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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

ผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทยจ�านวน 26 คน วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การใช้แบบสอบถามเพื่อ

ส�ารวจภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น และการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่ 

เกิดปัญหา ผลการศึกษาพบว่า ในบรรดาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาด้าน “คลังค�าศัพท์

เฉพาะทางทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน” (ร้อยละ 100) มากทีสุ่ด ตามด้วย “การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์” 

(ร้อยละ 92.31) และ “การฟังภาษาถิ่น” (ร้อยละ 92.31) เป็นปัญหาล�าดับรองลงมา นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ยังสะท้อนให้เห็นว่า แม้กลุ่มเป้าหมายจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากในช้ันเรียนเพื่อการส่ือสารท่ัวไป

ได้ แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์การท�างานท่ีซับซ้อน กลุ่มเป้าหมายกลับประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นอันเนื่อง

มาจากข้อจ�ากัดของการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนที่ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาเชิงธุรกิจได้อย่างเพียงพอ
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Abstract

This study aims to analyze the problems concerning Japanese language use that occurred during 

an internship program. The target group was 26 Thai students majoring in the Japanese language. 

Data were collected using 2 methods: questionnaires in order to obtain a general picture of the 

problems concerning Japanese language usage and an interview session to probe the details of 

the situations in which those problems occurred. The results showed that the target group had 

the most problems with “lexicon of technical terms” (100%), “choice of words appropriate for the 

situation” (92.31%), and “dialect listening comprehension” (92.31%). Furthermore, the data from 

the interview session revealed that while the target group was capable of general communication 

by applying what they had learnt in the classroom, they found it difficult to use the Japanese 

language efficiently when engaged in complex working situations due to the lack of business-

related contents that were not sufficiently covered in the classroom.
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1. บทนำ�
การฝึกงานในสถานประกอบการท่ีต้องใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งแนวทางส�าคัญในการสร้างบุคลากรท่ีมี

ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน เน่ืองจากเป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นน�าทักษะความรู้ที่

ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ในการท�างานจริง ได้เรียนรู ้

วัฒนธรรมการท�างานแบบญี่ปุ่น ตลอดจนพัฒนาตนเอง

ผ่านประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รวมถึงใช้เป็นแนวทางใน 

การพิจารณาเลือกอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษาได้อีกด้วย 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการฝึกงาน 

จงึเปิดโอกาสให้นสิิตชัน้ปีที ่4 ทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม 

ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจ

ศึกษาในภาคปลาย โดยขั้นตอนที่นิสิตต้องปฏิบัติตาม

สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1

ทัง้นี ้ การลงทะเบยีนเรียนวชิาสหกิจศกึษามีเงือ่นไข 

ว่านิสิตจะต้องประเมินความรู้ท่ีได้จากการฝึกงานรวม

ถึงประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นระหว่าง

การฝึกงานของตนเองเป็นรปูเล่มรายงานการปฏิบตังิาน 

สหกิจศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการประเมินรายงานที่

ผ่านมา ท�าให้ทราบถึงปัญหาด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นของ

นิสิต เช่น ไม่สามารถฟังจับใจความในสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นพูด 

การฟังค�าศพัท์เฉพาะทางไม่เข้าใจ เป็นต้น ซึง่ปัญหาดงักล่าว 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 片桐・椿 (2002) และ

タナサーンセーニー他 (2005) ซึ่งพบว่าทักษะที่มี

แนวโน้มเป็นปัญหาส�าหรบับณัฑติส่วนใหญ่ ได้แก่ ทกัษะ 

ด้านการฟัง-พูด และค�าศัพท์เฉพาะทาง กล่าวคือ แม้

บัณฑิตจะผ่านการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา

ต่างๆ ตลอดหลักสูตรแล้วก็ตาม แต่ทักษะเหล่านั้นกลับ

ไม่เพียงพอต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึง่ปัญหา 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นใน

ชั้นเรียนกับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการท�างานจริง 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดที่แสดง

ให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ ่น

อย่างครบถ้วนทัง้ 4 ทกัษะ อีกทัง้งานวจิยัทีม่กีลุ่มเป้าหมาย 

เป็นผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นยังมีไม่มากนัก งานวิจัย

ชิ้นนี้จึงต้องการศึกษาต่อยอดโดยขยายขอบเขตการ

วิจัยให้ครอบคลุมทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งเพิ่ม

หวัข้อด้านค�าศัพท์ ไวยากรณ์ การแปล/ล่าม เพือ่วเิคราะห์ 

ภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียน

วิชาเอกภาษาญี่ปุ ่น และเสนอแนะแนวทางต ่อ

หลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้

ด้านภาษาญี่ปุ่นที่สามารถประยุกต์ใช้ในการท�างานจริง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ต�ร�งที่ 1 ขั้นตอนส�าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา

ระยะเวล� ร�ยละเอียด

ภาคต้น ชั้นปีที่ 4 นิสิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาซึ่งจัดโดยสาขาวิชา → พิจารณา

สถานประกอบการในเบื้องต้นด้วยตนเอง → พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค�าชี้แนะและ

ก�าหนดสถานประกอบการ → จัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสถานประกอบการ

ภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) → พบอาจารย์

ที่ปรึกษาในวันนิเทศสหกิจศึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน → 

ส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการประเมินผล
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่

พบในการฝึกงานของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อหลกัสูตรเกีย่วกบัการ 

พัฒนาทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่นท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานให้

กับผู้เรียนก่อนส�าเร็จการศึกษา

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถด้านการใช้

ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิต

การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้

ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิตถือเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะช่วย

ให้สถาบันการศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บัณฑิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ได้ โดยงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาญ่ีปุ่นของ

บัณฑิตชาวไทยในสถานประกอบการ ได้แก่ 片桐・椿 

(2002), タナサーンセーニー他 (2005), ธิตสิรณ์ (2012)

片桐・椿 (2002) ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์การใช้ภาษาญ่ีปุ่นของบัณฑิต

ชาวไทยวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่ซ่ึง

ท�างานในต�าแหน่งล่าม นักแปล และเลขานุการ มัก

ประสบปัญหาด้านการฟัง เน่ืองจากชาวญ่ีปุ่นในสถาน

ประกอบการพูดเร็วจนไม่สามารถฟังจับใจความได้ อีก

ทั้งยังประสบปัญหาเรื่องค�าศัพท์เฉพาะทางและภาษา

ถิ่นที่ใช้ในสถานประกอบการ 

タナサーンセーニー他 (2005) ได้เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพ่ือส�ารวจการ

ใช้ภาษาญีปุ่น่ในสถานการณ์เชงิธรุกจิ โดยมกีลุม่เป้าหมาย 

เป็นบัณฑิตชาวไทยที่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่นและได้ท�างาน

ในสถานประกอบการทีต้่องใช้ภาษาญีปุ่น่จ�านวน 25 คน 

ผลปรากฏว่า  บณัฑติประสบปัญหาด้านการฟังเนือ่งจาก 

ความเร็วในการพูดของชาวญี่ปุ่น และการออกเสยีงทีฟั่ง

ไม่ชัดเจนซึ่งมักพบในชาวญี่ปุ่นเพศชาย ในขณะที่ด้าน 

ค�าศัพท์และไวยากรณ์ บัณฑิตส่วนใหญ่ประสบปัญหา

เน่ืองจากไม่สามารถเรียนรู้ค�าศัพท์เฉพาะทางได้จากใน

ห้องเรียน

ธิติสรณ์ (2012) ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เพื่อศึกษาความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถาน

ประกอบการ โดยเฉพาะทักษะการสนทนา โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นบัณฑิตชาวไทยที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นใน

มหาวิทยาลัย และได้ท�างานในสถานประกอบการญี่ปุ่น 

จ�านวน 205 คน ผลปรากฏว่า เมื่อบัณฑิตอยู่ในสถาน 

การณ์ทีม่กีารใช้ภาษาญีปุ่น่ในระดบัทีย่ากขึน้ บณัฑติมกั 

ประสบปัญหาด้านการฟัง เช่น การฟังค�าอธิบาย การฟัง

บรรยาย นอกจากนี ้ บัณฑิตยังประสบปัญหาด้านการ

สนทนาทางโทรศัพท์และการเป็นล่ามอีกด้วย

3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของสถาน

ประกอบการ

การส�ารวจความคาดหวังของสถานประกอบการ

ที่มีต่อความสามารถด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิต

ชาวไทยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทักษะท่ีสถานศึกษา

จ�าเป็นต้องพัฒนาให้บัณฑิตมีความพร้อมในการท�างาน 

โดยงานวจิยัทีส่�ารวจประเดน็ดงักล่าว ได้แก่ 前野他 (2013, 

2015), Nareenoot (2013) และศิริวรรณ (2561)

