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บทคัดย่อ

	 ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้

กระแสของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รูปแบบ

การด�าเนินชีวิตและการเรียนรู ้ของผู ้คนในสังคมก็เปลี่ยนไป	 การ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะที่จ�าเป็น

ในตลาดแรงงานด้วย	ญี่ปุ่นมีบทบาทเป็นผู้น�าในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายสิบปี	 

และยังคงความส�าคัญอยู่จนปัจจุบัน	ท�าให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้รับ

การชักชวนให้มาลงทนุอย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทย	แต่หนึง่

ในปัญหาของประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคส�าคัญ	คือการขาดก�าลังคน 

ที่มีคุณภาพ	สถาบันการศึกษาจ�าเป็นต้องเร่งปฏิรูปตนเองเพื่อให้

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

แรงงาน	 บทความนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อเสนอแนะว ่าควรมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในปัจจุบัน	 โครงสร้างของบทความนี้มีดังน้ี	 1.	ภาพรวมการลงทุน 

ของญี่ปุ ่นในไทย	 2.	 ทรัพยากรบุคคลที่บริษัทญี่ปุ ่นต้องการ	 โดย

ศึกษาปัญหาด้านการจัดหาบุคลากรของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

และภาวะการหางานท�าของบัณฑิตสาขาภาษาญ่ีปุ่นเป็นกรณีศึกษา 

3.	ทศิทางการพฒันาทรัพยากรบคุคล	และ	4.	สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการลงทุนจาก 

ต่างประเทศและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ 
ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยในศตวรรษที่ 21
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Abstract

	 The	emerging	 information	and	communication	

technologies	 (ICTs)	as	well	as	scientific	and	technological	

innovation	are	advancing	very	 rapidly	and	are	changing	

the	world.	These	changes	are	also	changing	the	types	of	

skills	needed	in	the	labor	market.	Japan	has	been	playing	

a	 leading	 role	 in	 the	development	of	 the	economies	 in	

Southeast	Asia	 for	many	decades,	and	Japan	enterprises	

are	continuously	persuaded	 invest	 in	Thailand.	However,	

one	of	the	problems	of	Thailand	is	a	lack	of	qualified	man-

power	that	can	serve	the	demands	of	 the	 labor	market,	

and	educational	institutions	need	to	reform	themselves	in	

order	to	improve	the	quality	their	graduates	in	this	regard.	

This	paper	suggests	that	curricula	should	be	redesigned	in	

line	with	the	current	demand	of	the	market.	The	paper	is 

organized	as	follows.	In	section	1,	we	briefly	give	an	over-

view	of	Japanese	investment	in	Thailand;		in	section	2	we	

discuss	 the	problems	of	 the	personnel	 in	Thailand	 that	

speak	 Japanese;	 in	 section	3	we	explore	 the	 trends	of	

manpower	resources	in	Japanese	enterprises.	In	section	4	

we	summarize	the	findings	and	propose	a	new	educational 

program	 for	 foreign	 investment	 in	Thailand,	 in	order	 to	 

ascertain	the	needs	of	the	labor	market.	

Trends in the HR Development of Japanese 
Enterprises in Thailand in the 21st Century
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บทน�ำ
	 กล่าวกันว่า	ปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนิน

ธุรกิจมี	 4	ประการ	 ได้แก่	คน	 (Man)	ของ	 (Ma-

terial)	 เงิน	 (Money)	 และการบริหารจัดการ	

(Management)	 เรื่องของคน	ถือเป็นปัจจัยที่

ส�าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กร	ดังนั้น 

เมื่อจะลงทุนในต่างประเทศ	 บริษัทญี่ปุ ่นจึงให้

ความส�าคัญกับเร่ืองคนมากเป็นพิเศษเมื่อจะลงทุน 

ในต่างประเทศ	อย่างไรก็ตามยังพบว่า	ประเทศไทย

ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเรื่อยมา	 เนื่องจาก 

สถานศึกษาไม ่สามารถผลิตบัณฑิตป ้อนภาค 

อุตสาหกรรมได ้ทันกับความต ้องการ	 จึงยังมี

สถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ ่นเป็นวิชาเอกเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง	ทั้งภาครัฐและเอกชน	มีการเปิด

หลักสูตรวิชาเอกสาขาภาษาญ่ีปุ่นในสถาบันระดับ

อุดมศึกษาอีกหลายแห่ง	 โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย

ของเอกชน	อาทิ	มหาวิทยาลัยสยาม	สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เป็นต้น		

	 แม้ว่าตัวเลขจากรายงานผลส�ารวจจ�านวน 

ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทยของเจแปนฟาวน์เดชัน่ 

ในปี	2012	ระบุว่า	มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยอยู่

ราว	130,000	คน	(Japan	Foundation,	2013)1	แต่

จ�านวนดังกล่าวไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น

ถึงระดับที่ใช้งานจริง	 เป็นการเพิ่มในเชิงปริมาณแต่

ยังไม่มีความเข้มข้นในด้านคุณภาพ	สังเกตได้จาก

ตัวเลขของจ�านวนผู ้สอบวัดระดับความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่น	 ซ่ึงจัดขึ้น	 2	ครั้งในประเทศไทย	 เมื่อ

ปี	2014	ที่ผ่านมา	มีคนไทยที่เข้าสอบวัดระดับ	N1	

และ	N2	ไม่ถึง	5000	คน2

	 ข ้อ เท็จจริ งอีกประการคือ	 บัณฑิตที่

ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นได้รับค่าจ้าง 

ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ	 แต่ก็ยัง

คงมีเสียงสะท้อนเก่ียวกับปัญหาการขาดทักษะ

ในการท�างานอยู่เนืองๆ	ความคาดหวังและความ

พึงพอใจระหว่างนายจ้างกับบัณฑิตไม่สอดคล้อง

ต ้องกัน	 กล ่าวคือ	 บัณฑิตถูกฝ ึกฝนให้มีความ

เชี่ยวชาญทางภาษา	 ในขณะที่บริษัทญี่ปุ ่นมอง

ว ่าเท ่านั้นไม ่เพียงพอ	 บัณฑิตยังต ้องมีความรู  ้

ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร	และมีทัศนคติ

ที่จริงจังต่อการท�างาน	ท�าให้มีเสียงเรียกร้องจากทั้ง

ฝ่ายบัณฑิตและบริษัทญี่ปุ่นให้สถานศึกษาปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นภาค

ปฏิบัติ	และการประยุกต์ใช้ในสายอาชีพได้3

	 จากข้อมูลด้านการรับสมัครงานสะท้อน

ให้เห็นว่า	 ตลาดยังมีความต้องการผู้รู ้ภาษาญี่ปุ่น	

แต ่งานวิจัยและรายงานของบริ ษัทจัดหางาน

หลายๆ	แห่งระบุว่า	 ผู ้รู ้ภาษาญี่ปุ ่นยังไม่ตรงกับ

ความต้องการของตลาด	 จึงน�ามาสู่การตั้งค�าถามว่า	

ถ้าเช่นนั้น	ตลาดต้องการแรงงานประเภทใด	ผู้ที่รู้

ภาษาญี่ปุ่นควรมีคุณสมบัติอย่างไร	จึงจะสอดคล้อง

กับบริบทและความต้องการของตลาดแรงงานใน

ปัจจุบันและอนาคต	

	 บทความนี้จึ งมุ ่ ง ท่ีจะศึกษาข ้อมูล ข้ัน

พื้นฐาน	 เกี่ยวกับสภาพการณ์ป ัจจุบันของการ 

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย	

ทรัพยากรบุคคลประเภทใดท่ีบริษัทญี่ปุ่นต้องการ	

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด

แรงงานในปัจจุบันและอนาคต	และน�าเสนอข้อมูล

ปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณา

และสังเคราะห์	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมใน

ปัจจุบันและอนาคตได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

1	 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey_2012/2012_s_excerpt_e.pdf	p.7
2	 http://www.jlpt.jp/e/statistics/archive.html	ในปี	2014	จ�านวนผู้สอบชาวไทยระดับ	N1	มี	1,663	คน	N2	มี	3,116	คน	ในขณะที่จ�านวนผู้สอบ

ของเวียดนามระดับ	N1	มี	2,100	คน	และ	N2	มี	7,245	คน	ซึ่งจ�านวนผู้เข้าสอบของเวียดนามมากกว่าของไทยเกือบเท่าตัวในทุกระดับ
3 原田朋子 (2004),	Nareenoot	(2013)	
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1. ภำพรวมกำรลงทุนของญี่ปุ่นในไทย

 1.1  ทิศทำงกำรลงทุนเริ่มเปลี่ยนแปลง 

	 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็น

ปัจจัยส�าคัญช่วยพยุงให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

เติบโตขึ้น	 เกิดการจ้างงาน	 รวมถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาในประเทศ	ท�าให้เกิดการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในกาแข่งขัน

กับประเทศคู่แข่งได้	 รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงให้ความ 

ส�าคัญต่อการลงทุนจากต่างประเทศ	และพยายาม

หามาตรการจูงใจต่างๆ	ที่จะดึงดูดนักลงทุนจาก

ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 และ

ประเทศญี่ปุ ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรง

ในประเทศไทยและสร้างความเจริญเติบโตให้กับ

เศรษฐกิจไทยมากว่าค่อนศตวรรษ	และประเทศไทย

ยังต้องการการสนับสนุนจากประเทศญ่ีปุ่นในการ

พัฒนาเศรษฐกิจต่อไปอีก	

	 การลงทุนของบริษัทญ่ีปุ่นได้เริ่มเห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่	 1960	

โดยมีการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ ่น-กรุงเทพฯ	ขึ้นมา

เมื่อวันที่	 27	กันยายน	1954	จ�านวนสมาชิกของ

หอการค้าฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการ

ขยายตัวของการลงทุนและย้ายฐานการผลิตสู่ต่าง

ประเทศของบริษัทและโรงงานญ่ีปุ่น	 โดยเฉพาะใน

ปี	1985	 เกิดปรากฏการณ์เงินเยนแข็งค่า	จึงท�าให้

เกิดการตื่นตัวในการลงทุนในต่างประเทศ	กระแส

โลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกการค้าไร้

พรมแดนส่งผลให้จ�านวนบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นที่เข้า

มาลงทุนในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จ�านวน

สมาชิกหอการค้าญี่ปุ ่น-กรุงเทพฯ	 เพิ่มสูงขึ้นจาก	

394	บริษัท	ในเดือนเมษายน	1985	เป็น	696	บริษัท 

ในปี	1989	และเพิ่มสูงถึง	1,600	บริษัท	 ในเดือน

เมษายนปี	2014	ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

ขยายการลงทุนเตรียมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 (AEC)	ในปี	2015	 ซ่ึงท�าให้จ�านวนสมาชิก

ของหอการค้าฯ	 เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	ปัจจุบันหอการค้า

ญี่ปุ ่น-กรุงเทพฯ	 จัดเป็นหอการค้านอกประเทศ

ญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก4	

	 ด้านมูลค่าการลงทุน	การลงทุนของญี่ปุ่น

ในประเทศไทย	คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	ร้อยละ	

3.6	ของการลงทุนของญี่ปุ่นทั่วโลก	และเป็นอันดับ	

2	ในเอเชีย	รองจากประเทศจีน	 (ปี	2007)	แต่หาก

มองจากฝ่ายไทย	พิจารณาจากจ�านวนโครงการที่

ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิการลงทุน	(BOI)	ประเทศญีปุ่่นครองต�าแหน่ง 

ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยสูงสุด 

มาตลอด	 โดยในช่วงปี	 2003-2011	มีอัตราการ

ขยายตัวอย่างมาก	มูลค่าของโครงการของประเทศ

ญ่ีปุ่นท่ีได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มข้ึนจาก	

97,596.9	ล้านบาทในปี	 2003	 เป็น	158,967.6	

ล ้านบาทในปี	 2011	 แม ้หลังภัยพิบัติน�้าท ่วม 

ครั้งใหญ่	ในปี	2011	พบว่าประเทศญี่ปุ่นยังคงเข้ามา 

ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	 โดย

มีสัดส่วนเป็น	50%	ของการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งหมด5	 ล่าสุดในปี	 2014	ประเทศญี่ปุ ่นได้รับ

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นมูลค่าการลงทุน	

181,832.0	 ล้านบาทซึ่งลดลงมาจากปีก่อนหน้า

4	 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	“สถิติสมาชิก	(2004-2015)”	จาก	www.jcc.or.th/th/about/index3
5	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	“สถิติการลงทุนจากต่างประเทศ	รายครึ่งปี/รายปี	 (FDI	BY	COUNTRY	 IN	2007)”,	หน้า	1,	จาก	

http://www.boi.go.th
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เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง6	แต่ก็ยังคงเป็น

ประเทศแหล่งทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดในป	ี

2014	รองลงมาคือ	ประเทศจีน	และสหรัฐอเมริกา

ตามล�าดับ7 

แผนภูมิที่ 1:	โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของประเทศญี่ปุ่น	ช่วงปี	2001-2014

หมำยเหตุ:	ผู้เขียนจัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)

 1.2 ประเภทกิจกำรของบริษัทญี่ปุ่นที่มำ

ลงทุนในไทย

	 ตั้งแต่ปี	 2010-	2012	แนวโน้มของการ

ลงทุนเมื่อจ�าแนกตามสาขาการลงทุน	พบว่า	มีการ

ลงทุนในหมวดโลหะ	 เครื่องจักร	และอุปกรณ์ขนส่ง	

เป็นอันดับ	 1	 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันดับ	2	และในปี	 2013	

ตัวเลขการลงทุนอันดับ	1	ยังคงอยู่ในหมวดโลหะ	

เครื่องจักร	และอุปกรณ์ขนส่ง	 เช่นเดิม	ทว่าลดลง 

จากปี	 2012	 จากร้อยละ	 46.44	 ลดลงเหลือ 

ร้อยละ	23.08	ของโครงการที่ยื่นขอฯ	ทั้งหมด	ในปี	

2013	นั้นเป็นที่น่าสังเกตว่า	จ�านวนโครงการที่ยื่น 

ขอรับการส่งเสริม	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสาขาบริการ

และสาธารณูปโภค	 ซ่ึงคาดว่าเป็นการปรับเปลี่ยน 

กลยุทธ ์ทางธุรกิจของญ่ีปุ ่นท่ีเน ้นการลงทุนใน

อุตสาหกรรมการผลิตควบคู ่ไปกับการลงทุนใน

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกัน	 เช่น	 กิจการศูนย์จัดหา

จัดซ้ือช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	 (In-

ternational	Procurement	Office)	และกิจการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน	 (Trade	and	 In-

vestment	Support	Office)	เป็นต้น

6	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	“สถิติการลงทุนจากต่างประเทศ	รายครึ่งปี/รายปี	 (FDI	BY	COUNTRY	 IN	2014)”,	หน้า	1,	จาก	
http://www.boi.go.th

7	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	“สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี	2557	และแนวโน้มปี	 2558”,	หน้า	5-6	http://www.oie.go.th/sites/
default/files/attachments/industry_overview/annual2014.pdf

	(หน่วย:	ล้านบาท)
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		 ในปี	 2014	ตัวเลขการขอรับอนุมัติการ

ส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 ชี้ให้เห็นว่า	 ประเภท

กิจการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมาก

ที่สุดยังคงเป็นหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร

และอุปกรณ์ขนส่ง	 รองลงมาคือ	 หมวดบริการ

และสาธารณูปโภค	และหมวดอิเล็กทรอนิกส์และ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า8 

	 ในปี	 2015	พิจารณาเฉพาะช่วงไตรมาส

ที่	 3	 ประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติส ่งเสริม 

การลงทุนที่มีเงินลงทุนมากที่สุด	คือ	หมวดกิจการ

บริการและสาธารณูปโภค	 โดยมีเงินลงทุน	89,480	

ล้านบาท	 รองลงมาคือ	หมวดการผลิตเคมีภัณฑ	์

พลาสติกและกระดาษ	มีเงินลงทุน	 61,860	ล้าน

บาท	และหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร	และ

อุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน	38,610	ล้านบาท9

แผนภูมิที่ 2:	จ�านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน	จ�าแนกตามประเภทกิจการ

หมำยเหตุ:	จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 จากข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านมาจนถึง	ปี	2012	 

ชีใ้ห้เห็นว่า	ตลาดแรงงานหลกัทีผู่ป้ระกอบการบรษิทั 

ญีปุ่น่ให้ความส�าคญัจะอยูใ่นภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักรและ 

อุปกรณ์ขนส ่ง	 และหมวดอิเล็กทรอนิกส ์และ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า	 ทว่าตั้งแต่ปี	 2013-2015	มีการ 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวโน้มการลงทุนโดยให้

น�้าหนักกับธุรกิจบริการซ่ึงสนับสนุนธุรกิจอื่นๆ	 ท่ีมี

ฐานการผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

8	 ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)		“ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในประเทศไทย	ปี	2556”,	หน้า	6	
9	 ข้อมูลสถิติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)		“รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส	ไตรมาส	3	ปี	2558	(กรกฎาคม	–	

กันยายน		2558)”,	หน้า	68,	จาก	http://www.oie.go.th
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10	 เจโทร	กรุงเทพฯ	(2014)	https://www.jetro.go.jp/ext_images/.../thai/.../sme_survey_2014_tha.pdf
11	 สรุปสาระส�าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด	พ.ศ.	2555	–	2559,	หน้า	14
12	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	“ข่าวบีโอไอให้ส่งเสริมกิจการผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์”	ฉบับท่ี	161/2558	 (อ.70)	วันท่ี	2	

ธันวาคม	2558	สืบค้นเมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2558	จาก	www.boi.go.th
13	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	“ก.วิทย์ฯ	จับมือ	บีโอไอ	หนุนเอกชนลงทุนวิจัย	วิทยาศาสตร์	นวัตกรรม”	สืบค้นเมื่อ	3	ธันวาคม	2558	จาก	

http://www.most.go.th

	 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ

ญี่ปุ ่น	หรือ	“เจโทร”	กรุงเทพฯ	 ระบุว่า	 จ�านวน

บริษัทร่วมทุนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันสถานะ

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งสิ้นมีจ�านวน	

4,567	บริษัท	เพิ่มขึ้น	683	บริษัท	เมื่อเปรียบเทียบ 

กบัการส�ารวจในปี	2008	และเมือ่พจิารณาถงึแนวโน้ม 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะการเข้ามาลงทุนเมื่อ

เร็วๆ	นี้พบว่า	1)	จ�านวนบริษัทที่เข้ามาลงทุนเป็น

บริษัทในอุตสาหกรรมการบริการมีจ�านวนมากกว่า 

อุตสาหกรรมการผลิต	 2)	 จ�านวนบริษัทที่เข้ามา 

ลงทนุส่วนใหญ่เป็นบรษัิทขนาดกลางและขนาดย่อม 

มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่10	 โดยเป็นอุตสาหกรรม

การผลิต	2,147	บริษัท	 (47%)	และ	อุตสาหกรรม

บริการ	2,261	บริษัท	 (49.5%)	ซึ่งต่างจากในอดีต

ที่ผ่านมา	ในการลงทุนอุตสาหกรรมบริการส่วนใหญ่

เป็นกิจการค้าส่ง	ค้าปลีก	จ�านวน	1,082	บริษัท	 

คิดเป ็น	 ร ้อยละ	 23	 ของอุตสาหกรรมบริการ	

เนื่องจากเปิดกิจการเพ่ือรองรับการลงทุนภาคการ

ผลิตที่มีอยู่แล้วในเมืองไทย	โดยเป็นการลงทุนเพ่ือ

รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มี

ตลาดขนาดใหญ่	นอกจากน้ี	มีกิจการการบริการ

เฉพาะกิจ	 เช่น	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บัญชี	

ซึ่งเข้ามาให้บริการกับธุรกิจญี่ปุ ่นในประเทศไทย	

อีกทั้งยังมีกิจการด้านการเงินโดยมีธนาคารจาก

ญี่ปุ ่นเข้ามาตั้งส�านักงานในไทย	 รวมถึงท�าธุรกิจ

เช่าซ้ือรถยนต์	ประกันภัย	และบริการขนส่ง	ธุรกิจ

ด้านเทคโนโลยี	 ธุรกิจทดสอบชิ้นส่วน	 ร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม	 เป็นต้น	 ซ่ึงคาดว่าแนวโน้มจากนี้จะ

มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 เข้ามา

ลงทุนเพิ่มในไทย11  

 1.3  แนวโน้มกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม

ในอนำคต

	 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่สิบเอ็ด	พ.ศ.	2555	 -	2559	รัฐบาลยังคงม ี

นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้เพราะระบบเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแกร่งพอ 

อกีท้ังยงัขาดปัจจยัสนบัสนนุในส่วนของวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	ท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ลดลง	หากไม่ได้รบัการพฒันาอย่างเร่งด่วน	อาจท�าให้ 

การพัฒนาเป็นไปได้ช้า	ท�าให้มีผลิตภาพต�่าและต้อง

เป็นประเทศผู้ซื้อ	 ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ 

อื่นๆ	 รัฐบาลจึงมีนโยบายส ่งเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	และนวัตกรรม	 ให้

เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	 เพื่อสร ้าง

อุตสาหกรรมท่ีใช้ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม12	 ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

สิ่งแวดล้อมประสานกับส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนออกนโยบายส่งเสริมการลงทุน	

เพื่อท่ีจะพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ	 โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีการพัฒนา

นวัตกรรมต่างๆ	อาทิ	R&D	การฝึกอบรมเทคโนโลยี

ขั้นสูง	การพัฒนาผู้ผลิตในประเทศ	(Local	Suppli-

ers)	และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์13 
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		 อย่างไรก็ตาม	จากรายงาน	International	

Business	Report	 (IBR):	Thailand	focus	2015	

โดยบริษัทแกรนท์	 ธอนตัน	 เปิดเผยทัศนะของ 

นักธุรกิจในไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยว่า	

ตลอดเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยค่อนข้าง

โชคดีจากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้สูงและช่วยดึง

เศรษฐกิจไทยให้เติบโตตามไปด้วย	 โดยเฉพาะการ

เติบโตจากประเทศจีน	และในระยะต่อไปเศรษฐกิจ

ไทยไม่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจโลกได้เหมือนช่วงที่

ผ่านมาอีกแล้ว	ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างน้อย	 3	ประเด็น	

ได้แก่	1)	 สังคมผู้สูงอายุ	2)	การยกระดับการผลิต	

และ	 3)	 การพัฒนาระบบดิจิทัล	 นอกจากนี้	 ข้อ

จ�ากัดและความท้าทายของการประกอบธุรกิจใน

ไทยจะข้ึนอยู่กับ	1)	ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ	

2)	ราคาพลังงานที่เพิ่มข้ึน	3)	การย้ายฐานการผลิต

ของต่างชาติเข้ามา	และ	4)	ปัญหาความขัดแย้งใน

ภูมิภาค14

	 กล่าวโดยสรุปคือ	ทิศทางการลงทุนของ

ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวโน้มลดลง	บริษัทที่ท�าธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมจะเพิ่มมากขึ้น	 โดย

เฉพาะด้านการบริการ	 ในอนาคตจะมีการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาหรือไม่น้ันเป็นเรื่องที่ตอบ

ยาก	 เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัจจัยท่ี

เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ	ดังนั้น	

การคาดหวังกับแผนการกระตุ ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่หนทางที่จะสร้างสังคมไทย

ให้แข็งแกร่งขึ้นได้	 หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศคือ	 การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้มีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดด้วย

ตนเองได้ในสังคม	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมใน

การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีไม่ควร

มองข้าม	

2. ทรัพยำกรบุคคลที่บริษัทญี่ปุ่นต้องกำร

	 มีรายงานท่ีเก่ียวเนื่องกับทรัพยากรบุคคล

ที่บริษัทญี่ปุ ่นต้องการออกมาอย่างต่อเนื่อง	 อาท	ิ 

原田	(2004),	前野 และคณะ	(2013)	และรายงาน

ความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ในเมืองไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจการค้าในแต่ละปีสามารถสืบค้นได้จากเวปไซต์

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ	 (JCC)	บทสรุปส�าหรับ 

ปัญหา/ความท้าทายด้านการบริหาร	บรษิทัส่วนใหญ่ 

ตอบว่า	 มีปัญหาดังนี้	 “การแข่งขันกับบริษัทอื่น

รุนแรงขึ้น”	“ขาดแคลนบุคลากรระดับผู้จัดการ”	

“ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มสูงข้ึน”“การเปลี่ยน

งานของพนักงาน”	และ	“ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน”15 

	 จะเห็นได ้ว ่ า 	 ป ัญหาเรื่องขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลเป็นประเด็นหลักท่ีท�าให้บริษัท

ญี่ปุ่นประสบความยากล�าบากในการด�าเนินกิจการ	

ในท่ีนี้จะขอยกข้อมูลรายงานของบริษัทจัดหางาน 

และตัวอย ่างผลส�ารวจภาวะการมีงานท�าของ

บัณฑิตท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่น	เพื่อสะท้อนแง่มุมของ

แต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวกับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลใน

บริษัทญี่ปุ่น	

 2.1 คณุลกัษณะพเิศษของตลำดแรงงำนไทย

	 ผลส�ารวจบริษัทญี่ปุ ่น	 6	 แห่งท่ีระบุใน	

Work	Report	2014	『タイにおける現地人材の

採用と定着の実態』 ซึ่งท�าการส�ารวจเมื่อเดือน

พฤศจิกายน	2013	ระบุคุณลักษณะพิเศษของตลาด

แรงงานไทยไว้	6	ประการ	ดังนี้

14	 http://thaipublica.org/2015/11/grant-thornton-thailand-1/
15	 เจโทร	กรุงเทพฯ	“บทสรุปแนวโน้ม”	file:///C:/Users/shadowing2014/Downloads/THAI_Summary_Survey_1H2015%20(1).pdf	p.3
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1. ขำดแคลนแรงงำน 	 	 โดยมากจะ

ขาดแคลนบุคลากรในระดับผู ้จัดการ	

ผู้ที่ท�างานด้านวิจัยและพัฒนา	 และ

วิศวกร

2. อัตรำกำรเปลี่ยนงำนสูง	 โดยเฉพาะ 

ผูท้ีอ่ยูใ่นวยั	20	ครึง่หลงั-วยั	30	ครึง่แรก	

ผู้ที่อยู่ในวัย	20	ครึ่งหลังจะเปลี่ยนงาน

ราวร้อยละ	50	และผู้ที่อยู่ในวัย	30	จะ

เปลี่ยนงานราวร้อยละ	40		ทั้งนี้เพราะ

การเปลี่ยนงานของคนไทยถือเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง	และโดยมาก

มักจะลาออกเมื่อได้รับโบนัสประจ�าปี	

3. ค่ำแรงสูง มีกำรต่อรองค่ำแรง	 นับ

ตั้งแต่มีการปรับค่าแรงขั้นต�่าเป็น	300	

บาทเท่ากันทั่วประเทศตั้งแต่เดือน

มกราคม	2013	ท�าให้บริษัทต้องแบก

รับภาระค่าแรงที่เพิ่มข้ึน	นอกจากน้ี

สหภาพแรงงานสัมพันธ์มักจะต่อรอง

ขอขึ้นค่าแรงในอัตรา	7-8%	ต่อปี	ซึ่ง

หากเพิ่มในอัตรานี้ในเวลาเพียง	 7-8	

ปีค่าแรงจะเพิ่มจากเดิมเป็น	 2	 เท่า	

ส�าหรับต�าแหน่งผู ้บริหารมีอัตราค่า

ตอบแทนสูงมากแทบไม่ต่างกับบริษัท

ในประเทศญี่ปุ่น

4. เป็นสังคม 2 ชนชั้น	 ชนช้ันที่มีการ

ศึกษาสูง	 เคยเล่าเรียนในต่างประเทศ

มีราวร้อยละ	10	ส่วนอีกร้อยละ	90	

เป็นชนช้ันล่างระดับประถม	 ในระยะ

หลังชนชั้นกลางเริ่มมีจ�านวนมากขึ้น	

ส�าหรับผู ้ที่ศึกษาในสถานศึกษาที่มี 

ชื่อเสียง	 โดยมากเป็นผู้มีอันจะกิน	 ไม่

เดือดร้อนท�าให้ไม่มีความดิ้นรนที่จะ

หางานท�า

5. เป็นสังคมที่ผู ้หญิงท�ำงำน	 โดยมาก

ผู ้หญิงจะต ้องท�างานหาเงิน เลี้ ยง

ครอบครัวด้วย	โดยฝากลูกหลานไว้กับ

ปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัด	 ทั้งนี้เพราะ

ไม่มีสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียน

อนุบาลท่ีเพียงพอ	ในหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นเรื่องปกติท่ีผู้หญิงได้รับมอบหมาย 

งานส�าคัญระดับหัวหน้าแผนก	 แต่ 

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกท�างานท่ีมั่นคง

และสบาย

6. ผู ้ประกอบกำรไม่มีควำมพร้อมใน

ระบบบริหำรงำนบุคคล	 บริษัทที่มี

การเติบโตแบบก้าวกระโดด	ไม่มีระบบ

บริหารงานบุคคลรองรับ	และบางแห่ง

ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง

ในการเพิ่มอัตราค่าจ้างได้	

	 ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นปัญหาและอุปสรรค 

ท่ีท�าให้ผู้ประกอบการของญ่ีปุ่นต้องใคร่ครวญอย่าง 

จริงจังเมื่อจะมาลงทุนในประเทศไทย	

	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะ 

ในประเทศไทย	 佐原 (2015)16	 	 รายงานว ่า 

ปัญหาการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้าท�างาน

ในบริ ษัท ญ่ีปุ ่ น เป ็นป ัญหาที่ พบทั่ ว ไป ในทุก

ประเทศในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต  ้

จากผลส�ารวจบริษัทญี่ ปุ ่น	 295	 แห ่ง	 พบว ่า 

มีความต ้องการจ ้ างงานต� าแหน ่ งงานระดับ 

ผู ้บริหาร	 66%	 ซึ่ งประเทศไทยจัดว ่ามีอัตรา

สูงสุดคือ	 73%	 โดยมากจะอยู่ในกิจการประเภท	

อุตสาหกรรมการผลิต	 (เคร่ืองจักร/เครื่องขนย้าย/

อิเล็กทรอนิกส์)	60%	กิจการประเภท	ไอที/พัฒนา

ซอฟต์แวร์	46%	การขนส่ง/โลจิสติกส์	43%	เป็นต้น		

นอกจากนี้	 รายงานดังกล่าวยังระบุว่าในอนาคต	



ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยในศตวรรษที่ 21

57jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)

