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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาด แนวทางแก้ไขและการป้องกันข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา BJ 

61248 การเขียนภาษาญี่ปุ่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ�านวน 50 คน โดยใช้วิธีให้เขียนเรียงความคนละ 

2 เรื่อง คือ 「私の家族」และ「私の町」รวม 883 ประโยค ผลการวิจัยพบว่ามีข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ

ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 339 จุด แบ่งเป็นข้อผิดพลาดระดับค�าศัพท์ปรากฏข้อผิดพลาดมากท่ีสุดจ�านวน 193 จุด 

รองลงมาคอืข้อผดิพลาดระดบัโครงสร้างประโยค 133 จดุ และข้อผิดพลาดระดบัข้อความ 13 จดุ ตามล�าดบั ลักษณะ

ข้อผิดพลาดมีดังน้ี ระดับค�าศัพท์มีการสะกดค�าและเขียนตัวอักษรคันจิผิด รวมถึงการเลือกค�าภาษาญี่ปุ ่น 

ไม่เหมาะสมตามประเภทของค�า ระดบัโครงสร้างประโยค มกีารใช้ค�าช่วยและภาคแสดงผดิ รวมถงึการเช่ือมประโยค

หน้าหลังไม่เหมาะสม และระดับข้อความ มีการใช้ประโยคแสดงคุณลักษณะของคนหรือสิ่งของและใช้ลักษณนาม 

ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ นอกจากการใช้ค�าช่วยภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนมักใช้ผิดแล้ว 

การสอนค�าศพัท์โดยเน้นการสะกดค�า การเขียนอกัษรคนัจ ิชนดิของค�าและความหมายของค�าแล้ว ผูส้อนควรพฒันา

ทักษะการเขียนเรียงความโดยเริ่มฝึกจากประโยคความเดียวไล่ระดับไปยังประโยคความซ้อน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ถ่ายทอดเรือ่งราวและล�าดบัเหตกุารณ์เนือ้หาทีเ่ขยีนได้อย่างถกูต้องเชงิโครงสร้างไวยากรณ์และสอดคล้องกบับรบิท

ไอลดา ลิบลับ 
วิษณุ หาญศึก 

สิริขวัญ สงวนผล
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 คำ�
สำ�คัญ
เรียงความ, การเขียน, ข้อผิดพลาด, ภาษาญี่ปุ่น, ชั้นต้น

การศกึษาข้อผดิพลาดและแนวทางการแก้ไขการเขยีนเรียงความ

ภาษาญีปุ่่นช้ันต้นของนักศกึษาคณะศลิปศาสตร์ หลักสูตรภาษา

ญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



70 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2565 |  jsn Journal Vol. 12 No. 2 December 2022

Abstract

The purpose of this research was to study the types of errors, solutions, and preventions of 

errors in a beginner’s class of Japanese essay writing. The participants in this study were 50 

regular second-year undergraduates enrolled in the BJ61248 Japanese Writing course at the 

Panyapiwat Institute of Management. The method was to assign the students to write a 

Japanese essay on two topics per person: “My family” and “My town,” and the total number 

of sentences was to be 883. The results showed that there were 339 errors in the Japanese 

essays. Word-level errors had a higher rate at 193 errors, followed by sentence-level errors 

at 133, and discourse-level errors at 13. The types of word-level errors were mistakes in 

spelling, writing Kanji, and using inappropriate words. In the case of the sentence-level errors, 

it was using wrong particles and predicates, including inappropriate connections of sentences. 

In the case of discourse-level errors, wrong attributes and classifiers of persons or things were 

used. In order to prevent errors in essay writing, not only should particles be used correctly, 

but teaching vocabulary with emphasis on spelling and writing Kanji, and learning types of 

words and the meaning of words, should be employed. In addition, lecturers should educate 

Japanese essay writers by moving from simple to complex sentences. This will help learners 

to be able to transcribe stories and the chronology of written content accurately according 

to the structure and context better. 

A Study of Errors and Guidelines for Elementary 

Japanese Essay: The University Students of a Japanese 

Business Course at the Panyapiwat Institute of 

Management,Thailand
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1. บทนำ�
ปัจจุบันนอกจากสถานศึกษาท่ีเป็นแห่งหลักของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาแล้ว ส่ือ

จ�าพวกมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาภาษาหาความรู้ทางญี่ปุ่นมากขึ้น 

ซึ่งสื่อการเรียนการสอนท่ีไม่ใช่ลักษณะเป็นรูปเล่มเหล่านี้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาที่ต้องการผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในมือแทนการพกหนังสือหลาย ๆ  เล่ม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยุคใหม่ท่ีไม่ว่าจะค้นคว้าส่ิงไหน

จะต้องได้ค�าตอบที่ทันท่วงที

ถึงแม้ว่าสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมีมากขึ้นกว่าอดีต แต่เมื่อพิจารณาแล้วถ้าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 

เลือกใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมกับเน้ือหาหรือประเด็นท่ีต้องการศึกษาอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ผิด

หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ เช่น ผู้เรียนต้องการใช้อนิเมะในการเพิ่มทักษะทางภาษาญี่ปุ่น 

ถ้ากรณีที่ตัวละครที่รับบทเป็นเพื่อนสนิทมีการสนทนากัน บทสนทนามักจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เช่น 

พูดโดยตัดค�าช่วยออก หรือพูดโดยลดรูปพยัญชนะบางตัว ซ่ึงถ้าผู้เรียนใช้ภาษาญ่ีปุ่นในรูปแบบทางการ เช่น การเขียน

จดหมายทั้งที่เป็นเอกสารหรืออีเมลโดยขาดการแนะน�าที่ถูกต้องจากผู้สอนแล้ว อาจส่งผลให้ผู้เรียนได้รับข้อวิจารณ์

ด้านลบจากผู้อ่านก็เป็นได้

นอกจากนี้ สื่อมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันที่กล่าวข้างต้นที่ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านการเขียน

ภาษาญี่ปุ่นนั้นยังคงมีอยู่ไม่มาก แนวทางการเพิ่มทักษะการเรียนภาษาญี่ปุ่นวิธีหนึ่งที่เป็นนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน 

คือ การเขียนเรียงความ (作文) ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองได้ให้ความส�าคัญต่อทักษะการเขียนมาก โดยให้การเขียน 

เรียงความน้ีเป็นกิจกรรมทางภาษา (言語活動) ท่ีเร่ิมต้ังแต่ระดับการศึกษาชั้นต้น เนื่องจากทักษะด้านการเขียนนี้

ไมใ่ชจ่�าเปน็แคใ่นชว่งวยัศกึษาเลา่เรยีนแตย่งัจ�าเปน็ในชว่งทีก่า้วเขา้ไปใชช้วีติในสงัคมดว้ย องคก์ารเพือ่ความรว่มมอื 

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OEDC) ระบุว่า ทักษะทั้งทางการพูดและการเขียนถือเป็นทักษะพื้นฐานของสังคมที่ 

ประชาชนในประเทศพึงมี (小野田,2012) 

細川英雄 (1993) ได้ท�าการศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจากเรียงความ ผู้วิจัย

ได้ยกตัวอย่างประโยคข้อผิดพลาดเพื่อการวิเคราะห์การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นไว้อย่างน่าสนใจ 3 ประโยค คือ

(1)  きのうの朝は、とてもつめたかった。

(2)  川の水は、とてもつめたいかった。

(3)  長い間風にあたっていたので、つめたくなった。

ประโยคข้างต้น 細川英雄 (1993) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของประโยคไว้ดังนี้ ข้อผิดพลาด 

ในประโยค (1) ผู้เขียนต้องการสื่อว่า “เมื่อวานช่วงเช้า อากาศเย็นมาก” โดยปกติแล้วเมื่อกล่าวถึงสภาพอากาศว่า

มีลักษณะหนาวเย็น ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้「さむい」ส่วน「つめたい」จะใช้บอกสภาพของวัตถุ ดังนั้นในประโยค 

