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UNIT 0 เอาละ มาเริ่มกันเถอะ

เปาหมายของ UNIT 0
・รูจักวิธีการใชแบบเรียน
・รูจักวิธีการและจุดประสงคของการประเมินตนเอง

STEP 1 ยินดีที่ไดรูจัก!

Nguyen
Linlin

Lim

Linlin, Nguyen และ Lim เปนเพื่อนในกลุมหางานรวมกันซึ่งรูจักกันที่ Asian Human Resource จากนี้เปนตนไป
พวกเขาจะมาเรียนพื้นฐานของ 就職活動＝就活:シュウカツ(การหางาน) ในญี่ปุนไปพรอมกับทุกคน ขอความกรุณา
ดวยนะครับ
ยินดีที่ไดรูจักคะ ฉัน Linlin คะ มาจากเมืองเชินยางประเทศจีน เรียนเอกสังคมศาสตรในมหาวิทยาลัยคะ ออปนี้
อายุ 24 ปคะ ฉันมีเพื่อนคนญี่ปุนเปนจํานวนมาก รูจักวัฒนธรรมของญี่ปุนพอสมควรจึงคิดวานาจะไดรับเขาทํางานเร็ว แต
เกี่ยวกับการหางานยังไมรูวาจะทําอยางไรดี พอจบแลวอยากจะทํางานในบริษัทชั้นนําอยางเปนจริงเปนจังคะ ขอความ
กรุณาดวยนะคะ!
ผม Nguyen ครับ มาจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามครับ ตอนนี้อายุ 28 ปแลว เรียนระดับปริญญาโท สาขาเอก
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมกับการออกแบบผังเมือง ในอนาคตตั้งใจจะกลับไปเวียดนาม อุทิศตนเพื่อการรักษาทัศนียภาพของ
หมูบานและเมืองขนาดเล็กเอาไวครับ แตกอนอื่นอยากจะสั่งสมประสบการณในประเทศญี่ปุน ผมยังไมมั่นใจใน
ความสามารถทางภาษาญี่ปุนของตัวเองสักเทาไรจึงรูสึกเปนกังวล แตก็จะพยายามเพื่อจะไดเขาทํางานในบริษัทที่ดีๆ ครับ
ผม Lim ครับ อายุ 33 ปมาจากเมืองปูซานประเทศเกาหลี ผมเคยทํางานดานการขายในบริษัทประกันที่เกาหลีและ
เคยไดรับรางวัลยอดขายสูงสุด แตเนื่องจากจบชั้นมัธยมปลายเลื่อนขั้นไดยากผมจึงตัดสินใจเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย
เหตุผลที่มาญี่ปุนหรือครับ? เพราะผมทนนั่งเรียนกับนักเรียนคนอื่นที่อายุนอยกวาตัวเองถึง 10 ปในเกาหลีไมได และมี
พี่สาวอยูที่ญี่ปุน จึงตัดสินใจมาเรียนตอที่ญี่ปุนครับ

เพื่อนๆ ทุกคน มาดูการหางานไปพรอมกันพวกเรานะครับ/คะ
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STEP 2 ลําดับเนื้อหาของแบบเรียน
แบบเรียนนี้ จัดทําขึ้นสําหรับการเรียนรูดวยตัวเอง เริ่มจาก UNIT 0ไปถึง UNIT 13 มีทั้งหมด 14ยูนิต ใน 1ยูนิตมี
ประมาณ 4 หนา
เทียบแลวงายกวาการเรียนในมหาวิทยาลัยนะ ใชแปบเดียวก็นาจะจบแลว!
จริงดวย ถาอานเฉยๆ แค 15~20 นาทีก็นาจะอานได
ผมอานตัวอักษรคันจิไมคอยได ทาทางจะตองใชเวลานานหนอย

เตรียมตัวหางาน
UNIT1 Orientation(1)
UNIT2 Orientation(2)
UNIT3 แผนของผม

ความรูพนื ฐาน
UNIT4 ความสามารถพื้นฐานของผูท ํางาน
UNIT5 มาหาจุดขายของตัวเองกันเถอะ
UNIT6 การวิจัยวงการธุรกิจ-บริษัท(1)
UNIT7 การวิจัยวงการธุรกิจ-บริษัท(2)
UNIT8 ภาษาสุภาพ

วิธีการหางาน
UNIT9 ขอควรระวังในการฝกงาน
UNIT10 วิธกี าร Entryไปจนถึงการตัดสิน
วาจางอยางไมเปนทางการ
UNIT11 ภาษาญี่ปุนใน Entry Sheet
UNIT12 การสัมมนาเพื่อการสัมภาษณ(1)
UNIT13 การสัมมนาการสัมภาษาณ(2)

STEP 3 การประเมินตนเอง~การสมดุลความสามารถที่จําเปนในการหางานคือ
พอเรียนตามลําพังคนเดียว ก็มักจักรูสึกขี้เกียจและเลิกทําไปกลางคันใชไหม แตนี่ไหนๆก็มีโอกาสแลว อาจารยอยากจะ
ขอใหทําไปตามแผนจนจบ
นั่นนะซิ ฉันเปนคนที่มีนิสัยเบื่องาย รูสึกกังวลเหมือนกัน จะทําอยางไรดีคะ?
เพื่อที่จะเรียนตอเนื่องไปนั้น ตองรูถึงจุดที่ตัวเองทําไดและทําไมไดเอาไวกอน และหากมีเพื่อนที่คอยชวยเหลือกันอยูก็
เพอรแฟคแลว
พวกผมจะคอยชวยนะ ไมตองเปนหวง
แลวจะรูวา ไดอยางไรวา อะไรคือจุดที่ทําไมได?
ในแบบเรียนมีตารางประเมินตนเองแนบเอาไวใหหาการหาจุดทําไมไดดังกลาว ตารางประเมินนี้สิ่งที่เอาไวดูความ
สมดุลของความสามารถที่จําเปนในการหางาน ความสามารถที่จาํ เปนในการหางานในญี่ปุนของชาวตางชาติ ไดแก
ความสามารถทางภาษาญี่ปุน, ความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน, ความสามารถเฉพาะทาง และความสามารถในการเรียนรูดวย
ตัวเอง ทั้งนี้ใหประเมินตนเองไปที่ละหัวขอตามที่ลําดับขั้นของแบบเรียนสําหรับเรียนดวยตัวเองนี้
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ในทายที่สุดเมื่อทําการประเมินครบทุกหัวขอ ก็จะสามารถดูความสมดุลโดยรวมได

ความสามารถในการ
เรียนรูดวยตัวเองเปน
ความสามารถที่ไป
กระตุนและการทําให
เกิดความสามารถอื่นอีก
3 อยาง

ความสามารถทางภาษาญี่ปุน

ความสามารถที่จําเปนของ
บุคลากรชาวตางชาติ

ความสามารถเฉพาะทาง
ความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน
ความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเอง

เปนอยางนี้เอง นอกจากความสามารถทางภาษาญี่ปุนแลวยังตองมีความสามารถเฉพาะทาง แลวก็ความสามารถ
พื้นฐานของผูทํางานและความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเองเหรอ
พอดูแลว ก็จะสามารถวิเคราะหดวยตัวเองไดใชไหมครับ
ใชแลว หากรูความสมดุลนี้แลว ก็ยังจะทําใหสามารถวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย นอกจากนี้
เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาและความหมายของความสามารถแตละตัว ตอนทายของแตละยูนิตที่เกี่ยวของก็ไดเตรียมตาราง
ประเมินตนเองของแตละความสามารถเอาไวดวย
การประเมินตนเอง 2
ความสามารถพื้นฐานของผู
ทํางาน

การประเมินตนเอง 1
ความสามารถทางภาษาญี่ปุน

UNIT6-7
การวิจัยวงการธุรกิจ/บริษทั

UNIT4-5
ความสามารถพื้นของผู
ทํางาน

การประเมินตนเอง 4
ความสามารถในการเรียนรู
ดวยตัวเอง

UNIT8-13
จบยูนิตทั้งหมด
การประเมินตนเอง 2
ความสามารถเฉพาะทาง

การประเมินตนเอง 5
สรุป

เอ! จูๆ ก็เช็คภาษาญี่ปุนเหรอครับ ไมมั่นใจในตัวเองเลย
นี่ไมใชการสอบ แตเปนการเขียนสมดุลความสามารถออกมาเปนผังภูมิ เพื่อทําใหรูถึงจุดแข็ง, จุดออนของตน
ดังนั้นกอนอื่น ขอใหทําการทบทวนภาษาญี่ปุนของตัวเองในมุมมองที่ของความสามารถทางภาษาญี่ปุนเพื่อการหางาน เอา
ละ มาเริ่มลองทํากันเถอะ
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◆การประเมินตนเอง 1: ความสามารถทางภาษาญี่ปุน~ลองประเมินความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุนของตัวเองดวยตัวเองดู

5:ทําไดเทากับชาวญี่ปุน 4:ทําไดพอสมควร 3:ไมมั่นคงขึ้นอยูกับหัวขอและสภาพการณ 2:ทําไมคอยได 1:แทบไมได
คะแนนที่ประเมิน
●ความสามารถทางภาษาญี่ปุน
ตัวเอง
1 สามารถอานจับใจความเนื้อหาของเอกสารเฉพาะทางได
5-4-3-2-1
2 โทรศัพท-อานเอกสารหรือเมลติดตอแลวทําความเขาใจความหมายไดอยางรวดเร็ว
5-4-3-2-1
3

สามารถจับเนื้อหาของเอกสารที่แจกจายที่ประชุมเปนตนได ณ ที่นั้น

5-4-3-2-1

4

ฟงเนื้อหาของการพรีเซ็นเตชั่นเฉพาะทางแลวสามารถทําความเขาใจได

5-4-3-2-1

5

สามารถทําความเขาใจบทสนทนาในชีวิตประจําวันที่รวดเร็วของคนญี่ปุนดวยกันเองได

5-4-3-2-1

6

เขาใจถึงความแตกตางของ uchi กับ soto และสามารถแยกแยะการใชภาษาสุภาพไดอยางถูกตอง

5-4-3-2-1

7

สามารถเขียนประวัติการศึกษา, ใบแจงราคาสินคา(invoice)ได

5-4-3-2-1

8

สามารถพรีเซ็นเตชั่นเรื่องที่เกี่ยวของกับงานเฉพาะทางได

5-4-3-2-1

9

สามารถแสดงความคิดและความเห็นของตัวเองไดอยางถูกตอง

5-4-3-2-1

10

สามารถรวบรวมและรายงานสภาพการณของประเทศแมเกี่ยวกับสาขาเฉพาะทางดวยภาษาญี่ปุนได

5-4-3-2-1

คะแนนรวม (

)

เปนอยางไรบาง หากจะหางานในบริษัทญี่ปุน คะแนนรวมใน( )ภายนอกตารางนั้นก็ควรจะตองไดไมต่ํากวา 40
คะแนน คนที่ไดต่ํากวานั้น ตองพยายามเรียนภาษาญี่ปุนนะครับ อีกทั้งในขอ (1-5) สวนบนตารางที่พื้นหลังเปนสีเทานั้น
เปนความสามารถทางภาษาญี่ปุนในการรับขอมูล สวนดานลางที่พื้นหลังเปนสีขาวขอ (6-10) นั้นเขาขายการสงขอมูล เมื่อ
แยกคะแนนออกมาดูเปนสวนๆ ก็จะทําใหรูไดวาความสามารถทางภาษาญี่ปุนโอนเอียงไปทางดานใดดานหนึ่งหรือไม
Linlin
รับขอมูล 21
สงขอมูล 17
38
รวม

Nguyen
รับขอมูล 15
สงขอมูล 12
27
รวม

Lim
รับขอมูล 22
สงขอมูล 23
45
รวม

คุณ
รับขอมูล
สงขอมูล
รวม

การประเมิน☞ เขียนคะแนนของตัวเองลงในตารางของ STEP 1 ในหนา 72
อยางนี้นี่เอง กรณีของฉัน โดยรวมแลวได 38 คะแนน ต่ําไปหนอย คิดวาตัวเองพูดเกงแลว แตยังใชภาษาสุภาพ
และพรีเซ็นทในอยางเปนทางการไมคอยถนัดเทาไหร
โอ! ผมได 45 คะแนน ถือวาภาษาญี่ปุนผานแลว แตก็ยังขาดความมั่นใจในการอานเอกสารอยางเปนทางการ
และยังตองกลับไปทบทวนการใชภาษาสุภาพดวย
สวนผมยังใชไมได อานเอกสารเฉพาะทางที่เปนภาษาญี่ปุนไมคอยได ตองเรียนภาษาญี่ปุนทุกวันแลว
Self Check!
□เขาใจเรื่องของตัวคาเร็คเตอรหลักแลว
□เขาใจขัน้ ตอนการใชแบบเรียน
□สามารถประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุนดวยตัวเองได
-6-

แบบฝกหัดเพื่อการหางาน<<เอกสารสําหรับเรียนดวยตัวเอง>>

UNIT 1 Orientation (1) →หนา 9
ขั้นตอนในการหางาน1~เขาใจถึงปฏิทินการหางานในญี่ปุน
①

②

③

①Lim: ถึงเวลาที่ตองตั้งใจหางานแลวละนะ

Linlin: เอะ เพิ่งขึ้นป 3 เองนะ ตองหางานแลวเหรอ?
②Lim: อื่อ ที่ญี่ปุนตองเริ่มคอนขางเร็ว
Nguyen: ใชแลว ผมก็เริ่มวางแผนแลวนะ
③Linlin: เหรอ อยางนั้นเหรอ!? ฉันก็ตองวางแผนแลวละ

UNIT 2 Orientation(2) → หนา 13
ขั้นตอนในการหางาน2
①

②

③

①Lim: เอะ! แลวการแนะแนวการหางานจะจัดเมื่อไหรนะ?

Linlin: ถาเปนวันทํางานพิเศษก็จะบอกไดทันทีเลย...เมื่อไหรนะ
②Nguyen: ทุกคนตองวางแผนรูไหม ดูนี่ซิ
Lim: โอ!!!
③Nguyen: ผมทําขึ้นเองนะครับ
Linlin: ยอดไปเลย
Lim: ....แตยังวางเปลาอยูเ ลย
④Nguyen: ก็ยังไมมีกําหนดการอะไรเลย...
Linlin: เอาละ ไปซื้อสมุดกอนดีกวา
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④

แบบฝกหัดเพื่อการหางาน<<เอกสารสําหรับเรียนดวยตัวเอง>>

UNIT 3 แผนอาชีพของผม → หนา 17
①

②

③

④

①Lim: ถาไดงาน ผมจะขวาตําแหนงผูทํายอดขายสูงสุดใหได
②Lim: แลวในอนาคตก็จะตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมา

Linlin: พยายามเขานะ
③Nguyen: อยางนั้นก็คงมีเรื่องที่ตองเตรียมตัวมากมายเลยซินะ
Lim: วางใจได! ผมเคยมีประสบการณมากอน
④Lim: ที่เหลือก็แค ฮึดสู! !
Nguyen: จะไปรอดไหมเนี้ยะ?
Linlin: นั่นซิ

UNIT 4 ความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน → หนา 21
เพื่อการทํางานในบริษัทญี่ปุน
①

②

③

④

③Lim: Shakiso คืออะไร?

Linlin: ก็คือ ความสามารถพื้นฐานของผูทํางานยังไงละ ไมรูเหรอ?
④Lim: ออ...ความสามารถพื้นฐานของผูทํางานนั่นเอง
แลว..ไอความสามารถพื้นฐานของผูทํางานที่วา ...คืออะไร?
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UNIT 1 Orientation(1)

เปาหมายของ UNIT1
・เขาใจขั้นตอนในการหางาน
・เขาใจคําศัพทที่ใชในการหางาน
・จับประเด็นของการวางแผนหางานได

ขั้นตอนในการหางาน1 ~ เขาใจถึงปฏิทินการหางานในญี่ปุน
①

②

③

STEP 1 ทําความเขาใจขั้นตอนในการหางาน
1-1 ทําความเขาใจความหมายของคําศัพท
อางอิง:「2012 年外国人留学生のための就活ガイド」独立行政法人日本学生支援機構
http://www.jasso.go.jp/job/guide.html
ผังภูมิดานลางนี้แสดงขั้นตอนในการหางาน สวนของตัวหนังสือสีเขม①~⑫เปนคียเวิรดที่สําคัญของคําศัพทที่
ใชในการหางาน ไมรูวาทุกคนเขาใจความหมายและเนื้อหาของคําศัพทแตละคําไหม ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของการหางาน
ของญี่ปุนนั้นก็คือ การเริ่มทํากิจกรรมดังกลาวตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อไมใหการเริ่มหางานลาชาหรือปลอยชวงจังหวะเวลาใหเลย
ผานไป มาจับประเด็นที่สําคัญของขั้นตอนการหางานเอาไวกันเถอะ
มหาวิทยาลัยป 3-ปริญญาโทป 1
ชวงเดือน เม.ย.-มิ.ย.~ เขารวม①就職ガイダンス ของทางโรงเรียน/รวบรวม ②情報 ดวยตัวเอง
ชวงปดเทอมฤดูรอน ใชเวลาในชวงปดเทอมฤดูรอน เขารวม ③インターンシップ
ชวงเดือน ต.ค. ~ ลงทะเบียนใน ④就活サイト/ ⑤OG/OB 訪問/
เขารวม ⑥説明会 และ⑦セミナーของบริษัท/ ⑧エントリー
เดือน ก.พ.~ เขารวม ⑨採用試験 (ยื่นเอกสาร/⑩筆記試験/⑪面接)
มหาวิทยาลัยปที่ 4-ปริญญาโทปที่ 2
เม.ย.~ ไดรับ ⑫内定
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วา เร็วจัง! แถมมีเรื่องที่ตองทําเยอะดวย
อื่อ แตหากทําสิ่งที่ควรจะตองรูเอาไวใหดี ก็จะไดหางานไดอยางแนนอน
จริงอยูวาสําหรับพวกคุณแลว นี่ถือเปนการหางานในตางประเทศ จึงชวยไมไดที่จะรูสึกเปนกังวล แตก็เหมือน
อยางที่คุณ Lim พูดนั่นแหละ หากเราทําการรวบรวมขอมูลเอาตางๆ เอาไวใหดี พวกคุณก็จะสามารถมองเห็นเสนชัยได
อยางแนนอน เริ่มจากการหาขอมูลจากฝายแนะแนวการหางานของมหาวิทยาลัยหรือเว็บไซตขอมูลการหางานบน
อินเตอรเน็ตก็นาจะดี

1-2 ทําความเขาใจคียเวิรดเกี่ยวกับการสมัครงาน
คําศัพทที่อยูในตารางดานลางนี้เปนคําศัพทที่เกี่ยวกับการสมัครงานในการหางาน สําหรับเนื้อหาของคําศัพท
เหลานี้นั้น จะไปเรียนกันอยางละเอียดในแตละยูนิต ในที่นี้มาตรวจสอบความหมายกันเอาไวกอน
คําศัพทในการสมัครงาน
①就活サイト
（就職情報サイト）
②企業ホームページ

③プレエントリー
④本エントリー
⑤エントリーシート

(ES)

⑥志望動機
⑦自己 PR
⑧インターンシップ

ความหมาย
เว็บไซตที่รวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนในการหางานเชน ขอมูลของบริษัท, กําหนดการวาจาง เปนตน สามารถ
ทําการ Pre-Entry กับบริษัทได ไมจําเปนตองลงทะเบียน
เว็บไซตขอมูลทีบ่ ริษัทเปดแสดงเอาไวบนอินเตอรเน็ต เพื่อการ Entry อาจจําเปนตองลงทะเบียนบนเว็บไซตที่เปน
เอกเทศของบริษัทนั้นๆ ซี่งไมใชเว็บไซตในการหางาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั บริษทั
หมายถึงการสมัครงานบนโฮมเพจของบริษทั , เว็บไซตการหางาน หากแตกรณีนี้เปนการสมัครงานเพื่อแสดง
ความคิดที่วา “มีความสนใจในบริษทั ” จําเปนตองทําการ Entryจริงเพื่อการคัดเลือกจริงนั้นหลังจากนั้น การ
Pre-Entry จะทําไดมาซึ่งขอมูลตางๆ เชน กําหนดการของงานนัดพบแรงงาน, วันเปดให Entry จริง หรือ
กําหนดการในการวาจาง เปนตน
เปนการสมัครงานเพื่อเขาสูการคัดเลือกของบริษัทหลังจากที่ Pre-Entry สวนใหญจําเปนตองยื่น ES
หมายถึงใบสมัครงานที่ทางบริษัทมอบใหแกผูที่ตอ งการจะสมัครงานซึ่งรูปแบบเอกสารและเนื้อหาจะแตกตางกัน
ไปตามบริษัท การทําใหเอกสารผานการคัดเลือกนั้นถือเปนเงื่อนไขอันแรก ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาคนควาเอาไว
ใหดี
หมายถึงเหตุผลที่ตนอยากจะเขาทํางานในบริษัทนั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ตองกรอกทัง้ ใน Entry Sheet, ประวัติการศึกษา,
และตอบคําถามในการสัมภาษณนบั ครั้งไมถวน ดังนั้นจําเปนตองทําใหความคิดของตนไปในทางเดียวกัน
หมายถึงการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง เปนการแสดงจุดขายที่เปนขอดีของตนเปนหลักแตจะพูดถึงขอเสียที่มองอยาง
เปนกลางก็ได พยายามใสเรื่องราวจากประสบการณเขาไปดวย
ระบบการฝกอบรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อผูทปี่ ระสงคตองการสมัครเขาทํางาน ระยะเวลาและเนื้อหาแตกตางกัน
ไปแลวแตบริษัท มีทั้งกรณีที่มารับสมัครถึงในมหาวิทยาลัยแตโดยทั่วไปแลวจะเปนการสมัครแบบสวนตัว จะดี
หากใชเวลาชวงปดเทอมฤดูรอน ติดตอสอบถามผานทางอีเมลหรือทางโทรศัพท

)UNIT 12
การแสดงจุดขายของ
ั
เว็บไซตการหางาน
Pre-Entry

)UNIT 7
การฝกงาน

โฮมเพจของบริษทั

)UNIT 10

)UNIT 11
Entry Sheet
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)UNIT 9

แรงจูงใจทีท่ ําใหอยาก
เขาทํางาน

)UNIT 13

แบบฝกหัดเพื่อการหางาน<<เอกสารสําหรับเรียนดวยตัวเอง>>

1-3 ทําความเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับการหางาน
ที่แผนกนักศึกษาและแผนกแนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลและความชวยเหลือเกี่ยวกับการหางาน
กอนอื่นลองไปปรึกษาเจาหนาที่ดู นอกจากนี้ก็ยังมีประกาศรับสมัครงานของบริษัทติดแสดงเอาไว และยังเปนกุญแจที่
นําไปสูการไปเยี่ยมรุนพี่ที่จะไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่พวกรุนพี่ทํางานอยู ใชหนังสือและเว็บไซตอินเตอรเน็ตที่
เกี่ยวของกับการหางานใหเปนประโยชน แลวลองจับประเด็นที่เปนหนทางสําคัญในการหางานสําหรับตัวเองดู
คําถาม☞ ภายในชอง□ คุณ Linlin, คุณ Nguyen, คุณ Lim กําลังพูดถึงการหางานของตนเอง จงเขียนคําศัพทที่เรียนมา
ในยูนิตนี้ลงใน ( ) ทําใหรูปประโยคของเรื่องที่การพูดถึงสมบูรณ

ฉันรูสึกตกใจเมื่อรูวาในญี่ปุนมีการสอบรับพนักงานกอนลวงหนาเปนเวลานาน แตตอนนี้รูแลวจึงจะเริ่มทําการหางานตั้งแต
วันนี้เปนตนไปคะ กอนอื่นจะลองไปปรึกษากับแผนกแนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัยดู ตั้งใจวาจะลองไปถามกําหนดการ
(1
) ของมหาวิทยาลัย แมจะยังไมไดตัดสินใจเลือกบริษัททีอ่ ยากเขาทํางานอยางเปนรูปธรรม แตคิดวาบริษัทผูผ ลิตก็
นาจะดี และตองการจะถามเรื่องตางๆ จากรุนพี่ จึงอยากจะ( 2
) อีกทั้งไมรูถึงวิธีการทํางานในบริษทั ญี่ปุน จึงคิดวาจะลอง
(3
)ในชวงปดเทอมฤดูรอนดวยคะ

ในอนาคตผมอยากจะกลับประเทศและฝนวาอยากจะทําใหโครงการ Eco-Town กลายเปนความจริง เพื่อเปนกาวแรกผมอยากจะ
สมัครเขาทํางานในบริษัทกอสรางของญีป่ ุน ตอนนี้ผมลองตรวจสอบเรื่องตางๆ จาก(4
) แตผมไมคอยเกงภาษาญี่ปุนเทาไร
ประวัติการศึกษาและ (5
) ที่ใชสําหรับสมัครงานนั้น ตั้งใจวาจะอานและคนควาจากหนังสือเกี่ยวกับการหางานและ
เว็บไซตการหางานบนอินเตอรเน็ตครับ สิ่งที่ผมเปนกังวลก็คือ (6
) แมแตใชภาษาแม ผมก็ยังพูดไดไมคอยคลอง ถา
จะใหพูดแสดงจุดขายของตนเองผมก็ไมรูวาจะพูดอะไรดี....