ธุรกิจประเภทที่มีความจ�าเป็นต้องจ้างงานเพิ่มได้แก ่

“การค้าปลกี	ร้านอาหาร	งานบรกิาร”	33%	เนือ่งจาก 

กิจการประเภทร้านอาหาร	 ธุรกิจการท่องเที่ยว 

ศูนย์การค้าก�าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	แต่จ�านวน 

บุคลากรระดับบริหารที่มีความสามารถมีไม่เพียงพอ 

คาดว่าการแข่งขันแย่งแรงงานในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น	

กล่าวโดยสรุปคือ	

1.	 บริษัทญี่ปุ ่นที่มาเปิดสาขาในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประสบปัญหา

อย่างหนักในการจัดหาบุคลากร	 (การ

จ้างงาน	 การอบรม	 และการคงอยู ่)	 

โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริหาร	 

ทั้งนี้เพราะประเทศในภูมิภาคน้ีมีการ 

จ้างงานทดแทนต�าแหนง่ทีว่่างลงตลอด 

ทั้งปี	โดยเฉพาะต�าแหน่งผู้บริหาร

2.	 แนวทางในการบริหารงานบุคคล	ต้อง

อาศัยวิธีการ	“อบรมจากพนักงานที่มี

อยู่แล้ว”	หรือ	“จ้างจากภายนอก”	แต่

กระนั้นก็ตาม	“การอบรมพนักงาน”	

ไม ่ประสบความส� า เร็ จ เท ่ าที่ ควร	

เนื่องจาก	ขาดคนสอนงาน	มีปัญหา

เร่ืองภาษาที่ใช้ในการสอนงาน	 และ

แม ้ เป ิดรับสมัครงานกลางป ีก็ ไม ่

สามารถจ้างงานได้	 เนื่องจากไม่มีผู้ที่มี

คุณสมบัติเพียงพอ	

3.	 วิธีป้องกันการลาออกจากงาน	บริษัท

ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการ	“ทบทวน

เงื่อนไขเงินเดือน”	 และในอนาคต 

จะมี 	 “การสร ้างหลักสูตรอบรม”	 

“จัดระบบให้รางวัลบุคลากรดีเด่น”	

“จัดโครงการพัฒนาองค์กร”	เป็นต้น17 

4.	 แต ่บริษัทส ่วนใหญ่ยังไม ่มีความรู  ้

เชิงขั้นตอน	 (know-how)	ด้านการ

บริหารบุคคล	จึงหวังให้บริษัทแม่เป็น

ผู้สนับสนุน

                     

 2.2 ประเภทงำนที่ต้องกำรบุคลำกร

	 หากพิจารณาในกรอบของประเทศไทย	 

ผู้บริหารตัวแทนบริษัทจัดหางานรายหนึ่ง18	ระบุว่า	

ความต้องการบุคลากรของบริษัทญี่ปุ่น	จ�าแนกตาม

ประเภทงานได้ดังนี้

	 1)	วิศวกร		 	 ร้อยละ	60

	 2)	งานบริหารและบัญชี		 ร้อยละ	20

	 3)	งานด้านการตลาด		 ร้อยละ	10

	 4)	ล่ามภาษาญี่ปุ่น		 ร้อยละ	10

	 เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมา	บริษัทญี่ปุ่น

ที่มาลงทุนในไทยส่วนใหญ่	 เป็นกิจการประเภท

อุตสาหกรรมการผลิต	จึงมีความต้องการบุคลากร 

ด้านวศิวกรรมศาสตร์ค่อนข้างมาก	และไม่ได้เรยีกร้อง 

ให้ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น	แต่จ�าเป็นต้องมีความ

รู ้ภาษาอังกฤษ	 ซึ่งระดับความรู ้ภาษาอังกฤษท่ี

ต้องการคือ	TOEIC	600-800	คะแนน	

	 ส�าหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้น	บริษัท

จัดหางานระบุว่า	 ส่วนใหญ่จะท�างานได้แต่เป็น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น	 ซ่ึงส�าหรับบริษัทญี่ปุ่นแล้ว	ความ

สามารถด้านภาษาเท่านั้นไม่เพียงพอ	ควรจะต้องมี

ประสบการณ์และสามารถท�างานที่มากกว่านั้น	เช่น	

งานการตลาด	งานฝ่ายบุคคล	เป็นต้น	

	 รายได ้ของผู ้ที่มีความรู ้ภาษาญี่ปุ ่นจะ

อยู ่ในช่วงตั้งแต่	 20,000	บาท	 –	 80,000	บาท	

การจ้างงานจึงพิจารณาจากความสามารถและ

ประสบการณ์การท�างาน	หากมีทักษะในการท�างาน

17 ปัจจุบันมีองค์กรที่สร้างหลักสูตรการอบรมบุคลากรของตนเองโดยเฉพาะ	เช่น	Denso	Training	Academy	ของ	Denso	International	(Thailand)	
Co.	Ltd.	http://www.ovta.or.jp/div/publishing/qmagazine/2208/232_2.html

18	 Wise	Digital「管理職必見！タイ人材業界サミット前編タイ人採用」http://www.wisebk.com/1854
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อื่นที่นอกเหนือภาษาได้ด้วยจะเป็นคุณสมบัติพิเศษ

ที่ท�าให้เป็นที่ต้องการของหน่วยงานมากขึ้น

 2.3 ผลส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของ

บัณฑิต 

	 จากการส�ารวจภาวะการท�างานของบณัฑติ 

ที่ส�าเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปีการศึกษา	2014	

จ�านวน	38	คน	 (ชาย	4	คน	หญิง	34	คน)	 โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์	กูเกิล	 ไดรฟ์	 ได้รับค�าตอบ

กลับมา	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	97.4	ของทั้งหมด

จาก	37	คน	เป็นผู้ที่ท�างานประจ�า	31	คน	(83.7%)	

งานอิสระหรืองานพาร์ทไทม์	4	คน	(10.81%)	ก�าลัง

ศึกษาต่อต่างประเทศ	 1	 คน	 (2.7%)	 และก�าลัง 

หางาน	1	คน	(2.7%)

	 ประเภทกิจการที่รับบัณฑิตเข้าท�างาน	ใน

จ�านวน	35	คน	 เป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

การผลิต	14	คน	 (40%)	บริษัท	ห้างร้าน	14	คน	

(40%)	กิจการประเภทโลจิสติกส์	 1	คน	 (2.8%)	

ธนาคารต่างประเทศ	 1	 คน	 (2.8%)	 ส�านักงาน 

มหาวิทยาลยัของญีปุ่น่	1	คน	(2.8%)	ส่วนผู้ท่ีท�างาน

อิสระหรืองานพาร์ทไทม์โดยมากเป็นนักแปล-ล่าม

อิสระ		และท�างานสอนภาษา	4	คน	(11.4%)

	 อัตราเงินเดือนแรกเข้าส�าหรับบัณฑิตในป	ี

2014	ค่อนข้างสูง	56.75%	ตอบว่าได้รับเงินเดือน

ในอัตราที่มากกว่า	30,001	บาทขึ้นไป	ในจ�านวนนี้

มีผู้ที่ได้มากกว่า	40,000	บาทด้วย	29.7%	ได้รับเงิน

เดอืนในช่วง	20,001-30,000	บาท	ส่วนทีเ่หลอืได้รบั 

เงินเดือนท่ีต�่ากว่า	20,000	บาท	คือกลุ่มท่ีท�างาน

อิสระหรืองานพาร์ทไทม์	

	 ในจ�านวน	35	คนนี้	ผู้ที่พึงพอใจกับงานมี

ราว	21	คน	 (60%)	ส่วนที่เหลือตอบว่า	พอใจบ้าง	

3	คน	 (8.5%)	 เฉยๆ	3	คน	 (8.5%)	และไม่พอใจ 

8	คน	 (22.8%)	 สาเหตุของความไม่พอใจที่มาก

ที่สุด	คือ	ไม่ชอบลักษณะงาน	งานน่าเบื่อ	ค่อนข้าง 

ยาก	 ไม่ได้ใช้ทักษะภาษา	 รองลงมาคือ	 รู ้สึกว่า 

ตัวเองยังขาดความสามารถ	ต้องปรับปรุงตัวอีกมาก	

ขาดทักษะการสื่อสาร	 เป็นต้น	ซึ่งทักษะที่ยังขาด

และเป็นปัญหาในการท�างานเรียงตามล�าดับมาก

ไปน้อย	สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่าง	จะเห็น

ได้ว่าปัญหาของบัณฑิตคือ	 ทักษะการค�านวณ	ซึ่ง

เป็นข้อด้อยของผู้ที่ถนัดสายภาษา	และแม้จะถนัด

ภาษา	แต่เม่ือก้าวเข้าสู่การท�างานก็ค้นพบว่า	ความ

สามารถทางภาษานั้นยังไม่ถึงระดับท่ีใช้งานได้ดี	

เป็นต้น	

ปัญหำด้ำนต่ำงๆ ค่ำเฉล่ีย 6 ระดับ S.D.

