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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพของนักศึกษาเอกวิชา
ภาษาญี่ปุ่น และ 2) เพื่อศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น วิธีวิจัยส�าหรับการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันเป็นการวิจัยค้นคว้าจากเอกสาร และการศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษา ใช้การวิจัยเชิง
ส�ารวจผ่านการท�ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “อนาคตของฉันวันข้างหน้า” 2) กิจกรรม 
“ประวัติส่วนตัวเพื่อการวางแผนเส้นทางอาชีพ” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี วิชาเอกสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 จ�านวน 74 คน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ วิเคราะห์และประมวลผลการ
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต สอบถามความเห็น และสรุปผลเชิงพรรณนาโวหาร ผลการศึกษาพบว่ามี
ความต้องการผูรู้้ภาษาญีปุ่่นในประเทศญีปุ่น่เพิม่มากขึน้จากภาวะสงัคมสงูวยัและนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่ทีเ่ปิดรบั
แรงงานต่างชาต ิอาชีพทีผู่รู้ภ้าษาญีปุ่น่ชาวต่างชาติท�า 3 ล�าดบัแรกคอื นกัแปลและล่าม พนกังานขายและการตลาด 
และ ผู้ประสานงานต่างประเทศ และทักษะที่จ�าเป็น 3 ล�าดับแรกส�าหรับนักศึกษาสายศิลป์ คือ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นและความร่วมมือ ส�าหรับความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพนั้น ในกิจกรรม “อนาคตของฉันวัน
ข้างหน้า” กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 55 ต้องการท�างานเพื่อให้สามารถมีโอกาสไปท�างานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบ อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีการวางแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อไปสู่ความส�าเร็จในจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ส�าหรับกิจกรรม 
“ประวัติส่วนตัวเพ่ือการวางแผนเส้นทางอาชีพ” พบว่า นักศึกษาเข้าใจความต้องการของตนเองแต่ยังไม่สามารถ
วเิคราะห์จดุแขง็ของตนเองทีเ่ชือ่มโยงสูเ่ส้นทางอาชพีและยงัไม่มแีผนพฒันาตนเองว่าจะด�าเนนิการอย่างไรเพือ่ไปสู่
เส้นทางอาชีพที่ต้องการ กล่าวคือ ความต้องการของตลาดแรงงานกับความคาดหวังของนักศึกษาผู้รู้ภาษาญี่ปุนไม่
ตรงกัน ดังนั้นในการผลิตบัณฑิต ผู้สอนจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
นกัศกึษารู้จกัตนเองมากยิง่ขึน้และพฒันากระบวนการทางความคดิ (mindset) ของผู้เรยีนผ่านการแลกเปลีย่นข้อมูล
พูดคุยกับผู้อื่น และมีการวางแผนปฏิบัติเชิงรุกท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือให้การศึกษาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง
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Abstract

The present study has two objectives 1) to survey the current situation and trend of careers 
for Japanese majors; and 2) to survey the career readiness of students studying Japanese. The 
research methods adopted in this study were documentary research for the first objective; 
and observation, questionnaires, and interviews regarding two experimental workshops, 
“My life from now on” and “CV for a career development plan.” These workshops were 
organized for first- and second-year students majoring in the Japanese language at a national 
university. The participants of this study were seventy-four students studying Japanese. The 
results of the study showed that the demand for Japanese majors is expanding in Japan, 
according to Japan’s labor shortage and the new policy to accept foreign workers. The 
top-3 careers for graduates who know Japanese were, translator and interpreter, sales and 
marketing staff, and international coordinator. The top-3 essential skills for graduates in the 
humanities and social sciences were communication skills, Japanese language skills, and 
cooperativeness. The results of the first workshop, “My life from now on,” indicated that 
the participants expected to work in order to be able to enjoy their personal interests but 
no action plans to accomplish their goals were stated. The results of the second workshop, 
“CV for a career development plan,” showed that the students understood their own career 
needs but very few could identify the strengths that would lead to their success. In order 
to help the students improve their self-awareness and growth mindset, an environment 
that promotes the sharing of ideas with others via dialogue,  and developing strategic action 
plans that are aligned with their goals, should be encouraged by instructors continually so 
that education can respond to labor market needs.
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1. บทน�า 

 ภาวะสงัคมสงูวยัทีร่นุแรงของญีปุ่น่ท�าให้เกิดภาวะ

ขาดแคลนแรงงาน จะเหน็ได้จากนโยบายเปิดรบันกัเรยีน

ต่างชาติมากขึ้นโดยมีเป้าหมาย 3 แสนคนภายในปีค.ศ. 

2020 และนโยบายเปิดประตูรับแรงงานต่างชาติทั้ง

นักศึกษาฝึกงานและพนักงานฝึกอบรมของรัฐบาลชินโซ 

อาเบะ ในระดับอุดมศึกษารัฐบาลส่งเสริมให้ขยาย

โครงการฝึกงานในสถานประกอบการเพิม่มากขึน้ (山路

2017) กระแสการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานน้ีไม่ได้จ�ากัดอยู่ใน

ญี่ปุ่นเท่านั้น สถานศึกษาในประเทศไทยเองก็มีนโยบาย

ส่งเสริมให้มีวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร

และเร่ิมมีแผนงานเชงิรกุทีจ่ะส่งนกัศกึษาไปฝึกงานในต่าง

ประเทศมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้

ทันที ในทกุสถานการณ์ทัง้ในและต่างประเทศเมือ่ส�าเรจ็

การศกึษา การพัฒนาทรพัยากรบคุคลจากนีไ้ปจงึไม่ใช่การ

ผลติบณัฑติเพ่ือป้อนสูต่ลาดในประเทศเท่านัน้ หากยงัต้อง

พจิารณาถงึโอกาสการท�างานในต่างประเทศด้วย

  รายงานของกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2011 กล่าวถึง

คุณลักษณะของ “ทรัพยากรบุคคลระดับสากล” ไว้ดังนี้

 ท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ บคุลากรระดบัสากล

ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตนเอง สามารถถ่ายทอด

ความคิดของตนให้แก่เพื่อนร่วมงาน คู่ค้าหรือลูกค้าท่ีมี

ภูมิหลังแตกต่างกัน สามารถเข้าใจในฝ่ายตรงข้าม โดย

มองข้ามความแตกต่างทางค่านยิมหรอืเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตัวที่มีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ท่ีต่าง

กนั  ในทางตรงข้ามจะต้องดงึเอาความต่างนัน้มาเป็นจดุ

แข็งและใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเป็นเท่าทวีคูณ และ

สร้างค่านิยมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ 1

 การเป็นทรัพยากรบุคคลในระดับสากล จึงหมาย

ถงึการเป็นผูท้ี ่“รูค้ดิด้วยตนเอง” “เข้าใจสถานะของผูอ้ืน่” 

“ดงึความแตกต่างมาเป็นจดุแขง็และก่อให้เกิดประโยชน์ได้” 

การจะพฒันาทรพัยากรบคุคล จงึหมายถงึการพฒันาคน

ที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดที่มีต่อวิชาชีพ 

และสามารถก�าหนดว่าจะด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างไรได้