(1) จึงควรใช้ค�าว่า 「さむい」จะเหมาะสมกว่า

ในประโยค (2) ผู้เขียนต้องการสื่อว่า “น�้าในแม่น�้าเย็นมาก” จากประโยคนี้ เป็นข้อผิดพลาดจากการ 

ผันกริยา (活用) โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องกาล  (テンス) ของค�าคุณศัพท「์つめたい」จากข้อผิดพลาดนี้ ท�าให้โครงสร้าง

ของประโยคผิดตามไปด้วย ทั้งประโยค (1) และ (2) ถึงแม้จะเป็นข้อผิดพลาดจากค�าคุณศัพท์ตัวเดียวกัน แต่สามารถ

สะท้อนได้ถึงความสามารถของการใช้ภาษาของผู้เขียนเรียนความจนถึงด้านการเลือกใช้ค�าศัพท์ (語彙力) และ 

การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่ (自然さ・不自然さ) อีกด้วย

ส�าหรับประโยค (3) น้ัน ผู้เขียนต้องการส่ือว่า “ตากลมเป็นเวลานาน จึงรู้สึกหนาว” ดูเผิน ๆ เหมือนไม่
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ปรากฏข้อผิดพลาดอะไรเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับประโยค (1) แล้ว ความไม่เป็นธรรมชาติของการใช้ภาษาญี่ปุ่นอาจ

ไม่ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาค�าว่า つめたくなった  ในประโยคแล้วพบว่า ผู้พูดต้องการสื่อถึงความหนาวเย็นซึ่งเป็น

ความรู้สึกของคนจึงควรใช้ค�า さむい  จะเหมาะสมกว่า กรณีท่ีจะกล่าวถึงสภาพอากาศสามารถใช้「つめたい  ได้เช่น 

つめたい風  หรือ「風がつめたい  ได้เม่ือต้องการอธิบายว่าลมน้ันมีความเย็น แต่ในประโยคดังกล่าว ประธานเป็นคน

จึงควรใช้ค�าคุณศัพท์「さむい」

จากตัวอย่างข้อผิดพลาดจากการเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่นจากงานวิจัยข้างต้น ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย

จ�านวนไม่น้อยก็ประสบปัญหาในลักษณะนี้เช่นกัน โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับต้น จึงกล่าวได้ว่า การฝึกทักษะเขียน 

ภาษาญี่ปุ่นผ่านการเขียนเรียงความเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างความถูกต้องในการเขียน

ภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น ถ้าผู้สอนมีการแนะน�าการใช้ภาษาญ่ีปุ่นที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น จะช่วยบรรเทาปัญหา

การใช้ภาษาญี่ปุ่นผิด พร้อมส่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างราบรื่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในก�รวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการดังนี้

 1. เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

 2. เพื่อศึกษาสาเหตุของความผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

 3. เพื่อหาแนวทางแก้ไข และป้องกันข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

 4. เพ่ือเสนอแนวทางการเรียนการสอนท่ีจะสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น

ระดับสูงขึ้นไป

3. ขอบเขตง�นวิจัย และวิธีดำ�เนินก�รวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น 

ของนักศึกษาปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2563 ของรายวิชา BJ 61248 

การเขียนภาษาญี่ปุ่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ�านวน 50 คน โดยให้นักศึกษาเขียนเรียงความคนละ 2 เรื่อง 

คือ 私の家族」และ「私の町」

ส�าหรับวิธีด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยน�าประโยคทั้งหมดจากเรียงความทั้ง 2 เรื่องมาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดภาษา

ญี่ปุ่น โดยแยกประเภทข้อผิดพลาดจากการเขียนเรียงความออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ 細川 英雄 (1993) ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 ประเภทข้อผิดพลาดจากการเขียนเรียงความ

ข้อผิดพล�ดระดับคำ�ศัพท์ ข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยค ข้อผิดพล�ดระดับข้อคว�ม

1.1 ข ้อผ ิดพลาดด้านเส ียงและ
ตัวอักษร เช่น การใช้เสียงยาว (引
く音) เสียงกัก (つまる音) เสียงของ 
ตัวอักษร ん (はねる音) และเสยีงขุน่ 
เสียงใสหรือเสียงกึ่งขุ่น (清濁) เช่น 
การลืมใส่ てんてんหรือまるใน
ค�าศัพท์

2.1         ข้อผิดพลาดจากโครงสร้าประโยค 
ความเดียว สามารถแยกข้อผิดพลาด
ได้ดังนี้
      - การเลือกใช้ค�าช่วยที่เหมาะกับ
ชนิดของภาคแสดง (述語) ในประโยค 
ถูกต้องหรือไม่
               -  การใช้ภาคแสดงในประโยค (述 

語の活用) ถูกต้องหรือไม่

3.1    ขอ้ผดิพลาดทีเ่ก่ียวข้องกับบริบท 
หรือสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม (場面  

文脈) เช่น การเขียนล�าดับส่วนหน้า
และสว่นหลงั การบรรยายความรูส้กึ 
ในเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน รวมถึง
การใช้ภาษาพูดในเรียงความ
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ข้อผิดพล�ดระดับคำ�ศัพท์ ข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยค ข้อผิดพล�ดระดับข้อคว�ม

         -    รูปแบบค�ากริยานุเคราะห์ (補助 

形式)  ของภาคแสดง เช่น รูปถูกกระท�า              
(ヴォイス)    กาล   (テンス)   การณ์ลักษณะ 
(アスペクト) ถูกต้องหรือไม่
    - การใช้ส่วนค�าขยาย (修飾成分) 
ถูกต้องหรือไม่
              -     รูปแบบของทัศนะภาวะ  (モダリ 

ティ) กับหัวเร่ืองหรือประเด็นท่ียกมา
เหมาะสมหรือไม่

 

1.2 ข้อผิดพลาดด้านการใช้ตัว 
อักษรกานะ（仮名）เช่น ลักษณะ
และการเขียนตัวอักษรฮิรางานะ 
ต่อท้ายค�าที่เขียนแทนด้วยตัวคันจิ 
(送りがな) ได้แก่ 働きます แต่เขียน
ผิดเป็น 働ます เป็นต้น 
 

2.2 ข้อผิดพลาดจากโครงสร้างประโยค 
ความซ้อน สามารถแยกข้อผิดพลาดได้ 
ดังนี้
    - รูปแบบการเช่ือมประโยค (接続

形式)
       -  โครงสร้างของกลุ่มของค�านาม  
(名詞句構造)
   - ร ูปแบบการยกค�าพูดหรือ 
อ้างอิง (引用形式)

3.2 ข้อผิดพลาดจากประโยคที่ไม ่
ครบความหรือซ�้าซ้อน (成分の欠如  

重複)  เช่น  การลืมใส่ลักษณนาม  หรือ 
การลืมใส่ค�านามที่ท�าหน้าที่ขยาย
นามหลัก เป็นต้น

1.3 ข้อผิดพลาดด้านการเลือกค�า 
เช่น การใช้ค�านาม ค�ากริยา ค�าคุณศัพท์ 
ค�ากริยาค�าคุณศัพท์์ (形容動詞) ค�า
กริยาวิเศษณ์ รวมถึงค�าผสม

 3.3  ข้อผิดพลาดจากการใช้ส�านวน
โวหาร (文体) 

4. เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รเขียนเรียงคว�ม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) อธิบายความหมายของเรียงความว่า (น.) เรื่องที่เรียบเรียง

เป็นร้อยแก้วตามหัวข้อท่ีก�าหนดให้ (ก.) เรียบเรียงเร่ืองราวเป็นร้อยแก้วตามหัวข้อที่ก�าหนดให้ นอกจากนี้ มีผู้ให้ 

ความหมายของการเขียนเรียงความไว้อีกหลายท่าน เช่น สมพร มันตะสูตร (2526, 150 ) วรรณี โสมประยูร (2535, 

