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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

ในญี่ปุ่นและเก�หลีใต้

ที่ท�าให้เกาหลีใต้ สามารถโลดแล่นอยู่ใน
เวทีการค้าโลกและอื่นๆ ได้ดีกว่า (เช่น 
เลขาธกิารสหประชาชาติ ก็เป็นชาวเกาหล)ี 
ในระยะหลังเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตที่

สูงกว่า ญี่ปุ ่น ประมาณ 2-3% ในขณะ
เดียวกัน ระดับมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
ของเกาหลีใต้นั้นยังสูงกว่าญี่ปุ่น คือ ค่า
เฉลี่ยการสอบ TOEIC ของเกาหลีใต้อยู่ที่ 
620 คะแนน ในขณะที่ ญี่ปุ่นอยู่ที่ 580 
คะแนน (ตัวเลขปี 2009) ทั้งๆ ที่ในปี 
1997 เกาหลีใต้และญี่ปุ ่นอยู่ในระดับ

คะแนนที่เท่ากันคือ 568 คะแนน 
จากการที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงกว่า ท�าให้

เกาหลีใต้มีบทบาทที่ชัดเจนในตลาดโลกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ซัมซุง 
ฮนุได แอลจ ียกัษ์ใหญ่ทางธรุกจิของเกาหลใีต้ พนกังานชาวเกาหลใีต้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนญี่ปุ่นมาก จึงมีค�าถามว่า ท�าไม
จึงสามารถท�าให้ ความสามารถของภาษาอังกฤษ “ที่ใช้การได้” เพิ่ม
ขึ้นได้ในเวลาอันสั้น มีเหตุผลหนึ่งคือ “การบังคับรู้ภาษาอังกฤษ” ของ
บริษัทนั่นเอง ในเกาหลีใต้ บริษัท เมื่อจะรับสมัครคนเข้าท�างาน จะมี
ความชดัเจนว่า ต้องมรีะดับคะแนน TOEIC ทีช่ดัเจน เป็นต้นว่า แอลจี 
หรือฮุนได ต้องได้อย่างต�่า 800 คะแนน ไม่เพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่
เท่านัน้ บรษิทัขนาดกลาง หรือเล็ก กต้็องมคีะแนนประมาณ 700-800 
คะแนน เป็นปกตธิรรมดา ส่วนญีปุ่น่เอง เพิง่จะเริม่มาไม่นานนกั บรษิทั
ยาทาเกดะและบรษิทัใหญ่ๆ ทัง้หลายเริม่น�าเอาระบบคะแนนนีเ้ข้ามา
ใช้ แต่ระดบัคะแนนกย็งัต�า่กว่าบรษิทัระดบัเดยีวกนัของเกาหลใีต้และ
จ�านวนบริษัทที่น�าเอาระบบนี้เข้ามาใช้ก็ยังน้อยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมี
ความชัดเจนในเรื่องนี้ ตัวอย่างระดับคะแนน TOEIC เปรียบเทียบ
ระหว่าง เกาหลีใต้กับญี่ปุ่น เช่น ซัมซุง ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้น
ไป คะแนน 920 แอลจี ฮุนได พนักงานเข้าใหม่ 800 คะแนน ส่วนของ
ญี่ปุ่น โนมุระโฮลดิ้ง (การเงิน) พนักงานฝ่ายต่างประเทศ 860 คะแนน 
First retailing (Uniqlo) พนักงานทุกคน 700 คะแนน ทาเกดะฟาร์- 

ภาษาอังกฤษ

โลก
เข้าสูย่คุโลกาภวิฒัน์มาพอสมควรแล้ว 
ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีมี

ความจ�าเป็นมากขึ้นและประเทศ-ไทยเอง ก�าลังเข้า
สู ่ AEC ด้วยแล้ว ความส�าคัญของภาษาอังกฤษ
ส�าหรับคนไทยจงึมีเพิม่มากขึน้ จงึมนีโยบายพฒันาให้คนไทยได้ศึกษา
ภาษาอังกฤษให้เก่งข้ึนกันขนานใหญ่ หันไปมองประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชียและโลก
และมอีทิธพิลต่อเศรษฐกจิของไทยเป็นอย่างมาก ทัง้ 2 ประเทศ ถือว่า 
ถ้าเป็นเร่ืองภาษาญ่ีปุ่นแล้ว จัดว่าเป็นประเทศล้าหลังเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยกัน นั่นเป็นช่วงของปี 1990  แต่บัดนี้ เป็นที่
ประจักษ์แล้วว่า เกาหลีก้าวรุดหน้ากว่าญี่ปุ่นไปหลายขุม เป็นเหตุผล
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มาซี พนักงานเข้าใหม่ 730 คะแนน ซูมิโตโมเทรดดิ้ง พนักงานเลื่อนขั้น
ปีที่ 11  730 คะแนน Rakuten (Software) เมื่อเลื่อนขั้นเป็นพนักงาน
ระดับสูง  750 คะแนน โซนี่ พนักงานทุกคน 650 คะแนน 