ด้วยตนเอง มุมมองนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ 細川 และ

คณะ (2017) ที่กล่าวว่า 

 “วิชาชีพ” หรือ career  ต้องมาจากการส่ังสม

ประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ไม่ใช่การสร้างประวัติท่ี

สวยงามส�าหรบัผูท้ีถ่กูวางตวัให้เป็นผูน้�าและต้องไม่ใช่การก

ระท�าเพื่อให้ผู ้อื่นมาประเมินตน เจ้าตัวต้องเป็นผู้ท่ี

ขวนขวายส่ังสมประสบการณ์น้ันด้วยตนเอง ดังน้ันการ

วางแผนเส้นทางอาชพี จงึหมายถงึ การปรบัเปล่ียนทศันคติ

ของตนเองทีม่ต่ีอวชิาชีพ และวางแผนทีเ่ป็นรปูธรรมขึน้

เองว่าตวัเองต้องการจะใช้ชวิีตอย่างไรในวนัข้างหน้า”2  

 ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า 

“career” หรอื วชิาชีพ ตามแนวคิดของ 細川 และคณะ 

(2017) เพื่อให้ผู ้สอนตระหนักว่า การอบรมสั่งสอน

นกัศกึษาควรมุง่เน้นทีจ่ะส่งเสรมิให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัิ

จรงิ พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้นกัศกึษาได้เลง็เหน็

ความส�าคญัของการวางแผนชวีติของตนเองและให้เลอืก

เส้นทางนั้นด้วยตนเอง 

 การพฒันาตนเองนัน้สอดคล้องกบั ทฤษฎกีารเรยีน

รู้เชิงสถานการณ์ (Situated Learning Theory)3   ของ 

เลฟและเวนเกอร์ (Lave & Wenger, 1991) ซ่ึงเป็น

แนวคดิเกีย่วกบัการน�าตวัเข้าไปสูส่ถานการณ์นัน้ด้วยตน

เองท�าให้ได้ประสบการณ์ที่รอบด้านและเป็นองค์รวม 

และน�าไปสูก่ารสร้างความรูค้วามเข้าใจและบทสรปุของ

ตนเองให ้เป ็นการเรียนรู ้จ�าเพาะตนและจ�าเพาะ

1  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/02/14/1316067_01.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokusho.pdf
2  ผู้วิจัยถอดความจาก「キャリアとはエリート候補となるための経歴を積み上げたり、自分の経歴を外から誰かに評価して もらうもの

ではなく、自分自身の経験の積み重ね…キャリアをデザインすることは自身のキャリア観（キャリア に対するイメージや考え方）

を更新し、自分自身がどのように生きていったらいいかを具体的に描くこと」(p.2)
3  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 状況的学習論
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สถานการณ์ การเรียนภาษาญี่ปุ่นตามแนวคิดนี้ จึงไม่ใช่

การเน้นการพัฒนาเฉพาะทักษะทางภาษาแต่เป็นการ

น�าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อจะได้สัมผัสกับ

ผู้คนในชุมชนนั้น เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับ

การสร้างตวัตนของตวัเองให้เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ  การ

จะไปสู่จุดนั้นผู้เรียนจ�าเป็นต้องรู้จักตัวเอง และพยายาม

คิดว่าจากนี้ไปจะด�าเนินชีวิตของตนเองอย่างไรต่อไป 

 ผูว้จิยัจงึใช้แนวคดิเรือ่งอาชพีและทฤษฎกีารเรยีน

รู้เชิงสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวทางการศึกษา 

โดยก�าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ 2 ประการคือ 

  1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของเส้น

ทางอาชีพส�าหรับผู้รู้ภาษาญี่ปุ่น 

 2) เพ่ือส�ารวจทศันคตแิละความพร้อมในการเข้าสู่

อาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

2. วิธีวิจัย

 2.1 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

 กิจกรรมที่ 1  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่

ศึกษาวิชาการฟังพูดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น จ�านวน 30 คน

 กิจกรรมที่ 2  เป็นนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 จ�านวน 44 คน

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การสังเกต และ

การสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 2.3 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร

  2.3.1 กิจกรรมที่ 1 “อน�คตของฉันในวัน 

    ข้�งหน้�”

       กิจกรรมที่ 1 ออกแบบมาเพื่อกระตุ ้นให้

นักศึกษาได้พิจารณาทบทวนว่า ตัวเอง เป็นคนแบบใด 

และ ประมวลความคดิของตวัเองภายใต้หวัข้อ「これか

らの私」หรอื “อนาคตของฉนัในวนัข้างหน้า”  โดยเป็น

กิจกรรมในช้ันเรียนรายวิชาการฟังพูด ภาค 2 ปีการ

ศึกษา 2017 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่เรียนภาษา

ญี่ปุ่นรวม 30 คน ทุกคนผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

มาแล้ว ความสามารถภาษาญี่ปุ ่นอยู่ในระดับเทียบ

เท่ากับ N4 ขึ้นไป รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้

ลำ�ดับก�รดำ�เนินกิจกรรม

ครั้งที่ ร�ยละเอียด กิจกรรม

1

  ประสบการณ์การท�างานพิเศษที่ผ่านมา
  มีทัศนะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ การ “ท�างาน” 
  อนาคตอยากจะท�างานแบบไหน 

  เขียนลงในใบงาน
  พูดคุยเป็นกลุ่ม
  ถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน

2

  งาน หรือลักษณะงานของคนรอบตัวของตัวเอง
  สนใจในงานประเภทใดบ้าง
  แนวคิดเกี่ยวกับงานลักษณะต่าง ๆ ของผู้อื่น 

  เขียนลงในใบงาน
  พูดคุยเป็นกลุ่ม
  ถ่ายทอดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน
  ให้นักศึกษาเลือก แนวคิดเกี่ยวกับงานของคน 4 ประเภท 
ABCD และน�าเสนอรายบุคคลว่าตัวเองใกล้เคียงกับคน
ประเภทใดมากที่สุด 

3

  ให้อภิปรายว่า ระหว่าง “การมีชีวิตเรียบง่าย” กับ 
  “การมีชีวิตที่ท้าทาย” จะเลือกแบบไหน 
  ให้ฟังเรื่องราวชีวิตของคนญี่ปุ่น 3 คน 

  อภิปรายกลุ่ม
  ถ่ายทอดข้อมูลให้รับรู้ร่วมกัน
  พูดคุยเกี่ยวกับคนญี่ปุ่น 3 คน 
  ในสมัยเป็นนักศึกษาและตอนท�างาน

4
  ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลงานที่ตนเองสนใจ
  เขียนแผนที่ชีวิตโดยจินตนาการถึง “ตัวเองในอนาคต”

  ส�ารวจและสอบถามคนอื่นและบันทึกข้อมูล
  ถ่ายทอดข้อมูลให้รับรู้ร่วมกันในกลุ่ม
  วาดแผนที่ชีวิต

5   รายงานผลรายบุคคล   อธิบายแผนที่ชีวิตของตนเองให้ทุกคนทราบ
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  2.3.2  กจิกรรมที ่2 “ประวตัส่ิวนตวัเพือ่ก�ร 

    ว�งแผนอ�ชีพในอน�คต”

        กิจกรรมที่ 2  นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้า

หมายท่ีศกึษา ได้ท�าความรูจั้กกบัตนเองให้ลกึซ้ึง โดยมอง

ย้อนไปตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน เพื่อจะได้วางแผนอนาคต

ของตนเองที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของผู้อยู่ปลายทาง ที่จะเป็นผู้รับเราไปศึกษาต่อ

หรือไปท�างาน ล�าดับการด�าเนินกิจกรรมมีดังนี้

ระยะเวล� ร�ยละเอียด กิจกรรม

1 ชั่วโมง

อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่ต้องมีการฝึกงานเป็น
วิชาบังคับอธิบายที่มาความส�าคัญของกิจกรรม 
(ภาษาไทย)
กิจกรรม ท�าความรู้จักกับตัวเอง 
1. ปัจจุบัน ท่านเป็นคนประเภทไหน 

ใบงานที่ 1 
     1. เขยีนอปุนสิยัใจคอของตนเอง ประมาณ 20 ข้อ (เท่าทีนึ่กได้)
     2. จดัหมวดหมูค่�าทีเ่ขียนออกมา เป็น 3 กลุม่ความหมายดังน้ี 
           ก. กลุ่มค�าที่มีความหมายเชิงบวก (positive)
           ข. กลุ่มค�าที่มีความหมายกลาง (neutral)
           ค. กลุ่มค�าที่มีความหมายเชิงลบ (negative)

ทบทวนตนเองในหัวข้อ
2. “ในอดีต ฉันเคยเป็นคนที่....” 