ผมเคยมีประสบการณทํางานในประเทศของตัวเอง จึงรูเปนอยางดีวาการทํางานในบริษัทเปนอยางไร ทั้งญี่ปุนและเกาหลีก็ตาง
เปนประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเหมือนกันจึงไมนาจะแตกตางอะไรกันมากใชไหม? บริษัทที่อยากจะเขาทํางานก็คือบริษัทดานการเงิน
ผมผานการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N1 ดวยคะแนน 162 คะแนน คอนขางมีความมั่นใจในภาษาญี่ปุนครับ จากนี้ไปคิด
วาอยากจะคอยๆ เขารวม (7
) และการสัมมนาของบริษัทและพยายามแสดงจุดขายของตนอยางกระตือรือรน แสดง
) ใหได และนั่นก็คือจุดหมายในวันพรุงนี้ของผมครับ
ความสามารถในการสอบเขาทํางาน ใหไดรับ (8
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STEP 2 การเรียนกับการหางานไปพรอมกัน
การที่ตองเรียนไปพรอมกับหางานไปในเวลาเดียวกัน นับเปนภาระหนักทั้งดานเวลาและดานจิตใจ ทั้งนี้สิ่งที่สําคัญตรงจก็
คือ การเรียนและการหางานอยางมีแบบแผน มีเหมือนกันที่แมจะไดรับการตัดสินวาจางอยางไมเปนทางการจากบริษัทแลวแตเรียน
ไมจบเพราะหนวยกิจไมพอ ตองรองไหน้ําตาตกปฏิเสธการตัดสินวาจางอยางไมเปนทางการไป มามุงสูเสนชัยที่เปนเปาหมายโดย
วางแผนการเรียนกับแผนการหางานใหดําเนินคูขนานกันไปได และพยายามผอนคลายจิตใจดวยงานอดิเรกและกีฬาที่ชอบใน
ระหวางที่หางาน ความกระตือรือรนจะเกิดขึ้นมาเอาหากใชชีวิตในแตละวันอยางมีแกนสาร

2-1 คิดเพื่อทําใหการเรียนและการหางานกาวดําเนินคูขนานกันไป
คําถาม☞ผังภูมิดานลางเปนแนวความคิดเพื่อทําใหการเรียนและการหางานดําเนินคูขนานกันไป
เขียนเติมลงใน(
)เพื่อทําใหเนื้อหาในผังภูมิสมบูรณ(ดูขอ 1-1 ประกอบ)
ลําดับเวลา
มหาวิทยาลัยป2
ปริญญาโทป1

มหาวิทยาลัยป3
ปริญญาโทป1

การเรียน
เรียน/เขียนรายงาน
การสอบระหวางภาคเรียน
วิจัย/ทดสอบ

นําคียเวิรดใน○ที่เหมาะสม

การหางาน
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบริษัท/คิดถึงวงการธุรกิจ-บริษัท
อยากจะเขาทํางาน

เตรียมสูทสําหรับ
สมัครงานเอาไวดีกวา

การแนะแนวการหางานของมหาวิทยาลัย ชวงเดือน เม.ย.-มิ.ย.
งานสัมมนาการหางานของบริษัท/(B:
)
การวิจัยวงการธุรกิจ/(C:
)
ลงทะเบียนในเว็บไซตหางาน

เรียน/เขียนรายงาน
การสอบระหวางภาคเรียน
วิจัย/ทดสอบ

ระยะเวลาการ
ฝกงาน
แตกตางกัน
ออกไปตาม
บริษัท ตอง
ตรวจสอบ

วิเคราะหตนเอง/Entry Sheet/เอกสารประวัติสวนตัว
Entry/ การไปเยี่ยมรุนพี่/การฝกงาน
การสอบเขาทํางาน(D:
) ตั้งแตชวงเดือน ก.พ.

มหาวิทยาลัยป 4
ปริญญาโทป 2

การสอบเขาเริมตนตังแตตอน
มหาวิทยาลัยป 3 ชวงเดือน
ก.พ. เหรอ เร็วจัง

เรียน/เขียนรายงาน
การสอบระหวางภาคเรียน
วิจัย/ทดสอบ
(A:
)/วิทยานิพนธระดับปริญญาโท

ชวงเดือน ตั้งแตเดือนเม.ย

・①就職説明会

การสอบจบการศึกษา
พิธีจบการศึกษา

Self Check!
□เขาใจขั้นตอนของการหางาน
□เขาใจสิ่งที่ควรจะตองทําในการหางาน

・②企業研究

การอธิบายสําหรับผูไดรับการตัดสินวาจางฯ
การตรวจสุขภาพ/การฝกอบรผูที่ไดรับ
การตัดสินวาจางฯโดยทางบริษัท

・③卒業論文

□เขาใจคําศัพทที่ใชในการหางาน
□สามารถคิดทําใหการเรียนและการหางานดําเนินคูขนานกันไปได
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UNIT 2 Orientation(2)

เปาหมายของ UNIT2
・ตรวจสอบขั้นตอนของการหางาน
・สรางสมุดบันทึกการหางาน
・บริหารตารางเวลาของตัวเอง

ขั้นตอนของการหางาน2
①

②

③

④

STEP 1 ขั้นตอนของการหางาน
มาทบทวนขั้นตอนของการหางานของญี่ปุนกันอีกครั้ง กรุณาดูที่

「2012 年外国人留学生のための就活ガイド」

pp.2-3(独立行政法人日本学生支援機)

เตรียมตัวคอนขางเร็วจังเลย
จริงดวย! สงสัยไมมีเวลาทํางานพิเศษแนเลย
แตวา หากไมวางแผนลวงหนาใหดีอยางนี้ อาจจะลําบากในภายหลังไดนะครับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของนักศึกษาชาวตางชาติ ตองเตรียมตัวดานภาษาญี่ปุนและวิธีในการหางานก็ตางจาก
ในประเทศของตน จําเปนตองเรงมือหนอย ดังนั้นควรเริ่มหางานโดยเผื่อเวลาเอาไวจะดีกวา
ครับ/คะ!

STEP 2 มาสรางตารางเวลาการหางานกันเถอะ
แต จะเขียนใสสมุดพกเอาไวก็ไดไมใชเหรอ? วาจะเริ่มทําอะไรเมื่อไรนั้น
ฉันก็มีสมุดพก เอาไวเขียนตารางเวลาทํางานพิเศษและเวลาเรียน
ผมก็มีเหมือนกัน อืม..แตเล็กไปหนอย ทาจะเขียนลําบาก

- 13 -

แบบฝกหัดเพื่อการหางาน<<เอกสารสําหรับเรียนดวยตัวเอง>>

นี่ของผมครับ
มีนาคม
อา
จ
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
TO DO LIST
1
2
3
4

อ

พ

3
10
17
24
31

4
11
18
25

พฤ
5
12
19
26

ศ
6
13
20
27

กําหนด
/
/
/

ส
7
14
21
28

เสร็จ
/
/
/

โอโห! เยี่ยมไปเลย ซื้อมาจากที่ไหนเหรอ?
ไมไดซื้อครับ ผมทําขึ้นเอง ใช Microsoft® Excel® ทําตาราง สมุดพกที่ขายตามรานใชยากครับ
เยี่ยมจริงๆ ! แตฉันใชคอมพิวเตอรไมคอยเกง ไมมีที่ไหนขายเหรอ?
เดี๋ยวผมใหขอมูลของตัวเองที่สรางขึ้นครับ
ขอบคุณจา!
ขอผมดวยซิ!
แนนอนอยูแลว
งั้น สวนเรื่องพิมพออกมา ขอใหเปนหนาที่ผมก็แลวกัน! จะใหรุนนองพิมพออกมาให

วานดวยนะคะ!
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การทําสมุดบันทึกการหางานถือเปนกาวแรกของการหางาน หากทําการดัดแปลงซักหนอยก็จะทําใหสามารถ
ใชไดงายขึ้น ลองมารวบรวมจุดสําคัญกันดู

จุดสําคัญในการสรางสมุดพกการหางาน
◆สรางเปนเอกสารที่ดูไดทั้งสองหนา ดานซายเปนปฏิทินแยกเปนเดือน สวนดานขวาเปนชองเขียนบันทึก
◆เขียนสิ่งที่จะตองทําTo Do List แลวเช็คทุกวัน
◆ที่ชองบันทึก ใหเขียนขอมูลที่สําคัญ (ที่อยูติดตอของบริษัท, ชื่อผูรับผิดชอบ, วิธีการไปบริษัท, เนื้อหาของ
คําถามในการสัมภาษณ, สิ่งที่ตองนําไปเปนตน)เอาไว

เขียนตารางเวลาของโรงเรียน, ตารางเวลาของการหางาน และตารางเวลาอื่นเชนงานพิเศษโดยใชสีที่ตางกันนาจะ
ดูไดงายนะ ตารางเวลาของโรงเรียนใชสีแดง, ตารางเวลาของการหางานใชสีน้ําเงิน, สวนงานพิเศษใชสีดํา เปนตน
แลวก็ไมใชแคเดือนเดียว ลองรวบรวมใหดูไดเปนหลายๆเดือนก็ไมเลวใชไหม?
งั้น ทําเปนปฏิทินตลอดปดวยเถอะ
ก.ค.

ส.ค.

วันที่ 1

งานพิเศษ

วันที่ 2

งานพิเศษ

วันที่ 3

งานนักพบแรงงาน

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เริ่มการเรียนของภาคเรียนสุดทาย
ฝกงาน

งานพิเศษ

วันวัฒนธรรม

วันที่ 4
วันที่ 5

งานใหคาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับอาชีพ

เขาคายสัมมนา

วันที่ 6
วันที่ 7

งานพิเศษ

อาจจะยังนึกไมถึงกันก็ได แตในการหางานนั้นมีเรื่องที่ตองใชเงินเปนจํานวนมาก หากเขียนกําหนดการของ
คาใชจายดังกลาวเอาไวก็จะทําใหเกิดความสะดวก
ขอที่ดีของสมุดบันทึกการหางานนี้ก็คือ สามารถรวมเอาขอมูลตางๆเอาไวไดเปนที่เดียว หากติดพ็อคเก็ตใสไวที่ดานหลังก็
จะสามารถจัดเรียงนามบัตรของผูรับผิดชอบของบริษัทที่ติดตอ, แผนที่เสนทางรถไฟใตดินและประวัติการศึกษาหรือรูป
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ถายเตรียมเผื่อเอาไวได อีกทั้งหากเขียนขอมูลในงานนัดพบแรงงานของทางบริษัท เปนตนลงในหนาสําหรับบันทึก หรือ
จดคําถาม-คําตอบของตนในตอนสัมภาษณเอาไว ก็จะเปนประโยชนตอการสัมภาษณครั้งตอไปดวย

การบริหารตารางเวลาการดําเนินการของตนและขอมูล
ตางๆใหเรียบรอยถือวาเปนกาวแรกของผูทํางาน

Self Check!
เขาใจวิธีการสรางสมุดพกการหางาน ☞จะทําเสร็จเมื่อไร?
เขาใจถึงความสําคัญของการบริหารตารางเวลา

ทําเสร็จวันที่ ○ เดือน ○

อางอิง: 「2012 年外国人留学生のための就活ガイド」独立行政法人日本学生支援機構
http://www.jasso.go.jp/job/guide.html
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UNIT 3 แผนอาชีพของผม
①

②

เปาหมายของ UNIT3
・ คิดเกี่ยวกับอาชีพ
・ สามารถวางแผนอาชีพได
③

④

STEP 1 คิดเกี่ยวกับอาชีพ
ทุกคนมีความฝนอะไรเกี่ยวกับอนาคตขางหนา?
ผมอยากจะทํางานดานการขายอยางแข็งขันในบริษัทดานการเงิน!
ฉันมุงมั่นจะเปนผูหญิงทํางานของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนํา
ผมอยากจะทําใหเมืองของตนกลายเปน Eco Town ในสักวันหนึ่ง
อยางนั้นหรือ มีความฝนกันทุกคนเลยนะ แลวเพื่อความฝนดังกลาว คุณจะเขาทํางานในบริษัทแบบไหนครับ
สําหรับผมแลวอยากจะเขาทํางานในบริษัทที่ไมมองเรื่องอายุ ใหการยอมรับในความสามารถ
สวนผมอยากเขาบริษัทลงมือแกไขปญหาอยางจริงจัง
ฉันชอบบริษัทที่ออฟฟสสวย, ใหเงินเดือนสูง ...ออ แลวก็อยูในเมืองคะ
เอาละทุกคน แลวเวลาที่เกิดเหตุการณอยางนี้จะทําเชนไร
・งานสนุกมาก แตเงินเดือนไมสูง
・บริษัทที่จัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม แตเนนเฉพาะในประเทศเทานั้น
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การหางานนั้น ถือเปนการวางแผนชีวิตของทุกคนจากนี้ไปนะ
อยางนี่เอง

เอาละ ลองมาคิดเกี่ยวกับคียเวิรดกันเถอะ

STEP 2 สิ่งแวดลอมดานแรงงานของญี่ปุน, ระบบการวาจาง, ระบบบุคลากร,
สิ่งแวดลอมดานแรงงาน
1. 年功序列 2. 終身雇用 3. 成果主義 4. 中途採用 5. 福利厚生
6. フレックスタイム 7. OJT 8. ヘッドハンティング 9. 第二新卒
10. 派遣社員 11．非正規雇用 12．ベンチャー企業

ในบรรดาคําศัพทเหลานี้ รูจ ักคําใดบางกี่คํา?
ผมเคยไดยินคําวา ｢終身雇用｣ครับ
ดูจากตัวอักษรคันจิแลวก็พอจะเขาเหมือนกัน
ไมเพียงแตในการหางานเทานั้น แตยังเปนคําศัพทที่จะไดยินในการทํางานในบริษัทญี่ปุนอีกดวย ลองมาเช็คกันดู
คําถาม☞ เลือกคําใน□ขางบนที่ตรงกับคําอธิบายดังตอไปนี้
1) การที่ถูกบริษัทอื่นในวงการธุรกิจเดียวกันเรียกรองขอใหยายตนสังกัดดวยเงื่อนไขที่ดีกวาในปจจุบัน
2) การที่แตละคนกําหนดเวลาทํางานปฏิบัติงานตามประเภทงานและหนาที่ที่รับผิดชอบ
3) การจัดการ (รับ)การฝกอบรมในสถานที่ทํางานจริงพรอมกับทําปฏิบัติงานไปดวย
4) ระบบการชวยเหลือที่เกี่ยวกับความเปนอยูของพนักงานเชน วันหยุด, ประกันสังคม เปนตน
5) ระบบการเพิ่มเงินเดือนและเลื่อนตําแหนงขึ้นไปเปนลําดับขั้นตามอายุ
6) การเริ่มหางานหลักจากจบการศึกษาจากโรงเรียนไดระยะหนึ่ง
7) การหางานใหมของผูมีประสบการณในการทํางาน
8) การจางงานแบบตอเนื่องภายในบริษัทเดียวตั้งแตเขาทํางานจนถึงเกษียณอายุ
9) การตัดสินคาตอบแทนและตําแหนงดวยผลการทํางาน โดยไมคํานึงถึงอายุหรือจํานวนปที่ทํางานตอเนื่อง
10) ผูที่ทําสัญญากับบริษัทจัดหาพนักงานชั่วคราวใหแกบริษัทตางๆ และไปทํางานในบริษัทที่ทําสัญญาจางพนักงานชั่วคราว
ดังกลาว
11) บริษัทขนาดเล็กที่เอาเทคโนโลยีและความรูระดับสูงเปนแกน พัฒนาการบริหารออกไปอยางริเริ่มสรางสรรค เปนนวัตกรรม
ซึ่งดําเนินการไดยากในบริษัทขนาดใหญ
12) คําเรียกของรูปแบบการจางงานอื่นนอกเหนือจากพนักงานประจํา เชน พนักงานพารทไทม, พนักงานชั่วคราวเปนตน
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STEP 3 วางแผนอาชีพ ~ เสนทางอาชีพของชาวญี่ปุนคนหนึ่ง
คําถามตอไป ขอใหทุกคนลองจินตนาการถึงตัวเองในอีก 10 ปขางหนา
ผมเปนประธานบริษัท!
ยังทํางานในบริษัทเดิมอยูหรือเปลานะ.... อาจจะแตงานแลวไปก็ได
ฉันก็คงจะยังทํางานอยู และเดินทางไปมาระหวางญี่ปุนกับประเทศจีน
การคิดวาเมื่อทํางานแลวในอนาคตตนเองอยากจะเปนอะไรนั้นก็คอื แผนอาชีพ จะทํางานอะไร, จะใชชีวิตอยางไร
และอะไรเปนสิ่งที่จําเปนในการจะทําใหเปนไปตามที่คิด สิ่งที่สําคัญเวลาที่ทุกคนคิดแผนอาชีพก็คือการรูถึง
สภาพแวดลอมดานแรงงานของญี่ปุน, ระบบบุคลากรและการจางงาน ทั้งนี้คิดวาคงจะมีสวนที่เหมือนกับประเทศของพวก
คุณ หรือมีสิ่งที่ตางกันอยางสิ้นเชิง ขอมูลดังกลาวมีแสดงอยูในขอมูลของบริษัทดวย

อืม อยางนี้นี่เอง
เอาละ ตอไปลองมาฟงเรื่องของชาวญี่ปุนคนหนึ่งกันดู
คุณY จบการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็เรียนตอในระดับปริญญาโท เมื่อ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก็ไดเขาทํางานในบริษัทอุตสาหกรรมหนัก I ทํางานดานการพัฒนาเครื่องจักรใน
ตําแหนงผูวิจัยในสถาบันวิจัยของบริษัท หลังจากเขาทํางานไดประมาณ 15 ปก็ถูกยายจากสถาบันวิจัยไปทํางานใน
ฝายบุคคลซึ่งเปนงานดานการฝกอบรมและบริหารจัดการพนักงานใหม ซึ่งงานที่วาเปนงานที่ตางสาขาที่ชํานาญ
และตนรูสึกไมพอใจเปนอยางยิ่งที่ถูกยายออกมาจากงานวิจัย หากแตในชวงนั้นแตงงานแลวและมีลูกถึงสองคนไม
กลาที่จะเปลี่ยนงาน นอกจากนี้ เนื่องจากทํางานดานการวิจัยมาเปนเวลานาน งานของฝายบุคคลที่ตองทํางานรวมกับ
คนอื่นนั้นเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดเปนอยางมาก หลังจากการทํางานดานการฝกอบรมในฝายบุคคลผานไปได
ประมาณ 5 ปกวา ความคิดของคุณ Yก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย พนักงานใหมที่ตนไดทําการฝกอบรมเติบโตเปน
ผูใหญเขาไปปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกในการพัฒนา ในการที่ไดประเมินพนักงานแตละคน ทําใหตนเขาใจถึง
ความสําคัญของการนําเอาความสามารถที่มีอยูของแตละคนมาใชใหเปนประโยชน และเมื่อถูกการยายงานอีกครั้ง
จากฝายบุคคลกลับไปยังสถาบันวิจัย คุณ Y ไมไดทํางานในฐานะผูว ิจัยธรรมดาแตยายไปเปนหัวหนาทีมพัฒนาที่
สามารถรวบรวมทีมทําโปรเจ็คขนาดใหญใหสําเร็จลงได ปจจุบันเขาทํางานดวยอยางมีกําลังใจเปนอยางมาก
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เปนอยางไรบาง? ถาเปนพวกคุณจะทําอยางไร? ลองมาดูกันอีกครั้งนะ
[เสนทางอาชีพของคุณ Y]
เหมือน Nyugen เลย
หลังจบป.ตรี ก็เรียนตอ ป.โท

ชะ, ใชแลว

ถาเปนผมคงลาออก

เขาทํางานใน
บริษัทอุตสาหกรรมหนัก I
สังกัดฝายพัฒนา

นั่นซิ, กลุมใจแยเลย
ฉันก็คงทนไมไหวเหมือนกัน

ถูกยายไปอยูฝายบุคคล
รับผิดชอบการฝกอบรม

เอ เปนอยางเอง

ผมคิดวาผมเขาใจนะ การที่ไดเห็นรุนนอง
เจริญเติบโตขึ้นไปเปนสิ่งที่นาดีใจจริงๆ
เกิดความเปลี่ยนแปลง
ดานความคิด
เปนอยางนี้นี่เอง! ทางบริษทั ตั้งใจจะปนคุณ Y ใหเปน
หัวหนานั่นเอง!
คุณ Yไดคนพบความสามารถที่แตกตางจาก
ความสามารถที่เรียกวา “การพัฒนา” ที่เคยคิดมา
นั่นเอง

ถูกยายไปที่สถาบันวิจัย
เปนหัวหนาการพัฒนา

เปนอยางไรบาง คราวนี้ทุกคนก็ลองมาคิดแผนอาชีพของตัวเองดู
ในอนาคตอยากเปนอะไร
สิ่งที่ทําไดในตอนนี้
เพื่อสิ่งที่ตองการจะทําอะไรคือสิ่งที่จําเปน
ทําอยางไรจึงจะทําใหความฝนกลายเปนจริงได

Self Check!
□สามารถทําการจินตนาการแผนอาชีพของตนเองได
□รูจักคําศัพทที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมดานแรงงานของญี่ปุน, ระบบบุคลากร
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UNIT 4 ความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน
เพื่อทํางานในบริษัทญี่ปุน
①

②

เปาหมายของ UNIT4
・จับประเด็นสําคัญโดยรวมของความสามารถพื้นฐานของผูท ํางาน
・สามารถสรางอิมเมจสถานการณที่มีการแสดงความสามารถได
・หันกลับมามองตัวเองได
③

④

STEP 1 ความสามารถพื้นฐานของผูทํางานคือ
ทุกคน รูจักคําวา “ความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน” แลวนะ
ก็เคยไดยินเหมือนกัน.....
ไมรูจักหรือครับ นอกจากเสาหลัก 3 ประการ คือ “ความสามารถในการกาวไปขางหนา” “ความสามารถในการคิดอยางถึง
ที่สุด” “ความสามารถในการทํางานเปนทีม” แลว ทั้งหมดยังแบงยอยออกเปน 12 หัวขอ เชนความเปนตัวของตัวเอง, ความสามารถ
ในการคนหาประเด็นปญหาและความยืดหยุนเปนตน
เฮ 12 หัวขอ? มีตั้งขนาดนั้นเลยเหรอ
ถือเปน “ความสามารถพื้นฐานเพื่อการทํางานกับคนจํานวนมากในสถานที่ทํางานและสังคมทองถิ่น” ที่รวบรวมองคประกอบ
ที่จําเปนสําหรับบุคลากรที่ทํางานในบริษัทเอาไว กรณีของนักเรียนชาวตางชาตินั้นก็ยังมีองคประกอบอื่นที่จําเปนเชน ความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุนและความสามารถในการทําความเขาใจถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม แตในที่นี้เราลองมาคิดเกี่ยวกับ “ความสามารถ
พื้นฐานของผูทํางาน” กันดูกอน