前野他 (2013) ได้ส�ารวจความคาดหวังของ 

สถานประกอบการจ�านวน 63 แห่งที่มีต่อคุณสมบัติของ

บุคลากร ผลการส�ารวจบ่งชี้ว่า ความสามารถด้านภาษา

ญี่ปุ่นที่สถานประกอบการเห็นว่าส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ 

ความสามารถด้านการสนทนาในชีวิตประจ�าวัน ความ

สามารถด้านการสนทนาในการท�างาน ความสามารถด้าน 

การอ่าน-เขยีนพืน้ฐาน ความสามารถด้านการล่าม ความ 

สามารถในการติดต่อด้วยอีเมล ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ 前野他 (2015) ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์บุคลากร

ด้านทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการญี่ปุ ่นใน

กรุงเทพฯ จ�านวน 10 คน ท�าให้ทราบว่าความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็นมากที่สุดในมุมมองของสถาน
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ประกอบการ คอื การล่ามซ่ึงครอบคลมุทัง้การล่ามทัว่ไป 

และการล่ามระดับสูง นอกจากนี้ สถานประกอบการได้

เสนอแนะว่าต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยสอดแทรก 

ค�าศัพท์เฉพาะทางเชิงธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

Nareenoot (2013) ได้ศึกษาความคาดหวังของ

สถานประกอบการญี่ปุ ่นในประเทศไทยท่ีมีต ่อคุณ 

สมบัติของบุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แบบสอบถาม

จ�านวน 52 ฉบับ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น

จ�านวน 14 คนซึ่งเคยท�างานร่วมกับบัณฑิตชาวไทย ผล

การศึกษาพบว่า สถานประกอบการคาดหวังว่าบัณฑิต

ควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษา

ญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และควรมี

ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป อีกทั้ง

คาดหวังให้บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นเชิง

ธุรกิจ ตลอดจนทักษะการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษา

ญี่ปุ่น นอกจากนี้ สถานประกอบการยังเสนอแนะว่า 

สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

ฝึกงานก่อนส�าเร็จการศึกษา 

ศริวิรรณ (2561) ได้สมัภาษณ์สถานประกอบการที ่

นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 17 คนได้ไปฝึกงาน 

เพื่อศึกษาปัญหาการฝึกงานและทักษะในการท�างาน 

ผลปรากฎว่า สถานประกอบการได้ประเมนิความสามารถ 

ด้านภาษาญี่ปุ ่นต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเม่ือเทียบกับทักษะ 

การท�างานด้านอ่ืน ๆ  เช่น ความมีระเบียบวินัยและ

บุคลิกภาพ เป็นต้น โดยสถานประกอบการเสนอแนะว่า 

ควรสอดแทรกค�าศพัท์พืน้ฐาน ศัพท์เฉพาะทางในโรงงาน 

เช่น ค�าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองมือ การขนส่ง 

ความปลอดภยั เป็นต้น เพือ่เตรยีมความพร้อมให้นกัศกึษา 

ก่อนเริ่มฝึกงาน

จากงานวจิยัทีผ่่านมาจะเหน็ว่า มมุมองของบณัฑติ 

และสถานประกอบการที่มีต่อความสามารถด้านการใช้

ภาษาญี่ปุ่นมีจุดร่วมกัน กล่าวคือ สิ่งที่เป็นปัญหาด้าน

การใช้ภาษาญีปุ่น่ของบณัฑติ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ 

ในการฟัง-พดู ความสามารถในการแปล-ล่าม กลบักลาย 

เป็นทักษะส�าคัญที่สถานประกอบการคาดหวังจาก

บัณฑิต

4. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนีม้กีลุม่เป้าหมายคอื ผู้เรยีนวชิาเอกภาษา 

ญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย จ�านวน 26 คนที่ไปฝึกงาน

ในสถานประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน

พฤษภาคม ปี พ.ศ.2562 (ต่อจากนี้ จะเรียกว่า “กลุ่ม

เป้าหมาย”) หน้าที่ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้รับมอบ

หมาย ได้แก่ การล่ามและแปล (15 คน) ตามด้วย 

การแปลเป็นหลัก (8 คน) โดยประเภทสถานประกอบ

การสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประเภทสถานประกอบการและจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่ไปฝึกงาน

ประเภทสถานประกอบการ จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย

อุตสาหกรรมการผลิต                     7 คน (ร้อยละ 26.92)

สื่อสิ่งพิมพ์                     5 คน (ร้อยละ 19.23)

การท่องเที่ยวและการโรงแรม                     3 คน (ร้อยละ 11.54)

การสื่อสารและคอมพิวเตอร์                     3 คน (ร้อยละ 11.54)

การจัดหางาน                     2 คน (ร้อยละ 7.69)

อื่นๆ (เช่น การบัญชี การประกันภัย เป็นต้น)                     6 คน (ร้อยละ 23.08)
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1 ค่าตัวเลขที่ปรากฏในวงเล็บคือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ

วิธกีารเกบ็ข้อมลูแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่1 ได้แก่ การ 

ใช้แบบสอบถามเพ่ือส�ารวจภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ 

ภาษาญีปุ่น่ทีพ่บในการฝึกงาน โดยก่อนสร้างแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นย้อนหลัง 3 ปี ตลอดจน

รวบรวมปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุน่ทีพ่บจากการทบทวน 

งานวิจัยก่อนหน้า เพ่ือน�ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง

แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 

ค่า 5 ระดบั (Likert scale) โดยแบ่งระดบัความเป็นปัญหา 

ออกเป็น “มากท่ีสดุ (5)” “มาก (4)” “ปานกลาง (3)” “น้อย 

(2)” “น้อยที่สุด (1)” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมิน

ตนเองตามความเป็นจริง ส่วนที่ 2 ได้แก ่ การสัมภาษณ์

แบบรายบคุคลเพือ่ให้ทราบรายละเอยีดของสถานการณ์ 

ที่เกิดปัญหาขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม

เป้าหมายที่มาเข้ารับการสัมภาษณ์จ�านวน 15 คน โดยผู้

วจิยัจะขอให้กลุม่เป้าหมายบรรยายถึงสถานการณ์ทีเ่กดิ 

ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นระหว่างการฝึกงาน โดย

ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 35 นาทีต่อคน

5.    ผลการวิจัยและอภิปรายผล
5.1 ระดบัปัญหาด้านการใช้ภาษาญีปุ่น่ในภาพรวม

จากการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจัยได้รับค�าตอบกลับมาทั้งสิ้น 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 ทั้งนี้ เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีต้องการวิเคราะห์

ประเด็นที่ เป ็นปัญหาจนอาจส่งผลกระทบต่อการ 

ฝึกงาน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะค่าตัวเลขในช่องที่ได้รับ

การประเมนิโดยกลุม่เป้าหมายว่าเป็นปัญหาระดบัปานกลาง 

ถึงมากที่สุด เพื่อค�านวณผลรวมระดับปัญหา จากนั้นจึง

ค�านวณให้เป็นค่าเฉลี่ย แล้วแจกแจงระดับโดยก�าหนด

ให้ผลรวมระดับปัญหาที่อยู ่ระหว่างร้อยละ 81-100 

เท่ากบัมากทีสุ่ด ร้อยละ 61-80 เท่ากบัมาก ร้อยละ 41-60 

เท่ากบัปานกลาง ร้อยละ 21-40 เท่ากบัน้อย และร้อยละ 

1-20 เท่ากับน้อยที่สุด เมื่อเรียงล�าดับปัญหาจากระดับ

มากที่สุดจนถึงระดับน้อยที่สุด จะสามารถแสดงข้อมูล

ได้ตามตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมากที่สุด (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 81-100)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวมระดับ

ปัญหา1
ปานกลาง มาก มากที่สุด

ค�าศัพท์ คลังค�าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3 11 12  26 (100.00)

ค�าศัพท์ การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 12 10 2  24  (92.31)

การฟัง การฟังภาษาถิ่น 7 6 11  24  (92.31)

การฟัง
การฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อโต้ตอบใน
สถานการณ์เชิงธุรกิจ

10 12 2  24  (92.31)

การฟัง
การฟังจับใจความในหัวข้อเก่ียวกับการท�างาน
เม่ือชาวญ่ีปุ่นพูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ

11 6 6  23  (88.46)

ค�าศัพท์ คลังค�าศัพท์พื้นฐานที่่ใช้ในการปฏิบัติงาน 12 9 1  22  (84.62)

การพูด การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อเก่ียวกับการท�างาน 12 10 0  22  (84.62)

การพูด การกล่าวรายงานเพื่อสรุปเนื้อหาการท�างาน 13 9 0  22  (84.62)
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ตารางที่ 4 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมาก (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 61-80)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวมระดับ

ปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

การพูด
การสนทนาโดยเลือกระดับภาษา (รูปสุภาพ
และรูปกันเอง) ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา

13 6 2  21  (80.77)

ไวยากรณ์
การเลือกใช้ส�านวนเชิงธุรกิจที่เคยศึกษามาได้
อย่างเหมาะสม

12 8 0  20  (76.92)

การพูด
การสนทนาด้วยภาษาสุภาพ (敬語) ได้อย่าง
เหมาะสม

11 8 1  20  (76.92)

การแปล/
ล่าม

การแปล / ล่ามเป็นภาษาไทยที่สละสลวย 
ตรงตามหลักภาษาไทย

10 9 1  20  (76.92)

การแปล/
ล่าม

การแปล / ล่ามจากเนื้อหาภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

6 10 4  20  (76.92)

การเขียน
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน เช่น 
เอกสารการประชุม รายงาน เป็นต้น

10 6 3  19  (73.08)

การแปล/
ล่าม

การแปล / ล่ามจากเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

12 6 0  18  (69.23)

ค�าศัพท์
การอ่านของอักษรคันจิในชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ-
นามสกุลของชาวญี่ปุ่น ชื่อสถานที่ เป็นต้น

10 6 2  18  (69.23)

ไวยากรณ์
การเลือกใช้รูปประโยคที่เคยศึกษามาได้อย่าง
เหมาะสม

14 3 0  17  (65.38)

ตารางที่ 5 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับปานกลาง (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 41-60)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวมระดับ

ปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

การเขียน การเขียนอีเมลเพื่อติดต่อในเชิงธุรกิจ 10 4 1  15  (57.69)

การฟัง
การฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิต
ประจ�าวันเมื่อชาวญี่ปุ่นพูดด้วยความเร็ว 
ตามธรรมชาติ

10 3 1  14  (53.85)

การอ่าน
การอ่านเพื่อจับประเด็นเนื้อหาของเอกสาร 
ที่เกี่ยวกับการท�างาน

11 3 0  14  (53.85)

การอ่าน
การอ่านเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของ
เอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน

11 1 0  12 (46.15)
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ตารางที่ 6 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับน้อย (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 21-40)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวม

ระดับปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

ค�าศัพท์ การใช้ค�าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 12 9 1  10  (38.46)

การเขียน
การเขียนข้อความบันทึกอย่างง่ายเพื่อติดต่อ
ภายในบริษัท เช่น memo เป็นต้น

6 2 0   8  (30.77)

ตารางที่ 7 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ผลรวมระดับปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 1-20)

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา
จ�านวนผู้ประเมินระดับปัญหา (คน) ผลรวม

ระดับปัญหาปานกลาง มาก มากที่สุด

การพูด
การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิต
ประจ�าวัน

5 0 0   5  (19.23)

จากข้อมูลในตารางท่ี 3-7 สามารถกล่าวได้ว่า

แต่ละประเด็นล้วนมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อ

ให้การฝึกงานของผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นด�าเนินไป

อย่างราบรืน่ อย่างไรกต็าม เนือ่งจากงานวิจยัชิน้นีมุ้ง่เน้น 

ที่จะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จ�าเป็นต้องปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วนเพื่อลดปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นที่เกิดขึ้น 

มากเป็นล�าดบัแรกๆ ผูวิ้จยัจงึเลือกเฉพาะประเดน็ปัญหา 

ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุถงึระดบัปานกลาง (ตารางที ่ 3-5) 

มาวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

5.2  ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมากที่สุด

โดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

จากผลการวิจัยสามารถแสดงปัญหาการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ทีอ่ยูใ่นระดับมากทีสุ่ดได้ตามตารางที ่8 โดยปัญหา 

ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มทกัษะค�าศพัท์ภาษาญีปุ่น่มจี�านวน 3 หวัข้อ 

ได้แก่ คลังค�าศพัท์เฉพาะทางทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน (ร้อยละ 

100.00) การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(ร้อยละ 92.31) และคลังค�าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 84.62)

ตารางที่ 8 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา

ค�าศัพท์
คลังค�าศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100.00), การเลือกค�าศัพท์ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ (ร้อยละ 92.31), คลังค�าศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 
84.62)

การฟัง
การฟังภาษาถิ่น (ร้อยละ 92.31), การฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อโต้ตอบในสถานการณ์
เชิงธุรกิจ (ร้อยละ 92.31), การฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเมื่อชาวญี่ปุ่นพูด
ด้วยความเร็วตามธรรมชาติ (ร้อยละ 88.46)

การพูด
การสนทนาโต้ตอบในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 84.62), การกล่าวรายงานเพื่อสรุป
เนื้อหาการท�างาน (ร้อยละ 84.62)
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     ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใน

กลุ่มทักษะค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) “ค�าศพัท์เฉพาะเลยค่ะอย่างแรก คอืช่วงเดอืน 

มีนาคมเนี่ย ทางนิตยสารเขาจะท�าคอลัมน์ wellness 

spa คลินิกสุขภาพ แล้วพอหนูออกไปรีวิวที่ตามคลินิก 

คร้ังแรกฟังอะไรไม่รูเ้ร่ืองเลยค่ะ ค�าศพัท์ทกุอย่างเกีย่วกับ 

สขุภาพ ทัง้เครือ่งมือเครือ่งไม้ หนูฟังอะไรไม่รูเ้รือ่งเลยค่ะ 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่เลย เพราะเหมอืนเป็นศพัท์ 

ทางแพทย์บ้าง ศัพท์เฉพาะบ้าง” (กลุ่มเป้าหมาย 20/ 

สื่อสิ่งพิมพ์)2

(2) “ค�าศัพท์เฉพาะทาง อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้ว 

อย่างที่เวลาต้องแปลจ๊อบ ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับ บางทีเป็น

วศิวะอย่างเงีย้ค่ะ หนก็ูพอเข้าใจว่ามนัเป็นศัพท์ทีเ่ราไม่ได้ 

เรียนอยู่แล้ว การไป install, maintenance อะไรแบบ

เนีย้ค่ะ นอกจากนีก้พ็วกศพัท์ไอทอีะค่ะ เวลาจะต้องมาแปล 

ก็ต้องมาหาทีละค�า” (กลุ่มเป้าหมาย 22/การจัดหางาน)

(3) “ค�าศพัท์ทีเ่ป็นศัพท์เฉพาะ เช่น เกีย่วกบัธุรกจิ

กจ็ะไม่ได้ใช้ค�าว่า “ลกูค้า” ว่า「お客様」เวลาเขาพดูถงึ 

เขาก็จะใช้เป็น「顧客」เหมือนจะมีค�าท่ีเป็นค�าเฉพาะ

ที่เราไม่เคยเรียนมาก่อน แล้วก็ศัพท์เก่ียวกับอสังหา 

ริมทรัพย์ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน” (กลุ่มเป้าหมาย 7/อื่นๆ)

คลังค�าศัพท์เฉพาะทาง ตลอดจนคลังค�าศัพท ์

พ้ืนฐานทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานถอืเป็นอปุสรรคต่อการท�างาน 

ของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากเน้ือหาการท�างานแต่ละ

ประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน การเรียนรู้ค�าศัพท์

ดังกล่าวภายในห้องเรียนให้ได้เพียงพอจึงเป็นไปได้ยาก 

ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยที่ 

ผ่านมาที่ระบุว่า บัณฑิตท่ีท�างานในสถานประกอบการ 

ญี่ปุ ่นมักประสบปัญหาด้านคลังค�าศัพท์ท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ (片桐・椿 2002, タナサー

ンセーニー他 2005, ธิติสรณ์ 2556) ในขณะที่สถาน

ประกอบการเองก็คาดหวังให้ทางมหาวิทยาลัยเตรียม

ความพร้อมบณัฑติให้มคีวามรู้ด้านคลังค�าศัพท์เฉพาะทาง 

มากยิ่งขึ้น (前野他 2015, ศิริวรรณ 2561)

