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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการ
ลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น 
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

 คำ� สำ�คัญ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น, บริษัทญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

 จากการศึกษาพบว่าบทบาทหน้าที่ของ

ล่ามภาษาในบริษัทญี่ปุ่นมีความหลากหลายมากขึ้น 

ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ในการล่ามและการแปลเพียง

อย่างเดียว กล่าวได้ว่าในระยะแรกของการท�างาน 

ล่ามจะมีหน้าที่ในการล่ามและการแปล แต่เมื่อล่ามมี

ประสบการณ์ในการท�างานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ

มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน บริษัท 

จะมอบหมายให้ล่ามท�าหน้าท่ีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ ประสานงานและหน้าที่ในงานเฉพาะ

ทางเพ่ิมมากขึ้น เมื่อล่ามไม่สามารถปรับตัวและ

ยอมรับในงานลักษณะใหม่ได้ ย่อมท�าให้ล่ามประสบ

ปัญหาในการท�างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิน

ใจลาออกจากงาน  

 ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน 

พบว่าภายในองค์กรไม่มีระบบการสอนงานที่ชัดเจน 

เนื่องจากบริษัทจะมีล่ามเพียงไม่กี่คน หรือมีล่าม 

ประจ�าแผนกแต่ละแผนกเพียงคนเดียว จึงไม่ม ี

หัวหน้าหรือรุ ่นพ่ีที่จะมาสอนงาน ส่งผลให้การ

ท�างานในระยะแรกของล่ามประสบปัญหา ทั้งนี้ผู้ให้

ข้อมูลตระหนักว่าเป็นกระบวนการส�าคัญ ที่หัวหน้า

จะต้องปฏิบัติต่อลูกน้อง โดยช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ วิธี

การปฏิบัติงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงาน

อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน ก่อเกิด

ความเข้าใจในงาน ความช�านาญ สามารถท�างานได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ในประเด็นปัญหาการขาดความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

งาน กล่าวได้ว่า แต่ละแผนกจะมีล่ามประจ�าเพียง

คนเดียว หรือไม่เกิน 2 คน จึงไม่มีต�าแหน่งหัวหน้า

งาน ท�าให้ไม่สามารถเลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้

 ในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการลาออกจากงาน

ของล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยแตกต่างกันไปตาม

แต่ละบุคคล แต่มีปัจจัยที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นพ้องกันว่า

เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการลาออกจากงาน 

คือ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านองค์กร
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Abstract 

 In this study it was found that 

the roles of the Japanese interpreters 

varied. Initially, they were responsible for 

translation only. When they had more 

experience, they would be assigned to 

do other work related to management 

and coordination. If they were not flexible 

enough to handle the new tasks, they 

would have problems at work. It was 

related to the main reason for their decision 

to resign. 

 I n  t e r m s  o f  p r o b l e m s  a n d  

obstacles during work, there was no clear  

organizational coaching. Since there was  

only an interpreter for each department, 

there was no a leader or senior that 

Key words
Japanese interpreter, Japanese 

companies 

could coach or train the others. However, 

the interviewees stated that it was an 

important process for the supervisor to 

clearly inform the employees about the 

job or other information related to work 

in order to transfer techniques to practical 

applications and to provide understanding 

so that they could work with efficiency 

and accuracy. Moreover, there was also  

a problem concerning upward mobility  

in the organization. Each department 

had only one or two interpreters without 

a supervisor, so it was not possible to 

promote the translators to a higher position. 

 In terms of the factors affecting the 

resignation of the Japanese interpreters, it 

depended on individual factors. However, 

there were factors with which everyone 

agreed that led to the decision to resign. 

These factors were job description factors 

and organizational factors.  
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1. บทนำ�
 ปัจจุบัน ระยะเวลาการท�างานของล่าม

ภาษาญ่ีปุ่นในบริษัทต่างชาติได้เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมนั้น ล่ามจะท�างานในบริษัทหนึ่งๆ เป็นระยะ

เวลา 5 ถึง 10 ปี แต่ในช่วงทศวรรษหลังน้ีกลับมี

ล่ามที่ท�างานนาน 5 ถึง 10 ปีน้อยลง ดังจะเห็น

จากตัวอย่างการสัมภาษณ์ล่ามที่ลาออกจากงาน 

จ�านวน 10 คนพบว่า ล่ามที่เริ่มท�างานตั้งแต่ปี 40 

ถึงก่อนปี 50 มีอายุการท�างานตั้งแต่ 5 ปีถึง 12 ปี 

ส่วนล่ามที่เริ่มท�างานหลังปี 50 มีอายุการท�างาน

ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี สอดคล้องกับการศึกษา

ของ ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และทัศนีย์ เมธาพิสิฐ 

(2558) ที่พบว่าบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่นมีอัตราการ

เปลี่ยนงานสูง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัย 20 ครึ่งหลัง

จะเปลี่ยนงานราวร้อยละ 50 และในวัย 30 ครึ่งแรก

จะเปลี่ยนงานราวร้อยละ 40 ทั้งนี้การลาออกจาก

งานของล่ามในบริษัทญี่ปุ่น ส่งผลกระทบให้บริษัท

ประสบปัญหาการขาดพนักงานท่ีมีความช�านาญ

เฉพาะด้าน สูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร และการจ้างงานล่ามอิสระภายนอกที่มี

ค่าใช้จ่ายสูง จากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นย่อมท�าให้

