 จดันทิรรศการและการแข่งขนัทางวชิาการ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
							 •	 จดัให้มกีารบรรยายและสมัมนาวชิาการที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
							 •	 จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน	
(HSK)	และความสามารถในการใช้ภาษาจีน
 •	 ให้บรกิารหนงัสอืและสือ่มลัตมิเีดยีภาษาจนี
							 •	 ให้บรกิารข้อมลูการศกึษาต่อทีป่ระเทศจนี
และประเทศไทย

							 •	 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษาที่
ประเทศจีนในระยะสั้น
	 เมื่อพิจารณาด้านการเติบโตของสาขาวิชา
ภาษาจีน	 เปรียบเทียบกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	 พบ
ว่าภาษาจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด	
เนื่องจากเพิ่งเปิดสอนเป็นวิชาเอกเมื่อปี	 พ.ศ.2547	
แต่ในระยะเวลาไม่ถึง	 10	ปีนี้	 ได้ขยายตัวจนมีอัตรา
อาจารย์ประจ�าชาวไทยมากกว่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	
(10	:	7)	ซึ่งเปิดเป็นวิชาเอกเมื่อปี	พ.ศ.	2526	คือ
เมื่อ	30	ปีที่แล้ว	ด้านจ�านวนนิสิตนั้น	นิสิตวิชาเอก
ของทั้งสองสาขามีจ�านวนไม่แตกต่างกันมากนัก	 แต่
นสิติทีล่งเรยีนเป็นวชิาโท/เลอืกเสรี	ของจนีมมีากกว่า
ของญี่ปุ่น	 ข้อมูลนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับจ�านวน 
ผู้เข้าอบรมภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลาง10	 ส�าหรับ
บุคคลทั่วไปกับศูนย ์ภาษา	 คณะมนุษยศาสตร ์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11	 โดยหากดูจ�านวนผู้เข้า
อบรมย้อนหลงั	7	ปี12	จะเหน็ว่าผูเ้ข้าอบรมภาษาจนีกลาง
มีมากกว่าภาษาญี่ปุ่นประมาณร้อยละ	22.5	ดังข้อมูล 
ในตารางที่	 9	 ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความนิยมใน
ภาษาจีน	ที่ปรากฏให้เห็นด้วยตัวเลขของผู้เรียนที่เพิ่ม
ขึ้นทุกๆ	ปี

 9	สถาบันขงจื๊อจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ	 พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
จีน	ผลักดันและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

 10	ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เริ่มเปิดอบรมภาษาญี่ปุ่นแก่บุคคลทั่วไปในปี	 พ.ศ.2535
และเริ่มเปิดอบรมภาษาจีนแก่บุคคลทั่วไปในปี	พ.ศ.2542

 11	ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม	โดยเปิดอบรมภาษาต่าง
ประเทศต่างๆ	แต่บุคคลทั่วไปที่สนใจ	โดยเปิดปีละ	3	ช่วงตามภาคการศึกษา	ได้แก่	ภาคฤดูร้อน	(มี.ค.-พ.ค.)	ภาคต้นของ
ปีการศึกษา	(มิ.ย.-ก.ย.)	และภาคปลายของปีการศึกษา	(พ.ย.-มี.ค.)

 12	ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลางเริ่มเปิดอบรม	3	ครั้งต่อปี	เช่นเดียวกันตั้งแต่ปี	พ.ศ.2549	(ภาษาญี่ปุ่นเริ่มเปิดอบรมในปี	พ.ศ.
2535	ภาษาจีนกลางเริ่มเปิดอบรมในปี	พ.ศ.	2543	โดยระยะแรกเปิดอบรมปีละครั้ง)
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ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : แรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไร

ยุพกา ฟูกุชิม่า  กนกพร นุ่มทอง และ สร้อยสุดา ณ ระนอง

ตารางที่ 9		จ�านวนผู้เข้าอบรมภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลางกับศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์	มก.	(คน)

