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ตัง้
แต่เมื่อต้นปีนี้  ประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู ่ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว เมื่อ

พูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรามักจะนึกถึงศักยภาพในการ
แข่งขันระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันไทยเรา
ถอืว่ายงัมจีดุแขง็ท่ีค่อนข้างเหน็ได้ชดั โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีแรงงานมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ ท�าให้ไทยยังคงครอง
แชมป์ฐานการผลติรถยนต์ และเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นอนัดับหนึง่
ในอาเซียน แต่ประเทศอย่างอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย  
ซึ่งมีความได้เปรียบด้านอื่นๆ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน และ 
โลจิสติกส์ ก็ก�าลังรอจังหวะที่จะกวดแซงหน้าชนิดหายใจรดต้นคอ  
จึงไม่แน่ว่าไทยจะยังรักษาต�าแหน่งนี้ไว้ได้อีกนานแค่ไหน

ดงันัน้ภาคอตุสาหกรรมของไทยจงึต้องเร่งเดนิหน้า พฒันา
ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ล�้าหน้ากว่าทีเ่ป็นอยู ่และหนึง่ใน
ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้เรือ่งนีเ้ป็นจรงิได้ กค็อืแรงงานหรอืบคุลากร
ทีอ่ยูใ่นภาคการผลติทัง้หลาย แม้ว่าทีผ่่านมาผูป้ระกอบการส่วนมาก
ตระหนกัถงึเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีจงึพยายามยกระดบัความสามารถ และ
คุณภาพของบุคลากร ด้วยการจัดฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหาร
จดัการ และการควบคมุคณุภาพ เช่น กจิกรรม 5ส, ไคเซน็, TPM, QCC 
เป็นต้น

แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 
เพราะการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีท�าอยู่ เป็นการจัดการโดยฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีความเข้าใจลักษณะงานในภาคปฏิบัติ ว่ามี
ความแตกต่างจากงานในส�านักงานทั่วไปมาก ผลที่ได้จึงเป็นการจัด
ฝึกอบรมแบบท�าตามๆ	 กัน	ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ	
เป็นการให้ความรู้แบบแยกส่วน	และขาดการส่งเสริมให้น�าไปใช้จริง 
อีกทั้งไม่มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน 
สุดท้ายจึงไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งจากตัวพนักงานเอง และผู้
เกี่ยวข้อง 

หากคุณเองกอ็ยูใ่นแวดวงโรงงานหรอืสถานประกอบการ และ
ก�าลังประสบปัญหากับแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
เช่นนี ้ขอแนะน�าให้ลองน�าประสบการณ์จรงิของคุณ Toshimichi Hata 
ที่เขียนไว้ในหนังสือ “การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozu-
kuri” ไปปรับใช้ดู  

หนังสือเล่มนี้ อธิบายวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีหน้า
งานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และ
แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นล�าดับขั้น ตลอดจนการปลูกฝังจิตส�านึก
ของคนท�างานท่ีหน้างาน ต้ังแต่ระดับพนักงานใหม่ จนพัฒนาขึ้น
มาเป็นหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และผู้จัดการแผนก 

ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับคน
ท�างานแต่ละระดับ รวมถึงการบ่มเพาะให้มีจิตวิญญาณที่ค�านึงถึง
คุณภาพ ความปลอดภัย และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
พื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Monozukuri 
(โมโนซคุรุ)ิ” ซึง่ใส่ใจในทกุกระบวนการผลติตัง้แต่การออกแบบจนถงึ
หลังการขาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้า 
อนัเป็นจดุแขง็ทีท่�าให้บรษิทัผูผ้ลติของญีปุ่น่มคีวามสามารถสงูในการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีส�าหรับสถานประกอบ
การไทย ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพิ่มอัตราการ
ผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล ท�าให้มีศักยภาพหนี
ห่างคูแ่ข่งทัง้ภายใน และภายนอกประเทศในสถานการณ์ทีต้่องเผชิญ
กับความท้าทายหลายด้านได้เป็นอย่างดี TPA
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สวัสดี
เพือ่นๆ นกัอ่านชาว TPA 
News ทกุคนครบั ทกุวนั