ส�าหรบักลุ่มทกัษะการฟังภาษาญีปุ่น่ ทกัษะทีไ่ด้รบั 

การประเมินว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุดมี 3 หัวข้อ 

ได้แก่ การฟังภาษาถ่ิน (ร้อยละ 92.31) การฟังบทสนทนา 

ทางโทรศพัท์เพือ่โต้ตอบในสถานการณ์เชงิธรุกิจ (ร้อยละ 

92.31) และการฟังจบัใจความในหัวข้อเกีย่วกบัการท�างาน 

เมื่อชาวญี่ปุ่นพูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ (ร้อยละ 

88.46) โดยบทสัมภาษณ์ในข้อ (4) - (5) เป็นประเดน็ปัญหา 

ด้านการฟังภาษาถิน่ ข้อ (6) เป็นประเด็นปัญหาด้านการ

ฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อโต้ตอบในสถานการณ์

เชิงธุรกิจ และข้อ (7) - (8) เป็นประเด็นปัญหาด้านการ

ฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเมื่อชาวญี่ปุ่น

พูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ

(4) “เพราะว่าด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็น

ส�าเนยีงฝ่ังคันไซ การพดูของผู้ชายส่วนใหญ่กจ็ะเสียงทุม้ๆ 

หน่อย แล้วกพ็ดูค่อนข้างเร็ว มนัจะผดิกันกบัตอนทีเ่รยีน 

อาจารย์จะค่อยๆพูด อธิบายให้เราได้ยินชัดๆ ช้าๆ แต่ที่

นี่เหมือนบางทีว่าถ้าเขาจะถามอะไร อยู่ดีๆ เขาก็จะพูด

รัวใส่ขึ้นมาเลย บางทีก็ฟังไม่ทัน ต้องขอเขารอบสอง

รอบสาม พอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊ป นายเขาก็จะรู้สึกเริ่ม

ร�าคาญละ เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีพูด บางทีก็เปลี่ยนไปใช้

ภาษาอังกฤษพูดกับเราแทน” (กลุ่มเป้าหมาย 14/ 

อุตสาหกรรมการผลิต)

(5) “ภาษาถิ่นค่ะ ตอนแรกหนูงงมากค่ะ เป็นคัน

ไซเบ็ง เช่น จะท�าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม เดี๋ยวปริ๊นต์มาให้

ดูได้ไหมก่อนกลับ「プリントしたやろ？」หนูก็

2 ข้อมูลที่แสดงภายในวงเล็บหลังบทสัมภาษณ์คือ รหัสกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ / ประเภทสถานประกอบการที่ไปฝึกงาน



74 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มิุนายน 2563 |  jsn Journal Vol. 10 No. 1 June 2020

แบบ「やろ」คืออะไรเหรอ หนูไม่รู ้ตรงนี้เลยค่ะ” 

(กลุ่มเป้าหมาย 5/อื่นๆ)

(6) “อย่างคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะ กว่าจะคุยได้

หนูต้องเรียบเรียงค�าพูดนาน อาจจะใช้เวลา 4-5 นาที

เลยกว่าจะกดโทรฯ แต่ละครั้ง คิดว่าปกติควรจะโทรฯ 

ได้เลย พวกศัพท์ที่ใช้ก็จะใช้เป็นศัพท์ง่ายๆ คือตั้งใจว่า

จะใช้ยกย่อง ถ่อมตน แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็ต้องพูดแล้ว 

ก็เลยไม่ใช้ แต่ก็ใช้รูป ます อยู่ จะไม่ใช้เพลนฟอร์ม 

เพราะไม่ถนัดอยู่แล้ว มีครั้งหน่ึงท่ีพูดออกไปแล้ว อีก

ฝ่ายหนึง่ฟังไม่ออก แต่หนเูปลีย่นค�าแทน แต่กจ็ะพดูช้าๆ 

ตะกกุตะกกั เขากร็อฟัง” (กลุม่เป้าหมาย 22/การจดัหางาน)

(7) “ตอนแรกรู้สึกว่าฟังดแีล้ว แต่ว่าพอเอาเข้าจรงิๆ 

คนญี่ปุ่นที่บริษัทเขาพูดเร็วมาก หนูไม่แน่ใจว่าปกติเขา

พูดเร็วกันขนาดนี้เลยไหม เพราะว่าหนูอยู่ญี่ปุ่นมาทั้งปี

ตอนไปเรียน ก็ยังไม่เคยเจอเร็วขนาดนี้ เร็วมาก หนูฟัง

ไม่ออกเลย 100% หนนู่าจะจับได้ 40% เช่น เขาถามหนู 

เกี่ยวกับฟีดแบ็กว่าบริษัทนี้เขาตอบกลับมาว่ายังไง 

(ย่อ) แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นงานของหนูแล้ว เขาพูดคุยกับ

หนูเรื่องงาน อันนี้อาจจะประมาณ 70-80% ได้ ถ้าอยู่ๆ 

เขาชวนคยุ อยากจะพูดขึน้มาก็จะฟังไม่ทนั” (กลุม่เป้าหมาย 

22/การจัดหางาน)

(8) “ด้วยเสยีงเขาก็ไม่ใช่ส�าเนยีงไทยแบบเรา ส�าเนียง 

ด้วยอะ อาจารย์「ご飯を食べましたか」แต่เวลาเขา 

พดูกจ็ะพูดเร็ว แต่ละคนกไ็ม่เหมอืนกนั” (กลุม่เป้าหมาย 

8/อุตสาหกรรมการผลิต)

จากบทสัมภาษณ์พบว่า ในกรณีที่ไปฝึกงานใน

สถานประกอบการที่มีพนักงานชาวญี่ปุ่นจากภูมิภาค

คันไซ กลุ่มเป้าหมายมักประสบปัญหาด้านภาษาถ่ิน 

เน่ืองจากพนักงานชาวญี่ปุ ่นกลุ ่มนี้อาจไม่ใช ้ภาษา

มาตรฐานในการสือ่สาร ในขณะทีก่ารเรียนการสอนภาษา 

ญี่ปุ ่นภายในชั้นเรียน โดยเฉพาะรายวิชาฟัง-พูด

อาจารย์ผู ้สอนจะใช้ภาษามาตรฐานเป็นหลักในการ

ฝึกฝน นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่นอาจพูดช้า

กว่าปกตเิพือ่ให้ผูเ้รยีนฟังจบัใจความได้ง่าย ท�าให้ผูเ้รยีน 

ไม่คุ ้นชินกับความเร็วในการพูดตามธรรมชาติของ

เจ้าของภาษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ปรากฏในงานวิจัยของ 

片桐・椿 (2002) タナサーンセーニー他 (2005) 

Nareenoot (2013) และธิติสรณ์ (2556) เช่นกัน ทั้งนี้ 

เม่ือสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับส่ิงที่ทางสาขาวิชา

สามารถช่วยเตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้าก่อนการ

ฝึกงาน กลุ่มเป้าหมาย 7 ได้ให้ข้อมูลป้อนกลับว่า 

“อยากให้มีแบบวิชาบังคับที่ต้องไปฟังสัมมนาที่เป็น

ภาษาญี่ปุ ่น แบบฟังของจริง ได้ฟังภาษาญี่ปุ ่นบ้าง

เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรียนอยู่ หนูมองว่าเราอ่าน เราจ�า 

เราเขียน เราพูด แต่เราไม่ค่อยได้ฟังภาษาญี่ปุ่นจริงๆ 

ในระดับที่เป็นความเร็วของคนญี่ปุ่นจริงๆ อาจจะไม่ได้

ต้องเป็นเนื้อหาธุรกิจก็ได้ แต่อาจจะเป็นเนื้อหาที่เราฟัง

เพื่อจะจับใจความ การที่เราได้ฟังเรื่อยๆ แล้วท�าให้รู้ว่า

บางทีเขาก็พูดรวบค�าเนอะ บางทีเขาก็มีการตัดบทแบบ

นี้เนอะ หรือว่าเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าการที่คนญี่ปุ่นพูด

แบบนี้เขาต้องการจะสื่ออะไร” นอกจากนี้ การฟังบท

สนทนาทางโทรศพัท์เพือ่โต้ตอบในสถานการณ์เชงิธรุกิจ 

ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายประสบมากที่สุด 

เนื่องจากการสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ธุรกิจ

ต้องอาศัยทักษะการสนทนาโต้ตอบกับอีกฝ่ายอย่าง

รวดเรว็ อกีท้ังต้องค�านงึมารยาทในการสนทนาทางโทรศพัท์ 

ตลอดจนการใช้ภาษาสุภาพและการใช้ส�านวนเชิงธุรกิจ

ส�าหรับทักษะการใช ้ภาษาญี่ปุ ่นที่ ได ้รับการ

ประเมินว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุดอีก 2 หัวข้อจัด

อยู่ในด้านทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ การสนทนา

โต้ตอบในหวัข้อเกีย่วกับการท�างาน (ร้อยละ 84.62) และ 

การกล่าวรายงานเพือ่สรุปเนือ้หาการท�างาน (ร้อยละ 84.62) 