ต้นทุนการผลิตในภาพรวมสูงขึ้นตามไปด้วย อาจส่ง

ผลให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

ที่มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า เพ่ือคงความสามารถใน

การแข่งขันด้านราคา และการย้ายฐานการผลิตหรือ

การลงทุนไปยังประเทศอื่น  ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหา

การว่างงานท�าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน

ประเทศเกิดการชะลอตัวและหยุดชะงักในที่สุด

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงาน

ศึกษาของนันท์ชญา มหาขันธ์ (2556) ในเรื่องการ

ท�างานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง: ปัญหาและ

ความคาดหวังของบริษัทญี่ปุ่น ในประเด็นปัญหา

การท�างานผ่านล่ามพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการ 

ถ่ายทอดผิดเนื่องจากไม่เข้าใจค�าศัพท์เฉพาะที่ใช้

ในบริษัท การใช้ภาษาถิ่นของผู ้พูด การพูดสั้นๆ 

โดยละประโยคท้าย ท�าให้ล่ามไม่เข้าใจสาร ปัญหา

ไม่เข้าใจวัฒนธรรม ไม่เข้าใจอารมณ์ผู้พูด ปัญหา 

ความไม่เข้าใจในเนื้อหางาน และกระบวนการ

ท�างานประเภทต่างๆ ท�าให้การสื่อสารเกิดข้อ

ผิดพลาดมาก นอกจากนี้ ยังพบงานศึกษาของ  

ナッタポーン・ルアンサクンディ (Nattaporn 

Laungsaguldee) (2011) ในเรื่องการศึกษา

ขอบเขตด้านเพศแบบญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง

ท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการท�างาน โดยท�าการสัมภาษณ์

ผู้หญิงที่ท�าหน้าท่ีล่าม เลขานุการ และเจ้าหน้าที่

ประสานงาน จ�านวน 20 คน พบว่ามีความพอใจ

ในบทบาทของตนเองในการแปลและการล่าม 

เนื่องจากเงินเดือนดี และปริมาณงานไม่มากจนเกิน

ไป ท้ังนี้ไม่ได้ถูกคาดหวังในด้านบทบาททางเพศ 

เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องชงชา เพราะบริษัทญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและรับผิด

ชอบ แต่มีความไม่พึงพอใจในเร่ืองที่ต้องดูแลชาว

ญี่ปุ่น เช่น ถูกร้องขอให้นั่งแท็กซี่ไปส่งที่บ้าน หรือ 

ร้องขอให้ไปเป็นเพื่อนท่ีคลับ เป็นต้น ซึ่งงานวิจัย 

ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการท�างานภาย

ใต้วัฒนธรรมท่ีแตกต่างของคนไทยและคนญ่ีปุ่น

เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ต่อการลาออก

จากงานหรือไม่ ซ่ึงประเด็นปัญหาที่พบนั้น อาจ

ไม่ใช่ปัจจัยที่ท�าให้ตัดสินใจลาออกจากงาน จึงยังไม่

สามารถตอบค�าถามของงานวิจัยในครั้งนี้ได้

 นอกจากนี้ ยังพบงานที่ศึกษาถึงปัจจัย

การลาออกจากงานในต�าแหน่งงานอื่นๆ ในบริษัท

ญี่ปุ่น ได้แก่งานวิจัยของสุทธิณีย์ แก้วเจริญ (2542) 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน
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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งศึกษาเฉพาะ

พนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ ฉัตรวิบูลย์ 

ฉาวเกียรติ (2540) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเปล่ียนงานของผู้บริหารในองค์การเอกชน 

อีกทั้ง (สุรสาร เทพศิริ, 2547) ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อระดับความต้องการลาออกจากงานของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นงาน

วิจัยเชิงปริมาณ ที่ท�าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม

ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จะ

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์

โดยตรงล่ามที่ลาออกจากงานในบริษัทญี่ปุ่น ท�าให้

ทราบข้อมูลต่างๆ มุมมอง แนวคิด และความรู้สึก

จากการถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานในบริษัท

ญี่ปุ่น

 ในด้านความส�าคัญของนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูนนั้น เนื่องจากมีจ�านวน

สัดส่วนของบริษัทญ่ีปุ ่นที่มีจ�านวนเกินครึ่ง และ

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ

บริษัทเอกชนด�าเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ แห่งที่ 2 ในกลางปี 2558 ที่ผ่านมา 

ซึ่งสามารถรองรับบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนได้ราว 

20-25 บริษัท และคาดว่าจะเกิดการจ้างงานใน

พื้นที่ราว 10,000 คน ทั้งนี้มีบริษัทญี่ปุ ่นท่ีเป็น

บริษัทเดิมท่ีด�าเนินการในนิคมแห่งแรก แสดง

ความประสงค์ท่ีจะขยายการลงทุนเพิ่มมากกว่า 

10 บริษัท ในจ�านวนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ส่วนพื้นท่ีที่

เหลือจะรองรับกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ (ส�านักงาน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2558) ท�าให้นิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูนเป็นพื้นที่มี

ความน่าสนใจ เน่ืองจากยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษา

ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะการท�างานกับการ

ลาออกจากงานของล่ามภาษาญ่ีปุ่นในบริษัทญ่ีปุ่น 

เขตนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน ทั้งนี้ยังกล่าวได้ว่า

แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกรณี

ศึกษาที่สามารถสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา

ให้กับบริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ี

อาจจะก�าลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน นอกจาก

นี้บริษัทญี่ปุ ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

สามารถน�าแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานวิจัยครั้ง

นี้ ไปปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างราบรื่น

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
 เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

การท�างานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษา

ญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาค

เหนือ จังหวัดล�าพูน 

3. ขอบเขตของก�รวิจัย
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการ 

ท�างานกับการลาออกจากงานของล ่ามภาษา

ญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น ที่ เป ิดด�าเนินการในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน จ�านวน 34 

บริษัท

4. กลุ่มตัวอย่�งผู้ให้ข้อมูล
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ล่าม

ภาษาญี่ปุ่นท่ีเคยลาออกจากงานในบริษัทข้ามชาติ

ญี่ปุ่น ท่ีด�าเนินธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค

เหนือ จังหวัดล�าพูน โดยนับย้อนหลัง 10 ปี กล่าว

คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2558  

5. ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รศึกษ� 
 (1) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะการท�างานกับการลาออกจากงานของล่าม
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ภาษาญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน

 (2) เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การลาออกจากงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในงานที่สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนางานด้านการท�างานของล่าม

ภาษาญี่ปุ่น

6. ผลสรุปจ�กก�รสัมภ�ษณ์
 จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึกรายบุคคล ล่ามที่ลาออกจากงานในบริษัท

ญ่ีปุ ่นที่เปิดด�าเนินการในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ ท�าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 

โดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน เริ่ม

จากติดต่อกับบริษัทญ่ีปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมราย

ชื่อและข้อมูลของล่ามภาษาญ่ีปุ ่นที่ลาออกจาก

งานตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2558 รวบรวมรายชื่อและ

ข้อมูลของล่ามภาษาญี่ปุ ่นที่เคยลาออกจากงาน 

จากนั้นท�าการติดต่อเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี

ความยินดีและเต็มใจให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ จาก

นั้นวางแผนการสัมภาษณ์ โดยก�าหนดวัน เวลา และ

สถานที่ตามความสะดวกของผู ้ให้ข้อมูล ท�าการ

สัมภาษณ์ด้วยข้อค�าถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยว

กับบทบาทหน้าที่การท�างาน ปัญหาและอุปสรรค

ที่พบในการท�างาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจลาออกจากงานของล่ามญี่ปุ่นในบริษัท

ญี่ปุ ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด

ล�าพูน ภายหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ท�าการถอด

เทปจากการสัมภาษณ์ที่เป็นบทสนทนาระหว่าง 

ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลแบบค�าต่อค�า และตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อความอีกครั้ง จากนั้นท�าการ

วิเคราะห์เพื่อแจกแจง จ�าแนกรายละเอียดของ

ข้อความส�าคัญ สรุปประเด็นหลัก เขียนอธิบาย

ประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และสรุปผลการ

ศึกษา 

 จากการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ ่ม

เป้าหมายจ�านวน 10 คน พบว่าเป็นเพศชาย 3 คน 

และเพศหญิง 7 คน มีอายุระหว่าง 29 ปี ถึง 40 ปี 

ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท โดย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 9 คนและ

ปริญญาโท จ�านวน 1 คน มีความสามารถด้านภาษา

ญี่ปุ่นระดับ LEVEL 3 จ�านวน 3 คน และระดับ N2 

จ�านวน 7 คน เคยลาออกจากงานในต�าแหน่งล่าม

จ�านวน 1 ครั้ง จ�านวน 6 คน เคยลาออกจากงาน

ในต�าแหน่งล่ามจ�านวน 2 ครั้ง จ�านวน 3 คน และ

เคยลาออกจากงานในต�าแหน่งล่ามจ�านวน 3 ครั้ง 

จ�านวน 1 คน ปีที่เริ่มท�างานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  

ถึง พ.ศ. 2558 ปีที่ลาออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 

พ.ศ. 2558 อายุการท�างานของล่ามที่เคยลาออกจา

กกงาน มีอายุการท�างานตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 12 ปี 

 ทั้ งนี้สามารถแบ่งประเภทกลุ ่มอาชีพ 

ภายหลังการลาออกจากต�าแหน่งล่าม ออกเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีท�างานในต�าแหน่งล่ามเช่น

เดิม จ�านวน 3 คน 2) กลุ่มท่ีท�างานในอาชีพท่ียัง

คงใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�างาน จ�านวน 5 คน และ 

3) กลุ่มที่ท�างานในอาชีพอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นใน

การท�างาน จ�านวน 2 คน

 6.1 ลักษณะก�รทำ�ง�นของล่�มภ�ษ�
ญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น
  6.1.1 ภ�ระหน้�ที่ก�รทำ�ง�น

  จากการศึกษาพบว่า นอกเหนือ

จากการล่ามและการแปล ล่ามส่วนใหญ่ได้รับมอบ

หมายให้ท�าหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับงานด้านการ
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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

บริหารจัดการและประสานงาน เช่น การเสิร์ฟน�้า 

ชา กาแฟ  จัดโต๊ะประชุม จัดเตรียมข้าวกล่องหรือ

อาหารกลางวันส�าหรับคนญี่ปุ่น จองต๋ัวเครื่องบิน 

โรงแรม สนามกอล์ฟ  เดินเอกสาร ดูแลเอกสาร

เกี่ยวกับ Visa, Passport, Work permit , BOI รวม

ไปถึงการพาคนญี่ปุ ่นไปโรงพยาบาลในกรณีตรวจ

สุขภาพหรือเจ็บป่วย, ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 

ส�านักงานจัดหางาน หรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้รับหน้าท่ีให้ท�าการสอนภาษา

ญี่ปุ่นให้กับหัวหน้างานและพนักงานภายในบริษัท  

ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้ 

	 	 ( ID1)	 “เอาความจริงเลยนะ	

เสิร์ฟน�้า	 เสิร์ฟชา	กาแฟ	 เสิร์ฟข้าว	จัดโต๊ะประชุม	

จองโรงแรม	จองสนามกอล์ฟ	จองโรงแรม	ทั้งที่เป็น

ส่วนตัว	และที่เป็นของบริษัท	 (…)	แปลน่ีไม่ค่อยมี

เลย	แปลนี่มีนิดเดียว”	

	 	 (ID10)	“ล่ามเนี่ยะจะนั่งโต๊ะใกล้	

manager	คนญี่ปุ่น	แล้วเขาก็จะส่งใบ	อย่างเช่น	

ใบลา	 ใบนู่นใบนี่มาให้เซ็น	 เราก็ไม่รู้ว่าล่ามจะต้อง

ไปเอาอันนั้นนะ	ใบที่เขาเซ็นเสร็จมา	แล้วไปแจกคืน

ทุกแผนก”

	 	 (ID9)	“ของพี่ไม่ได้ท�าแค่ล่ามนะ	

ถ้าคนรู้ก็จะแบบเราท�าได้ยังไง	มีทั้ง	Visa	 ,	Work 

permit,	 BOI	 ,	 จองต๋ัวเครื่องบิน	 จองโรงแรม	

แล้วเวลาคนไทยจะไปต่างประเทศ	ก็ต้องพาไปท�า 

พาสปอร์ต	ไปขอวีซ่า	 ไปติดต่อแรงงาน	คือเป็นงาน

ที่พอจะท�าได้ในนั้นท�าหมดเลย”

	 	 (ID5)	หน้าทีจ่รงิ 	ๆกค็อืประสานงาน	

ดูแลชาวญี่ปุ่นทั่วไป	แต่ว่าในต�าแหน่งก็ยังเป็นล่าม

อยู่	 เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เรา	 เพ่ิมภาระหน้าที่	 ราย