ใบงานที่ 2 
     1. เขียนสิ่งที่เป็นในอดีตของตนเอง ประมาณ 20 ข้อ 
(เท่าที่นึกได้)
     2. จัดหมวดหมู่ค�าที่เขียนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
           ก. กลุ่มค�าที่แสดงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
           ข. กลุม่ค�าทีแ่สดงลกัษณะทีย่งัคงเหมอืนเดมิต้ังแต่อดีต
ถึงปัจจบุนั น�าข้อมลูน้ันพูดคยุซกัถามร่วมกนักบัเพือ่นในกลุ่ม 

3. สิ่งส�าคัญในชีวิตฉัน ใบงานที่ 3 
     พิจารณาค�าที่ก�าหนดให้ แล้วเลือก 2 ค�าที่คิดว่าส�าคัญ
ส�าหรับตนเอง ใช้ค�าทีเ่ลือกน้ันพูดคยุซักถามร่วมกบัเพ่ือนในกลุม่

1 ชั่วโมง

4.  “แผนงานในอนาคตของฉัน” ใบงานที ่4 
         อนาคตอยากท�างานอะไร
         เพราะเหตใุด        แรงจงูใจในการสมคัร
         จดุแข็ง ของฉนัในเวลาน้ี คอือะไร
         (ท�า...ได้/ มคีวามมัน่ใจใน....)          จดุท่ีเป็นเสน่ห์ดงึดูดใจ
         งานน้ัน ต้องใช้ทกัษะความช�านาญอะไร
         การจะได้มาซึง่ทกัษะหรือความช�านาญนัน้ มแีผนทีจ่ะท�า               
         อะไร เมือ่ไหร่ 

1 ชั่วโมง+
1 สัปดาห์

5. ลงมือเขียนประวัติส่วนตัว ให้ลงมือเขียนโดยรับฟังค�าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียน
และให้เวลา 1 สัปดาห์ในการเขียนและน�าส่ง
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4  日本貿易振興機構（ジェトロ）(2017)
5  法務省入国管理局「平成28年における留学生の日本企業などへの就職状況について」(平成29年11月)
6  เรื่องเดียวกัน

3. ผลการศึกษา 

 3.1 สภ�พปัจจุบันและแนวโน้มอ�ชีพของผู้รู ้

   ภ�ษ�ญี่ปุ่น

 รายงานของเจโทรในปี 20174 พบว่า มบีรษิทัญ่ีปุน่

ทีเ่ข้ามาลงทนุในประเทศไทย 5,444 บรษิทั เพิม่ขึน้ 877 

แห่งเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ส�ารวจเมื่อปี 2014  ปัจจุบันนี้

สดัส่วนของบรษัิททีไ่ม่ใช่ธรุกิจการผลติเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 

56.16 มากกว่าธรุกจิการผลติซึง่ปัจจบุนัลดเหลอืร้อยละ 

43.09  นักศึกษาที่เรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกใน

มหาวทิยาลยั ในอดตีเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาจะได้งานท�าใน

โรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ลักษณะงานที่ท�าในปัจจุบันมี

ความหลากหลายมากขึน้ อย่างไรก็ตาม งานท่ีเป็นทีน่ยิม

ส�าหรับผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง คือ งานล่าม งานแปล 

และงานประเภทประสานงานต่าง ๆ ในบริษัทญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย

 3.2 สภ�พก�รห�ง�นทำ�ของนักศึกษ�ต่�งช�ติ 

   และแนวนโยบ�ยของรัฐบ�ล

 รายงานสภาพการหางานท�าของนกัศกึษาต่างชาติ

ในญี่ปุ่นในปี 20165   ระบุว่านักศึกษาชาวต่างชาติที่

ส�าเรจ็การศึกษาแล้วหางานท�าในประเทศญีปุ่น่มจี�านวน

เพิม่มากขึน้ โดยมผีูแ้จ้งความจ�านงขออนมุตัเิปลีย่นแปลง

สถานภาพการพ�านักเพื่อท�างานในญี่ปุ่น เป็นจ�านวน 

19,435 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.1 ในบรรดา

ผู้ยื่นขออนุมัติเปล่ียนแปลงสถานภาพเป็นผู้ที่มาจาก

ประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ เวียดนาม เกาหลี 

เนปาล ไต้หวัน และไทยตามล�าดับ (ดูตาราง 1) 

ที่มา:  กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 20166 

ต�ร�ง 1  สภ�พก�รขออนมุตัเิปลีย่นแปลงสถ�นภ�พก�รพำ�นักประจำ�ปี 2016 จำ�แนกต�มประเทศและภูมิลำ�เน� 

  ของผู้ยื่นคำ�ร้อง

ลำ�ดับที่ ประเทศ/ ภูมิลำ�เน�
จำ�นวนผู้ที่ได้รับอนุมัติ

ให้เปลี่ยนสถ�นภ�พ (คน)
จำ�นวนที่เพิ่ม

เมื่อเทียบกับปีก่อน (คน)
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

1 จีน 11,039 1,192 12.1

2 เวียดนาม 2,488 1,335 115.8

3 เกาหลี 1,422 134 10.4

4 เนปาล 1,167 664 132.0 

5 ไต้หวัน 689 40 6.2

6 ไทย 238 38 16.0
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7  日本再興戦略改定2016　 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0602/sankou_04.pdf
8  法務省入国管理局「平成28年における留学生の日本企業などへの就職状況について」(平成29年11月)

 แม้ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะมีจ�านวนไม่มากนัก แต่ก็

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2015 กล่าวคอื เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

16.0 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ดังจะเห็นได้จาก

รายงานของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น (MEXT) เรื่อง 

“การกระตุน้ให้นกัศกึษาต่างชาตสิมคัรงาน” (2017)   ว่า

รฐับาลได้ผ่านมตเิรือ่งการส่งเสรมิให้นกัศกึษาต่างชาตหิา

งานท�าในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2016 โดยจัดท�า

เป็น “แผนปรับปรุงกลยุทธ์สร้างชาติญี่ปุ่น 2016” โดย

มีใจความส�าคัญดังนี้ 

 มุง่เสรมิสภาพการหางานท�าของนักศกึษาต่างชาติ

ในประเทศญี่ปุ่นจากร้อยละ 30 ในปัจจุบันเป็น ร้อยละ 

50 และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเร่งวางแผนผลักดัน

การสร้างหลกัสตูรพเิศษทีป่ระกอบด้วย การอบรมภาษา

ญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติ การฝึกงานระยะกลางและ

ระยะยาว รวมไปถึงการอบรมเชิงวิชาชีพ  นอกจากนี้ 

ส�าหรับผู้ที่ได้ผ่านโปรแกรมการอบรมพิเศษ ได้รับการ

รับรองอย่างเหมาะสมตามแผนงานภาคปฏิบัติ หรือการ

ฝึกงานร่วมกับบริษัท  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

โปรแกรมอบรม พิจารณาหาทางช่วยอ�านวยความสะดวก

ที่มา:  กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 20168 

ต�ร�ง 2 จำ�นวนผู้ที่ได้รับอนุมัติจำ�แนกต�มประเภทง�น

ลำ�ดับที่ ประเภทง�น
จำ�นวน

ผู้ได้รับอนุญ�ต
เปรียบเทียบกับ

โครงสร้�ง(ร้อยละ)