1 ปัญหำทักษะควำมช�ำนำญด้ำนค�ำนวณ 3.27 1.64

2 ปัญหำด้ำนทักษะควำมช�ำนำญด้ำนภำษำ 3.03 1.17

3 ปัญหำทักษะกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยตนเอง 2.84 1.24

4 ปัญหาทักษะการแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง	 2.76 1.42

5 ปัญหาทักษะการบริหารจัดการสุขภาพและการด�าเนินชีวิตตนเอง 2.70 1.47

6 ปัญหาทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั้งในและนอกองค์กร 2.65 1.03

7 ปัญหาทักษะความช�านาญด้านการใช้สื่อสารสนเทศ														
เช่น	โปรแกรมเวิร์ด	เอกเซล	พาวเวอร์พอยต์	อีเมล	

2.62 1.36
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	 ส�าหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาทางการเช่นประเทศไทยนั้น	จะมีปัญหา

ด้านการสื่อสารอยู่แล้ว	 การจ้างงานผู้ที่มีความรู ้

ภาษาญี่ปุ่นจึงมักจะจ้างผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	 ส�าหรับผู ้ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์	หรือ	วิทยาศาสตร์	มี

จ�านวนน้อยมากที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วย	แต่หาก 

มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นค่าจ้างก็จะยิ่งถีบตัวสูงขึ้นไปอีก 

อย่างไรก็ตาม	 ผู ้ประกอบการระบุว ่างานด้าน

วิศวกรรม	เทคโนโลยี	งานธุรการ	งานด้านการตลาด	

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผู้รู ้ภาษาญ่ีปุ่น	และแม้จะเป็นผู้ที่

มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นยังไม่ถึงระดับที่ท�าให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดี	ดังที่	佐原 (2015,	p.37)	กล่าวคือ	

“แม้ว่าการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จะเป็นมูลค่าเพิ่ม	แต่สิ่ง

ที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการอย่างแท้จริงคือ	ทักษะด้าน

วิศวกรรมและทักษะการบริหารจัดการ”19	ข้อมูล

เหล่านี้	 สถานศึกษาควรถ่ายทอดให้นักศึกษาได้

ตระหนักรู้แต่เนิ่นๆ	

	 ปัญหาขาดแคลนแรงงานระดับหัวหน้า 

บรษิทัญ่ีปุน่มกัจะใช้วธิ	ี“การฝึกอบรมขณะปฏบิติังาน 

หรือ	On	the	Job	Training	(OJT)”	ซึ่งเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของผู ้บังคับบัญชา	 ซึ่งผู ้สอนจะ

ต้องก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม 

ในขณะปฏิบัติงานให้ชัดเจน	อย่างไรก็ตาม	42.7%	

ของบริษัทญ่ีปุ่นท่ีตอบแบบส�ารวจน้ีระบุว่า	“ไม่ม ี

ผู ้สอนงาน”	หรือ	 “บุคลากรไม่เพียงพอ”	 และ	

32.2%	ระบุว่า	“ปัญหาด้านภาษา”	 เป็นอุปสรรค

ต่อการสอนงาน

	 พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว	ท�าให้เห็นว่า	

บริษัทญี่ปุ ่นยังมีความจ�าเป็นต้องมีผู ้รู ้ภาษาญี่ปุ ่น

เป็นตัวเชื่อมประสานงาน	 	และหากผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น

มีทักษะหรือศักยภาพด้านการบริหารจัดการ	หรือ

ทักษะวิชาชีพอื่น	 การก้าวข้ึนสู่ต�าแหน่งงานด้าน

บริหารไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป	 อย่างไรก็ตาม	

การเรียนภาษาต่างประเทศจ�าเป็นต้องใช้เวลา	และ	

การสร้างผลผลิตทางการศึกษาให้ตอบสนองความ

ต้องการของตลาด	อาจต้องใช้เวลานานนับ	10	ปี	

3. ทิศทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

	 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท�าให้ใน

ระยะหลังมานี้	 มีงานประเภท	 ไอที	 เวป	 โทรศัพท์

มือถือ	ธุรกิจคลาวด์	 เพิ่มข้ึน	 ในประเทศญี่ปุ่นเอง

เริ่มมีการน�าหุ่นยนต์เข้ามาท�างานมากข้ึน	จากนี้ไป

ธุรกิจมีแนวโน้มจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิม	ผู้บริหาร

ของบริษัทจัดหางานกล่าวว่า	ลักษณะอุตสาหกรรม

ประเภทงานบริการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในปี	 2015	

งานจากอุตสาหกรรมท่ีไม ่ ใช ่การผลิตมีความ

ต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นในสัดส่วน	60%	โดยเฉพาะ

ในธุรกิจประเภทโรงแรม	กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง	

อสังหาริมทรัพย์	 ร้านอาหารและเครื่องด่ืม	 อาทิ	 

ผู้พัฒนาร้านค้า	หรือ	ผู้จัดการเขต	 เป็นต้น	ทักษะ

ที่จ�าเป็นต่อการท�างานก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม

อีก	 งานวิจัยชิ้นหนึ่งวิจัยโดย	Frey	&	Osborne	

(2013)20	 ระบุว่า	 อนาคตจะมีอาชีพที่หายไปใน	 

10-20	ปีข้างหน้า	 โดยเฉพาะอาชีพที่ไม่ใช้ทักษะ

และไม่ต้องสื่อสารกับผู้คน	ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่อยู่ใน

ความสนใจของคนทั่วโลกที่ต้องหันมาพิจารณาว่า	

งานใดที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้

	 สถานศึกษาควรจะพัฒนาบุคลากรให้

สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ใน

19 「日本語ができることは大きな付加価値にはなるものの、日本企業の採用が真に求めているのは技術力やメネジメント力であるという

ことかもしれない。」คัดมาจาก 佐原賢治 (2015)	p.37
20	 The	future	of	employment:	How	susceptible	are	jobs	to	computerisation?	
	 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร	 ในที่นี้จะน�าเสนอ

แนวคิดต่างๆ	อาทิ	ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษ 

ที่	21	และแนวคิดเรื่อง	สะเต็มศึกษา	(STEM	Edu-

cation)	ที่ก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญในระยะ	2-3	ปีนี้

 3.1 ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 

	 เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ

แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (Partnership	

For	21st	Century	Skills	 เรียกย่อว่า	P21)	ซึ่งได้

พัฒนาขึ้น	 โดยผสมผสานองค์ความรู้	ทักษะเฉพาะ

ด้าน	ความช�านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ	

เข้าด้วยกัน	 เพื่อความส�าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการ

ท�างานและการด�าเนินชีวิต	 เรียกว่า	กรอบแนวคิด

เชิงมโนทัศน์ส�าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่	21	กรอบ

แนวคิดน้ี	 เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน	 (Student	

Outcomes)	ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก	(Core	

Subjects)	และทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ที่จะช่วย 

ผู ้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน	 

รวมท้ังระบบสนับสนุนการเรียนรู้	 ได้แก่	มาตรฐาน

และการประเมิน	หลักสูตรและการเรียนการสอน	

การพัฒนาครู	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ

เรียนในศตวรรษที่	21

	 กล่าวคือ	 การเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	

ต้องก้าวข้าม	“สาระวิชา”	 ไปสู่การเรียนรู้	 “ทักษะ

แห่งศตวรรษที่	 21”	 (21st	 Century	 Skills)	 ซึ่ง

ครูจะเป็นผู ้สอนไม่ได ้	 แต่ต ้องให้นักเรียนเป็น 

ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ้

ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช	 (Coach)	 และอ�านวย

ความสะดวก	 (Facilitator)	 ในการเรียนรู้แบบ	PBL	

(Problem-Based	Learning)	ของนักเรียน	 โดยมี	

สาระส�าคัญตามผังกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21		ดังภาพด้านล่าง	

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(21st	Century	Learning	Framework)	

ที่มา:	http://ja.scribd.com/doc/	97624333/การศึกษาในศตวรรษที่-21
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1.	 สาระวิชาหลัก	 3Rs	 ได้แก่	 Reading	

(การอ่าน),	 (W)	 Riting	 (การเขียน),	

และ	(A)	Rithmetics	(คณิตศาสตร์)

2.	 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	4Cs	

ได้แก่	Critical	Thinking	and	Prob-

lem	Solving	หรือ	ทักษะด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ	 และทักษะใน

การแก้ปัญหา	 Communications,	

Information,	and	Media	Literacy	

(ทักษะด้านการสื่อสาร	 สารสนเทศ	

และรู ้เท่าทันสื่อ)	 Collaboration,	

Teamwork	and	Leadership	(ทักษะ

ด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม	

และภาวะผู้น�า)	Creativity	and	 In-

novation	 (ทักษะด้านการสร้างสรรค	์

และนวัตกรรม)

3.	 ทักษะชีวิตและอาชีพ	 ได้แก่	 Career	

and	Learning	Skills	 (ทักษะอาชีพ	

และทักษะการเรียนรู ้)	 Cross-cul-

tural	Understanding	 (ทักษะด้าน

ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม	ต่าง

กระบวนทัศน์)

4.	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อสารและ

เทคโนโลยี	 Computing	 and	 ICT	

Literacy	 (ทักษะด้านคอมพิวเตอร	์

และเทคโนโลยี	 สารสนเทศ	และการ

สื่อสาร)

 3.2 สะเต็มศึกษำ (STEM)

	 การสร้างบุคลากรเพื่ออนาคต	จ�าเป็นต้อง 

เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 สหรัฐอเมริกาจึง

ได้เสนอแนวคิดให้โรงเรียนเน้นการเรียนการสอน	 

“สะเต็ม”	ตั้งแต่ระดับประถม	มัธยม	“สะเต็ม”	หรือ	

“STEM”	เป็นค�าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์	4	

สาขาวิชา	ได้แก่	วิทยาศาสตร์	(Science)	เทคโนโลยี	

(Technology)	 วิศวกรรมศาสตร์	 (Engineering)	

และคณิตศาสตร์	 (Mathematics)	หมายถึง	องค์

ความรู้	 วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่มีความเชื่อมโยงกัน	

และในโลกของความเป็นจริงต้องอาศัยองค์ความรู้ 

ต่างๆ	มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด�าเนินชีวิต

และการท�างาน		

	 การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มมี

ลักษณะ	5	ประการ	ได้แก่	 (1)	 เป็นการสอนที่เน้น

การบูรณาการ	(2)	ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง 

ระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง	4	 กับชีวิตประจ�าวันและการ