1-1

ความสามารถในการกาวไปขางหนา

คือ “ความเปนตัวของตัวเอง” “ความสามารถในการกระตุนใหผูอื่นทํางาน”
“ความสามารถในการดําเนินการใหเปนจริง" ใชไหมครับ
“ความสามารถในการกระตุนใหผูอื่นทํางาน”? คืออะไรหรือ?
ก็คือความสามารถในการดึงและกระตุนใหมาทํางานที่ตนเองตองการจะทําไงละ
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ใชแลว เพราะความสามารถของตัวเองคนเดียวนั้นมีขีดจํากัด ความสามารถดังกลาวก็คือความสามารถในการขอ
ความรวมมือเพื่อนําเอาความรูและประสบการณของคนรอบขางมาใชกับสิ่งที่ตนเองตองการจะทํา กลาวคือ สามารถใน
การเกลี้ยกลอมและพูดใหฝายตรงขามเกิดความความมุงมั่น, อธิบายไดเปนอยางดีวาการใหความรวมมือดังกลาวนั้นจะทํา
ใหเกิดผลประโยชนตอฝายตรงขามดวยเชนกัน

1-2

ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด

ขอนี้เหรอ ก็มี “ความสามารถในการคนหาประเด็นปญหา” กับ “ความสามารถ
ในการวางแผน” ..แลวก็ “ความสามารถในการริเริ่มสรางสรรค”

ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด

คิดอยางถึงที่สุด.... ไมใชแค “คิด” แต “คิดอยางถึงที่สุด” เหรอ
ใชแลว คิดอยา งสุดกํา ลั ง
การลองคิดไตรตรองโดยลําพังคนเดียวเปนสิ่งที่สําคัญ แตการที่ใหเพื่อนหรือรุนพี่ชวยฟงสิ่งที่ตัวเองคิด, ความคิดของ
ตน แลวเอาปฏิกริยาดังกลาวมาเปนสิ่งที่นําไปสูการคิดตอไปนั้นก็เปนวิธีการที่ดีเชนกัน

1-3

ความสามารถในการทํางานเปนทีม
“ความสามารถในการทํางานเปนทีม” ? ออ หมายถึงทีมเวิรคใชไหม

ใชแลว! “ความสามารถในการถายทอดขอมูล” “ความสามารถในการับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น” “ความยืดหยุน” “ความสามารถในการจับสภาพการณ”
“การรักษากฏระเบียบ” แลวก็ .... “ความสามารถในการควบคุมความเครียด”

ความสามารถในการทํางานเปนทีม

มีมากขนาดนั้นเลยเหรอ ลําบากแยเลย
ไมเปนไร คอยๆทําความเขาใจความหมายแตละคํา แลวลองจินตนาการการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมไปดวย
คําถาม☞ นี่คือความสามารถใดในความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน?
1. สามารถถายทอดเรื่องราวอยางใหเขาใจงายเปนรูปธรรมโดยใชกรณีศึกษาและขอมูลที่มองอยางเปนกลาง

Hint:

2. สามารถตรวจสอบเนื้อหาและถามคําถาม พรอมกับทําความเขาใจความคิดเห็นของฝายตรงขามไดอยางถูกตอง

Hint:

3. มิใชแคทําตามที่ถูกสั่ง แตจัดตั้งเปาหมายดวยตนเอง และลงมือปฏิบัติตามประเด็นที่ตั้งไวโดยไมกลัวความลมเหลว

Hint:

4. ทําใหกระบวนการการทํางานเกิดความชัดเจน กําหนดลําดับความสําคัญและสามารถดําเนินการใหเปนจริงได

Hint:

5. เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนที่ถกู คาดหวังจากบุคคลรอบขาง และสามารถปฏิบัติดําเนินการได

Hint:
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คําถาม☞ การแสดงความสามารถในที่ทํางาน! นี่คือความสามารถใดในความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน ?
<กรณีที่1> คุณ A ที่ทํางานอยูในบริษัทผูผ ลิตเครื่องใชไฟฟา
1. กอนอื่น สราง“TO DO LIST” เขียนสิ่งที่ตัวเองควรจะตองทําทั้งหมดในตอนนี้ออกมา (←
)
2. สรางนิสัยในการจดบันทึกสิ่งที่ทําผิดพลาดหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจเอาไว พยายามที่จะไมกอความผิดพลาดซ้ําเดิมขึ้นมา
(←
)
3. เรื่องที่ตัวเองไมสามารถทําไดโดยลําพัง สามารถทําไดดวยการขอความชวยเหลือจากสมาชิกในที่ทํางานและชวยเหลือกัน
เปนทีม (←
)
<กรณีที่ 2> คุณ Bที่ทํางานดานการสื่อสารขอมูล
1. ในโปรเจ็คขนาดใหญที่ถูกมอบหมายเปนงานแรก สมาชิกของทีมควรจะใหความรวมมือกันนั้นเปนผูพัฒนาชาวเกาหลี
ทั้งหมด การสื่อสารโดยพื้นฐานคือ การพบเจอกันเปนหลักไมใชใชโทรศัพทหรืออีเมล และสวนหนึ่งก็มีการใชภาษาอังกฤษ
ไปพรอมกับแสดงขอมูลดวยภาพ, โฟลชารท, สูตรการคํานวนขอมูลเปนตนมาแสดงปรับความคิดใหตรงกัน
(←
)
2. สําหรับความแตกตางระหวางวิธีการพัฒนาของญี่ปุนกับเกาหลีนั้นมีการแสดงความคิดเห็นตอบโตกันหลายครั้ง บางครั้ง
ก็ขึ้นเสียงทะเลาะกันซ้ําไปซ้าํ มา กวาจะสมาชิกจะเขาใจถึงขอดีของวิธีการแบบญี่ปุน (←
)
3. การพูดคุยและตกลงกับสมาชิกเกี่ยวกับปญหาแตละอยางกอใหเกิดทีมเวิรคที่แข็งแกรงในทายที่สุด และทําใหสามารถลง
มือทํางานไดอยางเปนอันหนึ่งอันเดียว (←
)

การแสดงความเห็นตอบโตกันอยางรุนแรงหรือครับ ไมคอยมีคนญี่ปุนที่เปนแบบนี้สักเทาไรใชไหม?
เขาคงคิดวานั่นเปนสิ่ งที่ จําเป นในการทํา งานกั บคนเกาหลี และพยายามที่จะทําใหคนเหลานั้นเขาใจถึ งวิธี การทํา งานแบบญี่ ปุน
มั้งคะ
อยางผมคงตองคิดหาวิธีที่จะกระตุนใหคนญี่ปุนทํางานใหเอาไวซินะ
แตการเปลี่ยนวิธี การสื่ อสารของตัวเองนี่ ทําไดยากเหมือนกัน นะ
ก็จริงอยางที่วา แตไมไดหมายความวาจะตองเปลี่ยนตัวเองอยางที่เคยเปนมา ขอใหคิดวานี่คือการเรียนรูวิธีการสื่อสาร
ใหมๆ ที่นอกเหนือจากวิธีการสื่อสารที่ตนเองเคยใชมาจนถึงบัดนี้แลวนําไปแบงแยกการใชตามกรณี การยึดมั่นในแนวความคิด
และวิธีการตามแบบของตนพรอมกับเรียนรูความชํานาญที่จําเปนสําหรับการทํางานในวัฒนธรรมองคกรของญี่ปุนเปนกิจกรรมที่
สําคัญในการหางานอยางหนึ่งก็วาได
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STEP 2 ความสามารถพื้นฐานของผูทํางานที่ถูกแสดงใหเห็นในการใชชีวิต
เอาละในตอนทายนี้ เพื่อคิดถึงความสามารถความสามารถพื้นฐานของผูทํางานที่ใชอยูในการใชชีวิตในตอนนี้ หรือ
ความสามารถที่จําเปนตองเรียนรู ลองมาคิดเกี่ยวกับความสามารถพืน้ ฐานของผูทํางานที่มองเห็นไดจากการใชชีวิตของนักศึกษาดู
คําถาม☞การแสดงความสามารถในการใชชีวิตของนักศีกษา! ความสามารถใดเปนความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน?
1. เมื่อถูกชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาดของคาตัวเลขและกราฟการวิเคราะหแบบสอบถามที่ไมถูกตอง และถูกบอกใหแกไข ดวย
การตั้งเปาหมายของการทํางานในวันหนึ่งๆ และดําเนินการใหเปนจริงทําใหสามารถแกไขและสงงานไดตามกําหนดเวลา
(←
)
2. ทําการวิจัยโดยคาดการณประเด็นปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจนกระทัง่ ถึงตอนที่บรรลุเปาหมาย คิดมาตรการแกไขปญหา
ดังกลาวเปนโรดแมพเอาไว ในกรณีที่พิจารณาแลววาไมจาํ เปนก็ตัดออก (←
)
3. ตั้งแตการออกแบบไปถึงสงขอมูลเหลือเวลาอีกแค 1 เดือน ดวยการทําใหนโยบายที่ควรจะใหความสําคัญสูงสุดเกิด
ความชัดเจน คิดถึงสภาพของอุปกรณ, ขั้นตอนการทํางานเวลาที่ไมสามารถทําไดตามตองการเอาไว ทําใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ (←
)
4. เวลาที่จัดทําเอกสาร คิดไดวาทําอยางไรฝายตรงขามจึงจะเขาใจไดงาย ไมใชเพียงแคจุดที่ฝายตรงขามนาจะใหความ
สนใจสูงเทานัน้ ยังคิดไปถึงเนื้อหาที่ตนอยากจะใหฝายตรงขามเขาใจและจุดที่นาสนุกสนานดวย
(←
)
5. ปรึกษากับอาจารยหรือรุนพี่บาง พยายามจัดเวลาตอนกลางคืน 30 นาที ใหเปนเวลาในการคิดทบทวนถึงสาเหตุ
ความเครียดที่ควรจะคนหาของตน (←
)
เปนอยา งนี้นี่เอง เคยคิดวาแคเพิ่มความสามารถทางภาษาญี่ปุ นก็ พอแลว คิด ตื้นไปจริ งๆ
แตพวกเราก็ อาจจะใชความสามารถพื้ นฐานของผู ทํางานในการใช ชีวิตในแตละวัน อยูแล วก็ได
จริงด วย ผมก็ต องคิด ถึ งเรื่องของตัวเองใหมากกวานี้ อีกหน อย
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย, การทํางานพิเศษ, การวิจัย, กิจกรรมการสัมมนา, กิจกรรมอาสาสมัคร, กิจกรรมการ
ฝกงาน... ลองคิดถึงสถานกรณที่พวกคุณทํามาจนถึงตอนนี้ แลวลองพูดคุยกับเพื่อนๆที่มุงมั่นหางานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน อาจจะทําใหคุณคนพบตัวเองในดานใหมก็ได
Self Check!
□มองเห็นภาพโดยรวมของความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน
□มองเห็นอิมเมจของสถานการณที่มีการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูทํางาน
□สามารถคิดไดวามีความสามารถพื้นฐานของผูทํางานหรือไม
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UNIT 5 มาหาจุดขายของตัวเองกันเถอะ → หนา 27
①

②

③

④

①Lim:ผมมีความเปนตัวของตัวเอง

Nguyen:ทําไมถึงพูดเชนนั้นได?
②Lim:ทําไมเหรอ ก็เพราะผมมีความเปนตัวของตัวเองนะซิ
Linlin:จริงเหรอ? ตัวอยางเชนตรงไหนที่เรียกไดวาเปนความเปนตัวของตัวเอง?
③Lim:...ก็เชน พยายามทําอะไรหลายๆอยาง
Nguyen:หลายๆอยางที่วา เชนอะไร??
④Lim:....เปลี่ยนจุดขายใหมดีกวาไหมเนี้ยะ
อาจารย:ถึงจะเปลี่ยนใหมก็คงจะเหมือนเดิมแหละ

UNIT 6 การวิเคราะหวงการธุรกิจ-บริษัท(1) → หนา 33
รูจักภาพโดยรวมของประเภทธุรกิจ
①

②

③

①Linlin:ฉันอยากจะทํางานในบริษัทมีชื่อเสียงที่อยูในโตเกียว!

Lim:ตัวอยางเชน?
②Linlin:บริษัทผูผลิตเครื่องสําอางคที่มีชื่อเสียง, หรือบริษัทผูผลิตรถยนตที่มีชื่อเสียงเปนตน
Lim:คนละ Gyoukai(วงการธุรกิจ)เลย แลวตกลงอยากจะทํางานอะไร?
③Linlin:เอะ? Gyoukai ที่วานี่หมายถึงอะไร?
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UNIT 7 การวิเคราะหวงการธุรกิจ-บริษัท(2) → หนา 36
การคนหามุมมองในการเลือกบริษัท
①

②

③

①Linlin:ไดยินขาววา รุนพี่ที่มหาวิทยาลัยลาออกจากบริษัทเมื่อไมนานนี้

อาจารย:เอะ?
②Linlin:ปที่แลวเพิ่งเขาทํางานเองไมใชหรือ นาเสียดายจังเลยนะคะ
อาจารย:เพื่อไมใหเปนอยางนั้นก็ตองทําการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทนะ
③Linlin:การหางานก็ยังตองทําวิจัยดวยหรือคะ?
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UNIT 5 มาหาจุดขายของตัวเองกันเถอะ
STEP 1
①

②

③

เปาหมายของ UNIT5
・คิดเกี่ยวกับจุดขาย
・หาเรื่องที่มาสนับสนุนจุดขาย
④

STEP 2 เพื่อหาจุดขาย
2-1 ลองถามตัวเองซ้ําไปซ้ํามา
คงไมเกินไปหากจะพูดวาความสําเร็จของการหางานนั้นขึ้นอยูกับจุดขาย! ทุกคนแสดงจุดขายของตัวเองกับบริษัท
ที่อยากเขาทํางานหรือเปลา
แสดงจุดขายของตัวเองหรือครับ.... คุณ Linlin ทําอยางไรหรือครับ
ฉันคิดวาจะเอาความเปนตัวของตัวเองมาเปนจุดขายคะ
หาจุดขายเจอแลวดีจังเลย... แลวทําไมถึงรูวาตนมีความเปนตัวของตัวเองละ
ก็ฉันมีความกระตือรือรนชวยเหลือคุณNguyenอยูเสมอใชไหมละ?
เออ...แลวนั่นมันเกี่ยวของอะไรกับความเปนตัวของตัวเองหรือ?
เอะ? ไมเกี่ยวกันเหรอ?
การชวยเหลือผูที่กําลังลําบากอยูนั้นนับเปนสิ่งที่ดีนะ แตอาจจะไมเกี่ยวของอะไรโดยตรงกับความเปนตัวของ
ตัวเองก็ได แลว “ความเปนตัวของตัวเอง” คืออะไร
คําถาม☞ คนที่เรียกไดวามีความเปนตัวของตัวเองมากที่สุดคือขอใด
1. คนที่มีพฤติกรรมในการคิดตัดสินสิ่งที่ตัวเองควรจะทําและดําเนินการใหกาวหนาเพื่อบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว
2. คนที่สามารถทํางานไดอยางเรียบรอยถาไดรับคําสั่งจากผูอนื่
3. คนที่ชวยเหลืองานของผูอื่น แมงานของตนจะยังไมเสร็จก็ตาม
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ในความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน “ความเปนตัวของตัวเอง” ถูกนิยามความหมายวาเปน “ความสามารถใน
การลงมือปฏิบัติทําเรื่องตางๆใหกาวหนาไป” กอนอื่นทําความเขาใจความหมายของคําอยางถูกตองแลวก็ลองถามตัวเองดู
หลายๆ ครั้งวา สามารถกลาวไดวา ตนมีความสามารถที่วานัน้ หรือไม หากนึกถึงเรื่องราวสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม
ขึ้นมาได นั่นอาจจะถือเปนจุดขายของคุณก็ไดนะ!

2-2 การกําจัดความกังวลใจของบริษัท
กราฟดานลางเปนผลการสํารวจอันหนึ่ง เกี่ยวกับ “ประเด็นที่เปนกังวลเวลาที่ชาวตางชาติเขาทํางานเมื่อเทียบกับ
ชาวญี่ปุน” ตัวอยางเชน “อัตราการอยู/ลาออกจากงาน” “คนตางชาติจะไมรีบลาออกหรือ” ลวนแลวแตเปนสิ่งที่บริษัทเกิด
ความกังวลใจ ดังนั้นคิดวานาจะดีหากแสดงจุดขายที่วาตองการจะทํางานเปนระยะเวลานาน
อัตราการอยู/ลาออกจากงาน

การปรับตัวเขากับองคกรหรือ

การปรับตัวเขากับองคกร
ความสามารถทางภาษาญี่ปุน
ความรูทางการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมของญี่ปุน

หมายถึงสามารถยอมรับวิธีการของญี่ปุน
ไดหรือไมใชไหม

การทําเรื่องวาจาง
การตอนรับลูกคา

ซึ่งหมายความถึง “ความสามารถในการ
รับมือกับวัฒนธรรมที่แตกตาง” ใชไหม?

นิสัย
อายุ
ความรู- ความสามารถเฉพาะทาง

เรียกวาเปน “ความยืดหยุน” ก็ไดไมใช

ความทะเยอทะยาน

หรือ?

อื่นๆ
ความสามารถทางภาษาที่นอกจากภาษาญี่ปุน
ประวัติการศึกษา-คุณวุฒิ

■แหลงขอมูล:財団法人海外技術者研修協会「日本企業における

หากมีประเด็นที่ยากขึ้น คิดวาจะทําอยางไร
กับเรื่องนั้นดี...“ความสามารถในการคนหาประเด็น
ปญหา” เปนอยางไรครับ?

外国人留学生の就業促進に関する調査研究」（平成 18 年度）

จะทําใหตัวเองปรับตัวเขากับวิธีการทํางานในบริษัทญี่ปุนไดอยางไร ดานภาษาญี่ปุนจะสามารถสื่อสารไดเชนไร
เปนตน การคํานึงถึงความกังวลใจของทางบริษัทในการวาจางชาวตางชาตินั้น จะเปนกุญแจในหาจุดขายของคุณไดอยาง
แนนอน

STEP 3 เพื่อแสดงจุดขายของตัวเอง
เมื่อหาจุดขายของตัวเองพบแลว ตอไปก็หาเรื่องราวที่จะนํามาใชสนับสนุนจุดขายดังกลาว เรื่องราวที่วาไมจะเปน
ตองเปนเรื่องที่ดีเลิศเปนพิเศษก็ได ลองคิดดูวากับสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในการใชชีวิตนักศึกษาในแตละวัน ตนเองมีการลงมือ
ปฏิบัติเชนไร, เอาชนะปญหาอยางไร, และสามารถแสดงความสามารถออกมาในรูปแบบใด เปนตน
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ตัวอยางเชน หากคิดวาตนเองมีความสามารถในการคนหาประเด็นปญหาหรือไม ก็ลองทําการประเมินโดยแยก
เปนระดับขั้นดู ความสามารถในการคนพบประเด็นปญหาคือ “ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน และตั้ง
จุดประสงค,ประเด็นปญหาใหชัดเจน” ความสามารถในการคนพบปญหาที่คุณสามารถแสดงออกมาไดในสถานการณ
หนึ่งๆ อยูในระดับใด

ระดับ3 สามารถแสดงความสามารถอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่พบอยูเปน
ประจํา!
สามารถแสดงความสามารถไดแมอยูในสถานการณที่ยากลําบาก!
ระดับ2 สามารถแสดงความสามารถออกมาไดในสภาพการณที่พบอยูเปนประจํา!
เคยผิดพลาด... แตรูแลววาควรจะทําอยางไร!
ระดับ1 ไมสามารถแสดงความสามารถออกมาได...
คําถาม☞ อานกรณีของพฤติกรรมเกี่ยวกับ “ความสามารถในการคนพบปญหา” ดานลาง แลวระบุระดับ 1, 2, 3
1. กระทําการโดยที่คิดวาเขาใจถึงสิ่งที่ตนควรจะลงมือปฏิบัติ ณ ที่นั้นแลว แตยังมองอยางทะลุปรุโปรงดวยตัวเองไมไดวา
ประเด็นปญหาคืออะไร กอนอื่นหากมีขอสงสัย ก็พยายามอธิบายขอสงสัยดังกลาวใหแกผูอื่นฟงใหได
2. วิธีการเขาหาเพื่อคลี่คลายประเด็นปญหานั้นอยูในระดับที่ดี ในขั้นปจจุบันที่ยังลําบากตอการคนหาประเด็นปญหาดวย
ตัวเองนั้น ตระหนักดีวา การสื่อสารกับอาจารยหรือทางบริษัทอยางกระตือรือรนมากกวานี้นั้นเปนสิ่งที่สาํ คัญ
3. เพื่อมุงสูอิมเมจของความสําเร็จเขียนสิ่งตางๆ ลงในโรดแมพ(road map)ที่จัดทําขึ้นพรอมกับ จัดตั้งทิศทางของการ
ทดสอบน เอาประเด็นปญหาใหมและสิ่งที่มองเห็นไปใชในขั้นตอไป ดําเนินการวิจัยไปพรอมกับคาดการณประเด็น
ปญหาที่จะเกิดขึ้นจนกวาจะบรรลุเปาหมาย จัดตั้งมาตรการแกไขเอาไว กรณีที่คิดวาไมจําเปนก็ตัดทิ้งไป

การแบงชั้นของระดับพฤติกรรมนั้น ไมใชแคเพียงความสามารถในการคนหาประเด็นปญหาเทานั้น สามารถใช
เปนมาตรฐานในการตรวจสอบตัวเองในเรื่องความสามารถพื้นฐานของผูทํางานอื่นๆทั้งหมดไดดวย ตอไปลองมาคิดถึง
เรื่องการวางแผน(ความสามารถในการวางแผน)กันดู
คําถาม☞อานกรณีตัวอยางพฤติกรรมของ “การวางแผน” ดานลาง แลวประเมินวาอยูในระดับ1, 2, 3 ระดับใด
1. ตั้งแตการออกแบบไปถึงการสงขอมูลเหลือเวลาอีกแค 1 เดือน ดวยการทําใหนโยบายที่ควรจะใหความสําคัญสูงสุดเกิด
ความชัดเจน คิดถึงสภาพของเครื่องมือ, อุปกรณที่มีอยูในหองวิจัย และขั้นตอนการทํางานเวลาที่ไมสามารถทําไดตามที่
ตองการเอาไวทําใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. เนื่องจากยังไมสามารถกําหนดตําแหนงไดอยางชัดเจนวากวาจะถึงเปาหมายการทดสอบที่ทําอยูในปจจุบันนั้นในระดับ
ใด จึงไมสามารถวางแผนขอบขายที่ตัวเองสามารถทําได
3. ไดทําการวางแผนอยางละเอียด แตแมจะดูเปาหมายที่จะทําใหบรรลุผลของแผนการยอยดังกลาวแลวก็ยังไมสามารถตั้ง
แผนการใหญได อีกทั้งยังไมจิตสํานึกตอการกําหนดตารางเวลาของแผนการยอยนั้นวาจะสามารถดําเนินการใหเปนจริงได
หรือไม มีตรงไหนที่ฝนเกินไปหรือไมนั้นอยูในระดับต่ําอยู ในทายที่สุดจึงไมสามารถพิจารณาไดอยางเพียงพอ

กรณีของผม ปญหาก็คือเวลาที่แผนการที่ตัวเองคิดขึ้นไมสามารถดําเนินไปไดอยางที่คิด พอคิดไปคิดมา
เวลาก็ผานเลยไปเสียแลว
ถารูอยางนั้นแลว ตอไปพอคิดอะไรขึ้นมาไดก็คอยๆ ปรับปรุงไปเลยไมดีกวาเหรอ
...จะทําไดเหรอ
ยังกังวลอยูหรือ? กอนอื่นหาประเด็นปญหาออกมากอน แลวคอยคิดมาตรการแกไขปญหาดังกลาว “ความคิดที่ไร
ประโยชนก็คือการปลอยเวลาใหผานไปเฉยๆ” ใชไหมละ
ใชแลว!อุตสาหหาจุดขายของตัวเองเจอแลว ยังไงก็ลองพยายามทําดู
ใชแลว ตองพยายามอยางนั้นแหละ!
Self Check!
□คิดเกี่ยวกับจุดขาย
□คิดถึงเรื่องราวสนับสนุนจุดขายที่เปนรูปธรรม
□คนพบจุดขายของตนเอง
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◆การประเมินตนเอง 2: ความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน
คราวนี้ ลองมาประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผูทาํ งานดู
ความสามารถในการกาวไป
ขางหนา