1 งานแปลและงานล่าม 7,515 24.0

2 การขาย การตลาด 4,759 15.2

3 งานด้านการต่างประเทศ 3,103 9.9

4 พัฒนาเทคโนโลยี(สาขาจัดการสารสนเทศ) 1,990 6.4

5 งานการค้าระหว่างประเทศ 1,689 5.4

6 พัฒนาเทคโนโลยี(ยกเว้นสาขาการจัดการสารสนเทศ) 1,352 4.3

7 การออกแบบ 1,167 3.7

8 การประชาสัมพันธ์และโฆษณา   951 3.0

ทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิการเปล่ียนแปลงสถานภาพให้ง่าย

ขึน้ เร่งรดัการตรวจสอบเอกสารค�าร้องให้รวดเรว็ขึน้ และ

สนบัสนนุให้จัดท�าโครงการเดยีวกนัตัง้แต่ปีการศกึษาถัดไป 7

 ส�าหรับลักษณะงานท่ีคนต่างชาติท�าในประเทศ

ญี่ปุ่นท�านั้น พบว่าเป็น “งานแปลและงานล่าม” มาก

ที่สุด คือ ร้อยละ 24.0  รองลงมาเป็นงานด้านการขาย

การตลาด และงานด้านการต่างประเทศตามล�าดับ 

(ดูตาราง 2) อย่างไรก็ตาม ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อ

เทียบกับความคาดหวังของรัฐบาลญี่ปุ่น  เพ่ือเป็นการ

กระตุ ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในสังคมผู้สูงวัย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้

พยายามให้โอกาสการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้

ชาวต่างชาติมีทัศนคติที่ดีต่อญ่ีปุ่น และแสวงหางานท�า

ในประเทศญี่ปุ ่นตั้งแต่แรกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  

กระทรวงการศึกษาฯ ของญี่ปุ่นได้จัดเวิร์กช้อปเพื่อส่ง

เสริมให้มหาวิทยาลัยใส่ใจในการจัดระบบสหกิจศึกษา

หรือการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่

นักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ (山

路尚, 2017)
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 近藤 (2014, 3) ระบุว่ามีการจ้างคนต่างชาติเพิ่ม

มากขึ้นในบริษัทญี่ปุ่นท่ีอยู่ท้ังในและต่างประเทศ และ

จากการท่ีสถานที่ท�างานมีผู้คนท่ีมาจากหลายสัญชาติ 

ท�าให้ต้องให้ความส�าคัญกับการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่น

กบัคนทีไ่ม่ได้รู้ภาษาญีปุ่น่เพิม่มากขึน้ การอบรมทีจ่�าเป็น

ในสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่ง

ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการท�างาน หรือการประกอบธุรกิจ 

นอกจากน้ี จากผลการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องในแวดวง

ธุรกิจ พบว่า “สิ่งที่จ�าเป็นในการท�างาน คือ ทักษะการ

แก้ไขปัญหา ไม่ใช่การใช้ภาษาได้อย่างดี” (近藤・金

2014, 103-115) “คนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาแม่ อาจใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นเครื่องมือในการท�างาน 

แต่การท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ จ�าเป็นต้องมีทักษะการ

แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเป็นส�าคัญ” 

 ผลจากการส�ารวจผู้ประกอบการ 20,462 แห่งทั่ว

ประเทศเกีย่วกับคณุสมบตัทิีผู่ป้ระกอบการคาดหวงัจาก

นักศึกษาต่างชาติ ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ ผลปรากฏ

ว่า ทกัษะทีส่�าคญั 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1. ทกัษะการสือ่สาร 

ต�ร�ง 3 คุณสมบัติที่ค�ดหวังจ�กนักศึกษ�

  ต่�งช�ติ (ส�ยศิลป์)   

ต�ร�ง 4 คุณสมบัติที่ค�ดหวังจ�กนักศึกษ�

  ต่�งช�ติ (ส�ยวิทย์)

คุณสมบัติที่ค�ดหวัง ร้อยละ

1 ทักษะการสื่อสาร 62.9

2 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 51.2

3 ความร่วมมือ 27.6

4 การปรับตัวเข้ากับต่างวัฒนธรรม 17.6

5 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 15.9

คุณสมบัติที่ค�ดหวัง ร้อยละ

1 ทักษะการสื่อสาร 50.3  

2 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 48.5  

3 ความรู้เฉพาะทาง 35.6  

4 ความร่วมมือ 23.9  

5 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 22.1  

9  株式会社ディスコ　キャリタスリサーチ (2017) http://www.disc.co.jp/career_research/

ที่มา: ผลส�ารวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)9

2. ทักษะทางภาษาญีปุ่น่ (ดตูาราง 3 และ ตาราง 4)

 อาจกล่าวได้ว ่า บุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นที่

ต้องการในทัศนะของผู ้ประกอบการ คือผู ้ที่มีทักษะ

ทางการส่ือสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาญีปุ่น่ การมบีคุลิก

ที่เป็นมิตรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมไปถึงการมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนจากต่าง

วัฒนธรรม รวมทั้งสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นในสังคมภายในบริษัทด้วย

 ความคาดหวงัสงูในด้านทกัษะการสือ่สารและการ

ใช้ภาษาญีปุ่น่นี ้คาดว่ามาจาก “ปัญหาในบรษิทัเกีย่วกบั

การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ” เนื่องจากปัญหาที่ผู ้

ประกอบการประสบมากที่สุด คือ “ความยุ่งยากที่เกิด

จากความไม่เข้าใจกนัอันเนื่องมาจากก�าแพงทางภาษา” 

รองลงมาคอื “ปัญหาการสร้างภาระให้แก่หน่วยงานทีร่บั

นักศึกษาต่างชาติเข้าท�างาน”  และล�าดับถัดไปคือ 

“ปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ

ทัศนคติ” (ตาราง 5) 
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ต�ร�ง 6  ผลกระทบเชิงบวกต่อบรรย�ก�ศภ�ยในบริษัทจ�กก�รจ้�งง�นนักศึกษ�ช�วต่�งช�ติ

  ※ตอบได้หล�ยข้อ (หน่วย:ร้อยละ)

ลักษณะของปัญห� ปี 2017 ปี 2016

1 ปัญหาการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเนื่องจากก�าแพงทางภาษา 68.6 (59.0)

2 เป็นภาระแก่หน่วยงานที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ 51.4 (47.4)

3 ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ ความคิด 48.6  (46.2)

ผลกระทบต่อบรรย�ก�ศภ�ยในบริษัท ปี 2017 ปี 2016

1 การกระตุ้นพนักงานญี่ปุ่น สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้คึกคัก 66.3    (68.0)

2 สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและความหลากหลาย 61.6     (68.6)