โดยตัวอย่างของปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายได้กล่าวถึงใน

บทสัมภาษณ์มีดังนี้
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(9) “การพูด อย่างเวลาที่คนญี่ปุ่นมาคุยด้วย มา

สื่อสารอะไรอย่างงี้ หนูก็จะตอบได้แค่สั้นๆ คือฟังรู้เรื่อง

แต่ตอบส้ัน เพราะว่าบางทีเหมือนหนูจะคิดนาน คิด

ประโยคในใจอะไรแบบนี้อะค่ะ ก็เลยใช้เวลา” (กลุ่มเป้า

หมาย 3/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

(10) “ก็เหมือนพูดในที่ประชุมอะไรอย่างนี้ค่ะ 

เขาก็ถามค�าถาม แต่หนูก็ยังตอบเป็นประโยคยาวๆ ไม่

ค่อยได้ ตอบไปทีละนิดๆ รู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นเท่าไหร”่ 

(กลุ่มเป้าหมาย 2/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

(11) “น่าจะเป็นเรื่องของการพูด บางทีตื่นเต้น

ท�าให้แบบพูดตะกุกตะกัก ท�าให้รู้สึกกดดันกับตัวเอง 

เพราะว่าบรรดาชาวญ่ีปุ่นเขาก็ค่อนข้างจะตั้งใจฟังเรา” 

(กลุ่มเป้าหมาย 13/อุตสาหกรรมการผลิต)

เมือ่เป็นการสนทนาในสถานประกอบการซ่ึงมคีวาม 

ซบัซ้อน กลุม่เป้าหมายมักประสบปัญหาด้านทกัษะการพดู 

เนื่องจากการเรียนการสอนบทสนทนาภายในห้องเรียน

มักมุ่งเน้นที่การท่องจ�ารูปแบบและส�านวนต่างๆ อีกทั้ง

มีข้อจ�ากัดด้านเวลาส�าหรับการฝึกฝนภายในห้องเรียน 

กลุ่มเป้าหมายจึงมีโอกาสฝึกสนทนาโดยประยุกต์ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การท�างานได้น้อย ท�าให้ขาด

ความคล่องตวัในการสนทนาโต้ตอบ โดยกลุม่เป้าหมาย 15 

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “อาจจะให้เรียนพูดเยอะๆ หน่อย 

ไหมคะ เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมา เราอ่านจะเน้นไปทาง

ด้านไวยากรณ์หรือพวกโครงสร้างประโยคมากเกินไป 

อยากให้เน้นให้นิสิตกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นโดย

ใช้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้องใช้ค�าศัพท์ที่สวยหรูมาก แต่ขอให้

กล้าพูด” นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมาย 20 ได้ให้ข้อมูลป้อน

กลับที่แสดงความคิดเห็นครอบคลุมทั้งทักษะการพูด 

และทักษะการฟังว่า “จริงๆ บทเรียนที่เรียนอยู่ทุกวันนี้

มันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะ ทั้งตัวบทสนทนาที่เป็น

เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งการเรียนล่าม เรียนแปลหรือว่า

เรียนการเขียน คือมันได้ใช้หมดเลย แต่ถ้าเกิดได้ฟัง ได้

พูดมากขึ้นก็ดีค่ะ เพราะช่วงปี 2 ค่ะ จะมีคลาสคอน

เวอร์เซชัน่ทีไ่ด้ฟังเหมอืนกนั แต่กย็อมรบัว่าตอนนัน้กฟั็ง 

ไม่ค่อยได้ เหมือนอยากฟังมากขึ้นอีก” ข้อมูลป้อนกลับ

เหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่า การเรยีนการสอนบทสนทนาท่ี 

เน้นการท่องจ�ารูปแบบและส�านวนเป็นหลัก อาจไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นนัก หากขาดการ

ฝึกสนทนาในรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้า

และม่ันใจในการพูด และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ

การพูดได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ การสนทนาโต้ตอบ

ในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานยังเกี่ยวข้องกับคลังค�าศัพท์

เฉพาะทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ท�าให้กลุ่มเป้าหมายไม่

สามารถพดูหรอืกล่าวรายงานเพ่ือสรปุเนือ้หาในประเดน็ 

ดังกล่าวได้ โดยประเด็นนี้มีความจ�าเป็นที่ต้องปรับปรุง

และพัฒนาเป็นล�าดับต้นๆ เนื่องจากความสามารถด้าน

การสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเป็นสิ่งที่สถาน

ประกอบคาดหวังต่อตัวบัณฑิต (前野他 2013)

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา

การใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ีอยู่ในระดับมากที่สุดข้างต้น ข้อมูล

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ค�าศัพท์เฉพาะทาง ค�าศัพท ์

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเรียนรู ้ได้ 

อย่างครอบคลุมภายในชั้นเรียนอันเนื่องมาจากความ

หลากหลายของลักษณะงาน ด้วยเหตนุี ้เมือ่กลุ่มเป้าหมาย 

พบค�าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยในฝึกงานจึงเกิดอุปสรรคด้าน

การใช้ภาษาญี่ปุ่นตามมา โดยเห็นได้จากบทสัมภาษณ์

ของกลุ่มเป้าหมาย 8 ทีบ่รรยายถงึอปุสรรคขณะปฏบิตังิาน 

ล่ามว่า “วันน้ันไม่มีใครอยู่เลยในแผนกล่าม แล้วแบบ

เขาก็ถามหนู คนญี่ปุ่นเขาก็พูดมา พรึ๊บ เร็วมาก หนูก็ฟัง

ไม ่รู ้ เรื่อง ไม ่รู ้ เรื่องเลย แต ่ว ่าจับได ้แค ่ค�าเดียว 

คือค�าว่า 工場 แค่นั้นน่ะ (ย่อ) สุดท้ายก็คือพอเราฟัง

ไม่รู้เรื่องทั้งหมด มันก็คือจบ สุดท้ายแปลไม่ได้ค่ะ เขา

คุยกันเป็นภาษามือจนรู้เรื่อง” สถานการณ์ดังกล่าว

แสดงให้เหน็ว่า ความไม่เข้าใจค�าศัพท์เฉพาะประกอบกับ 

ความเร็วในการพูดตามธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นส่งผลให้

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แม้กลุ ่มเป้าหมายจะพยายามซักถามเพื่อตรวจสอบ

ความหมายกับชาวญี่ปุ ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

แล้วก็ตาม ทว่าในสถานการณ์การท�างานที่คาดหวังให้

กลุ่มเป้าหมายล่ามได้อย่างถูกต้องและแม่นย�าภายใน

ระยะเวลาอนัจ�ากดั การตรวจสอบความหมายของค�าศพัท์ 

ให้ครบถ้วนจึงเป็นไปได้ยาก จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหา

ด้านค�าศัพท์เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาด้าน

อื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ปัญหาด้านการฟัง 

การล่าม การสนทนา เป็นต้น และส่งผลกระทบให้กลุ่ม

เป้าหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วงในที่สุด

5.3  ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมากโดย

จ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

ปัญหาการใช้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีกลุ่มเป้าหมายประเมิน

ว่าเป็นปัญหาในระดับมากมี 9 หัวข้อ โดยกระจายอยู่ใน 

5 กลุ่มทักษะตามที่แสดงในตารางที่ 9

ประเด็นปัญหาอันดับแรกจัดอยู ่ในกลุ ่มทักษะ 

การพูดภาษาญีปุ่น่ ได้แก่ การสนทนาโดยเลอืกระดบัภาษา 

(รูปสุภาพและรูปกันเอง) ให้เหมาะสมกับคู ่สนทนา 

(ร้อยละ 80.77) ในขณะท่ีปัญหาด้านทกัษะการพดูภาษา 

ญีปุ่น่อกีข้อหนึง่คอื การสนทนาด้วยภาษาสภุาพ (敬語) 