ละเอียดของงานเข้าไป	แต่ว่าในส่วนของงานล่าม

จริงๆ	ก็ไม่ได้ท�าเลย	แตะบ้างนิดหน่อย	ถ้าไม่มีใครท�า	

(…)	วันไหนที่ผู้จัดการไม่อยู่เขาก็จะเรียกเราไป

	 	 (ID8)	“เป็นเทรนนิ่งท่ีใช้ในการ

ซัพพอร์ทโรงงานต่างๆ	หรือว่าแผนกต่างๆ	แต่ว่า

เรามีหน้าท่ีในการท�าการเทรนนิ่งในเรื่องของภาษา

ญี่ปุ่น	และควบกับการเป็นล่าม	ล่ามในไลน์การผลิต	

(…)	 รวมทั้งการท�าพวกเอกสารต่างๆ	ด้วย	อย่าง

เวลาท่ีมีใครจะไปญี่ปุ่นอย่างนี้	 เราก็จะต้องเหมือน

คนในการติดต่อ”

  ( ID2 ) 	 “ตอนเย็นล ่ ามได ้ ไป

สอนภาษาญี่ปุ่นให้เป็นโอที	 (…)	สอนวิชาพื้นฐาน 

เก่ียวกับค�าศัพท์โรงงาน	เป็นบทสนทนาท่ัวไปจนถึง

ระดับสูง”

  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ล่ามทุก 

คนไม่ได้มีหน้าที่ล ่ามเพียงอย่างเดียว ยังได้รับ 

มอบหมายให้ท�าหน้าท่ีอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องภายในแผนก 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tanasansanee, et 

al, 2005) ได้กล่าวไว้ว่านอกจากหน้าท่ีในการแปล

ความเพื่อช่วยในการส่ือสารระหว่างชาวญี่ปุ่นและ

พนักงานชาวไทยแล้ว ล่ามยังต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในประเภทงานอื่นๆ ที่หลากหลายภายใน

บริษัทท้ังด้านการบริหารจัดการ และการประสาน

งานเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผล

การศึกษาของนุชวรี มาโกมล (2553) ท่ีได้กล่าวไว้

ว่าล่ามต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่นอกเหนือ

จากการเป็นล่ามได้

  ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 

นอกเหนือจากหน้าที่ในการล่ามและการแปลแล้ว 

ล่ามยังได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีอื่นๆ ตั้งแต ่

ระยะเริ่มแรกของการท�างาน แต่เนื้อหาหรือลักษณะ 

งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายนั้น เป็นภาระงานท่ี

ต้องใช้ภาษาญี่ปุ ่นในการท�างานด้านธุรการทั่วไป  

ยังไม่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีท่ีเฉพาะทาง 

มากนัก
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  6.1.2 ก�รเปลี่ยนแปลงด้�น

ลักษณะง�นของล่�ม

  จากผลการศึกษาพบว่า ภายหลัง

จากล่ามภาษามีประสบการณ์ในการท�างานได้ระยะ

หนึ่ง บริษัทหรือหัวหน้างานจะมอบหมายให้ล่าม

ท�าหน้าที่ในรายละเอียดงานที่มีความซับซ้อนมาก

ข้ึน เช่น การรวบรวมและสรุปผลกิจกรรมประจ�าป ี

ของบริษัท เอกสารผู ้ถือหุ ้นบริษัท เอกสารการ

ขออนุญาตต่างๆ รวมไปถึงหน้าที่ในการวางแผน

งาน การด�าเนินงาน สรุปผลตาม โปรเจคงานต่างๆ 

ท่ีหัวหน้าคนไทยได้รับจากประธานบริษัท การ

ควบคุมคุณภาพแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน 

และวางแผนการใช้ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ดัง

ตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 	 (ID1)	“หลังๆ	ได้ท�ารายงานอะไร

นะ	รายงาน	GKC	แล้วพี่ก็ต้องไล่ไปแผนกนู้น	แผนก

นั่น	แผนกนี่	 (…)	คือต้องไล่โทร	ตามงานแล้วต้อง

เอางานของแต่ละแผนกมารวมรวบไว้ที่แอดมิน	ที่

จริงผู้จัดการต้องเป็นคนรวบรวม”

	 	 (ID9)	“ท�าเอกสารผู้ถือหุ้นด้วย	

แปลจากภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษาอังกฤษ	 รายงาน

ธุรกิจพี่ก็แปล	 (…)	ช่วงหลังๆ	ก็เป็นคนจัดประชุมผู้

ถือหุ้นที่กรุงเทพฯ	จริงๆ	มันเป็นหน้าที่ของระดับ

หัวหน้า	 (…)	อย่างสายงานของพี่ก็มี	HR	Manager	

ลาออกไปไม่มีใครท�า	(…)	เขาให้พี่ท�า”

	 	 ( ID8)	 “ตอนแรกที่ เราเข ้ามา

ใหม่ๆ	อาจจะท�า	2-3	อย่าง	แต่พออยู่มาปีหนึ่งเรา

ได้ท�าเอกสาร	COE		ด้วย”

	 	 (ID3)	“ลักษณะงานที่ท�า	คือไม่ใช่

ล่ามอย่างเดียว	หมายถึงว่า	งานที่เน้นไม่ได้เน้นทาง

ล่ามเนอะ	ก็จะเป็นสายบริหารเป็นส่วนใหญ่นะคะ 

ก็จะเป็นแบบว่า	ต้องท�ารายงาน	สรุปรายงาน	รับค�า

สั่งมา	 รับหัวข้อมาคิด	 (…)	 เสร็จปุ๊บ	ก็ต้องเอาพวก

นั้นมารวบรวม	ท�าทั้งเวอร์ชั่นไทยและญี่ปุ่น	แล้ว

หลังจากนั้นเนี่ยะจะมีการไปน�าเสนอระดับบริหาร	

ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเป็นล่ามด้วย”

	 	 (ID4)	 “ส่วนหน่ึงที่จะต้องท�า	 

คือ	งาน	Coordinator	ส�าหรับผมอยู่ในแผนก	PC	

(Production	Control)	แล้วมันจะมีงานอยู่หลายๆ	

อย่าง	หนึ่งในนั้นก็จะเป็นการท�า	Productivity	การ

ควบคุม	Productivity	 เป็นงานหลักท่ีท�า	น�้าหนัก

จะอยู่ประมาณ	80-90%	ในการท�างาน	ส่วน	10-

20%	จะเป็นงานด้าน	Coordinator”