3 สร้างความเข้าใจและตระหนักในการท�างานไปสู่ระดับสากล 44.2     (45.3)

4 สร้างเสริมความสัมพันธ์กับฐานการผลิตและการติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศ 33.7     (29.1)

5 เพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ในประเทศ 9.3   (9.3)

6 พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ 8.1    (7.0)

7 จัดท�าเอกสารด้านระบบเช่นการประเมินบุคลากร(รองรับการท�างานระดับสากล) 2.3    (3.5)

8 อื่น ๆ 1.2    (2.3)

10  ディスコ キャリタスリサーチ (2017) 
11  เรื่องเดียวกัน

ที่มา: ผลส�ารวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)10  

ที่มา: ผลส�ารวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ธันวาคม 2017)11

 อย่างไรกต็าม การจ้างงานนกัศกึษาชาวต่างชาตกิ็

ส่งผลด้านดีเช่นกนั กล่าวคอื การกระทบความความคิดนัน้ 

ส่งผลให้มีการหันหน้าเข้าหากันเพื่อจะสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน อีกทั้งท�าให้ได้ประสบกับแนวคิดหรือมุมมองท่ี

แปลกใหม่ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ดีต่อพนักงานชาวญี่ปุ่น 

ท�าให้บรรยากาศการท�างานในบรษิทัมชีีวติชีวามากขึน้ด้วย

ทัง้นีเ้นือ่งจากองค์กรของญีปุ่น่เลง็เหน็ผลกระทบเชงิบวก

จากการจ้างแรงงานต่างชาตมิากข้ึน (ดตูาราง 6) 

 กล่าวโดยสรุปคอื สงัคมญีปุ่น่ปัจจบุนัจงึอยูใ่นภาวะ

ทีต้่องการแรงงานต่างชาตเิข้าไปช่วยกระตุน้เศรษฐกจิซ่ึง

เป็นสังคมสูงวัยและขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน 

มาตรการทีอ่อกโดยรฐัเพือ่ส่งเสรมิให้มกีารจ้างแรงงานต่าง

ชาติในประเทศเพิม่มาข้ึน สะท้อนว่านกัศกึษาต่างชาติทีม่ี

ความรูภ้าษาญีปุ่น่ระดบัสูงเป็นทีต้่องการในสังคมญีปุ่น่ 

ต�ร�ง 5 ปัญห�ภ�ยในบริษัทที่เกิดจ�กก�รจ้�งง�นนักศึกษ�ช�วต่�งช�ต　ิ※ตอบได้หล�ยข้อ (หน่วย: ร้อยละ)

 อย่างไรก็ตาม การจะเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร 

รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น นักศึกษาจะ

ต้องรู้จักตนเองว่า “ตัวเองเป็นคนแบบไหน” และ

วางแผนทีจ่ะพฒันาตนเองไปสูเ่ป้าหมายให้ได้ด้วยตนเอง  

ซึง่กระบวนการนีจ้�าเป็นต้องใช้เวลา ดงันัน้ จงึควรเริม่ให้

ค�าแนะน�าตั้งแต่ปีแรก ๆ ของการศึกษา การที่ได้รู้จักตัว

ตนของตัวเองว่า  จะช่วยให้สามารถเลือกอาชีพใน

อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้

ออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยให้

นักศึกษาได้ ทบทวน “ตนเอง” ในอดีต เข้าใจ “ตนเอง” 

ในปัจจุบัน และจินตนาการถึง “ตนเอง” ที่อยากจะเป็น

ในวันข้างหน้า เพื่อจะได้ก้าวเข้าสู่อาชีพได้อย่างเป็นรูป

ธรรม ด้วยความมั่นใจ
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 3.2  ผลก�รสำ�รวจคว�มพร้อมของนักศึกษ�

  3.2.1  ผลก�รดำ�เนินก�ร กิจกรรมท่ี 1  

    “อน�คตของฉันในวันข้�งหน้�”

  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ กระตุ ้นให้

นักศึกษาได้พิจารณาทบทวนว่า ตัวเองเป็นคนแบบใด 

ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล น�ามาคิด พูดคุย และ

ประมวลความคิดของตัวเอง และถ่ายทอดความคิดให้ผู้

อื่นได้รับทราบ ภายใต้หัวข้อ  “อนาคตของฉันในวันข้าง

หน้า” โดยผู้สอนสังเกต สอบถามข้อมูล และสรุปผล

ทัศนะของผู้เรียน

 ผลการส�ารวจ นักศึกษาจ�านวน 30 คน มีผู้ตอบ

แบบสอบถาม 29 คน และนักศึกษาเลือกทัศนะของ C 

มากที่สุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมาเป็น 

ทัศนะของ A  B และ D ตามล�าดับ  

 เหตุผลหลักของนักศึกษาที่เลือกทัศนะของ C คือ 

“คุณค่าของการมีชีวิต คือ การได้ท�างานอดิเรกหรือสิ่งที่

หลังจากให้นักศึกษาได้รับรู้ ทัศนะต่อการท�างานของคน 4 คน คือ นาย A นาย B นาย C และ นาย D ครั้งที่ 2 ซึ่งมี

ข้อมูลดังนี้

เหตุผลที่นักศึกษาเลือก “อยากท�างานเพื่อท�างานอดิเรกหรือสิ่งที่ชื่นชอบ”รายบุคคลมีดังนี้ 

ทัศนะของ ร�ยละเอียด จำ�นวน ร้อยละ

A “ท�างานไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเงิน แต่เป็นการใช้ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น”  6 คน 20.69

B “ท�างานเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตมากขึ้น” 5 คน 17.24

C “ทำ�ง�นเพื่อให้ส�ม�รถมีโอก�สไปทำ�ง�นอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบได้”   16 คน 55.17

D “ท�างานเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น” 2 คน 6.90

เหตุผลที่คิดว่�ทัศนะของตนเอง
ใกล้กับ C

ถ้ามีงานอดิเรก ก็จะท�างานได้ต่อเนื่อง ถ้าไม่มีงานอดิเรกก็จะไม่สามารถท�างานได้อย่างมี
ความสุข 

ถ้าได้มีโอกาสท�างานที่เป็นงานอดิเรกก็จะมีความสุขมาก

อนาคตอยากเป็นนักกีตาร์ แต่เงินก็ส�าคัญ ต้องท�างาน ไม่อยากท�างานทั้งวัน (ย่อบางส่วน) 
อยากท�างานอดิเรก

ส�าหรับฉัน ความสุขส�าคัญที่สุด หากได้ท�าในสิ่งที่ชอบก็จะเกิดแรงบันดาลใจ หากท�าในสิ่งที่
ไม่ชอบ ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ ฉันคิดว่า การมีอิสระ เสรีภาพคือสิ่งส�าคัญที่สุด

ตวัเองชอบ มากกว่าเรือ่งเงนิทอง”  รองลงมา คอื ทศันะ

ของ A นั้น นักศึกษาที่เลือกแนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะมี

จินตนาการของอาชีพในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น 

เป็น ครอูาจารย์ นกัเขยีนนวนยิาย เจ้าของกจิการ เป็นต้น 

และเหตุผลที่ทุกคนมีร่วมกันคือ “อยากน�าส่ิงที่ตัวเอง

สามารถท�าได้ ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น” ส�าหรับ

เหตุผลของผู้ที่เลือกข้อ B คือ  การได้มีประสบการณ์

พบปะกบัผู้คนทีห่ลากหลาย ล้วนส่งผลทีด่ต่ีอการพฒันา

ตนเองทั้งสิ้น  และเหตุผลของผู้ที่เลือกค�าตอบ D คือ 

“ครอบครัวส�าคัญที่สุด” “อยากจะหาเงินมาจุนเจือ

ครอบครัว” 