นีเ้ราเรียนภาษาญ่ีปุน่กันแบบทีม่คีรผููส้อน
เป็นหลักในการเรียนรู้ ซึ่งเอาเข้าจริงอาจ
จะไม่ใช่ทางออกท่ีดีที่สุดเสมอไป จริงอยู่
ที่การถูกป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้อย่าง
สม�่าเสมอช่วยให้ได ้ความรู ้ที่ถูกต้อง  
ไม่ผิดเพี้ยน แต่ความสมบูรณ์แบบใน
ลักษณะนี้ท�าให้เราไม่กล้าท่ีจะเอาความรู้ท่ีได้ไปใช้งานจริงๆ ใน
โลกกว้างนอกห้องเรียน เพราะกลัวจะใช้ผิด...และการเรียนใน
ลกัษณะนีเ้น้นการจดจ�า (ไปสอบ) มากกว่าทกัษะอืน่ๆ พอจ�ามากๆ 
เข้ากล็มืมากตามไปด้วยตามวฏัจกัร ผูส้อน และผูเ้ขยีนต�าราเรยีน
จึงต้องหาวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาในจุดนี้ เพื่อให้การเรียนมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซึ่งหนังสือเล่มที่ก�าลังจะน�าเสนอต่อไปนี้ช่วย 
เติมเต็มได้เป็นอย่างดี

การศึกษาด้วยวิธีข้างต้นไม่ได้เป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพ
แต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะไม่ใช่ “ค�าตอบ” ที่แท้จริงที่จะมาช่วย
แก้ปัญหาการเรียนภาษาแต่น�าไปใช้ไม่ได้ของผูเ้รยีนในยคุปัจจบุนั
นี้ได้ NEJ เทคนิคเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่ เป็นหนังสือ
เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยเทคนิคใหม่ (ใหม่ในที่นี้ คือ แตกต่าง
จากการเรียนในรูปแบบเดมิๆ ทีใ่ช้จรงิได้บ้างไม่ได้บ้าง) มแีนวคดิ
หลกัคอื “ผูเ้รยีนมบีทบาทส�าคญัทีส่ดุในการเรยีนภาษาญีปุ่น่” เน้น
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ท้ังฟัง พูด อ่าน และเขียน และพยายามให้ผู้เรียน
ศึกษา ค้นคว้า และท�าความเข้าใจด้วยตัวเองโดยเลียนแบบจาก
ตวัอย่าง แล้วประยกุต์ใช้ความรูท่ี้ได้มาจากการเรยีนในแต่ละ Unit 
ซึ่งแบ่งเป็น Section ต่างๆ เช่น เรื่องเล่าตัวละคร ท่ีเป็นเหมือน
ข้อความต้นแบบส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้ ตัวละครในเล่มจะ
พดูคยุกนัตามหวัข้อในแต่ละ Unit อย่างการแนะน�าตวั การพดูถงึ
ตัวเอง ครอบครัว สิ่งที่อยากท�า การแนะน�า ชักชวน ฯลฯ หรือใน 
Section เขียนเรียงความ เป็นการใช้ความรู้จากการศึกษา เรื่อง
เล่าตัวละคร มาเป็นตัวอย่างเพื่อเขียนเรื่องราวตามหัวข้อในแบบ
ของตัวผู ้ เ รียนเอง ขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู ้ค�าศัพท์และ
ไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ เมือ่ศกึษาหนงัสอืเล่มนีจ้นจบ ผูเ้รยีนจะ
สามารถบอกเล่าเร่ืองราวของตัวเองในประเด็นต่างๆ ได้ และยัง
ได้เรยีนรูอ้กัษรคนัจิท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการสอบวดัระดบัความรูภ้าษา
ญี่ปุ่นระดับ N4 ไปพร้อมกันด้วย
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ภาษาญีปุ่น่แนวใหม่

ไวยากรณ์ และรูปประโยคอาจเป็นเรื่องที่ส�าคัญรอง 
ลงมาเมื่อเทียบกับการสนทนา และการน�าไปใช้จริง สิ่งนี้เองที่จะ
ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถพดูคุยได้อย่างมัน่ใจมากย่ิงขึน้ และนอกจาก
จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นต�าราเรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังสามารถใช้
ศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ถ้าจะให้แนะน�า
จากใจเลยคือว่า หนงัสือเล่มนีอ้าจไม่เหมาะกับคนทีข่าดแรงจงูใจ
ในการเรยีน หรอืไม่ขวนขวายเรยีนรูด้้วยตนเองสกัเท่าไร ซึง่นีก่ค็อื
ความ “ใหม่” ที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกนั่นเอง เพราะถ้าจะ
รอความรู ้จากครูผู ้สอนอย่างเดียวก็จะไม่พ้นจากวังวนเดิมๆ  
ผลลัพธ์เดิมๆ หากเพื่อนๆ อ่านบทความนี้แล้วคิดว่า NEJ เทคนิค
เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่ นั้นใช่ส�าหรับตัวเองละก็ ขอ
แนะน�าเป็นอย่างยิ่งเลยครับ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า J