ท�าอาชีพ	 (3)	 เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่	

21	 (4)	ท้าทายความคิดของนักเรียน	และ	 (5)	 เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น	และความ

เข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง	4	วิชา	จุดประสงค์

ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	คือ	

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และ 

คณิตศาสตร์	 และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวที่สามารถน�ามาใช้ได้ทุกวัน21    

	 หากแผนงานพัฒนาการศึกษาของไทย

เข ้มแข็ง	 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการ 

เตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อผู ้สอนและ 

ผูเ้รยีน	กรอบแนวคดิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21 

และสะเต็มศึกษา	ก็จะถูกปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่

ท่ีอยู ่ในระดับประถมและมัธยมศึกษา	ส�าหรับใน

ระดับอุดมศึกษาจะมีแผนงานท่ีเป็นอิสระมากกว่า	

อย่างไรก็ตาม	 ในภาพรวมดูเหมือนว่าการศึกษา

ของประเทศไทยจะต้องคอยปรับตัวไปตามกระแส

โลกที่หมุนเร็ว	 ในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่สามารถ

จัดท�าแผนการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมได้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 	 ในตลาดแรงงานเองก็ไม ่

สามารถรอการบ่มเพาะบุคลากรจากสถานศึกษาได	้

21 คัดมาจากศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ	สสวท.	http://www.stemedthailand.org/?page_id=23



ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์, ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

jsn Journal Vol.5 No.2 (Dec. 2015)62

จึงมีความเคล่ือนไหวเชิงรุกในหลากหลายมิติ	ที่จะ

สร้างบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อน�าไปสู่

การปฏิบัติที่เห็นผลจริงจัง	

 3.3 แผนพัฒนำบุคลำกรในอนำคต

	 ในประเทศญี่ปุ ่น	 ก็เริ่มต่ืนตัวเรื่องการ

พัฒนาบุคลากร	มีแผนพัฒนาเยาวชนชาวญ่ีปุ่นให้

เป็น	Global	human	 resources	 (グローバル

人材)22	 เพ่ือให้ไม่ตกยุค	และสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	ซึ่งปัจจุบันธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมได้ไหลออกไปยังต่างประเทศ	

และต้องการแรงงานที่เป็นคนญ่ีปุ ่นเพื่อบริหาร

กิจการเช่นกัน	 	กระแสของสะเต็มศึกษา	ท�าให้เกิด

ห้องเรียนสร้างหุ ่นยนต์ชนิดปูพรมทั่วประเทศ	มี

การท�านายว่า	หุ่นยนต์จะมาแทนที่งานที่ไม่ต้องใช้

ทักษะหรือความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตอันใกล	้

10-20	ปีข้างหน้า

	 ณ	ปัจจุบัน	เพื่อคลี่คลายปัญหาขาดแคลน

แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ยืดเยื้อยาวนาน	

ในวาระที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ใน 

ปี	 2015	 รัฐบาลชินโซ	อาเบะของญี่ปุ ่น	 จึงเสนอ

แผนสนับสนุนการสร้างบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

การผลิต	 (産業人材)	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	 โดยก�าหนดเป้าหมายผลิตบุคลากรจ�านวน	

40,000	คน	ในระยะเวลา	3	ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อ	 1)	 สร้างช่างที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	 2)	

สร้างทักษะการออกแบบและพัฒนา	 3)	 สร้าง

พลังการคิดสร ้างสรรค ์	 4)	 สร ้างบุคลากรที่มี 

ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการได ้

5)	สร้างรากฐานทางความรูโ้ดยเน้นทีว่ชิาวทิยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์	 โดยด�าเนินการแบบองค์รวมตั้งแต่	

สถานที่ปฏิบัติงานการผลิตไปจนถึงงานวิจัยพัฒนา	

และ	7)	จัดระบบที่ให้การสนับสนุนโดยร่วมมือกับ 

ภาครฐัและภาคเอกชนของท้ังสองประเทศ	รวมไปถึง 

การสนับสนุนให้ศึกษาต่อหรืออบรมที่ประเทศ

ญี่ปุ่น23  

	 ในประเทศไทย	 ท่ามกลางการวิพากษ์

วิจารณ์เรื่อง	วิกฤตการศึกษา	สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์ 

ประธาน	 TDRI	 ก็เสนอแผนการพัฒนาคนด้วย

โมเดลอาชีวะ	 ซ่ึงให้รัฐสนับสนุนและเอกชนเป็น 

ผู้บริหาร24	จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาบุคลากร

จะเน้นพัฒนาผู้ท่ีอยู ่ในสายงานช่าง	 อาชีวศึกษา	

และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก	 และรัฐบาลก็มี

แนวโน้มจะลดงบประมาณการสร้างบุคลากรสาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในฐานะของสถาน

ศึกษาท่ีต้องสร้างสมดุลทางวิชาการ	 ไม่สามารถ 

นิ่งเฉย	 หรือปฏิบัติอย ่างท่ีเคยท�ามาในอดีตได  ้

อีกต่อไป	การพัฒนาบุคลากรจะต้องเปลี่ยนเป็น

แนวรุก	และเข้าถึงตลาดแรงงานเพื่อจะตอบโจทย์

ของสังคมให้ได้เพื่อไม่ให้อยู่รั้งท้าย

	 ความต้องการผู ้รู ้ภาษาญี่ปุ ่นยังคงมีอยู ่	

โดยเฉพาะในสังคมไทยซ่ึงใช้ภาษาไทยเป็นหลัก	

การสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู ้ภาษาญ่ีปุ่นจึงเป็น

ทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้	

แต่ทักษะภาษาจะไม่ใช่ทักษะหลักของการประกอบ

อาชีพอีกต่อไป

4.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

	 จากการประมวลข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	

ความต ้องการของบริษัทญ่ีปุ ่นในไทย	 รวมถึง	

สภาพการจ้างแรงงานในปัจจุบัน	สามารถสรุปเป็น

ประเด็นหลักๆ	ได้ดังนี้

22	 กระทรวงศึกษาธิการ	วัฒนธรรม	กีฬา	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	ของญี่ปุ่น	(MEXT)
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/02/14/1316067_01.pdf
23 「産業人材育成協力イニシアティブ」mofa.go.jp/mofaj/files/000112832
24	 ศึกษารายละเอียดได้จากเวปไทยพับลิกา	http://thaipublica.org/2015/11/thai-state-and-economic-development-somkiat-1/
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1)	 สภาพป ัจจุบันคือ	 การลงทุนจาก

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

ที่สุดของไทย	มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน

จากอุตสาหกรรมการผลิตโดยบริษัท

ขนาดใหญ่	 ไปเป็นอุตสาหกรรมการ

บริการที่ด�าเนินงานโดยกิจการขนาด

กลางและขนาดย่อม

2)	 ในการด�าเนินกิจการในประเทศไทย

บ ริษั ทญี่ ปุ ่ น ป ระสบป ัญหาด ้ า น

ทรัพยากรบุคคลในหลากหลายมิติ	ทั้ง

ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะระดับ 

ผู ้จัดการ	 มีอัตราการเปลี่ยนงานสูง	

และ	ค่าจ้างแรงงานสูง	

3)	 สัดส่วนของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการ

ของบริษัทญี่ปุ ่น	 คือ	 วิศวกร	 60%	

งานบริหารและบัญชี	20%	งานด้าน

การตลาด	10%	และล่ามภาษาญ่ีปุ่น	

10%	แต่ความต้องการที่แท้จริงไม่ใช	่

ผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว	การรู้ภาษา

ญี่ปุ ่นไม่สามารถท�าให้ก้าวสู่ต�าแหน่ง

งานที่สูงได้	ต้องมีทักษะอื่นเสริม

4)	 ในบริษัทญ่ีปุ ่นมีความพยายามที่จะ

แก้ไขปัญหาการสร้างบุคลากรกันเอง

ในองค์กร	แต่ก็มีปัญหาคือ	ไม่มีคนสอน	

และมีป ัญหาด้านภาษาที่ ใช ้ในการ 

ส่ือสาร	 ภาครัฐและเอกชนจึงต ้อง 

ร่วมมอืกนัในการพฒันาบคุลากร	ซึง่การ 

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ญี่ปุ่น

ก็ก�าหนดบทบาทตนเองในการเป็น 

พี่เลี้ยงที่จะสร้างคนป้อนอุตสาหกรรม

การผลิตในภูมิภาคเอเชีย	40,000	คน

ต่อ	 3	 ปี	 ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทา

ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

5)	 ก�าแพงภาษายังเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ไม่ได้ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ	 เช่น

ประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	 เป ็นต ้น		

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้บุคลากรท่ีรู ้

ภาษาญี่ปุ ่นจึงยังคงมีอยู ่	 แต่บัณฑิต

ก็ประสบปัญหาในการท�างาน	 โดย

เฉพาะขาดทักษะด้านค�านวณ	การใช้

ภาษาในการท�างานวิชาชีพ	และการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง	

6)	 ในภาพรวมของโลก	มีความตื่นตัวทั้ง

จากภายในและภายนอกท่ีจะพัฒนา

คนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้ส�าหรับ

ศตวรรษที่ 	 21	 โดยสอดแทรกใน

หลักสูตรการเรียนการสอน	ซึ่งต้องเอา

ตัวรอดให้ได้เพราะมิฉะนั้นจะกลาย

เป็นคนว่างงาน	แต่การพัฒนาทักษะ

ต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันกับความ

ต้องการในปัจจุบันและอนาคต

7)	 สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องตระหนัก

ถึงจุดอ่อนและปรับตัวอย่างเร่งด่วน	

ท้ั ง ในแง ่ของการพัฒนาหลักสูตร	

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน	ซึ่ง

มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้ว

น่าจะมีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน		

เพื่อสร้างคนคุณภาพเข้าสู ่สังคมท้ัง 

ผู้สอนและผู้เรียน

 4.2 ข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษาที่ผ่านมา	前野	 และคณะ	

(2013,	 74)	 กล่าวว่า	 สถานศึกษาควรเน้นย�้าให้

บัณฑิตปรับตัวเข้าหาองค์กร	 โดยเฉพาะในประเด็น	
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ความซื่อสัตย์	และการ 