578 ) รวมถงึ เสนยี ์วลิาวรรณ (2547, 134) โดยจากการศกึษาความหมายของเรียงความสรปุไดว้า่เปน็การใชถ้อ้ยค�า 

มาเรียบเรียงให้เป็นประโยค โดยผู้เขียนสอดแทรกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ โดยใช้ภาษาที่เป็นทางการ และ

เขียนอย่างมีแบบแผนถูกต้องตามรูปแบบและหลักเกณฑ์

4.2 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�รเขียนเรียงคว�มภ�ษ�ญี่ปุ่น

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (2560, 12-16) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับการ 

เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นว่า เรียงความ คือ งานเขียนที่ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด หรือทัศนคติเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเนื้อหามีความถูกต้องและเขียนด้วยส�านวนภาษาที่เรียบเรียงอย่างมีล�าดับขั้นตอนโดยทั่วไป

เรียงความมักประกอบด้วยข้อความมากกว่า 1 ย่อหน้า และแต่ละย่อหน้าควรมีลักษณะดังนี้
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1. มีความคิดส�าคัญ (main idea) ไม่มากเกินไปจนท�าให้ผู้อ่านสับสน (โดยทั่วไปมักมีความคิดส�าคัญเพียง 

1-2 ประเด็น)

2. เนื้อหาในแต่ละย่อหน้ามีความสมบูรณ์ในตัวเอง

3. แต่ละย่อหน้าควรมีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กับย่อหน้าก่อนหน้าและย่อหน้าที่ตามมา

4. ทุกย่อหน้าในเรียงความควรมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่อง 

ยกตัวอย่าง เช่น เรียงความเรื่องงานอดิเรกของฉัน โดยทั่วไปอาจแบ่งเรียงความได้เป็น 3 ส่วน คือ ค�าน�า

(ย่อหน้าที่ 1) เนื้อเรื่อง (ย่อหน้าที่ 2-4) และสรุป (ย่อหน้าที่ 5) ซึ่งตัวอย่างข้างต้นมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 

แต่ละย่อหน้าประกอบด้วยความคิดส�าคัญเพียง 1 ประเด็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และทุกย่อหน้าล้วนมีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งสิ้น โดยย่อหน้าที่ 1 เป็นการเกริ่นเพื่อน�าเข้าเรื่อง จากนั้นในย่อหน้าที่ 2-4 

กล่าวถึงเหตุผลโดยอาจยกตัวอย่าง 3 ประการ เพื่ออธิบายว่าการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมีข้อดีอะไรบ้างที่ท�าให้ผู้เขียน

เลือกท�าเป็นงานอดิเรก และสุดท้ายในย่อหน้าที่ 5 จึงเป็นการสรุป 

4.2.1 องค์ประกอบของเรียงคว�ม

ส่วนที่ 1 คำ�นำ� เป็นส่วนแรกของเรียงความ จึงมีความส�าคัญมาก เนื่องจากค�าน�าที่ดีย่อมมีส่วนในการ

ดึงดูดผู้อ่านให้สนใจอ่านเนื้อเรื่องในล�าดับถัดไป โดยทั่วไปมักเป็นการเกริ่นน�าเพื่อให้ผู้อ่านทราบเนื้อหาคร่าว ๆ 

ของเรียงความ ในค�าน�าจึงควรมีประโยคที่แสดงแก่นหรือเน้ือหาหลักของเรียงความ หรือแสดงจุดยืนของผู้เขียน 

เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า thesis statement ในที่นี้จะขอเรียกว่า 

“ประโยคแก่น” โดยควรเขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย การเขียนค�าน�า นอกจากการใช้วิธีกล่าวถึงเรื่องทั่วไปที่ผู้อ่าน 

น่าจะทราบหรือรู้จักดีเพื่อโยงไปสู่สิ ่งที่ผู ้เขียนต้องการกล่าวถึงในเรียงความแล้ว ยังมีวิธีการอื่น ๆ เพื่อดึงดูด 

ความสนใจของผู้อ่าน แต่ควรระวังเรื่องความสอดคล้องกับเนื้อหาของเรียงความด้วย เนื่องจากเรียงความที่ 

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นหรือระดับกลางเขียนมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์ทั่วไปซึ่งไม่มี 

ความซับซ้อนหรือมีประเด็นให้ขบคิดมากนัก และมักใช้ภาษาที่เรียบง่าย ไม่เป็นทางการ   

ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง เป็นส่วนหลักของเรียงความ ซึ่งมีความส�าคัญและเป็นส่วนที่ยาวที่สุดในเรียงความ 

โดยอาจเป็นความรู้ที่ผู้เขียนได้จากการศึกษาหาข้อมูล หรืออาจเป็นประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการสื่อ ฯลฯ ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือการคัดเลือกประเด็นที่จะกล่าวถึงว่าจะน�าเรื่องใด 

ขึ้นมาน�าเสนอบ้าง การพิจารณาว่าจะน�าเสนอเรื่องใดก่อนหลัง และผูกร้อยเรื่องราวเหล่านั้นให้สัมพันธ์กัน 

โดยค�านงึถงึพ้ืนฐานความรูแ้ละประสบการณข์องผูอ้า่น ซ่ึงกค็อื “การวางโครงเรือ่ง” นัน่เอง เนือ้เรือ่งมกัประกอบดว้ย 

ประโยคหลกั (topic sentence) ซึง่หมายถึงประโยคทีร่วมความคิดส�าคัญของยอ่หนา้นัน้ ๆ  และตามดว้ยขอ้มลูเสรมิ

หรือการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม

และส่วนท่ี 3 สรุป เป็นส่วนจบของเรียงความ ผู้เขียนอาจสรุปเน้ือหาของค�าน�าและเน้ือเร่ืองท่ีได้กล่าวมาทัง้หมด 

โดยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นด้วย หรืออาจใช้วิธีตั้งค�าถามต่อเพื่อให้ผู้อ่านฉุกคิด หรือโยง

ไปสู่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการฝากข้อคิดให้แก่ผู้อ่าน และหากจะใช้ค�าคมหรือสุภาษิตในการสรุป พึง

พิจารณาให้ดีว่าระดับของภาษาและเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ในเรียงความหรือไม่  

โดยผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเขียนเรียงความที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นทักษะท่ีจ�าเป็น 

ต้องมีการฝึกฝนอย่างสม�า่สมอ โดยท้ังเน้ือหา วิธีการเรียบเรียง และส�านวนภาษาล้วนมีความส�าคัญอย่างย่ิงยวดในการ

เขียนเรียงความ การหมั่นอ่านเรียงความหรืองานเขียนที่ดีบ่อย ๆ พร้อมกับสังเกตวิธีการเขียนว่าผู้เขียนใช้กลวิธี 
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อย่างไรบ้างเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย หรือท�าให้ผู้อ่านประทับใจจึงมีส่วนช่วยให้สามารถเขียนเรียงความได้ดี

4.2.2 แนวท�งก�รเขียนเรียงคว�มภ�ษ�ญี่ปุ่น

การเขยีนเรยีงความไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ไมใ่ช่แคก่อ่ใหเ้กิดผลดกีบักจิกรรมการเรยีนรู้ในชัน้เรยีนเทา่นัน้ 

แต่ประโยชน์จากการพัฒนาการเขียนเรียงความยังส่งผลต่อไปถึงทักษะในการเขียนในบริบทอื่น ๆ เช่น การเขียน 

แผนปฏิบัติงานหรือการเขียนรายงานอีกด้วย โดยแนวทางการเขียนเรียงความให้ได้เหมือนมืออาชีพนั้นอธิบาย 

ตามรายละเอียดด้านล่าง (ちょこまな, 2022)

1. ก�รเลือกหัวข้อเรียงคว�ม

การเลือกหัวข้อส�าหรับเขียนเรียงความน้ันเป็นส่ิงส�าคัญในระดับต้น เนื่องจากถ้าไม่สามารถก�าหนดหัวข้อ