ความเปนตัวของตัวเอง

ความสามารถในการคิดอยางถึง
ที่สุด

ความสามารถในการกระตุนใหผูอื่น
ทํางาน
ความสามารถในการดําเนินการให
เปนจริง
ความสามารถในการคนหาประเด็น
ปญหา

1
2
3
4

ความสามารถในการทํางานเปนทีม

ความสามารถในการวางแผน

5

ความสามารถในการริเริ่มสรางสรรค

6

ความสามารถในการถายทอดขอมูล

7

ความสามารถในการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น

8

ความยืดหยุน

9

ความสามารถในการจับสถานการณ

10

การรักษากฏระเบียบ
ความสามารถในการควบคุม
ความเครียด

11
12

แมจะคิดวาเปนไปไมได แตก็พยายามดําเนินการใหเดินหนา
5–4–3–2-1
ไปโดยคิดดวยตนเอง
ทํากิจกรรมอยางกระตือรือรน ชวยเหลือกันและกัน
5–4–3–2-1
ตรวจสอบและถามคนรอบขางไปพรอม
เสนอความคิดเห็นของตน และดําเนินการจริง

5–4–3–2-1

ดําเนินการตรวจสอบและทบทวน ทําใหจุดประสงคและ
ประเด็นปญหาเกิดความชัดเจน
เรียบเรียงประเด็นปญหา วางแผนลวงหนาและทําใหสําเร็จ
เรียบรอยภายในกําหนดเวลา
ไมใชแคเปรียบเทียบและวิเคราะหเทานั้น ยังสามารถผสม
เอาความคิดและสิ่งที่ตนตรวจสอบนําเสนอความคิดที่ริเริ่ม
สรางสรรคไดดวย
เรียบเรียงความคิดเห็นของตนใหสามารถเขาใจไดงาย เรียบ
เรียงประเด็นใหเขาใจงายและทําการอธิบาย
รับฟงความคิดเห็นที่ตางจากตน และพยายามทําความเขาใจ
สิ่งที่ฝายตรงขามตองการจะพูด
คิดโดยมองบนจุดยืนของฝายตรงขาม สามารถปรับตัวเขา
กับธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่แตกตางได
เวลาที่ทํางานเปนทีม เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตน ทํางาน
เพื่อทีมโดยรวม

5–4–3–2-1
5–4–3–2-1
5–4–3–2-1
5–4–3–2-1
5–4–3–2-1
5–4–3–2-1
5–4–3–2-1

พฤติกรรมในการรักษากฏ เชน เวลาหรือขอตกลงเปนตน

5–4–3–2-1

แมจะรูสึกเครียด ก็คิดวาเปนโอกาสที่จะเจริญเติบโต
กาวหนาไปและเอาชนะความเครียดดังกลาวใหได

5–4–3–2-1

คะแนนรวม(

)

เปนอยางไรบาง สําหรับความสามารถพื้นฐานของผูทํางานนี้ กอนอืน่ หากมองที่คะแนนรวม โดยรวมแลวถามี
หัวขอที่ไดไมถึง 3 คะแนนก็ ควรจะเพิ่มจิตสํานึกใหสูงขึ้น ทั้งนี้มิใชเพื่อการสอบเขาทํางานแตเรียกวาเปนสิ่งที่จําเปน
หลังจากเขาทํางานแลวจะดีกวา
ตอไปมาดูกันวาโดยรวมแลวสมดุลของความสามารถในการกาวไปขางหนา, ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด,
ความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนอยางไร เวลาที่บริษัทญี่ปุนจะวาจางชาวตางชาติเขาทํางานนั้น สวนใหญจะสนใจดู
ตรงจุดที่วามีความสามารถในการทํางานเปนทีมหรือไมเปนพิเศษ หากที่มีความสามารถตรงจุดสูง ก็นับวาเปนจุดขายที่ดี
เปนอยางยิ่งก็วาได
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เปนอยางนี้เอง งั้นถือวาก็อยูในระดับกลางๆ ซินะ
ตรงไหน ตรงไหน.... อา ! สมแลวที่คุณ Lim เคยทํายอดขายสูงสุดในเกาหลี
ความสามารถในการกาวไปขางหนาไดมากที่สุดถึง 12 คะแนน! สมแลวจริงๆ!
แธงคกิ้ว แตความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุดยังต่ําอยูเลย

Lim
ความสามารถในการกาวไปขางหนา 12
ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด 8
ความสามารถในการทํางานเปนทีม 20
รวม 40

ความสามารถในการเปนทีมสูง ดังนั้นความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน
โดยรวมจึงสูง นับวาเปนจุดแข็งของผูที่เคยทํางาน

สวนของผม นาอายจังเลย
ทําไมเหรอ? อา ควาสามารถในการกาวไปขางหนาไดคะแนนต่ํานัน่ เอง
ใชแลวครับ ผมไมถนัดเอาซะเลย แตผมชอบวางแผนนะ

Nguyen
ความสามารถในการกาวไปขางหนา

6

ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด 12
ความสามารถในการทํางานเปนทีม 15
รวม 33

ลองถามคุณLim แลวก็คนควาดูซิวา ควรจะทําอยางไรดี?
ครับ จะลองทําดู

ฉันเองก็ไดคะแนนความสามารถในการกาวไปขางหนาแค 10 คะแนนเอง
หรือนี่ อยากจะเพิ่มระดับความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุดและความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมใหสูงกวานี้
ความสามารถในการทํางานเปนทีมถือเปนประเด็นปญหา ลองทําเพิ่ม
ความเปนทีมเวิรคโดยลองทํางานอะไรก็ไดรวมกันดูดีไหม
ก็ดีนะคะ แลวจะทําอะไรดีละ
พวกเขาตางก็เริ่มทําการวิเคราะหตัวเองแลว ตอไปพวกคุณทุกคนก็ลอง
มาวิเคราะหเหมือนกับพวกเขาดูกันเถอะ
การประเมิน☞ กรุณาเขียนคะแนนของตัวเองลงในตารางของ STEP 1 ในหนา 72
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ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด 7
ความสามารถในการทํางานเปนทีม 19
รวม 36

คุณ
ความสามารถในการกาวไปขางหนา
ความสามารถในการคิดอยางถึงที่สุด
ความสามารถในการทํางานเปนทีม
รวม
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UNIT 6 การวิเคราะหวงการธุรกิจ-บริษัท(1)
เปาหมายของ UNIT6
・เพื่อเขาใจนิยามของการตรวจสอบประเภทธุรกิจ
・ทําความเขาใจกับชื่อของประเภทธุรกิจหลักๆ

รูจักภาพโดยรวมของประเภทธุรกิจ
①

②

③

โจทย ☞ มาลองอิมเมจดูกันเถอะ
ปจจุบันทั้ง 3 คน มีอิมเมจเกี่ยวกับบริษัทที่ตนตองการเขาทํางานดังตอไปนี้ เวลาที่อธิบายถึง “เหตุผลที่
อยากเขาทํางาน” ใน Entry Sheet และเวลาสัมภาษณจะตอบคําถามอยางไร

ฉันไมคอยรูเรื่องวงการธุรกิจสักเทาไร
แตอยากจะเขาทํางานในบริษัทขนาด
ใหญที่มีชื่อเสียง เปนผูหญิงทํางานที่
ทํางานอยางคลองแคลวคะ

ผมเคยมีประสบการณการทํางานในบริษัท
ประกันในฝายขายที่เกาหลี ผมอยากจะเอา
ประสบการณดังกลาวมาใชในบริษัททางดาน
การเงินของญี่ปุนโดยตั้งเปาหมายที่จะเปนผูท ํา
ยอดขายอันดับหนึ่ง คิดวาจะตั้งใจทํางานใน
ญี่ปุนเมื่อเก็บเงินไดก็จะกลับไปประเทศและ
กอตั้งกิจการของตัวเองครับ

ผมอยากจะนําเอาความรูที่ไดเรียนมาใน
สาขาเอกทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ไปใช ไมใชเพียงแคสิ่งกอสรางทาง
สถาปตยกรรมเทานั้น แตอยากจะทํางาน
ที่เกี่ยวของกับการสรางเมืองที่นําเอา
พลังงานงานธรรมชาติมาใชเหมือนกับ
Eco Town ดวย

Linlin ถาหากวงการธุรกิจกระจัดกระจาย ก็จะอธิบายวาทําไมถึงเลือกวงการธุรกิจนี้ไดยากนะ
จะถูกถามแบบนั้นดวยเหรอ? ไมเคยคิดมากอนเลย
ผมคิดวาจะหาบริษัทที่อยูในวงการธุรกิจกอสรางครับ
ความคิดที่วา Eco Town=วงการธุรกิจกอสรางนั้นถูกตองแลวหรือ? อาจจะมีวงการธุรกิจอืน่ ที่เกี่ยวของดวยก็ได
ไมใชหรือ
เอะ? อยางนั้นหรือครับ?
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คุณ Lim เอง จะเอาประสบการณในเกาหลีมาใชที่ญี่ปุนไดหรือเปลาก็ไมรูไมใชหรือ?
เอาละ เอาละ ทุกคนใจเย็นๆ คิดวายังไงก็ตองถูกถามถึงเหตุผลที่อยากเขาทํางานแนๆ มีรุนพี่หลายคนที่ไมประสบ
ความสําเร็จในการสัมภาษณงานเพราะไมไดทําการวิจัยวงการธุรกิจ-บริษัทเอาไว ดานบริษัทนั้น การถามทุกคนวา มีขอมูล
เกี่ยวกับวงการธุรกิจนี้แคไหน แลวก็ทําไมจึงอยากทํางานในวงการธุรกิจนี้, บริษัทนี้ เพราะอยากจะรูวา จุดประสงคในของ
การหางานในญี่ปุนของทุกคนมีความชัดเจนหรือไมนั่นเอง ดังนั้นจึงจําเปนตองรวบรวมขอมูลเอาไว เอาละกอนอื่นมาดู
เรื่องการสํารวจเกี่ยวกับวงการธุรกิจกัน

STEP 1 ทําไมจึงจําเปนตองสํารวจวงการธุรกิจ?
ประโยชนของการสํารวจวงการธุรกิจมีดังตอไปนี้
・เขาใจถึงสังคมธุรกิจ
・ไดรับความรูเกี่ยวกับวงการธุรกิจ
・ความเปนไปไดในการทําใหแผนอาชีพกลายเปนความจริง
・เขาใจถึงความเปนไปไดในอนาคต, การเติบโตของวงการธุระกิจ
・ความเปนไปไดในการขยายตัวของวงการธุรกิจที่ตองการเขาทํางาน

STEP 2

ขั้นตอนในการสํารวจ
ดูแผนผังโดยรวม
ของวงการธุรกิจ

เลือกวงการธุรกิจ

กอนอื่นมาดู 「業界地図」1 กัน ดูภาพโดยรวมวาในโลกมีวงการธุรกิจใดอยู
บาง ในวงการธุรกิจดังกลาวมีการดําเนินกิจการแบบใดบาง ขนาดของตลาดใหญขนาด
ไหน การทําความเขาใจถึงวงการธุรกิจทั้งหมดถือเปนพื้นฐานของพื้นฐานในการทําการ
หางาน
เมื่อตัดสินเลือกวงการธุรกิจที่ตนอยากจะเขาทํางานไดระดับหนึ่ง ก็ดูหนังสือเกี่ยวกับ
แผนผังวงการธุรกิจและการวิจัยวงการธุรกิจ, เว็บไซตในการหางาน(ดูUNIT 10
ประกอบ)เปนตน ตรวจสอบแนวโนมการเคลื่อนไหวในชวงหลายป, การมอง
สถานการณในอนาคตไปถึงสถานการณปจจุบันและประเด็นปญหาอยางละเอียด คีย
เวิรดและความรูในวงการนั้นๆที่ควรจะรูเอาไวถือเปนความรูจําเปนตองมี อีกทั้งยังรูได
ถึงเนื้อหาการทํางานอยางเปนรูปธรรมในวงการดังกลาวดวย ขอใหคิดวาตัวเองอยากจะ
ทํางานแบบใด

คําถาม☞ในหนาถัดไป เปน “ผังวงการธุรกิจ” ที่รวบรวมวงการธุรกิจในญี่ปุนเอาไวโดยคราวๆ เติมคําลงในชองวางให
สมบูรณพรอมกับจําชื่อของวงการธุรกิจตางๆไปดวย
กรุณาเลือกคําศัพทจากกลุม A ชื่อประเภทวงการลงในชอง a~f และจากกลุม B ชื่อวงการธุรกิจลงในชอง ①~⑧

หนังสือที่ทําใหทราบถึงภาพรวมของวงการธุรกิจในญี่ปุนซึ่งมีผังภูมิแยกตามประเภทวงการ และแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวลาสุด มีการพิมพออกมาทุกป
『「会社四季報」業界地図』
（東洋経済新報社）、
「図解革命！業界地図最新ダイジェスト」
（高橋書店）เปนตน
1
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A. ชื่อประเภทวงการ (การสื่อสาร-IT /การกระจายสินคา/การขนสง/การบริการ-ทองเที่ยว/เครื่องใชไฟฟา-อุปกรณแมนยํา/
การเงิน)
B. ชื่อวงการธุรกิจ (ประกันชีวิต/รานอาหาร/ สิ่งทอ/หางสรรพสินคา/เซมิคอนดักเตอร/สํานักพิมพ/เครื่องสําอางค/น้ํามัน)
<ผังวงการธุรกิจ>

การผลิต(ผูผลิต)
วัตถุดิบ
เคมี-เหล็ก
โลหะนอกกลุมเหล็ก-แกว
กระดาษ/เยื้อกระดาษ・①
(
อาหาร-เครื
่อ)งใชในชีวิตประจําวัน
เวชภัณฑ-เครืองแตงกาย
อาหาร-เครื่องดื่ม
เครื่องใชในครัวเรือน-③（ ）

เครืองใชไฟฟา-คอมพิวเตอร
เครื่องใชสํานักงาน/กลองดิจิตอล
②（
）・ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา
รถยนต-เครื่องจักร
บริษัทพาณิชย
รถยนต-เครืองจักรสําหรับการกอสราง
เครื่องจักรสําหรับการผลิต-เครื่องจักรหนักในการตอเรือ
โรงงาน
บริษัทพาณิชยทัวไป
บริษัทพาณิชยเฉพาะทาง
การขนสงทางบก-การขนสงทางเรือ
การขนสงทางอากาศ-รถไฟ

）・ซุเปอรมาเก็ต
รานสะดวกซื้อ-สินคาทางไปรษณีย
④（

ธนาคาร-หุน
⑤（
）-ประกันภัย
เครดิตการด

การสื่อสารมวลชน
การศึกษา-การบริหาร
)
หนังสือพิมพ-⑦(
โฆษณา-การกระจายขาวสาร
มหาวิทยาลัย-การบริหารสวนทองถิ่น

กอสราง-อสังหาริมทรัพย
พลังงาน
กอสราง-อสังหาริมทรัพย-ทีอยูอาศัย
พลังงานไฟฟา-กาซ-⑥（
）

ซอฟทแวร
อินเตอรเน็ต
การทองเทียว-โรงแรม
สถานใหความบันเทิง
ผูบริโภค
ผูบริโภค

แยแลว! เฉพาะผูผลิตก็มีมากถึงขนาดนั้นเชียวหรือ! จะเริ่มดูจากอันไหนดีละ!?
ลองเริ่มดูจากตรงจุดที่ตัวเองมีความสนใจกอนซิ หลังจากนั้นลองมองที่การขยายตัวไปในตางประเทศและการผัน
ตัวไปเปนองคกรระดับชาติของวงการธุรกิจนั้นๆ ในอนาคตเปนวงการคุณที่สามารถทํางานในฐานะบุคลการนานาชาติได
หรือไม ลองดูตรงจุดนั้นก็นาจะดี
Self Check!
□เขาใจวาทําไมจึงจําเปนตองสํารวจวงการธุรกิจ

□รูจักชื่อของวงการธุรกิจหลักๆ
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UNIT 7 การวิเคราะหวงการธุรกิจ-บริษัท(2)
การคนหามุมมองในการเลือกบริษัท

เปาหมายของ UNIT7
・เขาใจนิยามของการวิจัยบริษัท
・เขาใจมุมมองในการเลือกบริษัท
・เขาใจวัฒนธรรมทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุน

①

③

②

STEP 1 ทําไมจึงจําเปนตองวิจัยบริษัทจําเปน?
ตอไปจะทําการตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัท แมจะอยูในวงการธุรกิจเดียวกันแตสาขาที่เชี่ยวชาญและวีธีการทํางาน
ของแตละบริษัทก็แตกตางกันออกไป เหตุผลที่ตองดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทมีดังตอไปนี้
・การจับคูกับบริษัท(เลือกบริษัทที่เขากับตน)
(ทําความเขาใจถึงความเปนไปไดในการทําใหแผนอาชีพเปนจริง,
ความแตกตางของวิธีการทํางานอัน
เนื่องจากขนาดของบริษัท, สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน เปนตน）
・ทําความเขาใจสาขาที่เชี่ยวชาญ, สาขาที่เจริญเติบโต,
รูถึงความกาวหนาในอนาคต
・ทําใหเหตุผลที่อยากเขาทํางานเปนรูปธรรม(Entry Sheet, เปนประโยชนเวลาที่สัมภาษณงาน)
บริษัทที่เขากับตัวเองหรือคะ จะวาไปแลวรุนพี่ของฉันก็พูดเหมือนกันวา สาเหตุที่ลาออกจากบริษัทก็คือ บริษัท
ตางจากอิมเมจที่คิดเอาไว
งานที่ผมอยากจะทําดูเหมือนจะเกี่ยวของกับวงการธุรกิจประเภทการกอสราง, พลังงาน วงการการผลิต อยางนั้น
ก็นาจะเลือกบริษัทไมใชวงการธุรกิจ
อยางนั้นฉันก็นําหนาคุณไปกาวหนึ่งละซิ ดีจังเลยที่ทําการตรวจสอบประเภทธุรกิจเอาไว

STEP 2 คิดถึงมุมมองในการเลือกบริษัท
เอาละ กอนอื่นทุกคนลองมาคิดถึงมุมมองที่สําคัญในการเลือกบริษัทที่เขากับตนดู ในที่นี้จะขอแนะนํามุมมอง 3
ประการ
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2-1 ในอนาคตตัวเองจะเปนอยางไร? ~มุมมองที่มองจากแผนอาชีพ
อันแรกคือ คิดโดยดูจากแผนอาชีพของทุกคน ยอนกลับไปดูที่ UNIT 3 “แผนอาชีพของผม” คิดเอาไววาเงื่อนไขที่สําคัญในการ
เลือกบริษัทของตัวเองเอาไว

2-2 บริษัทขนาดใหญหรือบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก?
~มุมมองที่มองจากคุณลักษณะดังกลาว
คราวนี้ มาคิดโดยดูจากคุณลักษณะของบริษัทที่ตางกันเนื่องจากขนาด ทุกคนคิดวาอัตราสวนของบริษัทขนาดใหญกับบริษัท
ขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่มีอยูในญี่ปุนเปนเทาไร? สภาพการณจริงเปนดังผังภูมิดานลางนี้ ลองดูซิ
บริษัทขนาดใหญ
大企業

โอโห!บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กมีมากกวาเยอะเลย!

中小企業 กใหญ
บริษัทขนาดกลาง-เล็

สัดสวนของแยกตามขนาด
<จํานวนบริษัท>

ใชแลว ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยของญี่ปุนและผูที่หางานสวนใหญ พุงสายตาไปที่
บริษัทที่มีชื่อเสียงเพราะไดรับอิทธิพลจากชื่อของสินคาหรือโฆษณา แตในความเปน
จริง สังคมธุรกิจของญี่ปุนนั้นถูกค้ําจุนไวดวยบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กก็วาได
ความแตกตางของคุณลักษณะอันเนื่องจากขนาดนั้นหากพูดอยางเปนรูปธรรมคือ
อะไรคะ?

สวนใหญๆที่แตกตางกันก็เชน วิธีการทํางาน, ระบบภายในบริษัท, บรรยากาศในที่ทํางาน แลวก็มีขอดีและขอเสียของแต
ละแบบ แตจะวาไปแลวก็ขึ้นอยูกับคน พูดวาเปนจุดที่เขาหรือไมเขากับคนๆนั้นอาจจะดีกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนิสัยและรูปแบบ
พฤติกรรม, แผนอาชีพของทุกคน ซึ่งคิดวามีคนเปนจํานวนไมนอยที่เหมาะกับบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
หากจะยกเอาคุณลักษณะของบริษัทขนาดกลาง-ขนาดที่นําเอา “ขนาดที่เล็ก” มาใชใหเปนประโยชน ก็มีดังตอไปนี้
ตัวอยางอางอิง:

ไดรับมอบหมายงานที่จําเปนตองมีความรับผิดชอบเร็ว/สามารถจํางานตางๆได/สวนใหญจะไดรับมอบหมายใหทํางาน
ตั้งแตตนไปจนจบ/พนักงานบริษัทแตละคนไดรับการจับตามอง/ตัดสินความคิดเห็น(การอนุมัติความคิดเห็น/ไอเดีย)เร็ว/
ระยะหางที่มีตอผูบริหารนอย/สามารถมองการบริหารบริษัทโดยรวมได …เปนตน
อางอิง:『就職ナビゲートシリーズ

働きがいは小さな会社にある 中小企業・ベンチャー

企業への就職のすすめ』（斉藤州紀著、TAC 出版、2007）

คําถาม☞ใหคิดวาในประเด็นดังตอไปนี้ ระหวางบริษัทขนาดใหญกับบริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็กบริษัทไหนที่มีความ
เปนไปไดสูงกวากัน
ตัวอยาง มีความมั่นคง
บริษัทขนาดใหญ >บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
1. งานมีขนาดใหญ
บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
2. การตัดสินความคิดเร็ว
บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
น
้
สามารถจั
บ
สภาพการณ
โดยรวมไดงาย
3. ไมเพียงแคงานของตัวเองเทานั
บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
4. สามารถทํางานในประเภทงานที่ตองการไดงาย
บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
5. เนื้อหาของงานหลากหลาย
บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก
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6. มีโอกาสไดพูดคุยกับผูบริหารโดยตรงสูง

บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

2-3 สามารถเปลี่ยนประเภทสิทธิในการอยูอาศัยไดหรือไม~มุมมองที่จําเปนในฐานะ
ที่เปนนักเรียนชาวตางชาติ
สุดทายนี้เปนจุดที่ควรรูเอาไวในฐานะที่เปนนักเรียนชาวตางชาติ เวลาที่ทุกคนหางาน “การเปลี่ยนประเภทสิทธิ
ในการอยูอาศัย” หรือการเปลี่ยนจากวีซา “นักเรียน” ไปเปนวีซา เพือ่ การทํางานนั้นถือเปนสิ่งที่สาํ คัญอันหนึ่ง ซึ่งเกือบจะ
ทั้งหมดเปนดังตอไปนี้
ประเภทของวีซาที่จะเปลี่ยน

ประเภทงานหลักๆ

“เทคโนโลยี”

เทคโนโลยีการผลิต, การวิจัย-พัฒนา, วิศวกร
ผูเขียนโปรแกรม, การควบคุมคุณภาพ, สถาปตยกรรมการ
ออกแบบ, การควบคุมระบบเปนตน

“ความรูดานมนุษยศาสตร-งานระหวางประเทศ”

บุคคล, กิจการทัว่ ไป, บัญชี, กฏหมาย, บริหาร, การตลาด, วางแผน
, ประชาสัมพันธ, โฆษณา, พัฒนาสินคา, ดีไซนด, ลาม, แปล,
สอนภาษา เปนตน