ให้ความร่วมมือ	การมีมนุษยสัมพันธ์	การมีทักษะ

การสื่อสาร	 รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจในองค์กร	

เข้าใจวิธีการท�างานของคนญี่ปุ ่น	 ความเข้าใจใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ยอมรับซึ่งกันและกัน 

มีความยืดหยุ ่นและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าได้	Neeranoot	 (2013,	 355)	 เสนอแนะให้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตระหนักรู้และทบทวน

บทบาทของตนเองใหม่	 	 พยายามให้ผู ้ เรียนได้

เพ่ิมพูนทักษะอื่นๆ	 เพื่อจะได้มีคุณสมบัติเพียงพอที่

จะท�างานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในองค์กรญี่ปุ่นได้	โดย

1.	 ตระหนักในความจริงที่ว่า	 สังคมไม่ได้

ต้องการบัณฑิตที่รู้แต่ภาษาญี่ปุ่น	

2.	 บัณฑิตควรเพ่ิมพูนอื่นๆ	 ได้แก่	ทักษะ

บริหารจัดการ	ทักษะการแก้ไขปัญหา	

ทักษะการประสานงาน	 ทักษะการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่น	 ทักษะความม ี

น�้าอดน�้าทน	และทักษะภาษาอังกฤษ	

3.	 ชี้ให้เห็นว่า	มีช่องทางการท�างานอื่นๆ	

มากมายที่นอกเหนือไปจากงานแปล	

งานล่าม	หรืองานสอนภาษาญี่ปุ่น	

4.	 ควรมีความรู ้ รอบด ้ าน 	 ทั้ งสั งคม	

วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ความคิด	

5.	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกงาน	 ได้สัมผัส

กับคนญี่ปุ่นในหลากหลายสถานการณ์	

และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

	 ในทัศนะของผู ้เขียน	 สถานศึกษาที่ผลิต

ผู ้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ ่นออกสู ่สังคม	 จ�าเป็นต้อง

ตระหนักถึงปัญหาของสังคมว่า	การผลิตบัณฑิตใน

ภาพรวม	ณ	ปัจจุบัน	ยังไม่ได้ตอบโจทย์ของสังคม	

และไม่สามารถจะเป็นพลังบวกให้กับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเท่าที่ควร	 จึงน่าที่จะมีการ 

ร ่วมกันพินิจพิเคราะห์หาแนวทางแก ้ไขอย ่าง 

เร่งด่วน	รวมไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม 

เพื่อให้เกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ	 ไม่ใช่ต่างคนต่าง

ผลิตอย่างไร้ทิศทางอีกต่อไป	จะต้องสร้างบุคลากร

ประเภท	“พหุทักษะ”	 เช่น	 “ภาษา+บริหาร”	

“ภาษา+บัญชี”	“ภาษา+คอมพิวเตอร์”	และมีข้อ

เสนอแนะแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.	 สถานศึกษาควรช้ีให ้ เ ห็นถึงความ

จ�าเป็นในการพัฒนาพหุทักษะตั้งแต่

ปีแรกที่เข้าศึกษา	 เพ่ือให้นักศึกษาได้

วางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เลือกเรียนวิชาท่ีช่วยปูพื้นฐานความ 

รู ้ด ้ าน	 การตลาด	 การบัญชี 	 และ	 

กฎหมาย	 เป็นต้น	หรือ	ปรับหลักสูตร

ให้ยืดหยุ่นสามารถเลือกวิชาที่มีความ

ถนัดหรือสนใจได้มากขึ้น

2.	 สร ้างความมั่นใจในการเป็นมนุษย์

สากล	 เข ้มแข็งท้ังภาษาแม่	 ภาษา

อังกฤษ	 (TOEIC	 600	 ขึ้นไป)	 และ

ภาษาท่ีสอง	 (JLPT	N1-N2)	ควรสร้าง

นิสัยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินตนเองตาม

เกณฑ์	JLPT	Can-do	(ดูภาคผนวก)		

3.	 ออกแบบการ เรี ยนการสอนเป ็น

โครงงานที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

กับบุคคลอื่น	 ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ วิธี

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	 (Problem	

based	 learning)	 ใช้ทักษะทางไอที	

คอมพิวเตอร์	และท�างานเป็นทีม	

4.	 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ	 โดยจัด

ทัศนศึกษาสถานประกอบการ	 และ 

ส่งเสริมให้มีโอกาสฝึกงานตั้งแต่ช้ัน

ปีต้นๆ	 เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร	และให้

มีโอกาสสัมผัสกับผู้คน	และ	 วงศัพท์
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เฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรมที่ 

หลากหลาย	 เพื่อค้นหาความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง

5.	 จัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศที่เป ็น

ปัจจุบันและเป็นประโยชน์	เช่น	เวปไซต์ 

หรือ	สร้างพจนานุกรมค�าศัพท์เทคนิค

เฉพาะด้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลสองทาง	 ไม่ใช่ผู้สอนเป็นผู้ป้อน

ฝ่ายเดียว	ฝึกฝนการใช้ข้อมูลความรู้

และสื่อสารสนเทศให้เกิดประโยชน์

6.	 สนับสนุนธุรกิจอื่นๆ	 ของญี่ปุ ่นโดย 

ร่วมมอืกบับณัฑติและนกัศกึษาปัจจบุนั 

สร้างองค์ความรูท้ีจ่ะต่อยอดฐานความรู้ 

ของผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้สูงขึ้น	

7.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 

นักศึกษาต่างชาติ	 เพ่ือเรียนรู ้การอยู ่

ร่วมกับผู ้มาจากต่างวัฒนธรรม	 เช่น 

เวิร์กช้อป	หรือ	 การศึกษาต่อในต่าง 

ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

เพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 ซึ่งจะช่วย

จรรโลงความคิดและจินตนาการได้

กว้างไกลมากขึ้น

8.	 สอดแทรกเนื้อหา	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

การเมือง	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ในทุกรายวิชา	 เพื่ อ เชื่ อมโยงสิ่ งที่

เรียนรู้กับสังคม	และตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัว	 อ่าน

และเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิง

สร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

9.	 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีไม่อยู่ใน

กรอบเฉพาะภายในช้ันเรียน	ให้อิสระ

ทางความคิดในการน�าเสนอแนวทาง

การเรียนรู้	และการวัดผลร่วมกัน	

บทส่งท้ำย

		 ท่ามกลางกระแสการโหมกระพือแนวคิด

สะเต็มศึกษา	 เซอร์เคน	โรบินสัน	นักการศึกษาชาว

อังกฤษได้กล่าวปาฐกถาในรายการ	 TED	Talk25		

เรื่อง	 “How	 to	escape	education’s	death	

valley”	หรือ	“วิธีออกจำกหุบเขำมรณะของกำร

ศึกษำ”	 ว่า	“การให้การศึกษา (education) กับ

เยาวชนซึ่งประกอบด้วย การสอน (teaching) 

และการเรียนรู้ (learning) ... “การให้การศึกษา

เท่ากับการท�าให้เกิดการเรียนรู้” โดยหน้าท่ีของครู

ไม่ใช่แค่เพียงผู้ส่งสารที่ส่งความรู้จากหัวครูไปยัง

หัวสมองเด็กเท่านั้น เนื่องจากเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่

มีสัญชาตญาณในการเรียนรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว  

ดังนั้น หน้าที่ของครูจึงต้องเอื้อ (facilitate) ให้เกิด

การเรียนรู้ กระตุ้น (provoke and stimulate) 

ให้เกิดการเรียนรู้ และท�าให้พวกเด็กๆ สนุกกับการ

เรียนรู้ เรียกว่าจุดประกายไฟในความกระหายที่จะ

เรียนรู้ให้ลุกโชนให้ได้ เม่ือไฟนี้ลุกโชนแล้ว เด็กก็จะ

เรียนรู้ได้เองและอย่างต่อเนื่องด้วย....”26 

	 ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ 

ผู ้ประกอบการญี่ปุ ่นในไทยในศตวรรษท่ี	 21	 จึง

ข้ึนอยู่กับการตระหนักรู ้ของผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับสังคมไทยในทุกภาคส่วน	และหน้าท่ีของสถาน

ศึกษาคือ	การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียน 

การสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชน	 โดยค�านึง

ถึงปัจจัยรอบด้านให้มากที่สุด	

25 รายการ	TED	Talks	คือการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยี	ความบันเทิงและการออกแบบ	โดยย่อมากจาก	Technology	Entertainment	and	Design	ที่
จะมีเวลาให้ทุกคนได้ขึ้นไปพูดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนประมาณ	18	นาที	ก่อตั้งในปี	1984	โดย	Richard	และ	Harry	Mark	มีกิจกรรมครั้งแรก
ในปี	1990	และตั้งแต่ปี	2006	เผยแพร่เป็นคลิปวิดิโอให้สามารถดูฟรีได้ทางอินเทอร์เน็ต		

26	 คัดมาจาก	http://www.vcharkarn.com/varticle/500182
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ภำคผนวก 

		 ตาราง	JLPT	Can-do	(แปลโดยผู้เขียน)	 เป็นหนึ่งในเกณฑ์การชี้วัดที่ให้ผู้สอบประเมินตนเองหรือ

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่า	ผู้ที่สอบผ่านมีทักษะภาษาญี่ปุ่น	4	ทักษะ	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ในระดับใด	โดยเรียง

ล�าดับจากยากไปง่าย	(ตัวอักษรเข้มคือสิ่งที่	N1ควรท�าได้	ตัวอักษรเอียงคือสิ่งที่	N2	ควรท�าได้)	ดังนี้