ได้แล้ว ผู้เขียนจะไม่สามารถก�าหนดเนื้อหาที่จะเขียนได้ ก่อนเริ่มเขียนเรียงความ จึงควรก�าหนดว่าเรียงความที่จะ

เขียนนั้นเขียนไปเพื่อสิ่งใดหรือต้องการให้ผู้อ่านทราบเรื่องใด โดยให้ใช้แนวทาง 5W1H ประยุกต์ใช้ในการการเขียน

2. กำ�หนดโครงสร้�งของเรียงคว�มให้ชัดเจน

การก�าหนดโครงสร้างเรียงความควรประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 4 ส่วน คือ 起、承、転และ結 กล่าวคือ  

起」หมายถึง เขียนเกร่ินน�าถึงเร่ืองท่ีต้องการน�าเสนอ  承」หมายถึง เขียนบรรยายถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ต่อเน่ืองมาจาก

ส่วนเกร่ินน�า  転」หมายถึง เขียนบรรยายลักษณะพิเศษหรือส่ิงที่ท�าให้เน้ือหาของเรียงความแตกต่างจากเรื่องอื่น 

และ 結」หมายถึง การเขียนส่วนสรุปหรือส่วนท้ายของเน้ือหาเรียงความ ส�าหรับการแบ่งเน้ือหาว่าส่วนใดจะมีมากหรือ 

น้อยกว่ากันน้ันไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ส่ิงส�าคัญคือถ้าองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วนน้ีขาดไปส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วจะท�าให้

เน้ือหาเรียงความเข้าใจได้ยาก (作文クラブ, 2022)

3. เขียนเนื้อห�ลงในกระด�ษเขียนเรียงคว�มให้ถูกต้อง

การฝกึเขียนเรยีงความลงบนกระดาษเขียนเรยีงความ 原稿用紙」กม็คีวามส�าคญัเชน่กัน เนือ่งจากภาษาญีปุ่น่

มกีารก�าหนดรูปแบบการเขยีนทัง้แบบแนวนอนและแนวตัง้ การก�าหนดใหเ้ขยีนอกัษรชอ่งละ 1 ตวัอกัษร หรอืเมือ่เริม่ 

ย่อหน้าใหม่ให้เว้นช่องไว้ 1 ช่อง หากผู้เขียนสามารถใช้รูปแบบกระดาษเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ 

ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้ดีเช่นกัน 

4. ปฏิบัติต�มกฎของก�รเขียนเรียงคว�มอย่�งเคร่งครัด

ข้อควรระวังในการเขียนเรียงความอีกประการ คือ ความถูกต้องการในเขียนภาษาญี่ปุ่น เช่น ล�าดับการเขียน

วันเดือนปีในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นหรือการใช้รูปประโยค です、ます หรือ ある、である ผู้สอนควรก�าหนดรูปแบบ 

ให้ชัดเจนก่อนที่จะให้ผู้เรียนเริ่มเขียนเรียงความเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการเลือกใช้รูปประโยค   

 5. ตรวจท�นง�นเขียน

หลังจากเขียนเรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบรายละเอียดเรียงความที่เขียนไปอีกครั้ง สิ่งที่ควร

ตรวจสอบนัน้ไมใ่ชแ่คก่ารสะกดผดิหรอืเขยีนตกหลน่ แตค่วรตรวจสอบความหมายการใชค้�าภาษาญีปุ่น่ดว้ยวา่ถกูตอ้ง

หรือไม่ เช่น ไวยากรณ์ ค�าเสียงยาวเสียงสั้น ถ้าเรียงความยังคงปรากฏข้อผิดพลาดอยู่ อาจท�าให้ผู้สอนประเมินได้ว่า

ผู้เขียนไม่ได้ท�าการขัดเกลาภาษาส�านวนให้ดีก่อนส่งชิ้นงาน

6. ก�รปรับวิธีก�รเขียนให้เหม�ะสม

ผู้ที่เขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่นได้ดีจะล�าดับเนื้อหาของเรียงความได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการท�าให้ 

แต่ละช่วงเนื้อหามีความต่อเนื่องนั้น ผู้เขียนควรละสรรพนามบุรุษที่ 1 ที่หมายถึงตัวผู้เขียน เช่น 僕は หรือ 私は 

และควรละค�าเชื่อมที่ไม่จ�าเป็นลงในเรียงความเพราะจะท�าให้ผู้อ่านเสียอรรถรสจากเนื้อหาของเรียงความได้
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7. ปรับเปลี่ยนวิธีใช้สำ�นวนในก�รเขียน

ถ้าผู้เขียนใช้ส�านวนรูปแบบเดิมซ�้าไปมาในเรียงความ จะท�าให้เนื้อหาไม่น่าสนใจ ควรปรับส�านวนหรือ 

รูปแบบประโยคให้หลากหลาย การเขียนเสียงลงท้าย (語尾) ที่หลากหลายแตกต่างไปตามบริบทก็สามารถท�าให้ 

ผูอ้า่นเขา้ถงึเนือ้หาและมอีารมณร์ว่มไปกบัเนือ้หาของเรยีงความได ้เชน่ กลุม่ค�า「新聞を読む」และ「新聞を読め！  

จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

8. สรุปเนื้อห�ให้สอดคล้องกับหัวข้อเรียงคว�ม  

ผู้เขียนควรเขียนเน้ือหาในส่วนสรุปให้ตรงกับหัวข้อของเรียงความให้กระชับและเข้าใจง่าย ถ้าเขียนส่วนสรุป

ยาวเกินไป จะท�าให้ผู้อ่านสับสนได้ว่าผู้เขียนต้องการจะสื่อเรื่องใด

จากรายละเอียดข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าลักษณะของการเขียนเรียงความที่ดีนั้น ผู้เขียนควรมีการรวบรวม

ข้อมูล รายละเอียดของหัวข้อท่ีจะเขียน และจัดเรียงองค์ประกอบของเรียงความให้สมบูรณ์ คือ มีบทน�า เน้ือเร่ือง และ

สรุป โดยในการเล่าเรื่องนั้นต้องมีความชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม ใช้ภาษาที่สละสวย ลดค�าฟุ่มเฟือย และ 

ใช้หลัก 5W1H ใคร ท�าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท�าไม และอย่างไร มาประยุกต์ใช้ในการเขียน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ได้รับ

อรรถรส มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรจากเนื้อหา

4.3 เอกส�รง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รเขียนเรียงคว�มภ�ษ�ญี่ปุ่น

細川 英雄 (1993) ได้ศึกษาข้อผิดพลาดทางภาษาญี่ปุ่นในเรียงความของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัย 3 แห่ง พบว่า ข้อผิดพลาดทางภาษาญี่ปุ่นในเรียงความที่พบมากที่สุด คือ ข้อผิดพลาดจากการเลือก

ชนิดของภาคแสดงและค�าช่วยไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ค�าช่วยที่พบการใช้ผิดสลับกันบ่อยครั้ง คือ ค�าช่วย  が・

を］ に・を］ และ に・で］ ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกต้องนั้น มาจากอิทธิพล

ของภาษาแม่และระดับของทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรละเลย 

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ค�าช่วยในภาษาญี่ปุ่นว่าแต่ละตัวมีการใช้อย่างไร โดยเฉพาะส�าหรับ 

ผู้เรียนระดับต้น

楊 帆 (2014) ศึกษาอุปสรรคของการเขียนเรียงความของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางโดยมุ่งศึกษาด้าน

ความสอดคล้องของโครงสร้างประโยค ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ได้มาจากนักศึกษาจากหลายประเทศ ผลการวิจัย

พบว่า  ข้อผิดพลาดจากการใช้ค�าช่วยไม่ถูกต้องปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือข้อผิดพลาดจากความไม่สอดคล้อง 

ของโครงสร้างประโยค ล�าดับถัดมาคือข้อผิดพลาดจากการใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยสรุปว่า ผู้สอน

จ�าเป็นต้องอธิบายที่มาที่ไปแก่ผู้เรียนอย่างชัดเจนหลังจากที่ได้มีการฝึกการเขียนเรียงความ ซ่ึงหลังจากน้ีแบบเรียน