ได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 76.92) โดยจะเห็นตัวอย่าง

ปัญหาได้จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

(12) “ระดับภาษาที่ใช้ในการพูดอะค่ะ ด้านการ

ใช้ภาษาสุภาพ ภาษาธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะ เผลอพูด

รปูปกตใิส่เขา ทัง้ๆ ทีเ่ขาเป็นเจ้านาย” (กลุม่เป้าหมาย 1 

/การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

(13) “โดยทั่วไปที่ใช้ส่วนใหญ่จะได้ใช้ในรูปます

ฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ก็จะติดที่จะพูดเป็นรูปปกติ หรือว่า

เป็นรปูますฟอร์มมากกว่าทีจ่ะใช้รปูยกย่องหรือถ่อมตวั 

เช่น ตอนเป็นล่าม บางทีเราจะถามเขาว่า เขาโอเคไหม 

แทนที่จะใช้「よろしい」เราก็จะหลุดค�าว่า「いい

ですか」ออกไป ซึง่มนัเป็นภาษาทีไ่ม่ได้ใช้กบัลูกค้า แล้ว 

กจ็ะมสัีบสนเวลาเราแปล รปูหน้าเป็น お แล้วข้างหลังเป็น 

する เป็นรูปถ่อมตวั แล้วก ็お～なるบางทกีใ็ช้สลบักนั” 

(กลุ่มเป้าหมาย 7/อื่นๆ)

ตารางที่ 9 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับมากโดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา

การพูด
การสนทนาโดยเลือกระดับภาษา (รูปสุภาพและรูปกันเอง) ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา  
(ร้อยละ 80.77), การสนทนาด้วยภาษาสุภาพ (敬語) ได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 76.92)

การแปล/ล่าม
การแปล/ล่ามเป็นภาษาไทยที่สละสลวยตรงตามหลักภาษาไทย (ร้อยละ 76.92),  
การแปล/ล่ามจากเนื้อหาภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง (76.92),  
การแปล/ล่ามจากเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (69.23)

ไวยากรณ์
การเลือกใช้ส�านวนเชิงธุรกิจที่เคยศึกษามาได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 76.92),  
การเลือกใช้รูปประโยคที่เคยศึกษามาได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 65.38)

การเขียน
การเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน เช่น เอกสารการประชุม รายงาน เป็นต้น  
(ร้อยละ 73.08) 

ค�าศัพท์
เสียงอ่านของอักษรคันจิในชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ-นามสกุลของชาวญี่ปุ่น ชื่อสถานที่ เป็นต้น 
(ร้อยละ 69.23)
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(14) “บางทีลูกค้ามาติดต่ออย่างเงี้ยค่ะ บางทีเรา

ก็จะเผลอใช้ค�าศัพท์ หรือรูปประโยคที่เป็น丁寧 แต่

ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจอะค่ะ อย่างเช่นหนูถามเขาว่า มาหา

งานใช่ไหม หนกูเ็ผลอพดูออกไปเลยว่า「就職ですか」 

แค่เนีย้อะค่ะ จรงิๆ กน่็าจะ「ご就職でしょうか」”  

(กลุ่มเป้าหมาย 6 /การจัดหางาน)

จากบทสมัภาษณ์พบว่า กลุม่เป้าหมายมีแนวโน้มใช้ 

ค�าศพัท์รปูกนัเองบ่อยคร้ังจนเกดิความเคยชิน จนกระท่ัง 

น�าไปใช้ในสถานประกอบการโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ 

แม้กลุ่มเป้าหมายจะพยายามเลือกใช้รูปสุภาพในการ

สนทนาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเลือกใช้ภาษาสุภาพ

ได้อย่างทีต่ัง้ใจไว้ ซ่ึงผลการศกึษานีส้อดคล้องกบังานวจิยั 

ของ タナサーンセーニー他 (2005) ซึ่งระบุว่าการ

ใช้ภาษาสุภาพเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของบัณฑิตท่ี

ท�างานในสถานประกอบการญี่ปุ่น

กลุ่มทักษะต่อมาคือ กลุ่มทักษะการแปล/ล่าม

ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทุกหัวข้อได้รับการประเมินว่าเป็นปัญหา

ในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็นการแปล/ล่ามเป็นภาษา

ไทยที่สละสลวยตรงตามหลักภาษาไทย (ร้อยละ 76.92) 

การแปล/ล่ามจากเน้ือหาภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่นได้

อย่างถกูต้อง (76.92) ตามด้วยการแปล/ล่ามจากเนือ้หา 

ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (69.23) ซึง่ตรง 

กับผลการศึกษาของธิติสรณ์ (2012) ที่ระบุว่าบัณฑิตมี

ปัญหาด้านการล่ามด้วยภาษาญี่ปุ่น โดยตัวอย่างปัญหา

ด้านการแปล/ล่ามที่พบในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีดังนี้

(15) “ตอนแปลเอกสารเกีย่วกับผูถื้อหุน้ของบรษิทั 

ประชุม หนูไม่มีความรู้เรื่ององค์กรอะไรขนาดน้ันค่ะ 

ไฟล์ท่ีเขาให้มามาจากญ่ีปุน่ กฎหมายบางทีเป็นกฎหมาย 

ญีปุ่น่ ซึง่เวลาจะแปลก็ไม่รูว่้าจะแปลอย่างไรให้สละสลวย” 

(กลุ่มเป้าหมาย 5/อื่นๆ)

(16) “บางทีมนักเ็ป็น擬音語มาแล้ว เรากอ็าจจะ 

งงว่ามันแปลว่าอะไร แล้วเราไม่เข้าใจจริงๆ เราก็ต้อง

ถามคนญี่ปุ่นในบริษัทหรืออะไรอย่างนี้อีกทีครับ บางที

เราก็หาในพจนานุกรมไม่เจอ หรือบางทีเจอแล้ว ความ

หมายจรงิๆ มนักเ็ป็นอกีอย่างหนึง่ไปเลย” (กลุ่มเป้าหมาย 

9/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

(17) “สมมตุว่ิาหนฟัูงประโยคภาษาญีปุ่น่ประโยคนี ้

ไม่ออก หนูก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงในช่วงเวลา

ที่มี มันสั้นแค่นิดเดียว ในช่วงเวลาที่มันสั้นแค่นิดเดียว 

อนัเนีย้ ถ้าจะให้คดิเป็นตวัเลขออกมากอ็าจจะแค่ 1 วนิาท ี

หรือ 2 วินาทีประมาณนี้ เราต้องฟังภาษาญี่ปุ่น แปล 

จบัใจความ สรปุ แล้วกถ่็ายทอด คอืมนัเป็นกระบวนการ 

ทีม่นัเยอะมากเลยค่ะกบัระยะเวลาเท่านี ้ หนกูเ็ลยรูส้กึว่า 

อันนี้มันยาก แล้วก็รู้สึกกดดัน” (กลุ่มเป้าหมาย 15/ 

อุตสาหกรรมการผลิต)

(18) “เหตกุารณ์ตอนทีเ่ขาให้เราไปช่วยฟังแล้วล่าม 

ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะ 

(ย่อ) เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเขาก็พูดอธิบายยาวมาก หนูก็จับได้

เป็นบางค�า ก็แปลออกมาเฉพาะค�าที่หนูจับได้ แล้วทีนี้

ส่ิงที่หนูแปลออกมามันไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการพูด 

คนญีปุ่น่เขากพู็ดออกมาว่าไม่น่าจะใช่นะ เขากเ็ลยไปพดู 

กบัคนญีปุ่น่ทีเ่ขาได้ภาษาไทยว่า เขาต้องการพดูแบบนีน้ะ 

ก็เลยรู้สึกว่าพอเราไม่ได้ตรงนี้ ก็เลยรู้สึกว่าท�าให้งานเขา

ไม่เดิน” (กลุ่มเป้าหมาย 6/การจัดหางาน)

ในขณะที่สถานประกอบการมีความคาดหวังให้

บัณฑิตมีความสามารถด้านการล่ามแบบทั่วไปและการ

ล่ามระดับสูง (前野他 2013) ตลอดจนมีความสามารถ

ด้านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญีปุ่่น (Nareenoot 2013) 

อย่างไรก็ตาม จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นว่า ปัญหา

ด้านการแปล/ล่ามภาษาญี่ปุ ่นมีความเก่ียวโยงกับ

ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาด้านค�าศัพท์ ปัญหาด้าน

การฟังภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ แม้การแปล/ล่าม

เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องจะไม่

เป็นปัญหาเท่ากับหัวข้ออื่นๆ แต่ความช�านาญด้านการ
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ใช้ภาษาไทยที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้ไม่สามารถแปล/