1. “ทักษะกำรฟัง”
คว�มส�ม�รถ

1 สามารถจับใจความสำาคัญเมื่อดูข่าวโทรทัศน์เกี่ยวกับการเมืองหรือเศรษฐกิจ
2 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อฟังบทสนทนาในหัวข้อที่กำาลังได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ 
3 ส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�โดยสังเขปเมื่อฟังสุนทรพจน์ที่เป็นท�งก�ร (เช่น ง�นต้อนรับ)
4 ส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�โดยสังเขปเมื่อฟังประก�ศเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน (เช่น อุบัติเหตุ)
5 ส�ม�รถเข้�ใจเนื้อห�เมื่อฟังคำ�ถ�มเกี่ยวกับง�นหรือเรื่องเฉพ�ะท�ง
6 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อฟังการบรรยายหรือการปาฐกถา
7 สามารถเข้าใจเรื่องราวที่พูดคุยกันในการประชุมที่โรงเรียนหรือที่ทำางาน
8 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปในการอภิปรายและโต้วาทีในหัวข้อที่สนใจ
9 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน (เช่น รายการอาหาร รายการท่องเที่ยว)
10 สามารถเข้าใจเรื่องราวในบทสนทนาที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน (เช่น การวางแผนท่องเที่ยว การเตรียมการสำาหรับงานเลี้ยง)
11 สามารถเข้าใจภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามาตรฐานโดยสังเขป
12 สามารถเข้าใจสิ่งที่ตนต้องการรู้ (เช่น ลักษณ์พิเศษ) เมื่อฟังคำาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าจากร้านค้า 
13 สามารถเข้าใจโดยสังเขปเมื่อฟังประกาศของสถานีรถไฟหรือห้างสรรพสินค้า
14 สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปเมื่อฟังการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระของคนรอบข้าง
15 สามารถเข้าใจเมื่อฟังคำาอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางหรือการต่อรถที่ไม่ซับซ้อน
16 สามารถเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน (เช่น งานอดิเรก อาหาร แผนการสำาหรับสุดสัปดาห์)
17 สามารถเข้าใจว่าต้องปฏิบัติสิ่งใดเมื่อฟังคำาสั่งที่ไม่ซับซ้อน
18 สามารถทราบเวลาและสถานที่ที่นัดหมายเมื่อฟังประกาศจากอาจารย์
19 สามารถเข้าใจเมื่อฟังประโยคที่ใช้บ่อยในร้านค้า ไปรษณีย์ สถานีรถไฟ (เช่น「 いらっしゃいませ」「○○円です」「こちらへどうぞ」เป็นต้น)
20 สามารถเข้าใจเมื่อฟังการแนะนำาตัวของอาจารย์หรือเพื่อนในห้องเรียน

2. “ทักษะกำรพูด”
1 ส�ม�รถเข้�ร่วมอภิปร�ยและโต้ว�ทีในหัวข้อที่สนใจ และส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเป็นเหตุเป็นผล
2 ส�ม�รถตั้งคำ�ถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำ�ลังได้รับคว�มสนใจจ�กสื่อต่�งๆ 
3 ส�ม�รถอธิบ�ยเกี่ยวกับเรื่องร�วหรือส�เหตุของสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน (เช่น อุบัติเหตุ) ได้
4 สามารถพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะกับคู่สนทนาหรือสถานการณ์
5 สามารถเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์หรือหนังสือที่อ่านในช่วงนั้นๆ ได้โดยสังเขป
6 สามารถแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่พร้อมเหตุผลในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
7 หากได้เตรียมตัวจะสามารถรายงานหน้าชั้นในหัวข้อที่ตนเองเชี่ยวชาญ หรือหัวข้อที่ตนเองมีความรู้อย่างดี 
8 สามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวหรือการเตรียมงานเลี้ยง
9 สามารถบอกเล่าความปรารถนา หรือประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานพิเศษหรือการสัมภาษณ์เข้าทำางานได้
10 สามารถอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางหรือการต่อรถไปยังสถานที่ที่ตนรู้จักดีได้
11 หากมีการเตรียมตัว ก็สามารถกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ แบบเป็นทางการ เช่น ในงานเลี้ยงส่งของตนเอง เป็นต้น
12 สามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนต้องการซื้อในร้านค้า และสามารถอธิบายความต้องการหรือเงื่อนไขได้
13 สามารถแจ้งการเข้าเรียนสายหรือการขาดเรียนทางโทรศัพท์ได้
14 สามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวันได้
15 สามารถถามความสะดวกของฝ่ายตรงข้ามและนัดหมายวันเวลาได้
16 สามารถอธิบายอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เช่น ความตกใจ ความดีใจ พร้อมอธิบายเหตุผลด้วยคำาศัพท์ง่ายๆ ได้
17 สามารถอธิบายเกี่ยวกับห้องของตนเองได้
18 สามารถเล่าเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือความสนใจของตนเองได้
19 สามารถใช้ประโยคที่ใช้บ่อยในร้านค้า ไปรษณีย์ หรือสถานีรถไฟ (เช่น「 いくらですか」「○○をください」) ในการพูดคุยตอบโต้อย่างง่ายๆ ได้
20 สามารถแนะนำาตนเอง และสามารถตอบคำาถามง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองได้
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3. “ทักษะกำรอ่ำน”
1 ส�ม�รถจับใจคว�มสำ�คัญเมื่ออ่�นข่�วหนังสือพิมพ์หรือนิตยส�รเกี่ยวกับก�รเมืองหรือเศรษฐกิจ
2 ส�ม�รถเข้�ใจจุดยืน คว�มคิดเห็นหรือตรรกะคว�มคิดเมื่ออ่�นบทวิจ�รณ์ (เช่น คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น)
3 ส�ม�รถอ่�นนวนิย�ยโดยเข้�ใจอ�รมณ์คว�มรู้สึกของตัวละครหรือเข้�ใจก�รดำ�เนินเรื่อง
4 เมื่ออ่านบทความแล้ว สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ 
5 สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปเมื่ออ่านเอกสารที่มีเนื้อหาเฉพาะทางในหัวข้อที่สนใจ 
6 สามารถเข้าใจเนื้อหาของจดหมายหรือเมลที่เป็นทางการและใช้คำาสุภาพ 
7 สามารถเข้าใจเมื่ออ่านคำาถามหรือคำาขอร้องจากฝ่ายตรงข้ามในการทำางาน
8 สามารถเข้าใจเนื้อหาเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน
9 สามารถเก็บข้อมูลที่จำาเป็นเมื่ออ่านหนังสือนำาเที่ยวหรือจุลสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือการหางาน
10 สามารถค้นหาความหมายของคำาโดยใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นสำาหรับคนญี่ปุ่นทั่วไป
11 สามารถได้ข้อมูลที่อยากทราบเมื่อดูแผ่นพับของสินค้า
12 สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปเมื่ออ่านนิทานสั้นๆ 
13 สามารถเข้าใจเมื่ออ่านไปรษณียบัตรหรือเมลจากคนรู้จักหรือเพื่อน
14 สามารถหาข้อมูลที่จำาเป็นเมื่อดูบอร์ดประกาศในโรงเรียนหรือที่ทำางาน
15 เมื่อดูโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใบปลิวแล้ว สามารถทราบช่วงเวลาลดราคาหรือทราบราคาสินค้า
16 เมื่อดูตารางเวลาสถานีหรือป้ายบอกข้อมูลแล้วทราบเวลาของรถไฟที่ตนเองจะขึ้น
17 สามารถอ่านบัตรอวยพรปีใหม่หรือบัตรอวยพรวันเกิดเข้าใจ
18 สามารถอ่านบันทึกข้อความง่ายๆ เข้าใจ
19 สามารถอ่านหนังสือแนะนำาวิธีการอย่างง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ (เช่น วิธีทิ้งขยะ วิธีปรุงอาหาร) เข้าใจ
20 สามารถทราบวันและเวลาพบเพื่อพูดคุยกับอาจารย์เมื่อดูตารางนัดพบที่โรงเรียน เป็นต้น

4. “ทักษะกำรเขียน”
1 ส�ม�รถเขียนแสดงจุดยืนและแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเป็นเหตุเป็นผล
2 ส�ม�รถเขียนอธิบ�ยเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ไม่ค�ดฝัน (เช่น อุบัติเหตุ)ได้
3 ส�ม�รถเขียนอธิบ�ยวิธีก�รต่�งๆ เช่น วิธีทำ�อ�ห�รหรือวิธีใช้เครื่องจักรได้
4 ส�ม�รถเขียนร�ยง�นในส�ข�ที่ตนสนใจ
5 ส�ม�รถเขียนจดหม�ยหรือเมลถึงผู้อ�วุโสกว่� (เช่น อ�จ�รย์) โดยใช้คำ�สุภ�พพื้นฐ�นได้
6 ส�ม�รถเขียนสุนทรพจน์ เช่น ในง�นเลี้ยงล�ของตนได้ 
7 ส�ม�รถเขียนคว�มประสงค์จะเข้�เรียนในโรงเรียนหรือเข้�ทำ�ง�นในบริษัทได้
8 ส�ม�รถเขียนเนื้อเรื่องโดยสังเขปของภ�พยนตร์ที่ดูหรือหนังสือที่อ่�นจบในช่วงนั้น
9 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองพร้อมให้เหตุผลได้
10 สามารถเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือความรู้สึกต่อประสบการณ์นั้นอย่างง่ายๆ ได้
11 สามารถเขียนจดหมายหรือเมลเพื่อแสดงความขอบคุณหรือขอโทษต่อคนรู้จัก
12 สามารถเขียนอธิบายชีวิตประจำาวันของตนเองได้
13 สามารถเขียนเกี่ยวกับแผนหรือความฝันในอนาคต (เช่น การท่องเที่ยวช่วงปิดภาคฤดูร้อน งานที่อยากทำา) แบบง่ายๆ ได้
14 สามารถเขียนบันทึกประจำาวันสั้นๆ ได้
15 สามารถเขียนบันทึกข้อความสั้นๆ อย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดธุระในชีวิตประจำาวันให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานทราบ
16 สามารถเขียนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ครอบครัวหรือเมืองของตนเองแบบง่ายๆ ได้
17 สามารถเขียนกำาหนดการของตนเองด้วยข้อความสั้นๆ  ลงในหมายกำาหนดการหรือปฏิทินได้
18 สามารถเขียนบัตรอวยพรวันเกิดหรือบัตรแสดงความขอบคุณสั้นๆ ได้
19 สามารถเขียนแนะนำาตนเองอย่างง่ายๆ ได้
20 สามารถเขียนชื่อหรือชื่อประเทศลงในเอกสารได้


