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ด้วย
ความมุง่มัน่ของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) ทีต้่องการ
พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ เติบโตควบคู่

ไปกับความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
อุตสาหกรรม ด้วยบรกิารหลักสูตรทีห่ลายหลากทัง้หลักสูตรการฝึกอบรม หลกัสตูร
การสอนภาษาที่มีทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี จีน และไทย เป็นเวลาเกือบ 40 
ปีแล้ว ที ่ส.ส.ท. ได้อยูคู่่กบัภาคอตุสาหกรรมและร่วมเติบโตไปพร้อมกบัภาคธรุกจิ 
อตุสาหกรรม หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างๆ ซึง่ได้รบัการยอมรบัและความ
เชื่อมั่นจากหลากหลายหน่วยงาน 

YIC-AP (Yazaki International Corporation Asia Pacific) เป็น
หนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทไทยยาซากิ  โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิต

สายไฟฟ้า wire harness ซึง่เป็นกลุม่ของสายไฟทีใ่ช้ส่งกระแสไฟฟ้า 
และสญัญาณผ่านรถยนต์ โดยด�าเนนิงานทางด้านการออกแบบ

พฒันาร่วมกบับรษิทัผูผ้ลติรถยนต์เพือ่ออกแบบพฒันาสายไฟ
รถยนต์ มิเตอร์รถยนต์ รวมถึง อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์ 

ดังนัน้ ธุรกจิของ YIC-AP (Yazaki International Corpora-
tion Asia Pacific) คือ การสร้างวิศวกรทางด้าน R&D 

ท�าหน้าที่ในการพัฒนาและวิจัย ดังนั้น วิศวกรจาก 
ที่นี่จะต้องได้รับการอบรมทั้งทางด้านภาษา 
และเทคนคิ เพือ่ให้พร้อมทีจ่ะไปท�างานควบคูก่บั 
ผู้ผลิตรถยนต์ได้ 

และด้วยความต้องการพฒันาบุคลากร ที่
ต้องการสร้างให้วศิวกรมคีวามแขง็แกร่งทางด้าน
ภาษาญ่ีปุ่น YIC-AP จึงได้มีการส่งพนักงานเข้า

YIC-AP
ทำางานควบคู่กับผู้ผลิตรถยนต์ภาษาและเทคนิค
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ใหญ่ คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมาเกือบครึ่งชีวิต ดังนั้น หลังจากเรียน
ภาษาญี่ปุ่น 8 เดือน วิศวกรต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับหัวหน้า
งานได้ 

“ซึ่งจากการประเมินผลนี้ YIC-AP ให้ความน่าเชื่อถือในสินค้า
และบริการของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. มากกว่า 90% ดู
จากการใช้งานได้จรงิของวศิวกรทีเ่รยีนจบออกมาแต่ละรุน่” คณุนวรตัน์
กล่าว

คุณนวรัตน์ กล่าวเสริมว่า ส�าหรับ YIC-AP ในอนาคตมีการ
วางแผนส่งวิศวกรไปเรียนรู้งานที่ประเทศญ่ีปุ่น แต่ยังไม่ทราบจ�านวน
แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการที่บริษัทแม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึง
ได้มกีารเตรยีมความพร้อมวศิวกรไทยไว้ล่วงหน้า ทัง้ในด้านภาษาและ
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกร เพื่อว่าเมื่อบริษัทแม่ส่งความต้องการ
กลับมาจะได้ส่งวิศวกรไปได้ทันที

ทัง้นีบ้ริษัทยานยนต์ใหญ่ๆ ในประเทศญีปุ่น่ เช่น โตโยต้า นสิสนั 
ได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทยหมดแล้ว ดังนั้น ความคาด-
หมายเบื้องต้นของบริษัทเหล่านี้ คือ ต้องมีวิศวกรที่สามารถสื่อสารกับ
เขาได้ โดยเฉพาะในบริษัทมีวิศวกร R&D ประมาณ 100-200 คน 
ดังนั้น การใช้ล่ามคงไม่สามารถสนับสนุนการท�างานได้ทั้งหมด การ
เรียนภาษาญี่ปุ่นและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถสนับสนุน
งานของวิศวกรเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ YIC-AP ก�าลัง
เตรียมความพร้อม และในอนาคตทาง YIC-AP มีแผนขยายโรงงานไป
ในประเทศกมัพชูา จงึมคีวามต้องการภาษาอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ เพือ่รองรบั
การขยายตัวในอนาคต 