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม

ภาษาญี่ปุ่น 390 495 583 462 401 322 535 3,188

ภาษาจีน 713 724 548 518 441 425 746 4,115

	 จากข้อมูลสาขาวิชาภาษาจีนข้างต้น	เปรียบ
เทยีบกบัสภาพการณ์การศกึษาภาษาญีปุ่น่	วเิคราะห์ใน
เบือ้งต้นได้ว่า	ภาษาญีปุ่น่ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
เปิดเป็นวิชาเอกมานานถึง	 30	 ปี	 มีการเติบโตอย่าง
ช้าๆ	แต่ไม่มปัีจจยัเกือ้หนนุจากมหาวทิยาลยั	หรอืจาก
ภายนอกอย่างเป็นรปูธรรม	ต่างจากภาษาจนีทีม่กีารก่อ
ตั้งสถาบันขงจื๊อ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อันเป็น
นโยบายเชงิรกุด้านการเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมจนี

7. สรุปและข้อเสนอแนะ
	 ผลการวิจัยซึ่งปรากฏให้เห็นว่า	นิสิตที่เรียน
ภาษาญี่ปุ ่น	 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ ่นจากแรงจูงใจเชิง
สังคมเป็นหลัก	 ในขณะที่นิสิตที่เรียนภาษาจีน	 เลือก
เรียนภาษาจีนจากแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์	 ที่คาดว่า
จีนจะเป็นประเทศมหาอ�านาจในอนาคต	 พอๆ	 กับ
แรงจูงใจเชิงสังคม	 เป็นการสะท้อนให้เห็นอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม	 และบทบาททางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศต่อประเทศไทย
	 กล่าวคอื	ส�าหรบัประเทศญีปุ่น่นัน้	นอกจาก
การที่มีบริษัทญี่ปุ ่นจ�านวนมาก	 เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยแล้ว	 ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างๆ	 เช่น	
วัฒนธรรมการแต่งกาย	การกิน	ดนตรี	ฯลฯ	ก็ปรากฏ
ให้เหน็อยูท่ัว่ไปโดยเฉพาะในสงัคมเมอืง	และคนทัว่ไป
ยังเข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ง่าย	 ไม่ว่าจะทางสื่อ
โทรทัศน์	 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จึงเป็นเรื่อง
ง่ายทีว่ฒันธรรมเหล่านี	้จะกลายเป็นจดุเริม่ต้นหรอืแรง
จงูใจ	ให้เดก็ไทยสนใจทีจ่ะเรยีนภาษาญีปุ่น่มากกว่าการ