  (ID7) “ตอนแรกเขาก็บอกว่าเรา

ไปท�าสรุปรายงาน	 ไปท�าวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป	 ซ่ึง

เดิมก่อนท่ีพี่จะย้ายไปอยู่จัดซ้ือพี่ท�าวิเคราะห์ต้นทุน

ก่อน	ซึ่งในฟังก์ชั่นของ	Engineer	การท�าวิเคราะห์

ต้นทุนมันไม่ยาก	มันเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและ

วางแผนการใช้ต้นทุนของการผลิต”

  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ล่าม

ทุกคนมีหน้าที่ในการล่ามสื่อสารเป็นหลัก ควบคู่

กับท�างานในลักษณะอื่นๆ ในด้านงานบริหาร

จัดการ งานประสานงาน และงานฝ่ายบุคคล ต่อ

มาในระยะหลังเมื่อล ่ามมีประสบการณ์ในการ

ท�างานหรือมีความเข้าใจในเนื้อหางานในระดับ

หนึ่งแล้ว ประกอบกับล่ามมีความรู้ด้านภาษาเป็น

พื้นฐาน ทางองค์กรหรือเจ้านายคนญ่ีปุ่นจะมอบ

หมายหน้าที่อื่นๆ ที่มีรายละเอียดงานซับซ้อน 

รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษในการท�างานมาก

ข้ึน จะเห็นว่าเป็นลักษณะงานท่ีต้องใช้ทักษะท่ี

สูงขึ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Maeno, 

Katsuda & larpsrisawad (2013) ได้กล่าวว่า

ความสามารถและคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของ

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย คือมีความรับผิดชอบ 

ซื่ อ สัตย ์  มีความร ่วมมือ และความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของนีรนุช ด�ารงชัย  

(2554) ได้กล่าวว่า นอกเหนือจากความสามารถ

ด้านภาษาแล้ว องค์กรให้ความส�าคัญต่อความ

สามารถเฉพาะทาง หรือความรู ้ความเข้าใจใน

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านบัญชี การผลิต 

วิศวกรรม และการจัดการ โดยมีความสามารถด้าน

ภาษาเป็นพ้ืนฐานในการท�างานท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ผลการสัมภาษณ์เจ้านายชาวญ่ีปุ่นใน

ฐานะผู้ใช้บัณฑิตที่จบเอกภาษาญี่ปุ ่นของธิติสรณ์ 

แสงอุไร (2556) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ถึงแม้ว่า

จะรับเข้าท�างานในต�าแหน่งล่าม แต่หากมีความ

เข้าใจในเนื้อหาการท�างานในภาคอุตสาหกรรม

ได้ดี ในอนาคตไม่อยากให้ท�างานล่ามเพียงอย่าง

เดียว  อยากพัฒนาให้เป็นผู้ดูแลฝ่ายการผลิตด้วย  

นอกจากน้ีผลการศึกษาของ นันท์ชญา มหาขันธ์ 

(2556) กล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นมักจะจัดให้ล่ามได้เรียน

รู้งานด้านต่างๆ ไปด้วยเช่น ด้านการผลิต การเงิน

การบัญชี และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 

  ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 

บริษัทญ่ีปุ ่นยังต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความ

สามารถด้านภาษาญ่ีปุ่น ในหน้าที่ของล่ามที่เป็นตัว

เชื่อมประสานงาน  แต่ทั้งนี้ก็ต้องการให้ล่ามได้ท�า

หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการประสานงาน งานฝ่ายบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้

จะเห็นว่าได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีในงานเฉพาะ

ทางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทักษะด้าน

ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ใช่ทักษะหลักในการท�างาน ล่ามจะ

ต้องมีทักษะการท�างานในด้านอื่นๆ ประกอบ

 6.2 ประเด็นปัญห�ในก�รทำ�ง�นของ

ล่�มภ�ษ�ญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น

  6.2.1 ประเด็นปัญห�ด้�นก�ร

สอนง�น

  จากผลการศกึษาพบว่า มปีระเดน็ 

ปัญหาแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล สามารถแบ่ง 

ประเด็นปัญหาได้สองประเด็นใหญ่ คือประเด็น

ปัญหาที่ล ่ามสามารถแก้ไขได้ด ้วยตนเอง เช่น 

เกิดความเครียดจากการท�างานท่ีเกิดจากการไม่รู ้

ค�าศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งหากมีเวลาในการเรียนรู ้

และจดจ�าเพียงไม่นาน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา

ในประเด็นนี้ ได ้  แต ่หากเป ็นประเด็นปัญหาที่

ล ่ามเองไม ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด ้วยตนเอง 

ต ้องได ้รับความร ่วมมือจากบริษัทหรือองค์กร 

ในการแก้ไขปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

เหมาะสม ย่อมท�าให้ล่ามประสบปัญหาในการ

ท�างาน กล่าวคือประเด็นปัญหาด้านองค์กร ใน

เรื่องของการไม่มีระบบสอนงานท่ีชัดเจน เนื่องจาก

บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีล่ามประจ�าแผนกแต่ละ 

แผนกเพียงคนเดียว จึงไม่มีหัวหน้าหรือล่ามรุ่นพี่ 

ที่จะมาสอนงาน

  นอกจากนีล่้ามทกุคนยงัตระหนกั 

ว่าเป็นกระบวนการส�าคัญ ที่หัวหน้าจะต้องปฏิบัต ิ

ต่อลูกน้อง และทางบริษัทจะต้องมีระบบการสอน

งานที่ชัดเจน โดยจะต้องชี้แจ้งวัตถุประสงค์ วิธี

การปฏิบัติงาน และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับงาน

อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน ก่อเกิด

ความเข้าใจในงาน ความช�านาญ สามารถท�างาน

ได ้อย ่างถูกต ้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

หากขาดกระบวนการท่ีส�าคัญนี้แล้ว อาจก่อให้

ความผิดพลาดในการท�างานและความเครียด

ที่ ไม ่สามารถปฏิบัติงานได ้อย ่างถูกต ้องและมี

ประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 (ID3)	 “หากเป็นค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานในแต่ละพ้ืนที่นั้นยากมาก	ถึงแม้จะเก่ง