 กล่าวโดยสรุปคือ นักศึกษาน้อยคนมากที่จะ

จินตนาการอนาคตของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม และถ้า

เลือกได้ก็ต้องการจะหาเงินจากงานอดิเรกหรือส่ิงที่ช่ืน

ชอบโดยตรง หากไม่สามารถท�าได้กจ็ะพยายามหาเงนิมา

เพื่อน�าเงินไปใช้ในการท�างานอดิเรกที่ตนชื่นชอบ 
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  3.2.2 แผนทีช่วีติมคีว�มค�ดหวงัแต่เส้นท�ง

ไปสู่จุดหม�ยไม่ชัดเจน

  กิจกรรมในครั้งท่ี 4 ซึ่งก�าหนดให้วาดแผนที่

ชวีติของตนเองและน�าเสนอหน้าช้ันเรียนนัน้ ได้แบ่งเป็น 

3 กลุ่มให้รายงานในรูปของโปสเตอร์ เพ่ือให้ผู้น�าเสนอ

สามารถรายงานผลเรือ่งเดยีวกันได้ 3 ครัง้ใน 3 กลุม่ ข้อดี

คอืส่งเสรมิให้นกัศกึษาสามารถพดูเรือ่งราวของตนเองได้

คล่องแคล่วขึน้ ในขณะน�าเสนอ ผูน้�าเสนอจะได้รบัข้อคดิ

เห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ฟัง และให้บันทึก

วีดิทัศน์ในครั้งที่ 3 น�าส่งไฟล์วีดิทัศน์แก่ผู้สอนเพื่อใช้ใน

การประมวลผลและป้อนผลกลับ 

  วัตถุประสงค์หลักของแผนท่ีชีวิตคือ เพื่อทบทวน 

“ชีวิตของตนเอง” ในอดีต สะท้อนความเป็นตัวเองใน

ปัจจุบัน และวาดฝันของตัวเองในอนาคต จุดมุ่งหมาย

สูงสุดของกิจกรรมนี้คือ นักศึกษาจะต้องพยายาม

จนิตนาการถงึภาพลกัษณ์ของตวัเองทีอ่ยากจะเป็นในวนั

ข้างหน้า และถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมา เพื่อกระตุ้นให้เกิด

แรงที่จะน�าพาตนเองไปสู่จุดหมายที่วาดฝันไว้  

 ผลปรากฎว่า เป้าหมายหรอืความฝันของนกัศกึษา

ที่คาดหวังไว้มีหลากหลาย ได้แก่ “การเป็นล่าม” “การ

ขายของออนไลน์” “การสอนนักเรียนประถม” “การ

สอนปรัชญา/วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น” “การแต่ง

นยิาย” “การตัง้โรงเรยีนสอนดนตร”ี ซึง่สะท้อนถึงความ

พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่ตัวเองช่ืนชอบเข้ากับอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเก่ียวกับข้อท่ีต้องปฏิบัติใน

ปัจจุบันเพื่อไปสู่ความฝันนั้น กลับพบว่ายังไม่มีข้อมูลที่

เป็นรปูธรรม มเีพยีงการระบุว่า “จะพยายามเรยีนภาษา

ญีปุ่น่ให้ดทีีส่ดุ”  เป็นต้น ในประเดน็นีจ้งึอาจพจิารณาได้

ว่า นักศึกษายังไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองในปัจจุบันเข้า

กับตนเองในอนาคตได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก

พฤตกิรรมของนกัศกึษา ทีต้่องใช้เวลาครุน่คดิ เกบ็ข้อมลู

ต่าง ๆ  และท�ากิจกรรมที่พูดคุยกัน ว่าจะต้องท�าอะไรอีก

ในเวลานี้เพื่อให้ตนเองสามารถไปถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จ 

จุดนี้จึงน่าจะเป็นประเด็นท่ีผู้สอนต้องน�าไปพิจารณา

ทบทวนและวางแผนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ต่อไป

  3.2.3 ผลจ�กแบบสอบถ�มในชั้นเรียน

  ผลประเมินของนักศึกษาต่อกิจกรรมนี้ พบว่า 

นักศึกษามีเจตคติเชิงบวกต่อกิจกรรมこれからの私 

(อนาคตของฉนัในวันข้างหน้า) สงูทีส่ดุ กล่าวคอื มรีะดบั

คะแนนเฉลี่ย 4.7 จาก 5 คะแนน และนักศึกษาได้ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ

 “เริ่มที่จะตระหนักถึงอนาคตของตนเองแล้ว  แม้

ในอดีตจะไม่ค่อยได้นึกเรื่องตัวเองเท่าไร แต่กิจกรรมนี้

ช่วยสะกิดใจให้เริ่มคิดถึง”

 “รู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไร  ชอบฟังเรื่อง

ราวในอนาคต ได้พูดคุยเกี่ยวกับความฝันของตัวเองรู้สึก

มีความสุขมาก”

 “การได้จินตนาการถึงภาพในอนาคตเป็นเรื่องที่

น่าสนุก”

 “พอนึกถึงอนาคตของตัวเองแล้วรู้สึกว่าจะต้อง

กระตือรือร้นมากขึ้น” เป็นต้น

 กล่าวโดยสรุปคือ กิจกรรมที่ 1 ซ่ึงจัดท�าเพื่อ

กระตุ้นให้นักศึกษาได้รู ้จักตนเองนั้นเป็นกิจกรรมที่

นกัศกึษาชืน่ชอบ เนือ่งจากพงึพอใจทีจ่ะคดิเรือ่งอนาคต

ของตนเอง และสนใจในความฝันของเพือ่น นกัศกึษาส่วน

ใหญ่อยู่ในชั้นปีที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานกับการใช้

ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  และยังไม่นึกไปไม่ถึงการ

ส�าเรจ็การศกึษา การได้จินตนาการถึงเร่ืองราวในอนาคต

ที่เชื่อมโยงไปจากจุดปัจจุบัน  ท�าให้นักศึกษาได้ค�านึงถึง

ความส�าคัญของสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น

3. ผลการด�าเนินการกิจกรรมที่ 2 “ประวัติส่วนตัวเพื่อ

การวางแผนอาชีพในอนาคต”

 หลงัจากท�ากจิกรรมทีใ่ห้นกัศกึษาได้ทบทวนตวัเอง 

ตัง้แต่อดตี ปัจจบุนั และ เชือ่มโยงไปสูอ่นาคตผ่านการกรอก

ประวัติส�าหรับใช้ในการสมัครงาน  โดยก�าหนดข้อมูลที่

ควรเขียนไว้ 7 ประเด็น ดังตารางที่ 7
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 3.1 ข้อคว�มท่ีบันทึกในกิจกรรมก�รบันทึก

ประวัติส่วนตัว

 จากการประมวลผลข้อมลูทีก่ลุม่เป้าหมายกรอกใน

ประวัตส่ิวนตวัจ�านวน 20 คน ปรากฎผลดงัตารางที ่7

 ทัง้ 20 คนเขยีน “เหตผุลว่าท�าไมจงึอยากจะท�างาน

น้ัน”  11 คนเขยีนเร่ือง “ท�าไมจึงเลอืกเรยีนภาษาญ่ีปุน่” 