ส�าหรบัการสอนการเขยีนเรยีงความนัน้ จ�าเปน็ตอ้งศกึษาข้อผดิพลาดจากผูเ้รียนในระยะยาวเพือ่การปรบัปรงุเนือ้หา

ที่เหมาะสมพร้อมแนะแนวทางการสอนการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

福田純也・石井雄隆 (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินครูผู้สอนภาษาญี่ ปุ่นส�าหรับผู้เรียนที่มี 

ภาษาจนีเปน็ภาษาแม ่โดยมผีูเ้ข้ารว่มการประเมนิจ�านวน 13 คน แบง่เป็นผู้สอนภาษาญีปุ่น่ทีม่ปีระสบการณม์ากกว่า 

3 ปี จ�านวน 7 คน นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ก�าลังศึกษาเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

จ�านวน 6 คน การศึกษาใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วมประเมินเหล่าน้ีตรวจเรียงความจากผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่น 16 คน ด้วยวิธี 

Multiple-trait scoring (マルチプルトレイト評価) ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ 

หลากหลายแตกตา่งกนัไปตามบริบทของช้ินงาน ผลการศกึษาพบวา่ ผูร้ว่มประเมนิมองจดุหรอืประเดน็ในเรยีงความ

ที่ตรวจหรือวิธีการตีความของลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรียงความแตกต่างกัน โดยทั้งผู้สอนที่มีประสบการณ์และ



77
ไอลดา ลิบลับ  | Ilada Liblub • วิษณุ หาญศึก  | Witsanu Hansuk

• สิริขวัญ สงวนผล | Sirikwan Sanguanphon

นักศึกษานั้น ให้ผลการตรวจเรียงความบางจุดที่สูงบ้างหรือต�่าบ้างในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกัน และถึงแม้ผู้สอน 

ภาษาญีปุ่น่จะมปีระสบการณใ์นการสอนกย็งัเปน็เรือ่งยากทีจ่ะท�าการประเมนิเรยีงความของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื 

ถ้าไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม จากการศึกษานี้ การสร้างแบบประเมินความถูกต้องของเรียงความส�าหรับ

ผู้เรียนจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก เพราะจะท�าให้เกิดมาตรฐานในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและจะส่งผลดีต่อ 

การเขียนของผู้เรียนในอนาคต

ビアルケ (當山) 千咲 และคณะ (2019) ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของการเขียนเรียงความของ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาในประเทศเยอรมันโดยวิเคราะห์เรียงความของผู้เรียนที่มี 

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาลักษณะ Heritage language (継承語) กล่าวคือ เป็นภาษาท่ีสืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่จนถึง 

รุ่นลูกรุ่นหลานที่มักใช้ในครอบครัว หรือสังคมขนาดเล็กโดยภาษาลักษณะนี้จะไม่ถูกใช้ในสังคมหรือระบบการศึกษา 

ในภาพรวมของสถานที่ที่อาศัยอยู่ เรียงความที่น�ามาวิเคราะห์น้ันเป็นเรียงความจากผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งแต่ละคนถนัดภาษาเยอรมันมากกว่า โดยวิเคราะห์จากระดับตัวอักษรและค�าศัพท์ 

ระดับโครงสร้างของประโยค ระดับการบรรยายข้อความ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนจะมีพัฒนาการด้านค�าศัพท์ 

และความหลากหลายของการใช้ไวยากรณ์ท่ีล่าช้ากว่าเด็กชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นแต่ในด้านการบรรยาย

เนื้อหานั้น ประเมินได้ว่ามีความใกล้เคียงกับชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้จากการที่มีความถนัดภาษาเยอรมันมากกว่า 

ท�าให้การใช้ค�าสันธาน (接続表現) การเขียนประโยคที่ซับซ้อน รวมถึงการล�าดับของเนื้อหายังท�าได้ไม่ดี ซึ่งแนวทาง 

ในการพัฒนาการเขยีนนัน้ เบือ้งตน้ควรใหผู้้เรยีนเขยีนเรยีงความในหัวขอ้ทีต่นมีความสนใจกอ่น และคอยใหค้�าแนะน�า

ดา้นโครงสร้างประโยคทีซั่บซ้อน การแสดงความรู้สกึ ล�าดบัและการบรรยายเนือ้หาการเขยีน รวมไปถงึการเขยีนดว้ย

อักษรคันจิเพื่อให้เรียงความออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การศึกษาเกี่ยวกับเรียงความภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาไทยนั้นมีอยู่พอสมควร เช่น สร้อยสุดา (2546) ศึกษา

ประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและชั้นกลางของนักศึกษาชาวไทย และ สุณีย์รัตน์ (2551) ศึกษา

ข้อผิดพลาดด้านการเขียนของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนี้ 

มีลักษณะที่คล้ายกันกับงานวิจัยของ 細川 (1993) และ 楊 帆 (2014) กล่าวคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมักมีการใช้ 

ค�าช่วยผิดพลาด เช่น มีการใช้ค�าช่วย は และ が สลับกัน หรือ ใช้ค�าช่วย が และ をผิดพลาดจากการใช้อกรรมกริยา

และสกรรมกริยา เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดจากการใช้ค�าช่วยเหล่านี้แล้ว ผู้สอนควรสร้างความชัดเจน 

ของการใช้ค�าช่วยในภาษาญ่ีปุ่นซึ่งมีอยู่จ�านวนไม่น้อยและแต่ละค�าช่วยก็มีหน้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะค�าช่วย 

ที่ปรากฏการใช้ผิดบ่อยครั้ง เช่น は、が、を、で และ に

การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการเขียนเรียงความนั้นไม่ใช่แค่ศึกษาเฉพาะผู้เรียนชาวต่างชาติ 

ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาท่ี 2 แต่มีผู้วิจัยส่วนหนึ่งสนใจที่ศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนชาวญี่ปุ่น

ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นและมีการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษา Heritage language อีกด้วย นอกจากนี้ 

ผู้สอนเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่นเองก็ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับการเป็นผู้ให้ความรู้ และอธิบายจุดที่ควร

แก้ไขแก่ผู้เรียน นอกจากประสบการณ์ด้านการสอนและความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นแล้ว การมีมาตรฐานกลางเพื่อใช้ 

ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดส�าหรบัเรยีงความภาษาญีปุ่น่ส�าหรบัผูเ้รยีนนัน้ก็จะชว่ยเพิม่ความนา่เชือ่ถอืตอ่ตัวผูส้อนในการ

ให้ค�าแนะน�าด้านการเขียนได้อีกทางหนึ่ง

5. ผลก�รวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น 2 เรื่อง รวม 883 ประโยคของผู้เรียน 50 คน 
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พบวา่ขอ้ผดิพล�ดทีไ่ดจ้�กเรยีงคว�มมทีัง้หมด 339 จดุ เมือ่จ�าแนกตามเกณฑก์ารพจิารณาขอ้ผดิพลาด 3 ประเภท

ตามเกณฑ์แล้วผลที่ได้ คือ ข้อผิดพล�ดระดับคำ�ศัพท์ปร�กฏข้อผิดพล�ดม�กที่สุดจำ�นวน 193 จุด รองลงมา 

คือข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยค 133 จุด และข้อผิดพล�ดระดับข้อคว�ม 13 จุด

ส�าหรับข้อผิดพล�ดระดับคำ�ศัพท์ 193 จุด จ�าแนกเป็นข้อผิดพลาดด้านการใช้ตัวอักษรกานะ 165 จุด ข้อผิดพลาด

ดา้นการเลอืกค�า 16 จดุ ในหวัขอ้ขอ้ผดิพลาดดา้นเสยีงและตวัอกัษร 12 จดุ สว่นขอ้ผดิพล�ดระดบัโครงสร�้งประโยค 