สายวิทย

สายศิลป

*ณ เดือน พฤศจิกายน ป 2009
จุดที่สําคัญของการที่จะเปลี่ยนประเภทสิทธิในการอยูอาศัยไดหรือไมนั้นก็คือ ความรู-เทคโนโลยีที่ทุกคนมีอยูจะเปน
สิ่งที่สามารถนําเอาไปใชกับงานไดหรือไมนั่นเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เรียนสายศิลปทุกคน ลองดูบริษัทนั้นๆ จากจุดที่วามีการดําเนินการขยายผลธุรกิจไปเปนนานาชาติ
หรือไมก็นาจะดี
บริษัทที่จะเขาไปในประเทศจีนหรือ...แคตรวจสอบวงการธุรกิจก็นา จะมีมากพอสมควร
ผมอยากจะไดรับมอบหมายงานที่ทําแลวเกิดกําลังใจในการทํางาน ตอนแรกดูแตบริษัทใหญๆ เอาไว ...ลองคิดดู
อีกครั้งดีกวาไหมนะ
ผมคิดวากอนอื่นควรจะคิดถึงอนาคตของตนเอง ยังไงผมก็อยากจะเขารวมโปรเจ็คขนาดใหญ ดังนั้นจึงคิดวา
บริษัทที่สามารถหาความรูและความชํานาญใสตัวไดนาจะดี เออ, แลวขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจะตรวจสอบไดอยางไร
โดยพื้นฐานแลว แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ขอมูลที่ได 「就職四季報」1หรือจากสื่อที่เปนลายลักษณอักษรเชน
เอกสารแนะนําบริษัทเปนตน และขอมูลที่ไปพูดคุยสอบถามกับผูที่เกี่ยวของโดยตรง การเขารวมงานนัดพบแรงงานของ
บริษัทหรือไปเยี่ยมรุนพี่ มิใชเพียงแคขอมูลที่เปนตัวอักษรเทานั้นหากเปนไปไดควรไปเขารวมงานนัดพบแรงงานและ
สอบถามจากผูเกี่ยวของโดยตรงดวย
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STEP 3 การรูถึงวัฒนธรรมของญี่ปุน
เอาละ ทุกคนเพื่อเลือกบริษัทบริษัทที่อยากจะเขาทํางานได เราลองมาดูประเด็นที่ทางบริษัทตองการใหทุกคนทํา
ความเขาใจซึ่งมีอยูหลายประเด็น ตอบคําถามดังตอไปนี้พรอมกับเรียนรูไปดวย
คําถาม☞ 4 ประเด็นตอไปนี้ เปนวัฒนธรรมทางธุรกิจและความรูเกี่ยวกับบริษัทญี่ปุนที่ทางบริษัทอยากจะใหนักเรียน
ชาวตางชาติทําความเขาใจ กรุณาเลือกคําอธิบายเกี่ยวกับแตละประเด็นจาก A~D
1. ความเขาใจเกี่ยวกับความรูที่มาของงาน
2. เรียนรูถึงความมุงมั่นในการบริการลูกคา
3. เขาใจถึงความพิถีพิถันใน “การผลิตงาน”
4. การปรับตัวเขากับองคกรแบบญี่ปุน
A
B
บริษัทญี่ปุนนั้นตองการการแสดงพฤติกรรมและผลสําเร็จ
ในหนวยองคกรมากวาผลสําเร็จอันเนื่องจากความชํานาญ
สวนบุคคล กลาวคือ มีแนวความคิดที่ฝง แนนวา
ความสามารถของบริษัทไมไดขึ้นอยูกบั ความสามารถสวน
บุคคลแตขึ้นอยูก ับองคกร ไมใชเพียงแคผลสําเร็จเทานั้น ใน
กระบวนการตางๆ ก็เหมือนกัน การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
เชน ホウレンソウ（報・連・相）2, การประชุมตอนเชา, การ
รายงานประจําสัปดาห เปนตนนั้น ถือเปนตัวอยางที่แสดง
ใหเห็นความคิดดังกลาว

แมวาตามความเปนจริงแลว ระหวางบริษัทมีการทําสัญญาแบบ
เทาเทียมกันก็ตาม แตในบริษัทญี่ปุนมีแนวโนมที่จะให
ความสําคัญกับความสัมพันธที่มีตอลูกคาเชนผูบริโภครายบุคคล
หรือบริษัทคูคาเปนตน มีคําพูดที่วา “ลูกคาคือพระเจา” ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความคิดดังกลาว มีความสัมพันธที่มีตอลูกคาหรือ
ความสัมพันธระหวางบริษัทแมกบั บริษทั ลูก และความสัมพันธ
ในระดับบุคคล, วงการธุรกิจ, บริษทั การสังเกตุเห็นและเขาใจถึง
ความสัมพันธทางสังคมแบบญี่ปุนเหลานี้ถือเปนสิง่ ที่สําคัญเปน
อยางยิ่ง

C

D

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการผลิต มีความพิถีพิถันในเรื่องนี้
ถือเปนอยางยิ่ง
แมแตในอิมเมจแบบตะวันตกก็ยังมีคําพูดทีว่ า craftsmanship กรณี
ของบริษทั ญี่ปุนนั้น ตั้งแตพนักงานแตละคน, หนวยงานและบริษัท
โดยรวม, ไปจนถึงคณะผูบริษัทลวนแลวแตใหความพิถีพิถันในเรื่อง
ดังกลาวทัว่ ทั้งบริษัท การดําเนินกิจกรรมภายใตนโยบายดังกลาวถือ
เปนคุณลักษณะเดนประการหนึ่ง

1

หมายถึง ความจําเปนที่จะตองเขาใจถึง ความรูที่มา, ความรู
รอบตัวเกี่ยวกับวิธีการทํางานแบบญีป่ ุนนั้น การมองการทํางาน
โดยรวมในมุมกวางและจับสภาพการณไปพรอมกับดําเนิน
หนาที่ที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้ไมใชเพียงแคในบริษัท
เทานั้น ในฐานะของคนในองคกรจําเปนตองเขาใจถึงความรู
ที่มาและมารยาทสังคมทีจ่ ําเปนในการปฏิบัติงาน เชน ความ
เปนไปเกี่ยวกับคอมไพลแอนซของบริษัทและความเปนไป
ของวงการธุรกิจ เปนตน

「就職四季報」（東洋経済新報社）: ใสขอมูล(จํานวนพนักงาน, รายไดตอปโดยเฉลี่ย, ขอมูลการทํางานในตางประเทศ,
ขอมูลการวาจาง, ขอมูลการวาจางแยกตามทองถิ่น เปนตน )อยางเปนกลางเกี่ยวกับบริษัท 6,000 แหงแยกตามวงการธุรกิจ
(ฉบับป 2010)
2 หมายถึงการ “แจง, รายงาน, ปรึกษา” ที่ดําเนินการภายในองคกรเพื่อทําใหเกิดความราบรื่นในการทํางาน เปนการ
รวบรวมและเรียบเรียงขอมูล เปนตน
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ที่ญี่ปุนไมวาจะทําอะไรก็ตองเคลื่อนไหวเปน “องคกร” “ทีม” ทั้งหมด จึงเนนที่ “ความสามารถแบบเปนทีม
เวิรค” นั่นเอง...
ฉันไดยินมาวาที่ประเทศจีนสวนใหญจะใหความสําคัญกับผลสําเร็จแบบรายบุคคลเสียมากกวา ซึ่งตรงนี้นาจะ
เปนจุดที่มีความแตกตางกันกับญี่ปุนมากที่สุดก็วาได
ผมอยากจะเรียนรูถึงจิตวิญญานใน “การผลิตงาน” ของญี่ปุนใหได และผมคิดวาวิธีการทํางานแบบญี่ปุนเหมาะ
กับผมนะ...
ทําไมถึงคิดเชนนั้น? คําตอบดังกลาวอาจจะเปนกุญแจที่ไขไปสูเหตุผลของการทํางานในญี่ปุนก็ไดนะ ไมวา
อยางไรก็ดี ในการหาบริษัทหรืองานที่เหมาะกับตนนั้น จําเปนตองทําการวิเคราะหตัวเอง ซึ่งวิธีการวิเคราะหตัวเองนั้นมี
เขียนเอาไวในหนังสือที่เกี่ยวกับการหางาน ลองทําดู แลวลองแบงผลดังกลาวใหเพื่อนๆดู หากลองอธิบายดูวาทําไมถึง
เปนเชนนั้น ก็จะเกิดความกระจางมากขึ้น
Self Check!
□เขาใจวาทําไมจึงจําเปนตองทําการวิจัยบริษัท
□เขาใจถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุน

□เขาใจถึงมุมมองในการเลือกบริษัท
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◆การประเมินตนเอง 3: ความสามารถเฉพาะทาง
ความสามารถเฉพาะทางนั้น เปนความสามารถอันนั้นที่ถูกนําขึ้นมากลาวในการหางาน หากแตยากตอการนิยาย
ความหมายในสายอาชีพ การที่จะบอกวาตองเปนอยางไรจึงจะเรียกวาความสามารถเฉพาะทางนั้น อาจจะเขาใจยากสัก
หนอย ถามองโดยทั่วไป ก็พิจารณาตามขอ 2 ในตารางก็ไดวา “สาขาที่เชี่ยวชาญของตนนั้น เปนคุณสมบัติที่พิเศษหรือ
จําเปนตองมีประสบการณและสวนใหญจะถูกวาจางในฐานะอาชีพเฉพาะทาง” หรือไม
อยางนั้นหรือ ฝายขายก็ไมไดนะซิ
กรณีของคุณ Lim หากเปนบริษัทที่ยอมรับถึงผลการทํางานการขายประกันในประเทศของคุณ ก็นาจะดีที่สุดใช
ไหม แตหากตองการจะเพิ่มลักษณะเฉพาะดานก็มีหนทางเหมือนกัน เชน สอบเทียบคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาทางดานการ
ประกันสังคมแรงงาน เปน
อา พูดแลวก็นึกขึ้นได ในตอนที่เรียนภาษาญี่ปุน คําวา คุณวุฒิที่เรียกวา ○○士, ○○師 หมายถึงผูมีความ
เชี่ยวชาญสูง
ใชแลว เชนคําวา 建築家, 翻訳家, ,○○家 ใชไหม
คุณวุฒิที่จําเปนตองมีประสบการณก็มี ดังนั้นควรจะจําเอาไววา ในสาขาที่เกี่ยวของนั้นมีคุณวุฒิอะไรบาง ซึ่ง
สามารถนําเรื่องนี้ไปใชในการแสดงจุดขายของตนวา มีความมุงมั่นที่จะสอบคุณวุฒิหลังจากเขาทํางานในบริษัท ก็ไดอีก
ดวยนะ
เอาละ กอนอื่นลองมาวินิฉัยตนเองเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางดู
●การประเมินตนเองเรื่องความสามารถเฉพาะทาง
1
2
3
4
5

เคยมีประสบการณเขาฝกงาน
(ในประเภทธุรกิจที่อยากจะเขาทํางาน)
สาขาที่เชี่ยวชาญของตนนั้น จําเปนตองมีคุณวุฒิพิเศษหรือจําเปนตองมีประสบการณ จึงมีการวาจาง
เปนอาชีพเฉพาะทางเปนสวนใหญ
ในภาควิชา, การสัมมนาที่เขารวมในโรงเรียนของผม มีอัตราไดงานอยูในระดับสูง
เคยทําการพรีเซ็นตการวิจัยไปสูภายนอก อีกทั้งเคยทําการวิจัยรวมกับบริษัทอีกดวย
มีคุณวุฒิ-ใบอนุญาตที่แสดงวามีลักษณะเฉพาะทางที่สูง

ใช :1คะแนน, ไมใช:0คะแนน

ใช - ไมใช
ใช - ไมใช
ใช - ไมใช
ใช - ไมใช
ใช - ไมใช

คะแนนรวม(

)

เปนสาเหตุที่ทําให สายวิทยาศาสตรวศิ วกรรมไดเปรียบนั่นเอง ดีจังเลยนะ! คุณ Nguyen นอกจากนี้สาขาที่
เชี่ยวชาญยังเกี่ยวของกับเรื่อง “สิ่งแวดลอม” อีกดวย แจงไปเลย!
อื่อ จะเปนอยางนั้นหรือเปลานะ!
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คุณลักษณะเฉพาะทางที่สูงนั้น ถือเปนจุดแข็งอยางมากในตอนที่หางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริษัทที่การพัฒนา
เทคโนโลยีเชนผูผลิตนั้น เพื่อการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในระดับนานานชาติ บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
ทางในระดับสูงนั้นถือวาเปนสิ่งที่จําเปน ในกรณีดังกลาวทางบริษทั ก็จะใหความสําคัญกับความสามารถเฉพาะทาง
มากกวาความสามารถทางภาษาญี่ปุน กลาวคือยิ่งความสามารถเฉพาะทางยิ่งสูงเทาไร เวลาทีว่ าจางก็จะไมตองการ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุนสักเทาไรนั่นเอง ในทางกลับกัน กรณีท่คี ุณลักษณะเฉพาะทางต่ํา หากความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุนต่ําดวยก็จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานต่ําตามลงไป ดังนั้นความสามารถทางภาษาญี่ปุนก็จะกลายเปนสิ่ง
ที่จําเปน

พอลองดูกราฟแบบนี้แลว คุณ Nguyen
มีความสามารถเฉพาะทางสูง แมความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุนจะต่ําแตความสามารถโดยรวม
สูงที่สุด อยางนี้ถึงความสามารถทางภาษาญี่ปุน
จะต่ําก็ไมเปนไรนี่นา

Lim
Linlin

ความสามารถทางภาษาญี่ปุน

ความสามารถเฉพาะทาง

Nguyen
คุณ
0

2

4

6

8

เวลาที่วาจาง จริงอยูที่วา บางบริษัทจะประเมินเรื่องความเชี่ยวชาญสูงกวาความสามารถทางภาษาญี่ปุน แตสวน
ใหญ เวลาที่เขาไปทํางานในสถานที่จริงภาษาญี่ปุนเปนสิ่งที่จําเปน หามดูถูกภาษาญี่ปุนเปนอันขาด หากพูดภาษาญี่ปุน
ไมได มิใชแคเพียงในการทํางานเทานั้น ยังจะทําใหเกิดของความเครียดในการสรางมนุษยสัมพันธ และในการใชชีวิตใน
สังคมอีกดวย
รูแลวครับ ผมจะตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุน
ฉัน ความสามารถเฉพาะทางต่ํา หากไมทําภาษาญี่ปุนใหเพอรแฟค ก็นาเปนหวงที่สุดเลย
นั่นนะซิ ผมก็เหมือนกัน ถึงจะมีประสบการณการทํางาน แตพอดูความสามารถโดยรวมแลวก็ยังไดคะแนนไม
สูงเทาที่คิด อายุก็มากกวา 30 แลว อา ความมั่นใจหายหมดแลว
เอาละ เอาละ ยังมีความสามารถพื้นฐานของผูทํางาน ความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเองอีกดวย นีเ่ ปนเพียงแค
วิธีการมองดานหนึ่งเทานั้น และเปนเพียงสิ่งที่ใชอางอิงเทานั้น ซึ่งหวังวาจะเปนประโยชนในการเรียนและการหางานของ
พวกคุณ
การประเมิน☞ กรุณาเขียนคะแนนของตนเองลงใน STEP 1 ในหนา 72
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UNIT 8 ภาษาสุภาพ → หนา 45
เรียนรูภาษาสุภาพที่จําเปนการหางานและธุรกิจ
①

②

③

①Nguyen: ผมเรียนสายวิทยไมเปนไรหรอก แตพวกคุณสองตองใชภาษาสุภาพ ลําบากแยเลยนะ

Linlin: เอะ? สายวิทยไมจําเปนตองใชภาษาสุภาพหรือ?
②Nguyen: หากมีความสามารถเฉพาะทางก็ไมตองใชก็ได อาจจะนะ
Lim: แตผมไดยินมาวา นักเรียนชาวตางชาติก็ตองมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนเทากับชาวญี่ปุนนะ
③Linlin: คิดวาในการสัมภาษณก็จําเปนตองใชภาษาสุภาพนะ
Nguyen: อยางนั้นเหรอ งั้นผมก็จะเรียนเอาไวครับ

UNIT 9 ขอควรระวังในการฝกงาน → หนา 49
การฝกงานของคุณ Linlin~ตั้งแตขอสมัครไปถึงการแสดงความขอบคุณ
①

②

③

①Linlin: ยื่นใบสมัครฝกงานหรือยังคะ?

Lim: อื่อ ผมจะเขาฝกงานในบริษัทผลิตชิ้นสวนละ
②Nguyen: คุณ Lim นี่ไวอยูเสมอเลยนะครับ ผมก็กําลังตรวจสอบขอมูลตางๆอยู
Linlin: อยางนั้นหรือ ฉันก็จะยื่นใบสมัครดวยดีกวา
③Nguyen: อยางนั้นหรือครับ ผมก็อยากจะขอเขารวมดวย
Lim: ผมคิดวาเปนโอกาสดีที่จะไดทํางานในบริษัทญี่ปุน และเรียนรูถึงวิธีทํางานของคนญี่ปุนอีก
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วิธีสมัครงานกับการดําเนินขั้นตอนจนถึงขั้นกําหนดจางเปน
การภายใน → หนา 53
UNIT 10

①

②

③

④

①Linlin: Entry (กรอกใบสมัคร) แลวหรือยัง?

Lim: ยังเลย
Nguyen: ไมไดสงเลย ยังกลัวอยู
②Nguyen: เปนหวงทั้งการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ <<ชื่ออะไร?>>
Lim: ถาเปนหวงก็เตรียมตัวซิ
③Lim: ผมเตรียมตัวสอบขอเขียนเต็มที่เลยละ
Nguyen: เยี่ยมจริงๆ
Linlin: แลวการเตรียมตัวสอบสัมภาษณละ?
④Lim: สวนนั่นหากฮึดสูก็คงจะผานไปไดแหละ
Nguyen: ถาฮึดสูก็คงจะผานไปไดเหรอ
Linlin: เอาละ

UNIT 11
①

ภาษาญี่ปุนในใบสมัคร → หนา 57
②

③

①Linlin: วา Entry Sheet ของแตละบริษัทไมเหมือนกันเลย

Nguyen: จะกรอกใบสมัครกี่บริษัทเนี้ย?
②Linlin: เอาเปนวา ประมาณสัก 10 บริษัท
Nguyen: เอะ? ขนาดนั้นเลยเหรอ?
③Linlin: เพื่อนคนญี่ปุนบอกวากรอกไปตั้งประมาณ 30 บริษัทแหนะ
Nguyen: เฮ
④Lim: แตใชวาจะยิ่งกรอกมากเทาไรก็ยิ่งดีนะ... ผมก็ตองเริ่มเขียนแลวละ
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UNIT 8 ภาษาสุภาพ
เรียนรูภาษาสุภาพที่จําเปนในการหางานและธุรกิจ
①

STEP 1

②

เปาหมายของ UNIT 8
・เขาใจภาษาสุภาพ
・เขาใจและสามารถใชภาษาที่เปนเบาะรองรับได
・เขาใจและสามารถใชรูปประโยคทางธุรกิจได
③

พื้นฐานของภาษาสุภาพ

กลาวกันวา ภาษาสุภาพเปนองคประกอบที่ขาดไมไดในการสรางความสัมพันธแบบเชื่อถือกับฝายตรงขาม อีกทั้ง
การใชภาษาสุภาพนัน้ ถือเปนการแสดงจุดขายตัวเองดวย ดังนั้นนักเรียนชาวตางชาติก็เชนกันมาเรียนรูภาษาสุภาพเอาไว
เพื่อใหสามารถไดอยางถูกตอง

1-1 เช็คระดับความเขาใจเกี่ยวกับภาษาสุภาพ
คําถาม☞ การแนะนําตัวเองของคุณ Linlin ดังตอไปนี้ เวลาที่ทําการหางานควรจะเปลี่ยนเปนอยางไรดี ลองใชภาษา
สุภาพแกไขคําพูดดังกลวดู

あたし、李リンリン。
中 国 出 身 なん だ 。
今、アジア文化大学
の 三年 生。日本 の
企業に就職したいと
思ってるの。よろしく
ね。
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เปนไง สามารถใชภาษาสุภาพแนะนําตัวเองไดอยางคลองแคลวหรือไม เอาละ ตอไปนี้มาเรียนรูรูปประโยคของ
ภาษาสุภาพที่จาํ เปนในการหางานกัน เปาหมายคือ สามารถใชรูประโยคไดเปนอยางดีดวยความมั่นใจ
ภาษาสุภาพเหรอผมไมไหวหรอก การแยกแยะภาษายกยองกับภาษาถอมตัวก็ไมคอยเขาใจเลย....
ไมตองซีเรียสขนาดนั้นหรอก Nguyen, โดยพื้นฐานแลวพูดลงทายดวย “ครับ/คะ(です、ます)” ก็พอแลว ไมตอง
ใชภาษาสุภาพทั้งหมดก็ได ใชไหมครับ อาจารย
ใชแลว ภาษาสุภาพเปนคําที่แสดงถึงความรูสึกใสใจตอฝายตรงขาม ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือความรูสึกดังกลาว เริ่ม
จากจุดที่ตัวเองใชได ที่เหลือก็ปรับใชใหเขากับฝายตรงขามก็พอแลว
ถาอยางนั้น ผมก็นาจะทําไดนะซิ!

1-2 ภาษาสุภาพเพือ่ การหางาน
กอนอื่น มาจํา “วิธีการเรียกชื่อบริษัท” ที่ใชในธุรกิจกัน นี่ถือเปนพื้นฐานของภาษาสุภาพที่ใชในการหางานไมใชฟง
แลวเขาใจแคนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือตัวเองตองสามารถพูดใหไดดวย
คําถาม☞

เขียนความหมายของคําที่ขีดเสนใต

ลงใน (

)

お んし ゃ

ผูสมัครงาน: あのう、御社の会社説明会に参加させていただきたいと思いまして…。①（
へい しゃ

บริษัท: 弊社の説明会についてのお問い合わせでございますね。②（

）

）

わたくし

申し訳ございません。 私 どもではただ今求人募集はしておりませんので・・・。③（

）

ตอไป มาเรียน “คําพูดที่เปนเบาะรองรับ” ที่ใชในธุรกิจ(รูปประโยคเกริ่น) กัน คําพูดที่เปนเบาะรองรับนั้นสามารถ
แสดงถึงความคิดคํานึงถึงฝายตรงขามพรอมกับทําใหฝายที่ฟงสามารถคาดการณไดวาฝายที่พูดอยากจะพูดอะไร ถือเปนการ
บอกใบใหคิดหาคําตอบดวย เปนรูปประโยคที่มีประสิทธิผลในการสื่อสารเปนอยางมาก ขอใหทุกคนนําไปใชใหไดนะ
คําพูดที่เปนเบาะรองรับ

→ประโยคที่พูดตอเนื่อง

①失礼ですが

จะขอถามเรื่องสวนตัวเชน ชื่อ, อายุ

②お手数ですが／おそれいりますが

ตองการขอรอง(ใหทําอะไรให) เชน ขอใหชวยถายเอกสาร, ขอฝากขอความ เปนตน

③ご迷惑をおかけしますが

ขอความกรุณาดวยครับ (เวลาที่ขอรองเรื่องที่เปนการรบกวน)

④申し訳ありませんが

การบอกเรื่องที่ไมเปนไปตามที่คาดหวังเชน ไมอยู, ทําไมได เปนตน

きょうしゅく

⑤お忙しいところを 恐 縮 ですが

เวลาขอรองใหทําธุรอะไรใหเวลาที่ฝายตรงขามกําลังยุง
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แบบฝกหัด☞ในการสนทนาทางโทรศัพทดังตอไปนี้ จะพูดวาอยางไรดีจึงจะสามารถถายทอดความรูสึกของเราไปยังคู
สนทนาได ลองเลือกใช
“คําเกริ่น” กอนขึ้นประโยคหลัก ที่คิดวาเหมาะสมกับสถานการณ
① ขอพูดกับเจาหนาที่รับผิดชอบการจางงาน
人事部：はい。○○商事 総務部です。
就活生：

② กําลังจะไปฟงการประชุมอธิบายการเขาทํางานแตรถไฟเกิดอุบัติเหตุ จึงโทรศัพทไปแจงวาอาจมาไมทันการเริ่ม

ประชุม
担当者：本日の就職説明会にご参加をお申し込みの▽▽さんですね。
就活生：

③ ขอนัดพบกับศิษยเการุนพี่สถานศึกษาเดียวกันเพื่อขอคําปรึกษา
OB/OG：ああ、△△大学の…。今日はどのようなことで…。
就活生：
คําตอบ