แค่ไหน	 ก็ต้องมีการเรียนรู้ค�าศัพท์นั้นๆ	ก่อน	หาก
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ไม่มีการเรียนรู้แล้ว	การท�างานย่อมมีปัญหา	ดังน้ัน

การเรียนรู้งานเป็นสิ่งส�าคัญ	จ�าเป็นจะต้องได้รับ

การสอนงานและเรียนรู้งานก่อน	ซึ่งหากไม่มีแล้ว	 

ก็ไม่สามารถท�างานได้”

	 	 (ID5)	“ในช่วง	5	วันแรก	 เขาไม่

ให้ท�าอะไรเลย	(…)	เขาไม่สอนงานเราเลย	จนเราไป

เจอสถานการณ์จริงแล้วเราท�าไม่ได้	 (…)	คือมันต้อง

เรียนรู้	 มันต้องมีพี่เลี้ยงมาฟังและเราไปฟังเขาพูด

ก่อน	 (…)	มันต้องมีคนสอน	อยู่ๆ	จะให้ไปท�า	พี่ท�า

ไม่ได้	คิดว่าน้องที่จบมาทุกคนเหมือนกัน	ถ้ามาเจอ

สถานการณ์แบบนั้นอะ	ท�าไม่ได้”		

	 	 (ID8)	 “ตอนท�างานในช่วงแรก

ทรมานมาก	คือ	3	เดือนแรกพูดเลยว่าอยากลาออก	

(…)	เพราะเขาไม่เคยมีล่ามมาก่อนคะ	ดังนั้นเขาไม่มี

การเทรนล่ามเลย”

	 	 (ID9)	“เครียดมาก	เขาไม่มีอบรม

ล่วงหน้า	 ไม่มี	 Pre-training	 (…)	 เขาคิดว่าเรารู้ 

ภาษาญี่ปุ่นเราต้องพูดได้	มันเป็นไปไม่ได้	 เพราะเรา 

ไม่เคยอยู่โรงงาน	แต่เขาคิดว่ามันส�าเร็จรูป	(…)	ช่วง

แรกล�าบาก	 เพราะว่าเราต้องเรียนรู้เบื้องหลังของ

งาน	ซึ่งเราไม่มีเวลาเป็นเรียนรู้ก่อน	มันถีบให้เราไป

เจอเลย”

  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ล่าม

ส่วนหน่ึงได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในด้านการสอนงาน

ภายในบริษัท เนื่องจากไม่มีคนสอนงาน และไม่มี

ระบบการสอนงานที่ชัดเจน ส่งผลให้ล่ามประสบ

ปัญหาในการท�างานในระยะเริ่มแรกของการท�างาน 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิรวิรรณ มนุนิทรวงศ์ 

และทัศนีย ์ เมธาพิสิฐ (2015) ที่พบว่าร ้อยละ 

42.7% บริษัทญี่ปุ ่นมีป ัญหาในเรื่องการสร ้าง

บุคลากรภายในบริษัท เนื่องจากไม่มีผู้สอนงาน หรือ

บุคลากรไม่เพียงพอ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทญ่ีปุ่น

ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เชิงขั้นตอน (Know-how) 

ด้านการบริหารบุคคล

  6.2.2 ประเด็นปัญห�ด้�นคว�ม

ก้�วหน้�ในตำ�แหน่งง�น

  ผลการศึกษาพบว่า ล่ามครึ่งหนึ่ง

ช้ีให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในเรื่องการขาดความ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการท�างาน ด้วยสาเหตุนี้อาจ

กล่าวได้ว่าในบริษัทจะมีล่ามเพียง 1 หรือ 2 คน หรือ 

มีล่ามประจ�าแผนกแต่ละแผนกเพียงคนเดียว ดังนั้น

ในต�าแหน่งล่ามจึงไม่มีหัวหน้าและผู้ท�างานใต้บังคับ

บัญชา จึงไม่มีระบบการประเมินเลื่อนต�าแหน่งการ

ท�างานให้สูงขึ้นได้ ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 	 (ID1)	“อย่างไรคิดว่าแผนกล่าม

มันมีขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว	ด้วยระบบองค์กร	ด้วยการ

บริหารงาน	 (…)	มันเกิดข้ึนไม่ได้อยู่แล้ว	 (…)	ฝันไป

เถอะ”

	 	 (ID6)	 “เพราะว่าในสัญญาของ

ล่ามเป็นต�าแหน่งตรงภาษา	ต�าแหน่งกระด้าง	ท�า

ยาวไป	 จะไม่มีเลื่อนข้ันเป็นต�าแหน่งหัวหน้าแต่

อย่างใด”

	 	 ( ID8 ) 	 “ เ ร าดู แล ้ ว ว ่ าความ

ก้าวหน้าของล่ามมันไม่มี	 เราจะเป็นได้แค่หัวหน้า

ล่าม	 เราไม่สามารถเข้าไปสู่ระบบของการจัดการ

หรือฝ่ายบริหารได้เลย	 เราไม่มีความรู้ตรงนั้นมาก

พอ	 เน่ืองจากว่า	 งานของเรามันเปล่งประกายน้อย

คะ	มันไม่สามารถท�าให้ใครเห็นว่าเรามีศักยภาพ

มากพอในการบริหารจัดการคน”	

	 	 (ID10)	“คือล่ามเนอะ	มันไม่มีขึ้น

ล�าดับเหมือนอาชีพอื่น	มันไม่มี	leader	supervisor	

manager	GM	มันไปไม่ถึง	 เพราะมันเป็นต�าแหน่ง

ที่ไม่ต้องไต่เต้า	คุณใช้ภาษาของคุณยังไงไป	คุณก็ใช้

ไปอย่างนั้น	คือคุณไม่จ�าเป็นต้องเลื่อนต�าแหน่งไหม

(…)	เขาเรียกว่าอะไร	ระบบโครงสร้างนะ	เป็นระบบ

ที่เรียงแบบเป็นหัวหน้าลูกน้อง	 เป็นเส้นตรงลงมา

เนอะ	แต่ล่ามเป็นแนวขวางอย่างนี้	คือไปได้ทุกที่นะ	

แต่ไม่มีค่า	มันไม่มีให้ไต่เต้า”
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 ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า เมื่อท�างาน