133 จดุ จ�าแนกเปน็ 2 ประเดน็ยอ่ย คือ ขอ้ผดิพลาดจากโครงสรา้งประโยคความเดยีวและขอ้ผดิพลาดจากโครงสรา้ง

ประโยคความซ้อน ส�าหรับข้อผิดพล�ดระดับข้อคว�ม 13 จุดน้ัน จ�าแนกเป็นข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบริบท 

หรือสถานการณ์ไม่เหมาะสม 2 จุด ข้อผิดพลาดจากประโยคที่ไม่ครบความหรือซ้�าซ้อน 11 จุด ส่วนข้อผิดพลาด 

จากการใช้ส�านวนรูปแบบภาษาในการเขียนนั้นไม่ปรากฏข้อผิดพลาด 

เมื่อพิจารณาข้อผิดพลาดในเรียงความภาษาญ่ีปุ่นโดยเรียงตามจ�านวนจุดผิดพลาดที่ปรากฏ โดยไม่ค�านึงถึง

หัวข้อใหญ่ สามารถเรียงล�าดับร้อยละจากมากสุด 5 ล�าดับแรก จากจุดผิดพลาดทั้งหมด 339 จุด ได้ตามตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ตารางแสดงร้อยละจ�านวนจุดผิดพลาดมากสุด 5 ล�าดับแรก

จุดผิดพลาด จ�านวน(ร้อยละ)

ข้อผิดพลาดด้านการใช้ตัวอักษรกานะ 48.67

การเลือกใช้คำาช่วยเหมาะกับชนิดของภาคแสดง 12.39

รูปแบบการเชื่อมประโยค 11.50

การใช้ส่วนคำาขยาย 6.78

ข้อผิดพลาดด้านการเลือกคำา 4.72

ส�าหรับข้อผิดพลาดที่ปรากฏจุดผิดพลาดน้อยที่สุดมี 6 หัวข้อได้แก่ รูปแบบการยกค�าพูดหรืออ้างอิงและ

ข้อผิดพลาดจากการใช้ส�านวนรูปแบบภาษาไม่ปรากฏข้อผิดพลาด รูปแบบของทัศนะภาวะกับหัวเรื่องหรือประเด็น

ที่ยกมาและข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือสถานการณ์ไม่เหมาะสม ปรากฏข้อผิดพลาดหัวข้อละ 2 จุด 

ส่วนรูปแบบค�ากริยานุเคราะห์ของภาคแสดงและโครงสร้างของกลุ่มค�านาม ปรากฏข้อผิดพลาดหัวข้อละ 6 จุด 

6. สรุปและอภิปร�ยผล
6.1 ข้อผิดพล�ดระดับคำ�ศัพท์ในเรียงคว�มภ�ษ�ญี่ปุ่น

ข้อผิดพล�ดด้�นเสียงและตัวอักษรในเรียงความเกิดจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใส่เครื่องหมายดังกล่าว

หรือใส่เครื่องหมายเกินความจ�าเป็นในค�าศัพท์ ท�าให้ค�าศัพท์ที่ใช้ไม่สื่อความหมายที่เป็นธรรมชาติหรือไม่ให้ 

ความหมายใด ๆ จากค�าศัพท์ที่เขียนมา ส�าหรับข้อผิดพลาดที่ปรากฏในเรียงความนั้น ทุกข้อผิดพลาดเกิดจาก

การใช้เครื่องหมาย「゛」ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ค�าว่าしすか×→しずか ○、にきやか×→にぎやか○、おみやけ

×→おみやげ○ และ～ぐださい×→ください○

ส�าหรับข้อผิดพล�ดด้�นก�รใช้ตัวอักษรก�นะ เมื่อวิเคราะห์จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เขียนเรียงความ เม่ือเขียนตัวอักษรญ่ีปุ่นตัวใดตัวหน่ึงเขียนผิดตั้งแต่ตัวแรกแล้ว ตัวอักษรตัวถัดไปมักจะเขียนผิด

ตามไปด้วยและมักจะเกิดซ�้า ข้อผิดพลาดจากการเขียนตัวอักษรฮิรางานะที่ปรากฏในเรียงความ ตัวอักษร さ เป็น 

ตัวอักษรที่เขียนผิดมากที่สุด ส�าหรับตัวอักษรคาตากานะ ตัวอักษร シ กับ ツ、ナ กับ メ หรือ เขียน ミ ตัวอักษร 
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กลับด้าน ตัวอักษรคาตากานะ リ เขียนสลับกับตัวอักษรฮิรางานะ り นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดจากการเขียนตัวอกัษร

คันจิท่ีปรากฏในเรียงความน้ัน ตัวอักษร家เป็นตัวอักษรท่ีมีจ�านวนข้อผิดพลาดมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง

มักเขียนจ�านวนเส้นเกินกว่าจ�านวนท่ีใช้เขียนจริง และเขียนจุดเร่ิมต้นของการลากเส้นประกอบตัวอักษรในบางจุดได้ 

ไม่ถูกต้อง ตัวอักษรคันจิตัวอื่นท่ีกลุ่มตัวอย่างเขียนผิดที่ปรากฏในเรียงความซ่ึงเกิดจากการเขียนจ�านวนเส้นเกิน 

หรือขาด หรือเขียนสลับกับตัวอักษรคันจิตัวอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน เช่น 者、都、有、員、料、理、物、使、歌  

切、小 少遊 และ 住  ตัวอักษรคันจิที่มีการเขียนสลับกันจนเกิดจุดผิดพลาดที่ปรากฏมากที่สุดคือตัวอักษรคันจิ 毎  

海 และ 母

ส่วนการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะต่อท้ายค�าท่ีเขียนแทนด้วยตัวคันจิที่ไม่ถูกต้อง ค�าศัพท์ 働くเป็นค�าศัพท์ 

ที่กลุ่มตัวอย่างเขียนตัวอักษรฮินางานะต่อท้ายผิดมากที่สุด ส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดจะเป็นลักษณะการเขียนตัวอักษร 

ตกไป เช่น 働ます×→働きます○、働ています×→働いています○→、強×→強い○

ส่วนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนตก เขียนผิด อาจเกิดจากการสะกดผิด จ�าเสียงอ่านผิด หรือเลือก

ค�าที่เป็นภาษาพูดมาใช้ในการเขียนเรียงความที่ปรากฏอยู่ในเรียงความ ตัวอย่างเช่น みんなさん×→みなさん○  

わばんぞう×→ねばんぞう○、りょうこう×→りょこう○、～と言い山です×→～と言う山です○、きれなところ×→

きれいなところ○、いっしょうに×→いっしょに○、そじ×→そうじ○　

ส�าหรับข้อผิดพล�ดด้�นก�รเลือกคำ�ที่ปรากฏในเรียงความค�าคุณศัพท์ ゆうめい และ きれい ค�ากริยา 

ありますและいますปรากฏข้อผิดพลาดจากการใช้เป็นจ�านวนมาก ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง 

ยังไม่สามารถแยกลักษณะของค�าในภาษาญี่ปุ่นได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะค�าคุณศัพท์ และยังไม่สามารถแยกการใช้ 

ค�ากริยาบางตัวได้ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดข้อผิดพลาดด้านใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ่อยคร้ัง คือ 

อิทธิพลจากการใช้ภาษาแม่ ตัวอย่างข้อผิดพลาดในหัวข้อนี้ เช่นぞうがあります×→ぞうがいます○、人があります

×→人がいます○、きれいところ×→きれいなところ○、ゆうめいところ×→ゆうめいなところ○　

นอกจากนี้ มีการตีความหมายโดยเทียบจากภาษาไทย จึงท�าให้ข้อความภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น 

毎日日曜日 กลุ่มตัวอย่างรายนี้ต้องการพูดว่า “ทุกวันอาทิตย์” ซ่ึงข้อความที่เหมาะสมและน่าจะได้เรียนรู้ค�าศัพท์ 

มากอ่นหน้า คอื 毎週の日曜日 สว่นข้อความ １年生でいます×」กลุม่ตัวอยา่งรายนี ้ตอ้งการอธบิายวา่ “อยูช้ั่นปทีี ่1”  