ที่จะคิดว่า	เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะได้หางานได้ง่าย	ถึง
แม้ว่าแรงจูงใจเชิงใช้ประโยชน์ไม่ได้ลดความส�าคัญลง	
แต่ทว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมโดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด	 อันเป็นผลมาจากการส่งออก	 “ทุนวัฒนธรรม”	
ดังกล่าวของญี่ปุ่น	 การไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นของคนไทย
ที่เพิ่มขึ้น	 และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารท�าให้
คนไทยเข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ง่ายกว่าแต่ก่อน
	 ส่วนประเทศจีนนั้น	 การที่จีนเริ่มมีบทบาท
อย่างมากทางเศรษฐกิจ	ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
ของโลก	และมจี�านวนประชากรมากทีส่ดุในโลก	ท�าให้
จีนกลายเป็นประเทศที่ถูกมองว่า	 มีศักยภาพในการ
เติบโตทั้งอ�านาจการซื้อและอ�านาจการผลิตมากขึ้น
ต่อไปในอนาคต	ถึงแม้การพัฒนาประเทศของจีน	จะ
ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้น	แต่ก็ท�าให้ประชาชน
จีนมีความมั่งคั่งมากขึ้น	 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	
เหล่านี	้ท�าให้ชาวไทยคาดหวงัต่อความเป็นมหาอ�านาจ
ในอนาคตของจนี	ดงันัน้กระแสความนยิมในการเรยีน
ภาษาจีนจึงเกิดขึ้น	 และเมื่อบวกกับปัจจัยเกื้อหนุน
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นการก่อตั้งสถาบันขงจื้อ	
ท�าให้การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย	 ก�าลังเข้าสู่
ยุคเฟื่องฟูก็ว่าได้	อย่างไรก็ตาม	 เหตุผลที่ว่านี้ยังเป็น
เพียงการคาดคะเน	 คงต้องดูกันต่อไปว่า	 จีนจะเป็น
ประเทศมหาอ�านาจต่อไปในอนาคตจริงหรือไม่	 และ
เมื่อถึงเวลานั้น	ความนิยมในภาษาจีนก็จะยิ่งเพิ่มมาก
ขึน้หรอืไม่	และเป็นทีน่่าตดิตามว่า	หากจนีไม่ได้กลาย
เป็นประเทศมหาอ�านาจอย่างที่คาดคะเน	อะไรจะเป็น
แรงจงูใจทีผ่ลกัดนัให้ผูเ้รยีนชาวไทยสนใจเรยีนภาษาจนี
ต่อไป
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	 ส�าหรับข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนั้น	
เนื่องจากนิสิตวิชาเอกและนิสิตนอกสาขา	 ที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน	 มีแรงจูงใจในการเรียนทั้งแรง
จงูใจเชงิสงัคม	และแรงจงูใจเชงิใช้ประโยชน์เหมอืนกนั	
(แม้สัดส่วนจะแตกต่างกันบ้าง)	 และต่างมีทัศนคติ
ทางบวกในการเรียน	 ดังนั้นผู้สอนสามารถใช้ผลการ
วิจัยเหล่านี้	 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน	 กล่าวคือเพื่อตอบ
สนองแรงจูงใจเชิงสังคมของนิสิต	 ผู้สอนควรจัดการ
เรยีนการสอน	หรอืกจิกรรมนอกชัน้เรยีน	ให้มกีารสอด
แทรกวฒันธรรมญีปุ่น่หรอืวฒันธรรมจนี	เช่น	ร้องเพลง
พร้อมกับแปลความหมาย	 แนะน�าธรรมเนียม	 ชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวญีปุ่น่หรอืชาวจนีผ่านวดีทิศัน์	จดั
กจิกรรมโฮมสเตย์	เพือ่เรยีนรูว้ฒันธรรมและชวีติความ
เป็นอยูข่องชาวญีปุ่น่หรอืชาวจนี	จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีน
ตดิต่อสือ่สารกบัเพือ่นชาวญีปุ่น่หรอืชาวจนีผ่านอเีมล	
กิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้	 จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียน	 รู้สึกสนุกกับการเรียน	
ซึ่งจะส่งผลดีทางอ้อมกับการเรียนต่อไป	
	 นอกจากนี้เพื่อตอบสนองแรงจูงใจเชิงการใช้
ประโยชน์	 ผู้สอนควรจัดสอนวิชาที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต	เช่น	“การ
บรหิารจดัการแบบญีปุ่น่/แบบจนี”	“ภาษาญีปุ่น่/ภาษา
จนีเพือ่ธรุกจิ”	“ภาษาญีปุ่น่/ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม
การบริการ”	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	 ควรมีการวิจัยต่อเนื่องด้าน
แรงจูงใจ	 เพื่อวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจจากภายในหรือแรง
จูงใจเชิงสังคม	กับแรงจูงใจจากภายนอกหรือแรงจูงใจ
เชิงใช้ประโยชน์	 สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
อย่างไร	และควรมกีารวจิยัเรือ่งรปูแบบการจดัการเรยีน
การสอน	ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิผูเ้รยีนทัง้ทีม่แีรงจงูใจภายใน	
และแรงจูงใจภายนอกได้พัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่ง
ขึ้น	 นอกจากนี้บทบาทของสถาบันขงจื๊อ	 ในการเผย
แพร่การสอนภาษาและวัฒนธรรมของจีนจะประสบ

ความส�าเร็จหรือไม่	 แรงจูงใจของนิสิตที่เลือกเรียน
ภาษาจนีจะเปลีย่นไปจากเดมิหรอืไม่	เป็นเรือ่งทีต้่องท�า
แบบสอบถามและวจิยัเพือ่เปรยีบเทยีบต่อไปในอนาคต
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