ได้ระยะหน่ึง ล่ามส่วนหนึ่งได้ตระหนักถึงความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ประเด็นเรื่องการขาด

ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การท�างานน้ัน 

กล่าวได้ว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อความเจริญ

ก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ ่น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้าน

ศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้านทักษะความรู้ความ

สามารถในด้านต่างๆ นอกจากน้ีด้านนโยบายการ

บริหารของบริษัทก็เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อ

ความก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของสุชาดา ทองสระ (2553) ที่ได้กล่าวว่า

ทักษะความสามารถด้านธุรกิจ ความสามารถด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถด้าน

เทคโนโลยี และความสามารด้านเทคนิค เป็นทักษะ

ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น จากผลการ

ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าเม่ือล่ามมีทักษะในด้านอื่นๆ 

ที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ตนเองท�าอยู่ หรือมีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มากข้ึน

แล้ว การก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงข้ึนก็

ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป

7. ปัจจัยท่ีมีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รล�ออกจ�กง�น

ของล่�ม

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลการ

ต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น

มีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในสาม

ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ดูแลบิดา

มารดาที่เจ็บป่วย มีความชอบในงานลักษณะอื่น

มากกว่างานล่าม ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องการ

ประสบการณ์การท�างานในสาขาอาชีพอื่น และ

ตอบสนองความต้องการของบุพการี เป็นต้น  ปัจจัย

ด้านลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงานไม่ชัดเจน และ

ไม่สามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นได้

อย่างเต็มท่ี เป็นต้น ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ การ

มอบหมายงาน และผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 (ID8)	“เราอยากรู้ในระบบหรือในโรงงาน

มันมีอะไรบ้าง	 (…)	 เราอยากเป็นคุณครูแต่ก็ยังไม่

พร้อมที่จะเริ่มสอน	มันมีงานอะไรบ้างที่ยังได้ใช้

ภาษาญี่ปุ่นอยู่และได้เงินเดือนท่ีมาก	 (…)	ช่วงนั้น	

JAL	 เปิดพอดี	 เลยไปสมัครแล้วมันก็ได้	 ก็เลยลา

ออก”

 (ID4)	“ลาออกไปเรียนปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น	

เพราะว่าได้ทุนไปที่ญี่ปุ่น”

	 (ID6)	 “พอดีแม่ท�างานธนาคาร	แล้วเรา

เป็นลูกคนแรก	 (…)	แม่ก็อยากให้เราได้งานที่ดีกว่า	

มั่นคงกว่า”

	 (ID3)	“คือเหตุผลใหญ่ๆ	อย่างที่บอกตอน

แรกว่าลักษณะงานไม่ชัดเจนแล้ว	 ไม่ได้พัฒนาด้วย

เนอะ	ก็เลยเป็นเหตุผลใหญ่ที่ท�าให้ลาออก	ถามว่า

เรื่องเงินเหตุผลใหญ่ไหม	มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด	 (…)	

แต่เราได้เงินเยอะกว่า	เราก็เลยตัดสินใจไป”

		 (ID10)	“มันเป็นสาเหตุท�าให้ลาออกเลย

คือ	ล่ามจะนั่งโต๊ะใกล้	manager	คนญี่ปุ่น	แล้วเขา

ก็จะส่งใบ	อย่างเช่นใบลา	ใบนู่นใบนี่มาให้เซ็น	 เรา

ก็เหมือนกับตอนแรกไม่รู้ว่าล่ามจะต้องไปเอาไปคืน

ทุกแผนก	 เราไม่รู้ว่าคนนี้อยู่แผนกไหนอีก	 เราไม่รู้

มันอยู่ตรงไหนไง	โต๊ะไหน	ใครเป็นคนดูแล	ก็ไล่ถาม

เขาทั้งออฟฟิศ	บ่อยๆ	 เข้าก็เลยเกิดค�าถามว่าท�าไม

ต้องท�า”	

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของล่ามภาษาญ่ีปุ่น

นั้นมีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ถึงแม้ว่าจะมีบทบาทหน้าที่

การท�างานเดียวกัน แต่ทั้งนี้ล่ามแต่ละคนย่อมมี

ประสบการณ์บางอย่างในการท�างานภายในองค์กร
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แตกต่างกันไป  อีกทั้งยังมีความคาดหวังแตกต่างกัน

ไป  ก็ย่อมจะมีปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจลาออกจากงานแตกต่างกันตามไปด้วย 

ทั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  

 ด้านปัจจัยลักษณะงาน สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน  กล่าว

คือล่ามได้รับมอบหมายให้ท�างานที่ไม่ได้ใช้ภาษา

ญี่ปุ ่นในการท�างาน หรือไม่ตรงกับลักษณะงานที่

ถนัด และทักษะที่มีส่วนมากได้  ทั้งน้ีล่ามภาษาจะ

ตระหนักถึงการใช้ความสามารถและทักษะด้าน

ภาษาในการท�างานเป็นส�าคัญ  ดังนั้นเมื่อขอบเขต

หน้าที่การท�างานไม่สามารถน�าทักษะและความ

สามารถด้านภาษามาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่

สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาเท่าที่ควรตามมา 

ท�าให้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ความ

ผูกพันกับองค์กร และความผูกพันต่องานน้อยลง ซึ่ง

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกจากงานใน

ที่สุด

 ปัจจัยด้านองค์กร ในการมอบหมายงาน

ที่มีความหลากหลายน้ัน ท�าให้ล่ามมีการพัฒนา

ทักษะการท�างานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานล่ามเพียง

อย่างเดียว แต่ทว่าตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ผลงานประจ�าปีน้ัน ภาระหน้าที่ที่ท�าจริง จะต้อง

สอดคล้องตรงกันกับหน้าที่ท่ีก�าหนดไว้ในเอกสาร

บรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) ดังนั้น

เมื่อล่ามได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่ตรง

กับภาระหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ ก็ยากที่จะได้รับผลการ