แต่ใช้การแปลลักษณะเทียบเคียงภาษาไทยโดยให้ความหมายของ ～でいますว่า “อยู่” ซึ่งข้อความที่ถูกต้องนั้น

สามารถใช ้ １年生です〇  ไดเ้ลย นอกจากนี ้ あるときにきてください×  จากขอ้ความ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการอธบิาย

วา่ “ถา้มเีวลากม็านะคะ” ซ่ึงขอ้ความทีด่เูปน็ธรรมชาตแิละน่าจะไดเ้รยีนรูไ้วยากรณม์ากอ่นหนา้ คือ「時間があれば／

あったら、きてください〇」ส�าหรับข้อความ  すこししおくて、おいしいです×  ที่กลุ่มตัวอย่างรายนี้เขียนมานั้น 

ตอ้งการอธบิายวา่ “เคม็นดิหนอ่ยและอรอ่ย” กลุม่ตวัอยา่งรายนีเ้ขา้ใจวา่ค�าวา่ しお เปน็ค�าคณุศพัทม์คีวามหมายวา่ 

“เค็ม” แต่ในความเป็นจริงค�าน้ีเป็นค�านามหมายถึง “เกลือ” ดังน้ันข้อความท่ีเหมาะสมควรเป็น  すこししおからくて  

おいしいです〇  นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างรายหน่ึงต้องการอธิบายว่า “คุณปู่เป็นเกษตรกร” แต่ใช้ภาษาญ่ีปุ่นว่า  そふ

はのうがくです」ซึ่งค�าว่าのうがくไม่ได้มีความหมายว่าเกษตรกร แต่มีความหมายว่า “เกษตรศาสตร์” ดังนั้น ค�าที่

ควรใช้แทนควรเป็นค�าว่า のうか ที่แปลว่า เกษตรกรจะให้ความหมายที่ตรงกว่า

6.2 ข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยค

ข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยคคว�มเดียวที่ปรากฏในเรียงความน้ัน หลังจากวิเคราะห์รูปประโยค

รวมถึงบริบทโดยรวมของเรียงความแล้ว ข้อผิดพลาดจากการเลือกใช้ค�าช่วยท่ีไม่เหมาะสมปรากฏอยู่มากที่สุด 
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จากข้อผิดพลาดที่เก่ียวกับโครงสร้างประโยค ค�าช่วยที่กลุ่มตัวอย่างใช้ผิดที่ปรากฏในเรียงความภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ 

ค�าช่วย は、が、และ には ตัวอย่างประโยคที่ผิดพลาด เช่น 

   わたしはわたしの家族は (→が〇) 大好きです。」

   たくさんの人 (→が〇) 礼拝に来ます。」

   わたしの家族は4人が (→が) います。」

   プッタモントンは (→には〇) 高くて、大きい仏像があります。」

  ส�าหรับข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาคแสดงในประโยคนั้น เช่น 

   カオラームはもち米やココナッツで作ります (→作られます〇) 。」

   ホームマリと言う米があります (→です〇) 。」

  ส�าหรับข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยคคว�มซ้อน ข้อผิดพลาดรูปแบบการเช่ือมประโยคสองประโยค

เข้าด้วยกันปรากฏจุดผิดพลาดมากที่สุด เช่น 

   わたしの家族は忙しいです。(→忙しくて、〇) 一年に一回一緒に旅行します。」

   わたしのまちはロップブリーです。(→で、〇) タイの中部です。」 

6.3 ข้อผิดพล�ดระดับข้อคว�ม

ในหัวข้อนี้พิจารณาจากความเหมาะสมของการเขียนที่สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ที่กลุ่มตัวอย่าง

บรรยายในเรียงความ รวมถึงพิจารณาว่าเนื้อหาที่บรรยายนั้นอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วนดีหรือไม่ ใช้ค�าได้เหมาะสม

ไม่ฟุ่มเฟือย รวมถึงส�านวนภาษาหรือรูปแบบภาษาที่เขียนเหมาะสม ได้ความหมายตรงตามที่ผู้เขียนต้องการอธิบาย

ข้อผิดพลาดด้านการบรรยายเนื้อหานี้ โดยภาพรวมแล้วปรากฏข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจาก 3 หัวข้อ โดย

ข้อผิดจากประโยคที่ไม่ครบความหรือซ�้าซ้อนปรากฏจุดผิดพลาดมากที่สุดหัวข้อนี้ ตัวอย่างเช่น 

   シンブリ－はタイで３番目に人が少ない（町）です。」

   シンブリーの人口は２０万（人）ぐらいです。」

   2015（年）はタイで一番幸せな町でした。」เป็นต้น 
 

จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในงานวิจัยช้ินน้ีพบว่า ข้อผิดพลาดท่ีปรากฏมากท่ีสุดเป็น ข้อผิดพลาด

ระดบัค�าศพัท ์ซึง่เปน็ประเดน็ทีท่ัง้ผูส้อนและผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ไม่ควรมองขา้ม และตอ้งใหค้วามส�าคญัตัง้แตก่ารเรยีน

การสอนในระดับต้น ซ่ึงจะต่างจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อผิดพลาดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ 

ที่ระบุว่าข้อผิดพลาดจากการใช้ค�าช่วยผิดปรากฏมากที่สุด นอกจากนี้ผู้สอนควรเน้นด้านการเขียนค�าศัพท์ให้ถูกต้อง

โดยเฉพาะค�าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีตัว「゛」หรือ「°」ควบคู่ไปกับการฝึกออกเสียง เนื่องจากค�าศัพท์ที่ประกอบด้วย 

การใช้เสียงยาว เสียงกัก เสียงของตัวอักษร ん เสียงขุ่น เสียงใสหรือเสียงกึ่งขุ่น เมื่อใช้ผิด ความหมายของค�าศัพท์

นั้นก็จะผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นไม่บรรลุเป้าประสงค์ของผู้เขียน เช่น しすか×→しずか ○、しこ

と×→しごと○ 、ずき× →すき○ เป็นต้น　

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์และประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย ผู้เรียนบางคนอาจเล่ียงประเด็นปัญหา

การสะกดค�าในศัพท์ท่ีมีตัว「゛」หรือ「°」ประกอบอยู่โดยใช้ตัวอักษรคันจิเขียนแทน แต่ก็ต้องประสบปัญหาการ 

จ�าตัวคันจิสลับกันไปมาในกลุ่มท่ีมีลักษณะการเขียนคล้ายกัน เช่น 使 และ 便 หรือ 母 และ 海 และ 毎 ส่งผล 
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ให้ความหมายคลาดเคลื่อนมาก รวมถึงการขาดความแม่นย�าในการเขียนตัวอักษรฮิรางานะต่อท้ายค�าที่เขียนแทน 

ด้วยตัวคันจ（ิ送りがな）เช่น 働きます○→働ます× ผู้สอนก็จ�าเป็นต้องเน้นผู้เรียนให้ใช้อย่างถูกต้องเช่นกัน

ส�าหรับปัญหาในการเลือกค�ามาใช้เขียนเรียงความ กล่าวได้ว่าส่ิงที่ผู้สอนควรย�้ากับผู้เรียนในการสอน 

ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ในระดับต้น คือ ความรู้ด้านชนิดของค�า (品詞) เช่น ค�าคุณศัพท์ きれいな และ ゆうめいな เป็น 

Adj-na และลกัษณะเฉพาะของโครงสรา้งภาษาญีปุ่น่ตัง้แตใ่นระดบัตน้ เช่น ความแตกตา่งของการใชค้�ากรยิา あ ます 

และ います เนื่องจากจะช่วยให้สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และป้องกันความสับสน

ในการเลือกใช้ค�าได้ 

ส่วนข้อผิดพลาดระดับโครงสร้างประโยคท้ังความรวม ความซ้อนและระดับข้อความ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ในระดับต้นนี้ยังคงติดอยู่กับโครงสร้างภาษาแม่ (ภาษาไทย) จึงท�าการเรียงล�าดับค�าในประโยคหรือการเลือกค�า 