การเน้นใน TOEIC นั้น ไม่เพียงแต่เน้นการอ่านการฟังเท่านั้น 
แต่ยังเน้นการพูดอีกด้วย ในบริษัทเกาหลีใต้เอง จึงได้มีการบังคับให้
ต้อง มี “TOEIC speaking test” อีกด้วย เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้
ภาษาอังกฤษที่ดี แต่พูดไม่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้น จึงมีบริษัท
เกาหลีใต้กว่า 900 บริษัทน�าเอาระบบนี้เข้าไปใช้ มีตัวเลขที่น่าตกใจ
คือ ในปี 2010 ภายในประเทศเกาหลีใต้มีคนไปสอบ speaking test 
ถึง 2 แสนคน และในปี 2011 เพิ่มขึ้นถึง 2.5 แสนคน แต่ในญี่ปุ่นเอง 
ระบบนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันเลย แต่ละปีมีผู้เข้าสอบประมาณ 8,500  
คนเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีจิตส�านึกของ ความส�าคัญของการพูด
ภาษาองักฤษ แต่ยงัมคีวามแตกต่างกันมาก ระหว่างญีปุ่น่กับเกาหลใีต้ 
ทั้งนี้ในเกาหลีใต้เอง อัตราการได้ท�างานมีอยู่ในระดับ 50% กว่าๆ 
เท่านัน้ ดงัน้ัน ถ้าไม่มคีวามสามารถภาษาองักฤษ ก็ไม่สามารถแข่งขนั
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ในสังคมได้และยิ่ง เมื่อหลังเข้าท�างานแล้ว ผู ้ที่จะได้รับการปรับ
ต�าแหน่งเป็นระดับส่วน ระดับฝ่าย จะต้องมีคะแนนถึง 920 คะแนน 
(ซัมซุง) ด้วยแล้ว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีความช�านาญ จึงเป็น 
สิ่งจ�าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ปัจจุบันนี้ มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเกาหลีใต้ มาเปิด
สาขาอยู่ในญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมากกว่า 200 แห่ง ซึ่งน่าจะท�าให้ญ่ีปุ่น
เองหนัมาสนใจทางด้านนีม้ากขึน้ ว่าการท�าธรุกิจในยุค globalization 
นี้ ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญ และจ�าเป็นก็ตาม แต่ธุรกิจญี่ปุ่นส่วน
ใหญ่ ยังพยายามพึง่พาตลาดภายในประเทศอยู่ ก็ไม่ได้ให้ความสนใจ
เรื่องนี้อย่างจริงจังมากนักและยังทระนงว่า ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีของญี่ปุ ่นยังสูงอยู ่ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง แต่การน�าเอา
เทคโนโลยีไปขายต่างประเทศก็เป็นหนทางรอดของญี่ปุ่นอีกหนทาง
หนึ่ง  

การสร้างสรรค์บคุลากรทีม่คีวามรูภ้าษาองักฤษทีใ่ช้การได้นัน้ 
จะท�าได้หรือไม่ได้อยู่ที่บทบาทของบริษัทที่ต้องการฟื้นเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น ถ้าหากบริษัทต้ังเป้าว่าต้องการบุคลากรประเภทใดก็จะท�าให้
มหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัการศกึษาต้องสร้างบคุลากรให้ได้ตามความ
ต้องการนัน้ๆ ดังตัวอย่างทีเ่หน็ได้ชดัในเกาหลีใต้ว่า เจตจ�านงของภาค
ธุรกิจจะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ
ประเทศโดยมวลรวม  

ในปัจจบุนับรษิทัใหญ่ๆ ทีเ่กิดมาใหม่ๆ ในญีปุ่น่อย่าง Rakuten 
(Software) หรอื First retailing (Uniqlo) ได้ให้ความส�าคญัแก่ภาษา
อังกฤษเพิม่มากขึน้ ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยทีส่ร้างบคุลากรทีต้่อง
สนองความต้องการของบรษิทัธรุกจิกเ็ริม่มเีพิม่มากขึน้ มกีารเรยีนวิชา
เฉพาะต่างๆ ด้วยภาษาองักฤษมากขึน้ ไม่เพยีงแต่ในเรือ่งการสนทนา
เท่านัน้ แต่ยงัเป็นภาษาองักฤษทีใ่ช้งานในทกุระดบัได้ 

      
     