STEP 2 สํานวนสุภาพที่อยากใหจําไวใช
2-1 สํานวนสุภาพในการสนทนาทางโทรศัพท
เวลาพูดโทรศัพทผมจะตื่นเตนมากเพราะไมเห็นหนาคูสนทนา ทั้งตอนฟงและตอนพูด เลยครับ...
ฉันก็แยเหมือนกัน...คือจะใชสํานวนสุภาพกับสํานวนถอมตัวสับสนปนเปกันไปหมด...
ทุกคนไมตองกังวลจนเครียดกันขนาดนั้น เพราะถาพูดผิดก็พูดใหมได ถาฟงไมทันจับคําไมไดก็ขอใหคู
สนทนาพูดใหมอีกครั้งเทานั้นเอง สํานวนที่ใชในการสนทนาทางโทรศัพทมีอยูมากมาย ขอใหเรียนรูและจดจํามาใชอยาง
ถูกตองจนเปนนิสัย คูสนทนาฟงแลวจะเขาใจทันทีวาเราเปนคนมีมารยาทและเกิดความรูสึกที่ดีตอเรา
☎ สํานวนแสดงมารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท
เมื่อโทรศัพทถึงคูสนทนาเปนครั้งแรก
เมื่ออยากทราบวาตอนนี้คูสนทนาสะดวกที่จะพูดโทรศัพทหรือไม
เมื่อจบการสนทนาและจะวางหู
เมื่อไดยินเสียงของคูสนทนาไมถนัด
เมื่อมีโทรศัพทเขามาระหวางการประชุม ฯลฯ
และอยากบอกวาจะโทรกลับภายหลัง
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①初めてお電話いたします
②今、お時間よろしいでしょうか
③では、失礼いたします
④あのう、お電話が少々遠いようですが・・・
⑤大変申し訳ありませんが、こちらからのち
ほどかけ直させていただいてもよろしいでしょ
うか
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☎ สํานวนที่ใชในการฝากขอความ （▲▲คือชื่อของตนเอง）
เมื่ออยากใหบอกผูที่ตนตองการสนทนาดวยวาตนจะเปนคนโทรไป
เมื่ออยากใหบอกผูที่ตนตองการสนทนาดวยวาขอใหเขาโทรมา

① ▲▲からお電話を差し上げるとお伝
えいただけますか
② ▲▲にお電話をいただきたいとお伝
えいただけますか

คําถาม ☞ กรณีตอไปนี้จะพูดวาอยางไร ลองพูดออกมาดังๆ
① เมื่อโทรศัพทไปถึงเจาหนาที่รับผิดชอบปรากฏวาไมอยู อยากฝากขอความไววาจะโทรศัพทมาใหมอีกครั้ง
社

員：あいにくですが、▲▲は、ただ今席を外しておりますが…。

就活生：

② เจาหนาที่รับผิดชอบการจางงานโทรศัพทมาหา แตโทรศัพทรบั คลื่นสัญญาณไมไดอยางกระทันหัน
担当者：では、来週の月曜日の午後１時に弊社にお越し下さい。当日は…
就活生：
คําตอบ

ผมเขาใจเคล็ดลับของสํานวนสุภาพแลวละครับ ตอจากนี้ไปผมจะพยายามใชคําเกริ่นกอนขึ้นประโยคหลักให
คลองทีเดียว
ตองอยางนั้น อยางที่เขาบอกกันไงวา “ฝกใหชินดีกวาเอาแตเรียน” อะไรก็ตามมันอยูที่ใจเราเปนสําคัญนะคุณ
คุณ Lim คะ ดิฉันเกรงวาจะเปนการรบกวนงานที่กําลังยุงของคุณ แตพรุงนี้จะกรุณาไปรับประทานอาหารกลางวัน
กับดิฉันหนอยไดไหมคะ
อะไรกัน Linlin อยูๆก็สุภาพเสียขนาดนั้น ขนลุกเลยเห็นไม
เอิ๊ก เอิ๊ก ...ฝกคะ ฝก ก็คุณบอกวา “ฝกใหชินดีกวาเอาแตเรียน” ไง
ใช...ใช และก็ดีมากเลยที่คุณ Nguyen เขาใจความสําคัญของสํานวนสุภาพแลวอยางนี้
ครับอาจารย ขอบคุณอาจารยมากครับที่กรุณาใหคําแนะนําผมหลายๆอยาง
Self Check!
□เขาใจพื้นฐานของสํานวนสุภาพ

□ขาใจความหมายของคําเกริ่นกอนเขาประโยคหลัก

□เขาใจสํานวนสุภาพในการสนทนาทางโทรศัพท

□ขาใจสํานวนธุรกิจ
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UNIT 9 ขอควรระวังในการฝกงาน

เปาหมายของ UNIT9
・ความเขาใจขั้นตอนการฝกงาน
・ความเขาใจมารยาทในการฝกงาน

การฝกงานของคุณ Linlin -ตั้งแตขอฝกงานจนถึงการขอบคุณ①

②

③

STEP 1 ความเขาใจเกี่ยวกับการฝกงาน
1-1 ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการฝกงาน
หาบริษัทฝกงาน
สมัครเขาฝกงาน (ดู 1-2)ฝกงาน
จบการฝกงาน
สงจดหมายขอบคุณไปยังบริษัทที่ใหฝกงาน

1-2 การสมัครเขาฝกงาน
เรียนรูเอาไววาในการฝกงานนั้นมีวิธีสมัครตางๆกันตามสถานการณ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเปนผูแนะนํา

การฝกงานเปนสวนหนึ่ง
ของวิชาในหลักสูตร

แผนกจัดหางานหรือแผนก
นักศึกษาเสนอขอมูลบริษทั ที่
รับนักศึกษาฝกงาน

ยื่นขอหนวยกิต

สมัครตามระเบียบการ
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สมัครสวนตัว
สมัครทางโฮมเพจของ
บริษัทหรือเว็บไซตที่
เสนอขอมูลการจางงาน

เขาไปสมัครบนเว็บไซต
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กรณีที่เขาฝกงานในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะไดหนวยกิตเทากับเปนการเรียนวิชาหนึ่งของหลักสูตร
สวนการสมัครฝกงาน
เปนการสวนตัวนัน้ ควรคํานึงถึงชวงเวลาและเวลาการฝกงานโดยไมใหขัดขวางการเรียน และเลือกที่ฝกงานที่มีความ
เกี่ยวของกับบริษัท
หรือประเภทงานที่อยากทําเพราะจะเปนแนวทางสําหรับการตกลงใจเขาทํางานในบริษัทที่คาดหวังไวตอไป การฝกงาน
อาจขยายผลใหมี
การกําหนดจางงานเปนการภายในได

1-3 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาการฝกงาน
แบบฝกหัด☞ คุณ Linlin ฝกงานที่บริษัทผูผลิตอาหารแหงหนึ่ง ขอใหอานใจความคําตอบแบบสํารวจของคุณ Linlin
หลังจบการฝกงานแลว และวิเคราะหวา การฝกงานคืออะไร
＜แบบสอบถาม เรื่องการฝกงาน＞
แผนกจัดหางาน มหาวิทยาลัยเอเชียบุงคะ
1 คุณฝกงานที่ไหน
ที่บริษัทผลิตขนม ○○ สังกัดแผนกการจําหนาย 2
2 ฝกงานเปนระยะเวลานานเทาไร
2 สัปดาห (1-14 กุมภาพันธ)
3 คุณไดฝกงานหนาที่อะไร
ทําหนาที่จําหนายช็อกโกแลตที่หางสรรพสินคาและซุเปอรมาเกตในเทศกาลวาเลนไทน
4 คุณไดขอสังเกตอะไรบางจากการฝกงานครั้งนี้
เนื่องจากเปนงานการจําหนาย จึงรูสึกวาตองใชคําสุภาพอยางถูกตองกับลูกคา
5 ในการฝกงานครั้งนี้มีปญหาอะไรบางหรือไม
การออกคําสั่งของพนักงานบริษัทแตละคนตางกัน
จึงลําบากเพราะไมรูวาจะทําตามคําสั่งของใครดี
เวลาที่ไมรูวาจะทําอยางไรดีนั้น จะทําเปนไมไดยินแลวทําตามความคิดของตนเอง
6 ไดเรียนรูอะไรบางจากการฝกงานครั้งนี้
มีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริษัทญี่ปุนและวิธีการทํางานของญี่ปุน รูสกึ ไดวาการทํางานเปนทีมมีความสําคัญมาก

ผูฝกงานจะไดเรียนรูถึงขนบธรรมเนียมรวมทั้งมนุษยสัมพันธของบริษัทนั้น พรอมทั้งรูวาตนจะแสดง
ความสามารถที่มีอยูไดอยางไรผานทางการฝกงาน เมื่อไดเขาไปมีสวนรวมแลวก็ขอใหพยายามปฏิบัติงานอยาง
สุดความสามารถ หากมีเรื่องใดที่ไมสามารถทําความเขาใจไดก็อยามองในเชิงปฏิเสธไมยอมรับ แตหาโอกาสคิดวา
“ทําไมจึงเปนเชนนั้น”
คําถาม☞ พิจารณาการปฏิบัติตนระหวางฝกงานดังตอไปนี้ ใสเครื่องหมาย ○ ลงในขอที่เห็นวาดี และ ×ลงตรงขอที่
เห็นวาไมดี กรณีของ×ใหคิดหา
เหตุผลของความไมดีนั้นดวย
(1) （ ）ไดรับคําสั่งใหปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรทุกวัน เปนงานที่นาเบื่อ บางครั้งจึงคลายอารมณดวยการเปด
อินเทอรเน็ต
(2) （ ）มาถึงบริษัทกอนเขางาน 30 นาทีทุกเชา และเปนคนกลาวทักทายพนักงานคนอื่นๆกอน
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

（

）ไดรับคําสั่งใหจัดน้ําชามารับรองแขกมาที่มาเยือนบริษัท ไมรูวาจะจัดการอยางไรดีจึงทําเปนไมไดยิน

（

）ไดรับเชิญใหไปรวมงานดื่มของแผนก แตปฏิเสธไปเพราะตนไมใชพนักงานบริษัท

（

）ระหวางเวลาทํางานจะปดโทรศัพทมือถือของตน

（
（
（

เพื่อไมใหสงเสียงเรียกเวลามีใครโทรศัพทเขามา
）ไมไดรับมอบหมายใหทํางานอะไรเลย จึงไปถามวามีอะไรที่ตนสามารถทําไดบางไหม
）เวลาออกจากบริษัทเมื่อเลิกงาน กลาวคําอําลาวา「お先に失礼いたします。お疲れさまでした」
）สถานที่ฝกงานอยูไกลบานตองเสียคาเดินทางมาก ชวงฝกงานจึงหยุดเสียประมาณ 1 ใน 3
คําตอบ
(1) × ไมวางานอะไรก็ตามจะตองทําดวยความตั้งใจจริง หามใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลในเรื่องสวนตัวระหวางเวลาทํางาน
(2) ○ การจัดเวลาเผื่อเอาไวเพื่อปรับใชในยามจําเปนและการเปนผูกลาวคําทักทายกอนเปนพื้นฐานของคนทํางาน
(3) × ไมสมควรอยางยิง่ ที่จะทําเปนไมไดยิน พยายามทําตัวใหกลาถามเมื่อมีอะไรที่ไมเขาใจ
(4) × กรณีนี้มองวาเปนการชวนเพื่อมิตรภาพ ถาไมมีนัดที่อื่นก็ควรไปรวม
(5) ○ การโทรศัพทสวนตัวระหวางการทํางานเปนเรื่องตองหามตามพื้นฐานการทํางาน
(6) ○ ของานทําดีกวาอยูเฉยๆ แตเวลาของานตองดูจังหวะที่เหมาะสมดวย
(7) ○「お先に失礼いたします。お疲れさまでした」เปนคํากลาวที่เหมาะสมเวลาเลิกงานกลับบาน
(8) ×การหยุดงานตามอําเภอใจเปนการกระทําทีไ่ มดี ถือวาเปนการหลบหลูบริษัท

STEP 2 มารยาทในการฝกงาน
ระหวางฝกงานจะมีการตรวจเช็คมารยาทดวย ไมใชในฐานะนักศึกษาแตในฐานะที่เปนคนที่อยูในสังคมผูใหญคน
หนึ่ง จึงควรเรียนรูการ
ทักทายและมารยาทที่ดีเพื่อการปฏิบัติตัวอยางถูกกาลเทศะ

2-1 การทักทาย
แบบฝกหัด☞ การทักทายคือพื้นฐานของการทํางาน ควรฝกทักทายดวยการพูดออกเสียงดังๆเพื่อจะไดคลองปาก
①初めまして。△△大学○○年の◎◎（名前）と申します。本日からインター
ฝกงานวันแรก
เมื่อไปทํางาน
เลิกงาน
กอนจะออกไปทําธุระนอก
บริษัท
เมื่อกลับมาบริษัท
เมื่อพบกับคนตางแผนกงาน
เมื่อรับโทรศัพทที่โทรเขามา
จากภายนอก
วันฝกงานวันสุดทาย

ンシップでお世話になります。いろいろご迷惑をおかけすると思いますが、ど
うぞよろしくお願いいたします。
① お早うございます。
② お疲れさまでした。お先に失礼いたします。
③ 行ってまいります。

④ ただ今帰りました。
えしゃ く

⑤ こんにちは／会釈（廊下などで何回も顔が合う場合）
⑥ いつもお世話になっております。

⑧この●●（期間）、大変お世話になり、ありがとうございました。皆様にいろ
いろ教えていただき感謝しております。この経験で得たことを将来に活かせ
るよう頑張ります。

2-2 สงจดหมายขอบคุณการฝกงาน
คุณ Linlin ฝกงานเสร็จเรียบรอย สบายใจแลวละซี
คะ ทําอะไรผิดๆพลาดๆไปหลายอยาง แตเปนประสบการณที่ดีมากจริงๆ
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นั่นเปนเรื่องที่นายินดี วาแตคุณสงจดหมายไปขอบคุณบริษัทที่ใหฝกงานแลวหรือยัง
อะไรนะคะ ตองสงจดหมายขอบคุณไปดวยหรือนี่ วันฝกงานวันสุดทายดิฉันกลาวขอบคุณอยางเรียบรอยไปแลว
...
ที่ญี่ปุน การสงจดหมายขอบคุณเปนการแสดงมารยาทที่สําคัญ จําไววาเมื่อฝกงานเสร็จตองไมลืมสงจดหมายไป
ขอบคุณบริษัทที่เขาอุตสาหใหเราฝกงาน สมัยนี้จะสงอีเมลไปก็ได แตอยาชานักแลวกัน อีเมลควรสงในวันรุงขึ้น แตถา
เปนจดหมายควรสงใหถึงมือผูรับอยาใหเกิน 2-3 วันเปนดี
แบบฝกหัด☞ จับประเด็นสําคัญของจดหมายขอบคุณจากอีเมลที่คุณ Linlin สงไปยังบริษัทที่เธอฝกงาน
① เริ่มดวยคํากลาวขอบคุณ
② เขียนถึงงานที่ไดมีโอกาสทําแลวรูสึกวาเปนประสบการณที่มีคุณคา
③ แสดงความรูสึกถึงบุญคุณของผูรับผิดชอบการฝกงาน
④ แสดงความมุงหวังที่มีตองาน และประเด็นอื่นๆโดยเขียนเปนประโยคที่เขาใจงาย
○○製菓株式会社
インターンシップ御担当 △△△△様

ชื่อบริษัท (ชื่อเต็ม)
เขียนชื่อตําแหนง/หนาที่
รับผิดชอบไวขางหนาชื่อ/สกุล

先日インターンシップでお世話になりました李リンリンです。

เนื้อหาไมควรใหเปนทางการ ผูรับ
ผิดชอบการฝกงานจะซาบซึ้งกับ
การเขียนอยางเปนรูปธรรม

インターンシップ期間中は、いろいろご指導いただきありがとうございました。お客様への接し方、
敬語の使い方、仕事上のマナーなど、たくさんのことを学ばせていただきました。キャンペーン期間中は
失敗も多く、△△様にはご迷惑をおかけしましたが、私にとっては貴重な体験でした。今回の経験を通し
て、私の仕事への意識も高まりました。本当にありがとうございました。

簡単ですが、まずはお礼まで。

李リンリン

คําลงทาย

ชื่อผูเขียน (ชื่อเต็ม)

ถาเปนจดหมายตองใชคําเฉพาะสําหรับจดหมาย
คือ「拝啓」「敬具」ฯลฯ และเขียนดวยลายมืออยาง
ปราณีต กอนสงตองทบทวนใหแนใจอีกครัง้ วา
ไมไดเขียนคําผิด, ตกหลน หรือผิดไวยากรณเพื่อ
ไมใหเปนการลบหลูผูรับ

การฝกงานเปนประสบการณที่มีคามากในแงที่เปนโอกาสไดทํางานจริงๆในบริษัท งานที่แตละคนไดฝกนั้นยอม
ตางกันไปตามกิจการของ
บริษัทและประเภทงาน จึงควรถามพวกเพื่อนๆวาไดประสบการณจากการฝกงานอยางไรกันบาง การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณกัน
เชนนี้มีสวนชวยใหกิจกรรมการหางานมีความเปนจริงเปนจังขึ้นเปนอันมาก
Self Check！
□เขาใจขั้นตอนการฝกงาน
□เขาใจมารยาทในการฝกงาน

□เขาใจการปฏิบัติตนระหวางการฝกงาน
□เขาใจวิธีเขียนจดมายขอบคุณ
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UNIT 10 วิธีสมัครงานกับการดําเนินขั้นตอนจนถึงขัน้ กําหนดจาง
เปนการภายใน
เปาหมายของ UNIT 10

・ความรูเกี่ยวกับวิธีสมัครงาน
・ความรูเกี่ยวกับการสอบขอเขียน
・ความรูเกี่ยวกับการติดตอกับบริษัท

①

②

③

④

STEP 1 การสมัครงาน
ระยะนี้กิจกรรมหางานทําของพวกคุณไปถึงไหนกันแลว
ชวงนั้นดิฉันไปฝกงานรูสึกดีจังเลยคะ ไดทํางานทุกวันอยางกับสตรีอัจฉริยะตัวจริง ตางจากงานพิเศษอยางสิน้ เชิง
ผมก็ไปฝกงานเหมือนกัน รูสึกเครียดไปหมด กลัววาจะทํางานที่ไดรับมอบหมายผิดพลาดนะครับ
ผมเหรอ พอเลิกงานก็ถูกชวนไปดื่มนะซี ทําใหอดคิดถึงความหลังครั้งกอนโนนไมได
ดูเหมือนวาทุกคนจะมีประสบการณทํางานจริงในการฝกงานที่บริษทั ไดเรียนรูอะไรๆมามากมาย นี่ก็ถึงเวลาที่
จะตองสมัครงานกันจริงๆเสียที
ใชๆ ไดยินพวกเพื่อนญี่ปุนถามกันแลววา “สมัครงานละยัง”
นี่กําลังพูดกันถึง Entryใชไหม ฉันไดยินบางคนบอกวา Pre-entry บางคนก็วา Entry หรือไมก็ Entry-sheet สับสน
ไปหมด จนไมรูวาอะไรตางกับอะไรยังไงแลวละ
อะไรนะ เวลาสมัครงานเราแคสงประวัติไปใหบริษัททางไปรษณียเทานั้นไมใชเหรอ
ชวงหลายปมานี้ ขั้นแรกเขาจะสมัครงานกับบริษัทผานทางเว็บไซตขอมูลจัดหางานกันเปนสวนใหญ
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STEP 2 วิธีสมัครงาน
…หมายความวา นักศึกษาตางชาติอยางเราก็ควรลงทะเบียนไวในเว็บไซตขอมูลจัดหางานดวยอยางนั้นหรือครับ
ใช อยากใหลงทะเบียนกันเอาไวเพราะมีขอมูลของบริษัทตางๆ, กําหนดการจางงาน และขอมูลอื่นๆที่เปน
ประโยชนสําหรับการหางานทํามากมาย
เว็บไซตขอมูลจัดหางาน
リクナビ
マイナビ
日経就職ナビ
就活ナビ
[en]学生の就職情報

ผูเสนอขอมูล
リクルート
毎日コミュニケーションズ
日経 HR、ディスコ
ダイヤモンド・ビッグ＆リード
エン・ジャパン

URL
http://job.rikunabi.com/
http://job.mynavi.jp/
http://job.nikkei.co.jp/
http://shukatsu.jp/
http://gakusei.en-japan.com/

นอกจากเว็บไซตขอมูลจัดหางานแลวยังมีเว็บไซตจัดสรรกระดานขาวสําหรับนักศึกษาที่กําลังหางานทําได
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน 楽天 みんなの就職活動日記 http://www.nikki.ne.jp/, ทั้งยังมี
แหลงขอมูลอื่นๆอีกมาก เชน บล็อกของนักศีกษาหางาน, ประชาคม SNS ฯลฯแตตองระวังอยาหลงเชื่อตามขอมูลที่เขียน
ไวในแหลงตางๆเหลานั้นไปเสียทั้งหมด เอาเปนวารูจ ักไวเปนความรูวามีแหลงขอมูลแบบนี้อยูก็แลวกัน
อาจารยคะ การที่เราแคลงทะเบียนไวกับเว็บไซตขอมูลจัดหางานไมไดหมายความวาเราสมัครงานแลวใชไหมคะ
ใช วิธีสมัครงานทางเว็บไซตขอมูลจัดหางานมีอยู 2 วิธีคือ
สมัครงานรวมหลายแหง

สมัครงานเฉพาะแหง

ทําโดยคนหาบริษัทในวงการที่เราหวังจะเขาทํางานหรือประเภทงานที่อยากทํา คัดออกมาจํานวนหนึ่ง
แลวสมัครรวมกันไป
☞ เหมาะสําหรับเวลาที่ยังไมไดตัดสินใจระบุลงไปวาอยากเขาบริษัทใด
คือวิธีสมัครงานในบริษัทที่ตนอยากเขา
☞กรณีนี้บางรายอาจตองเขียนบรรยายเหตุผลที่อยากเขาหรือบรรยายคุณสมบัติของตัวผูสมัครเอง

การสมัครงานขั้นแรกทางเว็บไซตจัดหางานเชนนี้เกือบทุกรายจัดเปนการสมัครงานแบบ Pre-entry ซึ่งแสดงวา
ผูสมัครมีความ
“สนใจบริษัท” นั้นๆ ยังไมถึงขั้นเลือกจริงๆซึ่งจะดําเนินการตอไปในขั้น Entry คือสงใบสมัครและประวัติ
สมัคร Pre-entry

สงระบียบการสมัคร
Entry มาให

บริษัทสงเมลแจงใหทราบวาได
รับการสมัครเรียบรอย

บริษัทจัดสงกําหนดการจัดประชุม
อธิบาย/การสัมมนามาให

คัดสรรดานเอกสาร
สอบขอเขียน
สัมภาษณ

ผูสมัครสงใบสมัครและ
ประวัติไปยังบริษัททาง
ไปรษณีย
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ขางบนนั้นคือขั้นตอนการจางงานโดยทั่วไป ในความเปนจริงบริษัทบางแหงอาจมีขั้นตอนแตกตางกันไป ดังนั้น
เราจึงตองอานกําหนดเวลาการจางงานใหถี่ถวนไมใหพลาดได และระวังอยาสงใบสมัครงานชากวาวันเวลาที่ทางบริษัท
กําหนดไว

STEP 3 การสอบขอเขียน
สอบขอเขียน จริงดวย ตายละ ฉันอาจไมผาน...
ตรงนี้แหละ มีทั้ง SPI, CAB/GAB...แลวยังความรูทั่วไปอีก ยากๆทั้งนั้น...
แตขอสอบตัวคันจิอาจทําได ยังกับสอบความรูภาษาญี่ปุนเลยนะ
ผมออนตัวคันจิ คุณไมรูเหรอ
การสอบขอเขียนของบริษัทไมไดมีขึ้นเพื่อทดสอบภูมิความรูของเราอยางเดียว จุดมุงหมายหลักคือตองการ
ตรวจสอบความสามารถและคุณภาพ
ของผูเขาสอบ อยางเชนคนๆนี้จะสามารถทํางานไดรวดเร็วและถูกตองไหม สามารถคิดอยางมีหลักเกณฑหรือเปลา
ไมมีทางอื่นนอกจากฝกทําตัวอยางขอสอบใหมากเขาไว
คนหาไดที่

※ตัวอยางขอสอบที่สามารถหาไดในอินเทอรเน็ต
【ขอสอบสถานการณปจจุบันและความรูทั่วไป】

「筆記対策！時事トレ」！

●リクナビ「筆記対策！時事トレ」
http://job.rikunabi.com/media/jijitore/

マイナビホームページ
→ 「就活支援」へ

●マイナビ「筆記対策マメモシ」
http://job.mynavi.jp/conts/2011/mame/index.html?1264145025252

คนหาไดที่

【ตรวจสอบความเหมาะสม】

「適性検査の定番」
で検索！

●リクナビ「適正検査の定番！SPI２公式ガイド」
http://job.rikunabi.com/2011/media/spi/index.html?isc=r1rm00000145