ในประโยคภาษาญ่ีปุ่นยังไม่เป็นธรรมชาติ กล่าวคือ ขณะที่ผู้เรียนเขียนเรียงความมักจะล�าดับเนื้อหาที่ต้องการส่ือ

เป็นภาษาแม่ก่อนแปลงเป็นภาษาญ่ีปุ่น เช่น ต้องการส่ือว่า “สถานท่ีที่มีช่ือเสียงของกรุงเทพฯ เช่น วัดอรุณและ 

วัดพระแก้ว” ผู้เรียนได้เขียนมาว่า バンコクの有名はワットアルンはやワットプラケオと言うお寺があります。

เป็นต้น จากประโยคนี้ กล่าวได้ว่า ผู้เขียนยังไม่เข้าใจทางด้านโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ชนิดของค�า การใช้ค�าช่วย และ

ความเคยชินจากการใช้ภาษาแม่ที่เห็นได้จาก ～があります ประโยคที่ถูกต้องควรเป็น バンコクの有名なお寺には  

ワットアルンやワットプラケオというお寺があります。  ซึ่งปัญหานี้ผู้สอนสามารถให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงสรา้งประโยค ความแตกตา่งของรปูประโยคเพือ่เพิม่ความแมน่ย�าในการใช ้ นอกจากนี ้ควรแนะน�าใหส้งัเกตและ 

ฝึกใช้ค�าเชื่อมประโยคท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรือต่อเนื่องกับข้อความข้างหน้า เช่น ประโยค わたしのまち

は ロップブリーです  タイの中部です。  ประโยคหน้าและประโยคหลังเป็นหัวเรื่องเดียวกันและมีความต่อเนื่อง

กัน สามารถเขียนรวม 2 ประโยคนี้เป็นประโยคเดียวได้ดังนี้「わたしのまちはロップブリーで、タイの中部です。  

ซึ่งการให้ความรู้ความเข้าใจด้านโครงสร้างประโยค สามารถแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการเขียนเรียงความ 

ภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งระดับโครงสร้างประโยคและระดับข้อความและช่วยให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาไทยและโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน 

นอกจากการใช้ค�าช่วย ความเข้าใจในชนิดของค�า (品詞 และหน้าที่ของค�าช่วยแล้วการสร้างความเข้าใจของ 

ล�าดับค�า（語順）และการเช่ือมประโยคท่ีสัมพันธ์กัน จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นระดับต้น สามารถสร้างประโยคท่ีส่ือ 

ความหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  

7. ข้อเสนอแนะและก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์
7.1 ข้อเสนอแนะก�รวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อผิดพลาดจากเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนช้ันต้น ซึ่ง 

จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นปัญหาในหลายประเด็น บางประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่พบใน

ผลการวิจัยก่อนหน้า เช่น ปัญหาด้านการใช้ค�าช่วยภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีวิธีการใช้ที่อาจซับซ้อน ส�าหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ

ในระดับต้น การฝึกเขียนค�าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นให้ถูกต้องตามอักขรวิธีจึงเป็นส่ิงที่ไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากอาจเกิด

ความคลาดเคลื่อนในความหมายส�าหรับผู้รับสารได้ การเขียนค�าศัพท์ผิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ผิดพลาด 

อนึ่ง หัวข้อของเรียงความในการวิจัยชิ้นนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวกับกลุ่มตัวอย่างท�าให้ค�าศัพท์ รูปประโยค 

รวมถึงเนื้อหาที่เขียนในเรียงความจะมีความคล้ายกันอยู่พอสมควร ท�าให้ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์อาจไม่หลากหลาย

เท่าที่ควร หากหัวข้อเรียงความที่เป็นเรื่องไกลตัวหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจมีรายละเอียดที่จะน�ามาวิเคราะห์
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ในเชิงลึกได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามส�าหรับผู้เรียนชาวไทย ผู้สอนอาจใช้ภาษาไทยช่วยในการเตรียมความพร้อมก่อน

เริ่มเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้ เพราะหากผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความภาษาไทยได้ดีแล้ว จะส่งผลให้การเขียน

เรียงความภาษาญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ศิริมา ปุรินทราภิบาล, 2553) 

7.2 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอน

จากการศึกษาข้อผิดพลาดจากการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นนี้ ผู้สอนสามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์

ในการสอนโดยอธิบายตามลักษณะของข้อผิดพลาดได้ดังต่อไปนี้

1. ข้อผิดพล�ดระดับคำ�ศัพท์

ผู้สอนควรจัดท�าแบบฝึกหัดตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่นโดยใช้กิจกรรมประกอบ เช่น การใช้บัตรค�าศัพท์ การเขียน

ตามค�าบอก ประยุกต์ใช้เกมเสริมทักษะเพื่อการจดจ�าตัวอักษร หรือเทคนิคการจดจ�าจากภาพช่วยจ�า เช่น ตัวอักษร 

木 (ต้นไม้) ให้ผู้เรียนจดจ�าตัวอักษรโดยสร้างจินตภาพว่ามีลักษณะคล้ายกับต้นไม้ ส่วนตัวอักษร 休 (พัก) ให้สร้าง

จินตภาพว่ามีคนพักอยู่ใต้ต้นไม้ อีกท้ัง ข้อผิดพลาดจากการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะที่เขียนแทนด้วยตัวอักษรคันจิ 

ที่ไม่ถูกต้อง เช่น 働ます×→働きます○ นอกจากนี้ วิธีการให้ผู้เรียนเลือกใช้ค�าศัพท์ภาษาญ่ีปุ่นอย่างถูกต้องและ 

เป็นธรรมชาติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญ จากปัญหาผู้เรียนไม่เข้าใจการใช้ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นบางค�า เช่น あります กับ 

います ผู้สอนควรเน้นกับผู้เรียนโดยอาจร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด

2. ข้อผิดพล�ดระดับโครงสร้�งประโยค

ข้อผิดพลาดจากหัวข้อนี้ที่พบมากที่สุด คือ การใช้โครงสร้างประโยค ค�านาม+ค�าช่วย は+ ค�านาม です 

ไมถ่กูตอ้ง เชน่「シンブリーはタイで3番目に人が少ないです。」ประโยคนีต้อ้งมคี�านามหน้า です จงึจะเปน็ประโยค

ทีถ่กูตอ้งตามหลกัภาษาญีปุ่น่ ควรปรบัประโยคนีเ้ปน็「シンブリーはタイで3番目に人が少ない県です。  ผูส้อนควร

ชี้ให้เห็นความแตกต่างด้านส�านวน ภาษา และรูปแบบภาษาของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยโดยเทียบเคียงประโยค 

ท้ังภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีความหมายเหมือนกันประกอบการอธิบาย โดยกิจกรรมการเรียนการสอนน้ีสามารถ

ท�าร่วมกับการฝึกแปลภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย 

3. ข้อผิดพล�ดระดับข้อคว�ม

เมื่อพิจารณาข้อผิดพลาดจากหัวข้อดังกล่าว ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนแต่งประโยคโดยเริ่มจาก กลุ่มค�า (句)  

ประโยคสั้นๆ（文）และน�าแต่ละประโยคเชื่อมต่อกัน（文章）เช่น「わたしはアパートに住んでいます。とても

さびしいです。」จากประโยคน้ี ผู้สอนควรอธิบายเพิ่มเติมถึงการเชื่อมประโยคหน้าและหลังในกรณีที่มีหัวเรื่อง 

ตัวเดียว ดังนั้น ควรปรับประโยคน้ีใหม่เป็น 「わたしはアパートに住んでいて、とてもさびしいです。」เป็นต้น  

ในการแต่งประโยคผู้สอนจึงควรให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างประโยคในระดับหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและช่วยให้

ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และตรงกับที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารมากที่สุด
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