ล่ามจากภาษาญ่ีปุน่เป็นภาษาไทยทีเ่ข้าใจง่าย สละสลวย 

ตรงตามหลักภาษาไทยได้ดีเท่าที่ควร

ส�าหรับประเดน็ปัญหาทีพ่บในกลุม่ทกัษะไวยากรณ์ 

ได้แก่ การเลอืกใช้ส�านวนเชงิธรุกิจทีเ่คยศึกษามาได้อย่าง 

เหมาะสม (ร้อยละ 76.92) และการเลือกใช้รูปประโยค

ที่เคยศึกษามาได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 65.38) ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายยังคงประสบปัญหาด้าน

ไวยากรณ์ในสถานการณ์การท�างาน แม้จะเคยศึกษารูป

ประโยคหรือส�านวนเชิงธุรกิจเหล่านั้นมาแล้วก็ตาม

(19) “บางทีกใ็ช้ค�าช่วยไม่ค่อยถกู ท�าให้เกิดความ 

เข้าใจผิดเล็กน้อย เช่น เขาให้แจ้งให้กับพี่คนขับรถไปส่ง

เอกสารให้เขา พอดีเหมือนหนูใช้ค�าช่วยผิด อย่างเช่น 

「に」มันก็กลายเป็นสลับที่กัน เขาก็จะสับสน” (กลุ่ม

เป้าหมาย 13/อุตสาหกรรมการผลิต)

(20) “นอกจากค�าศัพท์เฉพาะแล้ว ก็จะมีพวก 

ค�าช่วยอะไรแบบนี้ด้วยครับท่ีบางทีเราอาจจะรีบร้อนไป 

แล้วท�าความเข้าใจพลาดไป เช่น「に」「で」「は」 

อะไรพวกนี้ครับ ทีนี้พอมันไปผสมกับค�าศัพท์ที่เราไม่

เข้าใจเราก็รีบแปลไปก่อนด้วยที่ว ่าตอนนั้นมันรีบ” 

(กลุ่มเป้าหมาย 9/การสื่อสารและคอมพิวเตอร์)

อาจกล่าวได้ว่า แม้กลุม่เป้าหมายจะเคยศกึษาไวยา- 

กรณ์ภายในชัน้เรียนมาโดยตลอด แต่เมือ่อยูใ่นสถานการณ์ 

การฝึกงานแล้ว กลุม่เป้าหมายกลับไม่สามารถน�าความรู ้

ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ได้ดนีกั จากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ 

พบว่า สาเหตุที่ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความผิดพลาด 

ด้านไวยากรณ์มีความแตกต่างกันไป เช่น ความประหม่า 

ความไม่คุ้นเคยกับการพูดรูปประโยคที่ยาวและซับซ้อน 

เป็นต้น ยิง่ไปกว่านัน้ ส�านวนเชิงธรุกจิทีเ่รยีนภายในชัน้เรียน 

อาจน�าไปประยกุต์ใช้ได้ยาก เน่ืองจากแต่ละสถานการณ์ 

มีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ กลุ่ม

เป้าหมายยังมีปัญหาในกลุ่มทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น 

ได้แก่ การเขยีนเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการท�างาน เช่น  เอกสาร 

การประชุม รายงาน เป็นต้น (ร้อยละ 73.08) รวมถึง

กลุม่ทักษะค�าศัพท์ภาษาญีปุ่น่ ได้แก่ เสยีงอ่านของอักษร 

คันจิในชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อ-นามสกุลของชาวญี่ปุ่น ชื่อ

สถานท่ี เป็นต้น (ร้อยละ 69.23) เน่ืองจากหัวข้อดงักล่าว 

เป็นสิ่งที่สามารถศึกษาและฝึกฝนภายในห้องเรียนได้

เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ติดขัดเมื่อต้องเขียนเอกสารการประชุม หรือเม่ือต้อง

อ่านอักษรคันจิในชื่อเฉพาะที่ไม่คุ้นเคย

จากการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินให้อยู่ในระดับมากจะเห็นได้ว่า การสนทนาเชิง

ธุรกิจที่ต ้องเลือกใช้ระดับภาษาและความสุภาพให้

สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนการ

แปล/ล่ามให้ถูกต้องและสละสลวยยังคงเป็นปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าหัวข้อโดยส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงที่ได้

ศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนไปแล้วก็ตาม แต่เนื่องจาก

การท�างานจริงมีความหลากหลายทางสถานการณ์ สิ่งที่

ได้ศกึษาเรยีนรู้ภายในชัน้เรยีนจงึอาจไม่เพียงพอ และส่ง

ผลให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์

การท�างานได้อย่างเหมาะสม

5.4  ปัญหาการใช้ภาษาญ่ีปุน่ในระดบัปานกลาง 

โดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่กลุ่มเป้าหมายประเมิน

ว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลางมี 4 หัวข้อ โดยกระจาย

อยู่ใน 3 กลุ่มทักษะตามที่แสดงในตารางที่ 10

ส�าหรับประเด็นปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางใน

กลุ่มทักษะการเขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลเพื่อติดต่อใน

เชงิธรุกจิ ได้รบัการประเมนิว่าเป็นปัญหามากทีสุ่ด (ร้อยละ 

57.69) ล�าดับต่อมาคือกลุ่มทักษะการฟัง ได้แก่ การฟัง

จบัใจความในหัวข้อเกีย่วกบัชวีติประจ�าวัน เมือ่ชาวญีปุ่น่ 

พดูด้วยความเร็วตามธรรมชาต ิ (ร้อยละ 53.85) ตามมา 

ด้วยกลุ่มทักษะการอ่าน ได้แก่ การอ่านเพื่อจับประเด็น

เนือ้หาของเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการท�างาน (ร้อยละ 53.85) 
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และการอ่านเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของเอกสาร

ที่เกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 46.15)

เมื่อพิจารณาการประเมินระดับปัญหาโดยกลุ่ม

เป้าหมายในภาพรวมตั้งแต่ตารางที่ 8-10 จะเห็นว่า 

ประเด็นปัญหาในกลุ่มทักษะการเขียนและการอ่านได้

รับการประเมินว่าเป็นปัญหาน้อยกว่ากลุ่มทักษะอื่นๆ 

แม้ในตารางที่ 9 จะแสดงข้อมูลว่าประเด็นปัญหาด้าน

การเขยีนเอกสารท่ีเกีย่วกบัการท�างานจะได้รบัการประเมนิ 

ว่าเป็นปัญหาระดับมาก (ร้อยละ 73.08) แต่ยังถือได้ว่า

เป็นปัญหาน้อยกว่ากลุ่มทักษะการฟังและการพูด โดย

สาเหตุหนึ่งที่กลุ่มทักษะการฟังและการพูดได้รับการ

ประเมินว่าเป็นปัญหามากในระดับต้นๆ เป็นเพราะกลุ่ม

เป้าหมายต้องฟังและพูดเพื่อสื่อสารโต้ตอบอย่าง 

ฉับพลันภายในสถานประกอบการ

(21) “การเป็นล่ามมนัต้องใช้เวลาในการประมวลผล 

น้อยมากค่ะ มันไม่ได้มีเวลาประมวลผลเหมือนการนั่ง

แปล อะไรแบบเนี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่ง สถานการณ์ด้วย

ก็มีปัจจัย สถานการณ์ที่มันแบบมีคนเยอะๆ ประมาณ 

10 คนอย่างเนี้ย รอเราแปลในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่เรา

รับสารมา” (กลุ่มเป้าหมาย 15/อุตสาหกรรมการผลิต)

บทสมัภาษณ์ของกลุม่เป้าหมาย 15 เป็นตัวอย่างท่ี 

บ่งชีว่้า การล่ามซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัทัง้ทักษะการฟังและ 

พดูเพือ่สือ่สารโต้ตอบอย่างฉบัพลนัถือเป็นอุปสรรคใหญ่ 

อกีประการหนึง่ส�าหรบักลุ่มเป้าหมาย เนือ่งจากมเีวลาไม่ 

มากในการเลือกค�าศัพท์และเรียบเรียงประโยค อีกทั้ง

สถานการณ์การท�างานยงัมแีรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก 

มากกว่าในชัน้เรยีน ท�าให้กลุม่เป้าหมายเกดิปัญหาด้าน 

การใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ง่าย ในทางกลับกัน บทสัมภาษณ์