●マイナビ「SPI＋一般常識・時事完全突破塾」
http://job.mynavi.jp/11/pc/NSSupportMogi.do?actionMode=display&PHPSESSID=8e453917de3aeb560d88
7d48418316c1&1264145084116

คนหาไดที่
「SPI＋一般常識 完全突破塾」！
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นอกจากนั้น ผมไดยินมาวาบางแหงมีการใหเขียนวิทยานิพนธสั้นๆหรือทดสอบความรูเฉพาะวิชาอีกดวยนะ
ไปที่รานหนังสือซี มีหนังสือรวบรวมตัวอยางขอสอบขายแยะเลย
ใชแลว ขอใหทุกคนคนควาหารายละเอียดตางๆและเตรียมตัวใหพรอม จะไปคุยกับรุนพี่ที่เขาทํางานอยูแลว หรือ
ไปปรึกษากับศูนยงานอาชีพของมหาวิทยาลัยดวยก็ได ควรวางแผนใหรัดกุมไวแตเนิ่นๆเปนดี ออ...อีกอยางหนึ่ง พอถึง
ชวงหลังของกิจกรรมหางาน จะมีการสอบ, การสัมภาษณและการประชุมอธิบายรายละเอียดตางๆทะยอยกันเขามา จึงตอง
ทํากําหนดการเอาไวใหเรียบรอยและดูแลรักษาสุขภาพใหดีดวย
ดีนะ คุณ Nguyen ที่เราทําสมุดบันทึกการหางานทําเอาไว
จริงดวย

STEP 4 การติดตอกับบริษัท
จากนี้ไป เราจะตองติดตอกับบริษัท, สงเมล, สอบสัมภาษณ แลวยังตองไปติดตอกับคนที่บริษัทโดยตรงมากขึ้น
ฉันไมมีความมั่นใจเลย
ไหนจะตองใชสํานวนสุภาพใหถูกตองอีก ดูอยางตอนตองเขียนจดหมายขอบคุณบริษัทฝกงานนั่นซี แทบตายมาหนนึง
แลวเห็นไม
แต การเขียนจดหมายหรือเมลนะ เรานั่งคิดนั่งเขียนอยูที่บาน จะใชเวลานานเทาไรก็ไดนี่คุณ
ขนบธรรมเนียมการเขียนจดหมายหรือวิธีสนทนาทางโทรศัพทของญี่ปุนนั้นกวาจะคุนเคยเปนนิสัยก็ตองพยายาม
กันมากเหมือนกัน แตสมัยนี้ถา
คนหาดูตามเว็บไซตคูมือการหางานหรือเว็บไซตของมูลการจัดหางานตางๆ เขาจะมีตัวอยางเอาไวให พวกคุณลองหาดูกัน
ซี
เขาใจแลวครับ/คะ

เอาละทุกคน กิจกรรมการหางานกาวมา ถึงขั้นลงสนามจริงแลว จงเตรียมตัวกันใหพรอม
Self Check！
□เขาใจเกี่ยวกับการสมัครงาน
□สามารถเขียนจดหมาย, อีเมลติดตองาน และสนทนาทางโทรศัพทไดคลองแลว
□เริ่มเตรียมตัวสอบขอเขียน
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UNIT 11
①

ภาษาญี่ปุนในใบสมัคร
②

③

เปาหมายของ UNIT 11
・ความเขาใจเนื้อหาที่ควรเขียน
・สํานวนและคําที่ใชในใบสมัคร
④

ตามปกติใบสมัครงานจะกําหนดหัวขอใหเขียน กอนอื่นเราควรเขียนคําสรุปความตามหัวขอนั้นเสียกอนแลวใช
เรื่องราวที่เปนประสบการณ
สวนตัวสนับสนุนคําสรุปนั้น ตอไปเราจะรวมพิจารณาใบสมัครที่พวกเราเขียนไวแลวคุยกันถึงขอควรระวังในการเขียน

STEP 1 ใบสมัครของคุณ Lim
หัวขอเรื่อง “กรุณากลาวถึงจุดแข็งและจุดออนของตนเอง”
私の長所は、リーダーシップと行動力があることです。韓国で軍隊にいたころから後輩に頼ら
れ、みんなの相談相手になっていました。韓国で就職した保険会社では、営業チームのリーダーとし
てグループをまとめ、全国にある営業所の中でトップの成績をとりました。社内で表彰されたこともあ
ります。短所と言えば、よく考えずに行動して失敗することがあります。
御社に入社できましたら、これまでのいろいろな経験を役立てて、絶対にがんばります。

ตอนอยูที่เกาหลีใตดูเหมือนวาคุณ Lim จะเปนที่พึ่งของทุกคน ทําอยางไรถึงไดมีความเปนผูนําเปนคุณสมบัติติด
ตัวอยางนี้
อือม ทําอยางไรนะหรือครับ...ผมก็ไมรูตัวเหมือนกัน เปนไปเองตามธรรมชาตินะครับ
สวนใหญคุณ Lim จะตั้งใจฟงความคิดเห็นของทุกคน แลวสรุปใหวาควรจะทําอะไรยังไงใชไหม
ออ อยางนั้นเหรอ อาจใช
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แตบางครั้งคุณ Lim ทําอะไรโดยไมคิดใหรอบคอบเสียกอนเหมือนกันนะครับ
ก็...ผมลองเขียนแบบตรงไปตรงดูนะ
แตใชคําวา “ผิดพลาด” กับบริษัทอยางนั้น...จะดีหรือคะ
การบอกวาตนเองเปนคนคลองแคลวนั้นถามองทางดานลบอาจทําใหคิดวาทําอะไรโดยไมคิดและเลินเลอได แต
คําวาผิดพลาดนั้นใชไดแตควร
เสริมสักนิดวาไดเรียนรูอะไรจากความผิดพลาดและควรระวังอยางไร เลาถึงเรื่องความผิดพลาดสักนิดหนึ่งก็จะดี
อยางเวลาไปทัศนาจรสวนใหญผมจะออกเดินทางไปกอนเลยครับ สวนจะทําอะไรหรือดูอะไรที่ไหนนั้นเอาไวคิด
เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง แตพอ
กลับบานถึงไดพบวามีสถานที่ที่ “เสียดายจัง ไมนาพลาด” เปนเสียอยางนี้แหละครับ
งั้นก็ลองเขียนสรุปทํานองวา “พอสํานึกไดเชนนั้นจึงตั้งใจวากอนทําอะไรจะวางแผนลวงหนาหรือปรึกษากับ
ใครๆ” ดูดีไหม

STEP 2

ใบสมัครของคุณ Nguyen

หัวขอ “กรุณาเขียนถึงเหตุผลที่ทานตั้งความหวังวาจะเขาทํางานกับบริษัทเรา”

今、地球上の多くの場所で環境が破壊され、公害や災害の問題が起きています。本来、人々の
生活の向上のために行われてきた生産や開発が人々の苦しみを生みだしているのです。私の母国、ベ
トナムでも同様の問題に直面しています。御社の先端的なテクノロジーを学び、いずれ帰国してベトナ
ムの環境保護運動に参加したいと考えています。
この現代社会にあって、地球環境と共生しなければ人類の発展もないでしょう。私は環境問題に全力で
取り組み、社会の発展に貢献したいと思います。

ยังกับเคยอานพบที่ไหนมากอน
ขอความนี้อยูในเว็บไซตของบริษัทที่ผมอยากสมัครงาน เห็นวาเขียนไวดีนะ
ลอกเขามาอยางนี้ไมเหมาะแน ถามหนอยเถอะวาคุณ Nguyen อยากทําอะไรที่บริษัทนี้
สิ่งที่ผมอยากทํานะเหรอ ก็คงจะเปนการพัฒนาพลังงานสะอาด หรือไมก็....
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การมีความเขาใจหลักการของบริษัทเปนสิ่งสําคัญก็จริง แตในการเขียนใบสมัครนั้นจะตองใชถอยคําของตนเอง
โดยชี้วาตนมีความรูสึกเห็นพองกับจุดมุงหมายประเด็นใดของบริษัทและจะสามารถเชื่อมโยงความสนใจและภูมิความรู
เฉพาะสาขาของตนเขากับจุดมุงหมายนั้นไดอยางไร
คุณ Nguyen คิดวา “การอยูรวมกับสิ่งแวดลอม” คือการทําอยางไรในเชิงรูปธรรม และจะสามารถใชความรู,
ประสบการณรวมทั้งแนวคิดในการ
อุทิศประโยชนใหแกสังคมไดอยางไร ลองเขียนถึงประเด็นเหลานี้ในแงที่เปนความมุงมั่นของตนเองดูดีไหม
อยางนี้เอง เขาใจแลวคะอาจารย คุณ Nguyen ตั้งใจจะกลับประเทศสักวันหนึ่งใชไหม
ใช...อยากกลับซี คิดวาจะทํางานที่ญี่ปุนสัก 10 ป ...
ดูเหมือนทางบริษัทเขาก็กังวลอยูวานักศึกษาตางชาติจะไมทํางานระยะยาว ถึงมีกําหนดกลับประเทศก็ไมตองบอก
ดีกวามั๊ง
นั่นซี อาจารยคิดวาเราจําเปนตองอานทบทวนใบสมัครจากมุมมองของบริษัทดวย

STEP3 ใบสมัครของคุณ Linlin
หัวขอ “กรุณาเขียนถึงความพียรพยายามของคุณระหวางการดํารงชีวิตนักศึกษา”

私は、一緒に勉強したり遊びに行ったりできるたくさんの日本人の友人がいますが、初めのころ
は関係を作るのがうまくいきませんでした。例えば、私は友だちの新しい髪形や流行の服が似合わな
いと思う時は「似合わないよ」とはっきり言う方ですが、ある日友だちの一人から「リンリンの言い方、ち
ょっときついよ」と言われました。遠回しに言うのは好きじゃないので、そのことを説明したら、友だちは
「わかった」と言ってくれました。日本に来てからこのようなことはよくありますが、その度によく話してわ
かってもらうように努力しています。日本人と中国人という壁を乗り越えることは、就職してからも役に
立つと思います。

คุณ Linlin พูดเสียตรงเชียววาชวงแรกๆเขากับพวกเพื่อนไมได อยางนี้พวกเพื่อนญี่ปุนไมสะเทือนใจแยเหรอ
คนจีนทุกคน พูดแบบเดียวกับคุณ Linlin หรือครับ
ใช มีอะไรก็พูดกันตรงๆดีกวาแนนอน
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เราจะบอกวาคนจีนทุกคนคิดอยางนั้นไมไดหรอก ที่ญี่ปุนมีคํากลาววามารยาทนั้นมีอยูแมในระหวางคนสนิทกัน
ผมคิดวาการสื่อสารแบบญี่ปุน
เราตองเลือกถอยคําโดยคํานึงถึงความรูสึกของคูสนทนานะครับ
การพยายามทําความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางคือประเด็นที่บริษัทผูกําลังพิจารณาจางชาวตางชาติใหความสนใจ
อยางมาก เวลาเขียนควรดู
ใหดีวาเรื่องที่ยกขึ้นมาเปนตัวอยางนั้นสอดคลองกันกับบทสรุปตามหัวขอเรื่อง และที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือใหเพื่อนๆ
ชวยกันอานวาเนือ้ เรื่อง
กลมกลืนกันหรือไมดวย นอกจากนั้นยังสามารถอานใบสมัครของผูไดรับการจางจริงเปนการภายในแลว จากเว็บไซต
ขอมูลจัดหางาน
(ดู UNIT 10), หนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมการสมัครงาน ฯลฯ ไดดวย

STEP 4

การใชสํานวนในใบสมัคร

สุดทายนี้เราจะมาพิจารณากันถึงสํานวนที่ใชในใบสมัคร
คําถาม ☞ ตารางขางลางนี้แสดงสํานวนเชิงลบไวในชอง
จากชอง

ใหเลือกสํานวนที่มีความหมายแนวเดียวกันในเชิงบวก

เปนคําตอบ

① あきらめが悪い

a.くよくよする

b.悩む

② 頑固

a.人の意見に耳を貸さない

③ 理屈っぽい

a.しつこい

④ 無鉄砲

a.失敗を恐れない b.無茶

b.くどい

c.くじけない
b.意志が固い c.融通が利かない
c.論理的
c.考えが浅い
คําตอบ

คําถาม☞ ประโยคตอไปนี้ไมสมควรเขียนในใบสมัคร ขอใหคิดหาเหตุผลวาทําไม
① 私の長所は自分が決めたことにこだわるところです。
② 私の長所は気が強いことです。
③ 就職後 3 年間は、絶対日本でがんばる自信があります。
④ 御社の～というところが気に入りました。
คําตอบ
(1) ความหมายเดิมของคําวา「こだわる」คือการวิตกกังวลเกินไปกับเรื่องเล็กๆนอยๆ เวลาใชจงึ ตองระวัง
(2) ถาใช 「気が強い」กับความไมยอมแพตอ ความยากลําบากหรือโชคชะตาก็จัดวาเปนจุดแข็ง แต
「気が強い」 อาจทําใหเกิดภาพวาเปนคนพูดอะไรอยางไมนึกถึงคูสนทนาหรือไมยอมรับความ
ผิดพลาดของตนเองไดเหมือนกัน และไมถูกตองทีจ่ ะใชคํานี้ในความหมายวา “มีความตั้งใจอยางแรงกลา”
(3) มีความหมายเดียวกับ “ไมคดิ ที่จะทํางานที่นี่เกินกวา 3 ป”
(4) Entry Sheet เปนเอกสารทางธุรกิจชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงไมเหมาะสมทีจ่ ะใชคาํ วา「気に入る」ซึ่งเปนภาษาพูด
สวนคําวา「御社」เปนคําที่ใชพูดถึงบริษัทในการสอบสัมภาษณ สําหรับภาษาเขียนใชคําวา 「貴社」

Self Check！
□เขาใจวาควรเขียนเนื้อความอยางไรในใบสมัคร

□ เขาใจสํานวนที่เหมาะสมกับการเขียนลงในใบสมัคร
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UNIT 12 หลักสูตรการสอบสัมภาษณแบบเรงรัด (1) → หนา 63
รูปแบบการสอบสัมภาษณ, มารยาทและ การแนะนําตัว
①

②

① Linlin

Lim
Linlin
② Nguyen
Linlin
Nguyen
③Nguyen
Linlin
Lim

③

：วันกอนฉันไปสอบ
สัมภาษณมา...
：อะไร...ไปสัมภาษณมาแลวเหรอ
：อือ...สัมภาษณเปนกลุมนะ
： เปนกลุมเหรอ?
แบงเปนกรุปอะนะ
：ใช...พรอมกัน 5 คน
： สัมภาษณเนี่ย ผมนึกวาสอบทีละคนเสียอีก
：แลวถูกถาม
อะไรบาง
：เกี่ยวกับตัวเอง
แลวก็เรื่องงานคนควาวิจัย
：อยางนี้นี่เอง
เราเห็นจะตองเตรียมตัว
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STEP 2 ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณและมารยาท → หนา 64
①

โอะ...
ทาทางเปด
ประตู
ดูขึงขังเอาการ

②

③

หมายเลข 3 นัน
หัวยุง
เนคไทก็บิดเบี้ยว..

④

หมายเลข 2 หนาเครียด
คงจะตื่นเตนมากไป
หนอย ทําตาหลุกหลิก
ชอบกล

เอะ หมายเลข 4
ทําไมนั่งไม
เรียบรอย

＝เสียงในใจของกรรมการสอบสัมภาษณ＝
①นักศึกษา
：ขอโทษครับ
②กรรมการสอบ ：เชิญนั่ง
③กรรมการสอบ ：หมายเลข 5 กรุณาเลาถึง

โอกาสที่คุณไดมาญี่ปุน
ใหเราฟงหนอยครับ
นักศึกษา ：คะ ดิฉัน....
④กรรมการสอบ：จบการสอบเพียงเทานี้
เชิญกลับไดครับ

UNIT 13

หลักสูตรการสอบสัมภาษณแบบเรงรัด (2) → หนา 67

การสรุปความมุงมั่นที่จะเขาทํางาน และการตอบคําถามยากๆ
①

②

③

① Linlin ： ไชโย สอบสัมภาษณรอบแรกผานแลว

Nguyen： ผมจะสอบสัมภาษณ อาทิตยหนา ไมสบายใจเลย
② Lim ：ของผมทํายังไงก็ไมผาน ES สักที
③ Linlin ：เขมแข็งเอาไว ตองมีบริษัทสักแหงที่เขาใจคุณ Lim ดีแนเลย
อาจารย ：ดูเหมือนวาจะมีกําหนด สอบสัมภาษณกันทุกคนแลวนะ
Linlin ： ใชคะ อาจารย
Nguyen： หนักใจจังครับ ไมรูวาจะถูกถามอะไรบาง
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UNIT 12 หลักสูตรการสอบสัมภาษณแบบเรงรัด (1)
รูปแบบการสอบสัมภาษณ, มารยาท และการ
แนะนําตัว
①

เปาหมายของ UNIT 12
・ความเขาใจรูปแบบการสอบสัมภาษณ
・ความเขาใจขั้นตอนการสอบสัมภาษณ และมารยาท
・จับประเด็นการ “แนะนําตัว” การพูดถึง
“ความเพียรพยายามของตนชวงที่เปนนักศึกษา”

②

③

STEP1 ความเขาใจรูปแบบการสอบสัมภาษณ
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณสวนใหญจะเริ่มจากการสัมภาษณเปนกลุมหรือแบงกลุมถกอภิปราย โดยผูไดรับการ
คัดตัวเอาไวจึงจะผานไปยังการสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล และในขั้นสุดทายเปนการสัมภาษณโดยคณะผูบริหารของ
บริษัทเพื่อกําหนดการจางงานเปนการภายใน
○=กรรมการสอบสัมภาษณ ●=ผูสมัครสอบ
สอบสัมภาษณ
เปนกลุม

○○
●●●●●

แบงกลุมถก
อภิปราย
○

สัมภาษณเปน
รายบุคคล
สัมภาษณโดย
คณะผูบริหาร

○○○
●●
●
●
●
●
●●
○○○
●

○

【เพื่อคัดเลือกผูมีทาทางวาจะมีศกั ยภาพจากผูสมัครจํานวนมาก】
สวนใหญเปนการถามตอบเรียงตัวคนละขอ
【สังเกตความสามารถในการการปรับตัว, การกลาแสดงออก, ความเปนผูนํา ฯลฯ】
กรรมการสอบสัมภาษณจะเปนผูสังเกตการณถกอภิปรายของผูสมัครสอบและวินิจฉัย
ผูมีความเหมาะสม

【ตรวจสอบอุปนิสัยของผูสมัคร, ความมุงมั่น, ความตั้งใจทีจ่ ะเขาทํางานในบริษัท】
สัมภาษณในรายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจใหอยากเขาทํางานในบริษัทตน,
ความรูและทักษะเฉพาะดาน, เหตุผลที่ตองการทํางานในญี่ปุน ฯลฯ

การสอบสัมภาษณเปนรายบุคคลกับการสอบสัมภาษณเปนกลุมนั้นผมพอจะเขาใจแลวละครับ แตการสอบแบบ
แบงกลุมถกอภิปรายนี่เพิ่งจะเคยไดยินเปนครั้งแรก เขาใหถกอภิปรายกันเรื่องอะไรหรือครับ
หัวขอถกอภิปรายมีอยูหลากหลายแลวแตทางบริษัทจะกําหนด สวนใหญจะเกี่ยวกับการทํางานอยางเชน “การ
ตระหนักถึงคุณคาของการทํางานกับเงินเดือนวาอะไรจะสําคัญกวากัน” หรือเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของวงการธุรกิจนั้น
เชน “อนาคตของวงการอุตสาหกรรม○○” บางแหงอาจยกเอาประเด็นปญหาที่มักเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานขึ้นมาเปน
กรณีศึกษา เพื่อหามาตรการแกไขก็ได
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แบบนี้ผมถนัด อยากเปนพิธีกรดวยซ้ํา
แตผมไมมั่นใจเลย เพราะพูดอะไรแบบสรุปสั้นๆไมเปน
นี่ไมไดหมายความวาบริษัทจะจัดแบบนี้กันทุกแหงหรอกนะ เพียงแตวาระยะนี้มีการจัดแบบนี้กันมากขึ้น พวก
เราจึงตองเตรียมการรับมือเอาไวพยายามหาโอกาสเขารวมการฝกถกอภิปรายในการสัมมนาจัดหางานที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น เพื่อจะไดฝกฝนใหเคยชินเอาไว

STEP 2

ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสัมภาษณและมารยาท

เรามาดูตัวอยางการสอบสัมภาษณเปนกลุมกันดีกวา
①

②

โอะ？
ทาทางเปด
ประตู
ดูขึงขังเอาการ

หมายเลข 3 นัน
หัวยุง
เนคไทก็บิดดวย..