และ 9 คน ระบุเรือ่งการสร้างประโยชน์ต่อบริษทัหรอืต่อ

สงัคม แต่ไม่มใีครวเิคราะห์เชิงลกึว่าตวัเองว่าเป็นคนแบบ

ไหน สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่าวตัถปุระสงค์ของกจิกรรมครัง้นี้

ยงัไม่บรรลผุลตามเป้าหมาย กล่าวคอื  แผนงานทีเ่ป็นรูป

ธรรมของตนเอง หรือการแสดงตัวตนหรือจุดเด่นที่เป็น

เอกลกัษณ์ของตนเองให้ผูอ้ืน่รบัรู ้ ประเดน็นีย้งัเป็นจดุที่

นักศกึษามองข้าม ไม่เห็นความส�าคัญของการถ่ายทอดส่ิง

น้ีให้ผูอ้ืน่รับรู้  และพบว่าหลายคนไม่กรอกข้อความให้ครบ

ถ้วน ซึง่ตามมารยาทการเขยีนประวตัส่ิวนตวัของคนญีปุ่น่ 

จะพยายามเขยีนข้อความให้ได้ครบทุกช่องเท่าทีจ่ะท�าได้ 

 3.2  ตวัอย่�งของนกัศกึษ� 3 คน 

 ในทีน่ีข้อยกตวัอย่างข้อเขยีนของนกัศกึษา 3 คนเพือ่

ใช้ในการวเิคราะห์ประมวลผล คนที ่ 1 ต้องการเป็นล่าม 

คนที ่2 ต้องการเป็นนกัแสดง และ คนที ่3 ต้องการเป็นครู   

เหตผุลทีเ่ลอืก 3 คนนี ้เพราะเป็นนกัศกึษาทีพ่ยายามเขยีน

รายละเอยีดในทกุหวัข้อ และมคีวามพยายามทีจ่ะสือ่สาร

ด้วยถ้อยค�าทีเ่ข้าใจได้ง่าย สิง่ทีน่กัศกึษาทัง้ 3 คนนี ้มร่ีวม

กนัก็คอื สามารถถ่ายทอดทีม่า เหตผุลทีเ่ลือกทีจ่ะท�างาน

ต�ร�ง 7 ข้อมูลคำ�ชี้แจงแรงจูงใจในก�รสมัครง�น

เนื้อห�ที่เขียนในประวัติส่วนตัว จำ�นวน

1 ท�าไมจึงอยากจะท�างานนั้น 20

2 ท�าไมจึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น 11

3 (หากตนได้ท�างานนั้น) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือต่อสังคมอย่างไร 9

4 สิ่งที่ควรจะท�าจากนี้ไป 7

5 จากนี้ไป ตัวเองอยากจะท�าอะไรต่อไป (จากการท�างานนั้น) 3

6 ตัวเองท�าอะไรได้บ้าง 1

7 ตัวเองเป็นคนแบบไหน 0

นัน้ได้ แต่กย็งัไปไม่ถงึขัน้ทีจ่ะสามารถจนิตนาการถงึ  ภาพ

ของ ล่าม นกัแสดง หรอื คร ูในอุดมคต ิ จะเหน็ได้ว่ากลุม่

เป้าหมายยังมีกระบวนการคิดที่อยู่ในระดับความชอบ 

ความประทบัใจกบัอาชีพ  อย่างไรกต็าม การสะท้อนความ

รู ้สึกออกมาเพียงเท่านี้ยังไม่สามารถจะกระตุ ้นให้

มหาวิทยาลัยหรือบริษัทเกิดความเชื่อมั่นที่จะรับผู้นั้น

เข้าไปเรยีนหรอืไปฝึกงานได้   การจะสร้างความประทบัใจ 

ความมัน่ใจให้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้ จ�าเป็นต้องถ่ายทอดให้

เหน็ จดุแขง็ทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของตวัเองและต้องเป็น

สิง่ทีแ่ตกต่างไปจากคนอ่ืนด้วย

 ในการเขียนแรงจูงใจในการศึกษาต่อหรือฝึกงาน 

ก็เช่นกนั จะต้องบอกให้ได้ว่า ตวัเองต้องการเป็น ครูอะไร 

เป็นล่ามแบบไหน  เป็นนกัแสดงประเภทใด    และการจะตอบ

ค�าถามเหล่านี้ได้ จ�าเป็นจะต้องรู้จักตัวตนให้ดียิ่งขึ้น 

มีเป้าหมายทีชั่ดเจน และควรระบรุายละเอยีดแผนด�าเนนิ

งานทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่กล่ันออกมาจากภายในของตวัเรา

เองอย่างแท้จริงให้ได้  หากสามารถจินตนาการภาพได้

ชดัเจนมากเท่าใด กจ็ะท�าให้แผนชีวติทีว่างไว้ บงัเกดิผล

เป็นจรงิได้มากเท่านัน้  

4. สรุปและอภิปรายผล

 4.1 สภ�พปัจจุบันและแนวโน้มอ�ชีพของผู้รู้

ภ�ษ�ญ่ีปุน่

  มคีวามต้องการผู้รูภ้าษาญีปุ่น่ในประเทศญีปุ่น่เพิม่
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มากขึน้จากภาวะสังคมสงูวยัและนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่