และด้วยความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ YIC-AP มีต่อ 
ส.ส.ท. มาถึง 8 ปี ก่อนจะจบบทสนทนาในครั้งนี้ คุณนวรัตน์ กล่าวถึง 
โอกาสที่ ส.ส.ท. จะครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2556 ทางบริษัท YIC-AP 
ขอให้ ส.ส.ท. ยังคงมาตรฐานการบริการและสินค้าไว้ กับการปรับตัว
เข้ากับลูกค้าที่มีธุรกิจเฉพาะ หรือมีความแตกต่างกว่าที่อื่น หวังว่าเรา
คงจะใช้บรกิารไปเรือ่ยๆ และพฒันางานร่วมกนัในส่วนของผูใ้ช้บรกิาร
และผู้รับบริการเอง

รับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานท่ีทาง YIC-AP เลือก
นั่นคือ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

คุณนวรัตน์ มหาธนกุล ผู้ช�านาญการเฉพาะด้านการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล แผนกพฒันาทรพัยากรบคุคล ฝ่ายฝึกอบรม กล่าวว่า 
YIC-AP รู้จักและมาใช้สินค้าและบริการที่ ส.ส.ท. จากการแนะน�าของ
น้องๆ วิศวกรที่เข้ามาท�างาน เนื่องจากส่วนใหญ่เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่น
จาก ส.ส.ท. ก่อนที่จะมาท�างานที่ YIC-AP ดังนั้น ส.ส.ท. จึงเป็นเป้า
หมายในการที่จะเข้าไปจัดหลักสูตรภาษาญี่ปุ ่นต่อยอดที่นี่ ด้วย
มาตรฐานของหลกัสตูร การได้รบัการรบัรองเมือ่จบหลกัสตูร รวมทัง้งบ
ประมาณในการพัฒนาบุคลากรของ YIC-AP ก็ลงตัวพอดี

“เหตุผลในการเลอืกใช้บรกิารของโรงเรยีนภาษาและวฒันธรรม 
ส.ส.ท. เพราะ ส.ส.ท.สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ ทั้งในด้าน
หลักสูตร เวลา อาจารย์ผู้สอนและงบประมาณ ซึ่งสถาบันฯ อื่นไม่
สามารถท�าได้เหมือนกับ ส.ส.ท. โดยมีการจัดคลาสเรียนเพิ่มเติมให้
ส�าหรับพนักงานในกลุ่มที่ประสบปัญหาด้านการเรียนภาษา”

คุณนวรัตน์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ทาง 
YIC-AP ส่งพนักงานมาอบรม ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรประเภท Group 
Course ซึ่งหลักสูตรจะให้ทาง ส.ส.ท. ออกแบบตรงตามความต้องการ
ของบริษัทแม่ที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยให้ความส�าคัญท้ัง Grammar และ 
Conversation รวมทัง้ศพัท์เทคนคิต่างๆ ส�าหรบัวศิวกร เพือ่ให้สามารถ
อ่านแบบ Drawing ทางด้านไฟฟ้าและเครือ่งกลได้และสามารถสือ่สาร
กบัเจ้านายญีปุ่น่ได้เป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนักเ็ข้าใจวฒันธรรมและการ
ท�างานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อีกด้วย 

หลังจากทีไ่ด้ส่งบคุลากร มาเรยีน หรอือบรมด้านภาษาเพิม่เตมิ
แล้ว คณุนวรตัน์ เล่าว่า YIC-AP ได้มกีารวดัและประเมนิผลว่าบคุลากร
โดยดูจาก 

1. การท�างานของวิศวกรที่ได้รับการอบรมร่วมกับชาวญี่ปุ่น 
และดจูากผลสอบผ่าน 90% ของบคุลากรทัง้หมดทีส่่งเข้าเรยีน ซึง่บรษิทั
ยอมรับได้และเป็น Requirement ของบริษัทลูกค้าที่ทางบริษัทจะต้อง
ส่งวิศวกรไปท�างานด้วยและ ส.ส.ท. ยังมีบริการ Review ให้อีกเช่นกัน

2. ดูจากการน�ามาใช้งานในส�านักงานเนื่องจากวิศวกรส่วน