ของกลุ่มเป้าหมายบางส่วนสะท้อนให้เห็นว่า ทักษะการ

เขียนและการอ่านไม่เป็นปัญหาในการฝึกงานมากนัก

ตามที่แสดงในข้อ (22) - (23) เนื่องจากมีเวลาในการ

สืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้มากกว่า

(22) “บางทีกไ็ปถามคนญีปุ่น่ทีดู่แลเรือ่งการตรวจ 

บล็อกอะไรเงี้ยค่ะว่า ถ้าใช้รูปนี้ ใช้รูปไวยากรณ์นี้ ใช้ค�า

ศัพท์ค�านี้จะโอเคไหม เข้าใจหรือเปล่า แล้วก็มีการไปหา

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่า สมมุติเราอยากถ่ายทอดค�านี้

ออกมา แล้วในภาษาญีปุ่น่เขาจะใช้ว่าอะไร  แล้วสมมุตว่ิา 

ถ้ามันมีค�าหลายค�าอีก ก็แบบคอยดูไปเรื่อยๆ ว่าค�าไหน

ที่มันเหมาะที่สุด” (กลุ่มเป้าหมาย 1/การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม)

(23) “คือหนูนั่งข้างพี่กราฟฟิกที่เป็นคนญี่ปุ่น หนู

ก็จะสะกิดถามเขาว่า ถ้าหนูเขียนญี่ปุ่นแบบนี้ เขาเข้าใจ

ไหม เขาก็จะมีแนะน�าค�าอื่นมาบ้างว่า ถ้าจะเขียนแบบนี้

ใช้ค�านี้ดีกว่า เขาก็จะแนะน�าเรามา” (กลุ่มเป้าหมาย 20 

/สื่อสิ่งพิมพ์)

บทสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า ทกัษะการเขยีน 

ตารางที่ 10 ปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับปานกลางโดยจ�าแนกตามกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ ประเด็นปัญหา

การเขียน การเขียนอีเมลเพื่อติดต่อในเชิงธุรกิจ (ร้อยละ 57.69)

การฟัง การฟังจับใจความในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันเมื่อชาวญี่ปุ่นพูดด้วยความเร็วตามธรรมชาติ 
(ร้อยละ 53.85)

การอ่าน การอ่านเพื่อจับประเด็นเนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 53.85), การอ่านเพื่อ
ท�าความเข้าใจความหมายของเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 46.15)
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เป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เวลาในการเรียบเรียง

ประโยคให้ถกูต้องและสละสลวย อกีทัง้สามารถตรวจสอบ 

ความถูกต้องจากเจ้าของภาษา หรือพนักงานท่ีปรึกษา

ที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกัน ทักษะการอ่านก็ไม่

ถือว่าเป็นปัญหามากนัก เนื่องจากมีเวลาในการท�าความ

เข้าใจเนือ้ความได้มากกว่า จงึอาจสรปุได้ว่า กลุม่เป้าหมาย 

ประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวข้องกับ

ทักษะการอ่านและการเขียนน้อยกว่าทักษะด้านอื่นๆ 

เนื่องจากมีความยืดหยุ่นด้านเวลาในการสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ

6.    สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม

เป้าหมายซึ่งเป็นผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โดยมีวัตถุ- 

ประสงค์เพือ่ส�ารวจภาพรวมของปัญหาด้านการใช้ภาษา 

ญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน ผลการศึกษาท�าให้ทราบว่าใน

ประเด็นปัญหาทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุน่จ�านวน 24 หวัข้อ 

ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ค�าศัพท์ 

ไวยากรณ์ การแปล/ล่ามน้ัน ปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ประสบมากที่สุดคือด้านค�าศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเดน็ของคลงัค�าศพัท์เฉพาะทางทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน 

(ร้อยละ 100.00) จากการสัมภาษณ์พบว่า แม้กลุ่มเป้า

หมายจะสามารถสื่อสารด้วยทักษะภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน

ได้ แต่เมื่อพบกับค�าศัพท์เฉพาะทางท่ีไม่เคยเรียนรู้ 

มาก่อนก็จะเกิดอุปสรรคในการท�าความเข้าใจ และ 

เป็นสาเหตทุีก่่อให้เกิดปัญหาด้านอืน่ๆ ตามมา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ทักษะด้านการฟัง-พูด เช่น การฟังจับใจความ

ในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างานเมื่อชาวญ่ีปุ ่นพูดด้วย

ความเร็วตามธรรมชาติ (ร้อยละ 88.46) การสนทนา

โต้ตอบในหัวข้อเกี่ยวกับการท�างาน (ร้อยละ 84.62) 

การกล่าวรายงานเพื่อสรุปเนื้อหาการท�างาน (ร้อยละ 

84.62) เป็นต้น ซึ่งได้รับการประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย

ว่าเป็นปัญหาในระดับมากที่สุด

นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ซึ่ง

สะท้อนถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวังจากทางสาขาวิชา

บ่งชีว่้า กลุม่เป้าหมายต้องการให้มกีารน�าเอาสถานการณ์ 

จริงเข้ามาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

ภายในห้องเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�าตัวอย่างของ 

สถานการณ์จริงเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและ

ทักษะการฟัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานตลอด

จนการท�างานจริงที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นต้องพบเจอกับคู่

สนทนาและรูปแบบการสนทนาที่หลากหลาย

จากผลสรุปข้างต้นประกอบกับการสัมภาษณ์

กลุม่เป้าหมาย ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอแนะต่อหลกัสตูรเพือ่เป็น 

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็นต่อ

การท�างานให้กับผู้เรียนก่อนส�าเร็จการศึกษาดังนี้

1. ผู้สอนควรตระหนักถึงความส�าคัญของค�าศัพท์

เฉพาะทาง และสอดแทรกค�าศัพท์เหล่าน้ีในรายวิชาให ้

มากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างคลังค�าศัพท์เบื้องต้น เช่น เพิ่ม

เอกสารเชิงธุรกิจที่พบได้จริงในการท�างานในรายวิชา

การอ่าน สอดแทรกแบบฝึกหัดที่เสริมสร้างความรู้ด้าน

ค�าศัพท์เฉพาะทางในรายวิชาการแปลและการล่าม 

เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและเห็นความ

ส�าคัญของค�าศัพท์เฉพาะทางที่ต้องพบเมื่อออกไปสู่โลก

การท�างาน 

2. ผู ้สอนควรเพิ่มโอกาสให้ผู ้เรียนได้สัมผัสกับ

ภาษาญีปุ่น่ทีใ่ช้จรงินอกเหนอืจากในห้องเรียนให้มากยิง่ขึน้ 

เช่น เพิม่การใช้สือ่ภาพและเสยีงท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัสถาน 

การณ์การท�างานในรายวชิาการฟัง-พดูและรายวชิาล่าม 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้สนทนาแลก

เปล่ียนกับเจ้าของภาษานอกเหนือจากอาจารย์ผู้สอน

ชาวญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับความเร็วใน

การพูดตามธรรมชาติของชาวญี่ปุ่น ตลอดจนรูปแบบ

การออกเสียงและส�าเนียงที่แตกต่างกัน 
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3. ส�าหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีรายวิชาฝึกงาน สาขา

วิชาควรพิจารณาบรรจุรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมในหลักสูตร

เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อน

ส�าเร็จการศึกษา โดยข้อมูลจากบทสัมภาษณ์บางส่วน

สะท้อนให้เห็นว่า การใช้หลกัสตูรทีเ่น้นเนือ้หาเชงิทฤษฎี 

เป็นหลักอาจท�าให้ผู้เรียนประสบปัญหาในการเช่ือมโยง

ไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากน้ี ผู้เรียนยังไม่สามารถ

ประยุกต์ใช้ทักษะได้อย่างครอบคลุมด้วยการฝึกฝน

ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การฝึกงานจึงเป็น

โอกาสที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและปรับตัวให้

เข้ากับการท�างานจริงได้อย่างมีราบรื่นต่อไป

7.   ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
จากข้อมลูของงานวจิยัชิน้นีท้�าให้ทราบว่า แม้ปัญหา 

ด้านทักษะการอ่าน-เขียนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ท�างานมากเท่ากับปัญหาด้านค�าศัพท์และด้านทักษะ

การฟัง-พูด ทว่ากลุ่มเป้าหมายยังคงประสบปัญหาด้าน

ทักษะการอ่าน-เขียนในระดับปานกลาง เช่น การเขียน

อีเมลเพื่อติดต่อในเชิงธุรกิจ การอ่านเพื่อจับประเด็น

เนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวกับการท�างาน เป็นต้น การ

ศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ทั้งในด้านทักษะ 

ตลอดจนการประยุกต์ใช ้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย 

พัฒนาทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็นต่อการประกอบ

วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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