ทีเ่ปิดรบัแรงงานต่างชาติ อาชพีทีผู่รู้ภ้าษาญีปุ่น่ชาวต่าง

ชาตทิ�า 3 ล�าดับแรก คอื นกัแปลและล่าม พนกังานขาย

และการตลาด และ ผูป้ระสานงานต่างประเทศ และทกัษะ

ทีจ่�าเป็น 3 ล�าดบัแรกส�าหรบันกัศกึษาสายศลิป์ คอื ทกัษะ

การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่นและความร่วมมือ 

ความต้องการของตลาดแรงงานกับความคาดหวังของ

นกัศกึษาผูรู้้ภาษาญีป่นุไม่ตรงกนั 

 4.2 กจิกรรมและปัญห�ของกจิกรรม

 กจิกรรมที ่1 “อนาคตของฉนัในวนัข้างหน้า” พบ

ว่าหัวข้อนีไ้ม่ค่อยถกูหยบิยกมาเป็นประเดน็สนทนาพดูคยุ

กนั นกัศกึษาชัน้ปี 1 และ 2 จงึกไ็ม่เคยได้คิดถงึสิง่เหล่านี้

อย่างจรงิจัง เวลาอยูก่บัเพือ่นก็ไม่ค่อยได้พดูคยุเกีย่วกบั

เรือ่งนี ้  ทัง้ ๆ ทีช่่วงเวลานีน่้าจะเป็นช่วงเวลาท่ีส�าคญัยิง่

ทีจ่ะได้คดิถงึเส้นทางอาชพีของตนเอง โดยทัว่ไปนกัศกึษา

จะเร่ิมต้นจากส่ิงทีช่ืน่ชอบอยูใ่นความสนใจ และเช่ือมโยง

สิง่นัน้เข้ากบัอนาคตของตนเอง และการทีถ่่ายทอดสิง่ทีต่น

คดิให้บคุคลอืน่ได้รบัรู้ กแ็สดงว่าเราสามารถสือ่สารตัวตน

ออกมาได้  จากการสงัเกตรายงานหน้าชัน้ 4 ครัง้ นกัศกึษา

จะค่อย ๆ วาดภาพอาชพีของตวัเองให้ชดัเจนข้ึน และใน

แต่ละกจิกรรม กไ็ด้ขบคดิ อภปิรายกับสมาชิกในกลุม่ และ 

พยายามแลกเปลีย่นข้อมลูร่วมกบัสมาชิกทกุคน  

 ผลสรุปท่ีได้คือ นกัศกึษาสามารถวาดภาพอนาคต

ของตนเองได้อย่างสนกุสนานโดยไม่เป็นการฝืนธรรมชาติ

จนเกินไป  จากท่ีคลมุเครือว่าจะต้องท�าอะไรเพือ่มุง่สู่เป้า

หมายในอนาคต กเ็ริม่สามารถเช่ือมโยงตนเองในปัจจุบนั 

กับภาพลักษณ์ของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตได้   

ความรู ้สึกที่เปลี่ยนแปลงน้ีสะท้อนให้เห็นในผลของ

แบบสอบถาม  อย่างไรก็ตามยงัคงมีประเดน็ท่ีเป็นปัญหา

อยูเ่ช่นกนั  กล่าวคอื  หากจะเช่ือมโยงสิง่ทีต่นชืน่ชอบหรอื

สนใจ เข้ากบัภาพลกัษณ์ในอนาคตของตนเองให้ได้อย่าง

แท้จริง  จ�าเป็นต้องเข้าใจถึงความส�าคญัของสงัคม ท่ีมต่ีอ

วถิชีวีติของตน และเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเองกบั

สงัคมให้เหน็ภาพชดัขึน้ สิง่นีจ้ะท�าได้ดียิง่ขึน้หากได้พดูคุย

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัผู้อืน่ เพือ่กระตุ้นความคดิ

ให้ตกผลึกมากขึน้  จึงจะรู้สกึตนได้ว่า ขณะนีต้วัเองควรจะ

ต้องท�าอะไรได้ชัดเจนยิง่ขึน้  ประเดน็เหล่านี ้เป็นกจิกรรม

ทีผู่ส้อนจ�าเป็นต้องน�าไปปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็น

กิจกรรมที่ก�าหนดแนวทางการออกแบบอาชีพและวิถี

ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งเมื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นนักศึกษาชั้น

ปีที่ 3 ปีที่ 4 จะต้องเผชิญ เช่น การไปศึกษาต่อ การไป

ฝึกงาน การเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเรียนรู้วิชาชีพ

เสริมและการหางานท�า จนกระทั่งการประกอบอาชีพ

หลังส�าเร็จการศึกษาด้วย 

 กจิกรรมที ่2 “ประวตัส่ิวนตวัเพือ่การวางแผนอาชพี

ในอนาคต” มจีดุมุ่งหมายเพือ่ให้นกัศึกษาเข้าใจความเป็น

ตวัตน เพือ่จะได้น�าสิง่นัน้มาเป็นจดุขายให้กบัตวัเอง  ขณะ

เดยีวกนักค็วรได้ค�านงึถึงฝ่ายทีร่บัตนเพือ่ไปศกึษาต่อหรอื

เพือ่ไปท�างานด้วย นักศกึษาเข้าใจความต้องการของตนเอง 

แต่ปัญหาทีพ่บในครัง้นีค้อื นกัศกึษาไม่สามารถวเิคราะห์

จดุแขง็ของตนเอง ไม่สามารถวางแผนด�าเนนิการทีจ่ะน�า

ตนเองไปสูจ่ดุหมายทีต้่องการได้ การจะเช่ือมโยงไปสูจ่ดุ

นัน้ได้ จ�าเป็นจะต้องดงึศักยภาพของตนเอง น�าส่ิงท่ีตวัเอง

ถนัดมาน�าเสนอให้เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนให้ได้  

และควรจะต้องแสดงตวัอย่างให้ชัดเจน ผู้สอนควรกระตุน้

ให้นกัศกึษาได้ขบคดิโดยกระเทาะเข้าไปในความเป็นตวัตน

ของตวัเองให้ได้มากท่ีสดุ   

 กจิกรรมการเขยีนประวตัตินเองนี ้จงึไม่ควรจะท�าเพยีง

ครัง้เดียวจบ หรอื ท�าเมือ่จะส�าเรจ็การศกึษา หากแต่จ�าเป็น

จะต้องกระตุน้ให้นกัศกึษาได้คดิให้ลกึซ้ึงมากยิง่ขึน้และเขียน

เป็นประจ�าทกุ ๆ ปีโดยเพิม่เตมิข้อมลูให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ ใน

กจิกรรมแต่ละครัง้ควรจะมคีวามต่อเนือ่งเพือ่ให้เกิดการ

ตระหนกัรูอ้ย่างแท้จรงิอนัจะน�าไปสู่การ “ปรบักระบวนการ

ทางความคดิทีม่ต่ีอวชิาชีพ” ตามที ่細川 (2017) กล่าวไว้ว่า 

การทีไ่ด้ขบคดิถงึตนเอง หรอื อาชพีของตน จะท�าให้มองเหน็

คณุค่าของการมชีวีติ และขณะเดียวกนักจ็ะสามารถเชือ่ม

โยงไปถึงการเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยเช่นกัน 
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5. ข้อเสนอแนะ

 1. จากนโยบายเปิดรบันกัศกึษาต่างชาต ิ และเปิด

รบัแรงงานต่างชาตขิองญีปุ่น่ และบณัฑติทีรู่ภ้าษาญีปุ่น่คอื

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นท่ีต้องการของผู้ประกอบการใน

ประเทศญีปุ่น่ สถานศึกษาจงึควรเร่งจดัระบบเตรยีมความ

พร้อมเพือ่สนบัสนนุการส่งนกัศึกษาไปศกึษาต่อ ฝึกงาน 

หรอืประกอบอาชพีในญีปุ่่น

 2. สถานศกึษาควรปรับแนวการสอนให้เกดิการส่ง

เสรมิกระบวนการคดิทีท่�าให้นกัศกึษาได้รูจ้กัตวัเองมากยิง่

ขึน้ และวางแผนพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นรปูธรรม

ชดัเจนขึน้ จากการได้ทบทวนอดตี ตระหนกัรูก้บัตวัเองใน

ปัจจุบัน และ วาดภาพตัวเองในอนาคต และได้พูดคุย

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยการได้พูดคุยอภิปรายร่วมกับ

บคุคลอืน่จะช่วยให้เข้าใจในตวัเองได้ลกึซ้ึงยิง่ขึน้  

 3. ผูส้อนจ�าเป็นต้องปรบับทบาทของตนเอง ไม่เน้น

การถ่ายทอดเน้ือหาในต�ารา หรอืให้ผูเ้รยีนจดจ�ารปูภาษา

ทีถ่กูต้องเท่านัน้ แต่จะต้องกระตุน้ให้นกัศกึษาใส่ใจในเรือ่ง

รอบตวั แบ่งปันข้อมลู เรยีนรูร่้วมกบัผูอ้ืน่ ตระหนักถงึการ

เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม โดยใช้กรอบแนวคดิแบบเตบิโต

และส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูเ้ชิงสถานการณ์ให้มากขึน้ 

 4. แนวทางการสร้างแผนพัฒนาตนเองของผู้รูภ้าษา

ญีปุ่น่ ควรสร้างเครือ่งมอืทดสอบประสทิธผิลของกิจกรรม

ต่าง ๆ โดยน�าไปประยกุต์ใช้กบักลุม่เป้าหมายทีม่ขีนาด

ใหญ่ขึน้ จงึควรมกีารศึกษาเชิงลึกต่อเน่ืองและน�าผลทีไ่ด้

ไปพัฒนาต่อไป
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