ประเมินผลงานประจ�าปีที่ดีได้ ส่งผลกระทบต่อการ

พิจารณาเลื่อนขั้น และการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส

ประจ�าปี ท�าให้ล่ามรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม

จากผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความรู้ความสามารถที่

ใช้ในการท�างาน การได้รับความยุติธรรมนั้นมีความ

สัมพันธ์ต่อความผูกพันกับงานและองค์กร แต่หาก

ไม่ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรแล้ว ก็จะมีการ

แก้ไขปัญหานั้น หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาคือ การ

ลาออกจากงาน 

 การตัดสินใจลาออกจากงานภายหลังการ

ท�างานได้ 1 ถึง 2 ปี ที่ไม่ว่าจะลาออกจากงานด้วย

ปัจจัยใดก็ตาม ย่อมส่งผลให้บริษัทญ่ีปุ่นประสบ

ปัญหาการขาดแคลนล่าม บริษัทจึงแก้ไขปัญหา

ด้วยการจ้างงานล่ามภาษาญี่ปุ ่นแบบสัญญาจ้าง

ชั่วคราว (Contract Interpreter Employment)  

โดยว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหาล่ามอิสระ ระยะเวลา

ตามโปรเจคงานที่สิ้นสุดลง หรือท�าสัญญาจ้าง

แบบปีต่อปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชวร ี

มาโกมล (2010) ท่ีพบว่าบริษัทจะท�าการติดต่อ

ล่ามธุรกิจผ่านบริษัทจัดหาล่ามอิสระ เมื่อมีงาน

เข้ามาทางบริษัทจะติดต่อล่ามให้มาเซ็นสัญญา

รับงานเป็นงานๆ ไป นอกจากนี้ผลการศึกษาของ 

เตือนใจ ตันงามตรง (2537) ได้กล่าวว่า รูปแบบ

การใช้ภาษาญี่ปุ ่นในหน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่

เป็นการใช้แบบครั้งคราว และทักษะที่ใช้มากที่สุด

คือ ทักษะการพูด การฟัง และการแปลล่าม เพ่ือ

การรับค�าสั่ง การสนทนาเรื่องงาน นอกจากนั้นจะ

เป็นการล่ามในท่ีประชุมเป็นครั้งคราว ซ่ึงการจ้าง

งานของล่ามในลักษณะนี้ ชี้ให้เห็นได้ว่าการจ้าง

งานล่ามในอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทญี่ปุ ่น

ในประเทศไทยก�าลังเปลี่ยนจากการจ้างงานแบบ

ประจ�า เป็นการจ้างแบบสัญญาจ้างช่ัวคราวเพิ่ม

มากขึ้นในอนาคต

8. บทสรุป
 ลักษณะงานของล่ามภาษาในบริษัทญี่ปุ่น 

นอกเหนือจากหน้าที่ในการล่ามและแปลแล้ว ยัง

ได ้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่อื่นๆ  ที่ ใช ้ภาษา

ญี่ปุ่นในการท�างานด้านธุรการท่ัวไป การประสาน
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งาน และการบริหารจัดการ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ของการท�างานอยู่แล้ว ต่อมาภายหลังเมื่อล่ามมี

ประสบการณ์การท�างานในแผนกที่ตนเองสังกัด

เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทหรือหัวหน้าชาวญี่ปุ ่น จะ

มอบหมายให้ล่ามท�าหน้าที่อื่นๆ ที่มีรายละเอียด

งานซับซ้อน และเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง

ทักษะด้านภาษาที่สาม เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ ่นยังมีความ

ต้องการผู้รู ้ภาษาญี่ปุ ่น โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ ่นใน

ประเทศไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการท�างาน 

แต่ทว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ ่นจะไมใช่ทักษะหลัก

ของการประกอบอาชีพล่ามอีกต่อไป ดังนั้นล่ามจะ

ต้องปรับตัวเข้าหาองค์กร ในเรื่องภาระหน้าที่ที่รับ

ผิดชอบที่ไม่มีเพียงแค่ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 

ล่ามจ�าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ในด้านอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานในแผนกที่ตนเองสังกัดอยู ่ เช่น 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะการประสาน

งาน และทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น ทั้งนี้ล่าม

ต้องยอมรับและปรับตัวต่อลักษณะงานอื่นๆ ที่เพิ่ม

เข้ามา เพื่อที่จะสามารถท�างานในบริษัทญี่ปุ ่นได้

อย่างราบรื่นและยาวนาน

 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน

ของล่ามภาษาในบริษัทญี่ปุ่น ประเด็นปัญหาด้าน

การสอนงาน ชี้ให้เห็นว่าองค์กรจ�าเป็นต้องก�าหนด

ให้มีระบบการสอนงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่

สามารถน�ามาใช้ได้จริง ในรูปแบบของเอกสารหรือ

ข้อก�าหนดด้านลักษณะงานของล่ามท่ีชัดเจน รวม

ไปถึงล�าดับขั้นตอนการสอนงานที่เหมาะสม เพื่อ

ให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน กล่าวได้ว่ามีปัจจัยสองด้าน

ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น คือ

ปัจจัยด้านองค์กร จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบาย

และข้อก�าหนดด้านคุณลักษณะของบุคคลากรท่ี

ได้รับพิจารณาการเลื่อนต�าแหน่งที่ชัดเจน ทั้งนี้

ล่ามควรศึกษาว่าทักษะและความสามารถด้านใด

ท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานท่ีตนเองสังกัดอยู ่ และ

พัฒนาปรับปรุงความสามารถของตนเองในด้านใด

ให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้มีความเจริญก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งงานในบริษัทญี่ปุ ่น ทั้งนี้เพื่อปรับตัวและ

พัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับสภาวะการ

แข่งขันด้านการจ้างงานที่สูงขึ้น

 ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกจากงาน

ของล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น ปัจจัยด้านลักษณะงาน ใน

การมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับต�าแหน่งจริง ที่มีผลก

ระทบต่อการประเมินผลงานประจ�าปี นอกจากนี้ยัง

ส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านความเจริญก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งงาน และผลประโยชน์ตอบแทน ที่กล่าวได้

ว่าเป็น ปัจจัยด้านองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการลา

ออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
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