＝เสียงในใจกรรมการสอบสัมภาษณ

③

④

หมายเลข 2 หนา
เครียด
คงจะตื่นเตนมากไป
หนอย ทําตา
หลุกหลิก
ไ  

เอะ หมายเลข 4
ทําไมนั่งไม
เรียบรอย

สอบเสร็จถึงจะ
โลงอกแคไหนก็
ไมควรรีบราวกับ
หนี กลับแบบนั้น

ทําตาหลุกหลิกไมอยูสุขนั่น ทํายังไงครับ
คือพูดแบบไมมองคูสนทนาตรงๆ หลบตาไปทางโนนทางนี้ ทาทางไมมั่นใจในตัวเองนะซี
โอโฮ ดูจนกระทั่งเครื่องแตงตัวและสีหนาสีตาดวย สิ่งสําคัญที่สุดอยูที่เนื้อหาของคําพูดตางหาก จริงไหม
ครับ？
ความสําคัญไมไดอยูที่เนื้อหาของคําพูดอยางเดียว ความประทับใจครั้งแรกมีผลตอการสอบมากเลยละคุณ สิ่งที่
สรางความประทับใจครั้งแรกก็คือเครื่องแตงกาย, ทรงผม, ทาเดิน, ทานั่ง, ทาทําความเคารพ, การวางทาทาง, สีหนา, วิธี
เปลงเสียง, วิธีพูด และอีกหลายๆอยาง เริ่มสรางความประทับใจที่ดีตั้งแตเวลาเขาหองสอบ กลาวทักทายดวยเสียงและสี
หนาที่แจมใสกันเลยดีกวา
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คําถาม ☞ ขอควรระวังในการเขาสอบสัมภาษณ ใส○ลงในขอที่คิดวาถูกตอง และ ×ลงในขอที่คิดวาผิด
(1)

（

）ระหวางที่คอยคิวการสอบสัมภาษณอยูในหองพัก จะสงเมลทางโทรศัพทมือถือก็ได

(2)

（

）เวลาสอบสัมภาษณ ถาทําหนายิ้มแยมจะถูกมองวาเปนคนไมเอาการเอางาน จึงไมควรยิ้ม

(3)

（

）วันสอบสัมภาษณรถไฟเกิดอุบัติเหตุไปมีทางไปทันสอบแน

แตนั่นไมใชความรับผิดชอบของตนจึง

รายงานเรื่องนี้เมื่อมาถึงบริษัท
(4)

）เมื่อฟงคําถามไมเขาใจ จะขอใหกรรมการสอบถามอีกครั้งโดยพูดวา「もう一度質問をお願いできますか」

（

ก็ได
(5)

（

）ใชวิธีพูดแบบเดียวกับกรรมการสอบสัมภาษณจะประทับใจมากกวา คือเมื่อกรรมการพูดสุภาพก็พูด

สุภาพ เมื่อกรรมการพูดแบบเปนกันเองก็พูดแบบเปนกันเองตามไปดวย
คําตอบ
(1)×ผูเขาสอบสัมภาษณจะอยูในสายตาของกรรมการแมขณะอยูในหองพัก เวลาอยูในบริษทั จึงตองระวังมารยาทไมใชเฉพาะตอหนากรรมการสอบ
สัมภาษณเทานั้น
(2)×ความสําคัญอยูที่การทักทายทําความเคารพ และตอบขอถามดวยใบหนายิ้มแยมตามธรรมชาติ
(3)×เมื่อรูวา ไปไมทันไมวาจะดวยเหตุใดก็ตามตองติดตอแจงทันที พยายามจัดเวลาใหเผื่อไวใหพอเพื่อที่จะไดจัดการกับเหตุฉุกเฉินทีก่ ดิ ขึ้นอยางไมคาดหมาย
ระหวางทาง
(4)○อยาตอบคําถามอยางเดาสุม ทั้งๆที่ไมเขาใจเนือ้ หาของคําถาม
(5)×ระวังอยาใชคาํ พูดอยางสนิทสนมราวพูดกับเพือ่ นคลอยตามไปกับวิธพี ูดของกรรมการสอบ

STEP 3 ความรูเกี่ยวกับ “วิธีแนะนําตัว”
คุณ Linlin ตอนสอบสัมภาษณแนะนําตัววายังไงครับ
แนะนําวาจุดแข็งของดิฉันอยูที่การเปนคนราเริงแจมใสมีเพื่อนญี่ปุนมากมาย เวลามีใครเปนทุกขเปนรอนก็จะให
ความชวยเหลือทันทีจนใครๆชมกันวา “ใจดีจริงนะ”
“การแนะนําตัว” เปนหัวขอที่มีอยูในการสอบสัมภาษณทุกครั้ง เราตองแถลงใหชัดเจนถึงจุดแข็งของเราที่จะ
เชื่อมโยงไปยังการทํางาน ในการสอบสัมภาษณเปนกลุม กรรมการจะใหพูดเรียงตัวไปทีละคน จึงตองพยายามใชเวลา
ประมาณ 1 นาทีนั้นแนะนําตัวเราใหติดใจกรรมการไปนานๆ
แบบฝกหัด ☞ ฝก “แนะนําตัว” ตามหัวขอขางลางนี้ประมาณ 1 นาที
①「私の長所は～なところです」②「私には○○力があります」
↓

ยกเรื่องราวที่ผานมา (จากประสบการณจริง) ขึ้นมาสนับสนุนคําพูด

เมื่อฝกจนคลองแลวจึงมาพูดใหอาจารยและเพื่อนๆฟง อาจจะเขินอยูบางแตถาใหดีควรใชโทรศัพทมือถือหรือ
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กลองดิจิทอลถายภาพเคลื่อนไหวหรือบันทึกเสียงเอาไว และพอเอามาดูก็จะเห็นตนเองไดชัดจากมุมมองของคนที่สาม
สามารถตรวจเช็คดวยตนเองวา น้าํ เสียง, วิธีพูด, ความเร็ว, สําเนียงและจังหวะจะโคนวาเปนอยางไร การทอดสายตา,
สีหนาและการวางทาทางเปนอยางไร
คุณ Lim

คุณ Nguyen ฉันฝกแนะนําตัวมาแลว ชวยฟงหนอย ！

私は、地域の国際交流協会の活動にボランティアとして参加しています。その活動を通して、多くの方々
と知り合い、日本人の考え方や行動の仕方を学びました。交流協会には外国人の小・中学生の学習を
見てあげるチューターがいますが、大学の留学生仲間に子供達を支援する意味を訴え、呼びかけて仲
間を増やすことができ、活動の成果も上げることができたのではないかと思います。

คําถาม ☞ คุณ Linlin เลาเรื่องนี้เปนการแสดงใหกรรมการเห็นวาเธอมีความสามารถอยางไร
(1) ความสามารถในการจูงใจ
(2) ความมีสมาธิในการทํางาน
(3) มีความยืดหยุนในการทํางาน
คําตอบ

STEP 4

พูดถึง “ความเพียรพยายามในชวงที่เปนนักศึกษา”

“ความเพียรพยายามในชวงที่เปนนักศึกษา” คือหัวขอที่กรรมการสัมภาษณมักขอใหพูดถึงเสมอ
เรื่องที่ควรเลาคือประสบการณในกลุมสัมมนา, การเรียนภาษาญี่ปุน, การทํางานพิเศษ, กิจกรรมสโมสร, อาสาสมัคร, การ
สอบคุณวุฒิตางๆอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม และพูดใหผูฟงเขาใจวาตนจะนําประสบการณเหลานั้นมาใชใหเปนประโยชนในการทํางานได
อยางไร
คําถาม ☞ “ความเพียรพยายามในชวงที่เปนนักศึกษา” ของคุณ Lim 2 ขอขางลางนี้ ขอใดเหมาะสมที่จะใชในการสอบ
สัมภาษณมากกวากัน
(1) 大学の留学生会の企画担当として頑張りました。留学生会の活動に無関心な会員が多く、運営と企
画は大変でした。途中で投げ出しそうになりましたが、私は最後まで精一杯やりました。多くの友人
ができて、大変でしたがとてもいい経験になりました。このようなリーダーシップは仕事の場面でも発
揮できると思います。
(2) 大学の留学生会の企画担当として、100 人前後の会員をまとめて行事をやり遂げました。学園祭へ
の出店や他大学との交流会は特に参加者から好評でした。国籍の異なる委員との連日深夜に及ぶ
会議は大変でしたが、さまざまな考えの人々の意見を調整しながら、目的達成のために協力し合う
ことを学びました。これは今後、仕事の場面でも生かせると考えています。

คําตอบ
(1)ไมมีการยกเรื่องราวประกอบจึงเห็นภาพไดยาก นอกจากนั้นที่บอกวาไดเพียรพยายามทําหนาที่จนเสร็จสิ้นนั้น
ไมมีความเชื่อมโยงกับการเปนผูนํา
(2) เนื้อหามีความเปนรูปธรรม(1) จึงเห็นภาพไดงา ยวาสามารถปรับความคิดเห็นของคนตางชาติตางภาษาให
สอดคลองและรวมมือกันไดเปนอยางดี

Self Check！
□เขาใจรูปแบบและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ □เขาใจเกี่ยวกับการระวังมารยาทและรูปลักษณภายนอก
□เขาใจเกี่ยวกับการแนะนําตัว
□เขาใจวิธีการเลาถึงความเพียรพยายามในชวงที่เปนนักศึกษา
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UNIT 13

หลักสูตรการสอบสัมภาษณแบบเรงรัด (2)
เปาหมายของ UNIT13
・ ความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่เปน
“แรงจูงใหสมัครงาน”
・เขาใจวิธีรับมือกับการสอบสัมภาษณแบบกดดัน
・ตระหนักถึงศักยภาพทีท่ างบริษทั มุงหวังวาจะพบในนักศึกษาตางชาติ

วิธีสรุปเนื้อหาของ “แรงจูงใจใหสมัครงาน” และ การตอบคําถามอยางยาก
①

②

③

ในการสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล กรรมการสอบสัมภาษณจะถามอยางเจาะลึกตามขอความที่ระบุไวในใบ
สมัคร ซึ่งไดแกการแนะนําตัว, เรื่องราวชวงที่เปนนักศึกษา, แรงจูงใจใหสมัครงานที่บริษัทรวมทั้งวิชาเชี่ยวชาญพิเศษ
ที่สําคัญคือเวลาตอบตองพยายามตอบใหไดใจความถูกตองชัดเจน โดยตองคํานึงวาความดังของเสียงพูด, วิธีพูด และการ
แสดงความรูสึกในดวงตาก็มีความสําคัญมากดวย

STEP 1

สรุป “แรงจูงใจใหสมัครงาน” อยางชัดเจน

แรงจูงใจใหสมัครงานคือการอธิบายเหตุผลวาทําไมเราจึงเลือกบริษทั นั้น โดยจะกลาวถึง “ทําไมเลือกงาน
ประเภทนี้” “ทําไมจึงตองเปนบริษัทนี้” “จะใชความสามารถดานใดของตนในการอุทิศประโยชนใหแกบริษัท” “ใน
อนาคตอยากทําอะไร” เปนตน
แบบฝกหัด ☞

เขียนแนวคิดของตนลงในชองดานขวาของแตละหัวขอ

เหตุผลที่ตนมีความมุงหวังที่จะไดทํางานประเภทนี้
เหตุผลที่อยากทํางานในญี่ปุน
เหตุผลที่หวังจะไดทํางานกับบริษทั นี้
สิ่งที่คิดวาจะอุทศิ ใหแกบริษัทไดดวยการทํางาน
ความหวังในอนาคต

แบบฝกหัด ☞ กลาวสรุป “แรงจูงใจใหสมัครงาน” จากขอมูลในตารางขางตน โดยใชเวลาประมาณ 1 นาที
แบบฝกหัด ☞ ประเด็นปญหาที่พบใน “แรงจูงใจใหสมัครงาน” ของคุณ Linlin
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御社の製品は品質の良さと種類の多さで、私の国では広く知られ、人気があります。私の留学の
きっかけも、実は御社の製品を手にして、そのすばらしさに感動したことでした。もし入社できましたら、
有名企業の一員として誇りを持って働けるものと確信していますので、どうぞよろしくお願いします。

คุณ Linlin พูดอยางนี่ไมไดหมายความวาคุณตั้งใจจะทํางานเฉพาะกับบริษัทใหญโตมีชื่อเสียงเทานั้นหรอกหรือ
ใชซี ไหนๆก็ไหนๆแลว ทํางานกับบริษัทชั้นนําเทกวา
คิดใหลึกซึ้งกวานี้อีกสักนิดไดไหม วาทําไมถึงอยากทํางานประเภทนี้, ตัวเองสามารถอุทิศประโยชนอะไรให
บริษัทไดบาง
ตองถามตัวเองอีกครั้งวาทําไมถึงอยากทํางานกับบริษัทนี้ไมใชบริษัทที่มีชื่อเสียงแหงอื่น ประเด็นสําคัญในการพูด
ถึงสิ่งจูงใจก็คือตองวาดภาพสิ่งที่ตนอยากทําใหเปนจริงขึ้นมาในอนาคตผานทางการทํางาน และถายทอดเจตนารมยและ
ความปรารถนาอันแรงกลาใหประทับใจผูฟง

STEP2

จะตอบคําถามทํานองนี้วาอยางไรดี

ในการสอบสัมภาษณ ถากรรมการสอบบอกวา “ภาษาญี่ปุนระดับนี้ คิดวาคงจะทํางานไดยาก” พวกคุณจะวายังไง
อะไรกัน..รายกาจที่สุด คนเขาอุตสาหเรียนมาตั้งขนาดนี้
“ภาษาญี่ปุนระดับนี้” รึ ลบหลูกันชัดๆ！
………

คําถามแบบนี้เรียกวา “การสัมภาษณแบบกดดัน” ที่กรรมการสอบสัมภาษณจะใชเพื่อดูวิธีแสดงปฏิกิริยาของผูถูก
สัมภาษณ และเพื่อโนมนาวใหผูถูกสัมภาษณแสดงนิสัยที่แทจริงออกมา กรณีเชนนี้ตองไมโตเถียงอยางใสอารมณหรือนิ่ง
เงียบไมตอบอะไร ใหสงบสติอารมณและกลาวถึงแผนการเรียนภาษาญี่ปุนอยางเปนรูปธรรม เชนเดียวกับที่เคยตอบเอาไว
วา “จะทุมเทพลังความสามารถใหแกการเรียนภาษาญี่ปุนตอไปจนสามารถผานการทดสอบความสามารถภาษาญี่ปุนระดับ
NI ไดกอนสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย พรอมกับแสดงทาทีที่จะมุงมั่นใหบรรลุเปาหมายนั้น
แบบฝกหัด☞ จะตอบคําถามดังตอไปนี้วาอยางไรดี
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คุณไมคิดที่จะทํางานอยูในญี่ปุนนานนักหรอกใชไหม
บริษัท ×× เหมาะกับความคาดหวังของคุณกวาบริษัทเราไมใชหรือ
ดูเหมือนวาคุณจะทําแตงานพิเศษมาตลอดเลยนะ
บริษัทเรามีงานลวงเวลามากพอดู คิดวาจะทําไหวไหม
คุณมีความคิดเกี่ยวกับอุปนิสัยประจําชนชาติของคนญี่ปุนอยางไร
นากลัวจังเลย แลวจะตอบยังไงกันละนี่

ขืนตอบไปวาพอทํางานจนไดความรู จํากรรมวิธีอะไรๆไดแลวจะกลับไปตั้งบริษัทที่ประเทศละก็ เปนตองสอบ
ตกแนนอน
วันกอนฉันก็ถูกถามแบบขอ (1) วา “จะทํางานที่ญี่ปุนไดถึงเมื่อไร” ก็ตอบไปวา “จะทํางานใหไดนานที่สุดเทาที่
จะทําได และพยายามใช
ความสามารถที่มีอยูในการอุทิศประโยชนใหแกบริษัท” ไมรูเปนไรรึเปลา
คิดวาคําตอบของคุณ Linlin ใชไดทีเดียว แตการที่งานมีอยูมากมายหลายประเภทและแนวคิดของบริษัทแตละ
แหงก็แตกตางกันไป ดังนั้นถาจะ
ถามคนมาสมัครงาน10 คน ยอมจะไดคําตอบตางๆกัน 10 คําตอบ ขอสําคัญคือเราควรตรองดูวาทําไมผูจางงานจึงถาม
คําถามเชนนั้น
การที่บริษัทใดก็ตามที่จางพนักงานชาวตางชาติจะถามอยางขอ (1) เปนทํานองวา “คุณมีกําหนดทํางานในญี่ปุนนาน
เทาไร” เขาใจไดวาเปนเพราะ
บริษทั ญี่ปุนสวนใหญจะตองเสียคาใชจายและเวลาอยางมากในการฝกอบรมพนักงานเขาใหม จึงไมอยากจางพนักงานที่จะ
ลาออกหลังจาก
ทํางานไปไดไมนาน
อยางนี้นี่เอง เขาใจแลวละครับ
พวกคุณเตรียมคําตอบของตนเองเอาไวใหพรอมเปนดี ถายังกังวลวาเนื้อหาของคําตอบที่เตรียมไวจะใชได
หรือไม ก็ขอแนะนําใหไปปรึกษากับ
แผนกจัดหางานของมหาวิทยาลัย หรือถามอาจารยที่ศูนยงานอาชีพก็ได

STEP 3 ความสามารถที่ทางบริษัทมุงหวังวาจะพบในนักศึกษาตางชาติ
กราฟขางลางนี้แสดงผลการสํารวจหัวขอที่บริษัทซึ่งจางนักศึกษาตางชาติเขาทํางานใหความสําคัญอยางมาก เมื่อ
ตกลงใจจาง, เมื่อเขาทํางาน และ
หลังจากเขาทํางานแลว เราจะมาดูกันวาอะไรคือสิ่งที่บริษัทมุงหวังจากนักศึกษาตางชาติโดยพิจารณาจากกราฟนี้
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ความสามารถภาษาญี่ปุนสําคัญ
จริงๆอยางที่คิด สวนความ
สามารถเฉพาะทางนั้นจะเปน
ปญหาก็ตอเมื่อเขาไปทํางานแลว
วัฒนธรรมบริษัทของญี่ปุนคือ
การที่สามารถทํางานอยูในบริษัท
แหงเดียวตลอดไปอยางนั้นหรือ
พวกเรายังไมมีประสบการณ
อะไรกันเลย คงจะตองเริ่ม
เรียนรูกันตั้งแตวิธีปฏิบัติของ
บริษัทและวิธีทํางานแลวละครับ

■ที่มา：財団法人海外技術者研修協会「日本企業における外国人留学生の
就業促進に関する調査研究（平成 18 年度）

ตอนฝกงาน ดิฉันเห็นแตละคนทํางานในความรับผิดชอบตางๆกันไป ขณะเดียวกันก็ใหความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน
ทําใหรูสึกไดวานี่เองคือการทํางานแบบญี่ปุน และเห็นวาการทํางานเปนทีมมีความสําคัญอยางนี้เอง
บริษัทหวังวานักศึกษาตางชาติจะเขาใจบริษัทญี่ปุนไดงายและเปนบุคลากรที่มีพลังทางยุทธศาสตรยิ่งใหญในการ
ขยายกิจการไปตางประเทศ
เปนความจริงที่วาบริษัทตั้งความคาดหมายในความสามารถทางภาษาญี่ปุนเอาไวสูง ดังนั้นเราควรถือเอาความหวังของ
บริษัทในประเด็นนี้เปน
แนวทางในการโนมนาวใหบริษัทเห็นความสามารถที่เรามีอยู
Self Check！
□เขาใจวิธีสรุปแรงจูงใจในการสมัครงาน
□เขาใจวิธีรับมือกับคําถามยากๆ
□เขาวาบริษัทคาดหมายอะไรจากนักศึกษาตางชาติ
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◆การประเมินตนเอง 4: การเรียนรูดวยตนเอง
สุดทายนี้เราจะมาคุยกันถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
เทาที่สนทนากันมาดูเหมือนวาพวกเราจะตระหนักถึงความสมดุลของความสามารถภาษาญี่ปุน, ความสามารถเฉพาะทาง
และความสามารถพื้นฐานของการ
เปนคนทํางานของตนเองกันดีแลว ตรงนี้แหละที่เราตองมีศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนพลังที่จําเปนสําหรับการ
วางแผนวาจะเสริมจุดที่ยังไมเพียงพอ
หรือขยายผลดีเดนที่เราคนพบนั้นอยางไรดี และดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ความสามารถในการวางแผนและ
เรียนรูดวยตนเองจะเปนเสมือนพลัง
เครื่องยนตที่ขับเคลื่อนตัวเราไปสูความเจริญเติบโตในภายภาคหนา
1
2
3
4
5

ชอบวางแผนปฏิบัติงานดวยตนเอง
ตระหนักวาตนเองยังมีความสามารถไมเพียงพอในการหางาน จึงไดกําหนดวิธีการเรียนรูและวางแผน
สามารถปฏิบัติตามคูมือการเรียนรูดวยตนเองฉบับนี้ไดตามกําหนดการเปนสวนใหญ
สวนที่ไมเขาใจก็ไดสอบถามและคนควาจนเขาใจแลว
เขาใจชัดเจนแลววาจะตองเตรียมตัวอยางไรกอนที่จะเริ่มทํางาน

ใช 1 คะแนน, ไมใช 0 คะแนน

รวมคะแนน (

ใช ・ ไมใช
ใช ・ ไมใช
ใช ・ ไมใช
ใช ・ ไมใช
ใช ・ ไมใช

)

นี่เทากับเปนพลังสงเสริมการเจริญเติบโตของพวกเรา
ฉันไดแค 2 คะแนนเอง นี่หมายความวาฉันจะไมคอยเติบโตงั้นเหรอ
คุณ Linlin ถามและก็คนควาเกงจะตาย ถามีการวางแผนผมวาคงจะดีขึ้นนะครับ
จริงดวย ขอบใจนะ
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองนี้จะยิ่งทวีความสําคัญขึ้นหลังจากที่เขาไปทํางานในบริษัท เมื่อเขาไป
ทํางานแลวถาไมพยายามปลูกฝง
ศักยภาพที่จําเปนตอการทํางานของตนใหติดตัวอยางตอเนื่อง เราก็จะไมมีวันไดเปนบุคลากรที่มีศักยภาพจริงสมกับที่ทาง
บริษัทคาดหวังไว เพราะ
เมื่อตกลงใจจางเรานั้นบริษัทตั้งความหวังไวดวยวาเราจะพัฒนาตนเองเติบโตยิ่งขึ้น
สําหรับผม เห็นจะตองเสริมความสามารถภาษาญี่ปุนตอไป
ใช หางานทําไดแลว ก็ขอใหเลาเรียนตอไปเถอะนะ
ประเมิน ☞ กรอกคะแนนของตนลงในตาราง STEP 1 ที่หนา 72
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◆การประเมินตนเอง 5 : สรุป
เอาละ เราก็ไดประเมินความสามารถภาษาญี่ปุน (หนา 6), ความสามารถพื้นฐานการเปนคนทํางาน (หนา 31),
ความสามารถในวิชาเฉพาะทาง
(หนา 41) และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง (หนา 71) ครบ 4 ประการแลว สุดทายนี้เราจะมาดูความสมดุลใน
ภาพรวมกันวา
จะมีลักษณะอยางไร
สมดุลในภาพรวมหรือครับ บางอยางผมมั่นใจวาตัวเองมีแตบางอยางไมมั่นใจเลยครับ
เพราะอยางนั้นอาจารยถึงไดบอกใหดูภาพรวม เพื่อจะไดมองออกวาตอนี้ไปควรขยายผลความสามารถสวนไหน
ของเราไงละ
รูสึกวา Linlin จะเปนผูใ หญขึ้นนะ...หรือวาเปนผลจากการหางานก็ไมรู...

STEP 1 กรอกผลการประเมินตนเองลงในตารางขางลางนี้

สําหรับความสามารถภาษาญี่ปุน

และความสามารถพื้นฐานการเปนคนทํางานใหหาคาเฉลี่ย
ดวยการหารคะแนนรวมดวยจํานวนหัวขอประเมิน (กรอกคะแนนรวมที่ไดจากการประเมินแตละหนาลงใน ( )วงเล็บ)
เพื่อใชเปรียบเทียบ
คะแนนประเมิน
ความสามารถภาษาญี่ปุน
พื้นฐานการเปนคนทํางาน
ความสามารถเฉพาะวิชา
ความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง

（

）÷１０ →

（

）÷１２ →
（
（

คะแนน
คะแนน
）คะแนน
）คะแนน

STEP 2 การจัดทําแผนภูมิเรดาร
นําคะแนนที่ไดใสลงบนกราฟหนา 74 แลวเชื่อมโยงแตละหนวยดวยเสน
จุดมุงหมายของแผนภูมินี้คือ ：
1) ตระหนักถึงความสมดุลของตนเอง ชวยใหสามารถจับจุดแข็งและจุดออนของคนในฐานะบุคลากรของบริษัท
2) สามารถใชเปนขอมูลอางอิงในการวางแผนเลาเรียนและแผนหางานทําในอนาคต
มองยอนกลับไปดูตนเองอีกครั้ง และไตรตรองวาจะตองเสริมสรางความสามารถดานใดและตองทําเชนไรเพื่อดําเนินการ
ให
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แผนงานอาชีพของตนเปนจริงขึ้นมา
แบบคุณ Linlin
ความสามารถภาษาญี่ปุนสูง แตความสามารถเฉพาะ
วิชาต่ํา , ความ
สามารถพื้นฐานการเปนคนทํางานพอใชเนื่องจากเขา
สังคมเกง
แตที่นาหวงคือความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
ยังต่ําอยู
ไมคอยมีอะไรที่โดดเดน แตเนื่องจากเปนนักศึกษา
ตางชาติ บริษัท
จึงอาจมีความคาดหวังในฐานะบุคลากรผูที่จะเปน
เสมือนสะพานเชื่อมโยงกับตางประเทศ กรณีเชนนี้
ตองพยายามเรียกรองความสนใจ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ประเทศบานเกิดของ
ตนและความเปนไปไดตางๆ, รวมทั้งงานการสํารวจ
สถานการณใน
ประเทศตน
แบบคุณ Nguyen
ความสามารถเฉพาะทางสูง แตมีความสามารถดาน
ภาษาญี่ปุน
กับความสามารถพื้นฐานการเปนคนทํางานต่ํา กรณี
ของคุณ
Nguyen ซึ่งเปนคนมีความสามารถสูงในการเรียนรู
ดวยตนเองนั้น
อาจคาดหวังไดวาจะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต
แตสําหรับคนที่มี
ความสามารถต่ําทางดานนี้จะตองตั้งเปาหมายความ
พยายามไวที่การเรียนรูดวยตนเองอยางจริงจังหลัง
ไดเขาทํางาน
กรณีของคนที่มีความสามารถพื้นฐานการเปน
คนทํางานต่ําอาจ
เหมาะสําหรับบริษัทในวงการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่ง
มีบรรยากาศในบริษัทคอนขางอิสระ

แบบคุณ Lim
ความสามารถเฉพาะวิชาต่ํา แตมีความสามารถ
ภาษาญี่ปุนและความ
สามารถพื้นฐานการเปนคนทํางานสูง ในการสอบ
สัมภาษณ
พยายามเตรียมเนื้อหาที่จะดึงดูดความสนใจของ
กรรมการสอบ
อยางเชนการมีวุฒิและทักษะที่เปนประโยชนตองาน
ของบริษัท
ติดตัวอยู และฝกบุคลิกใหดีเปนที่ประทับใจกรรมการ
การมีทั้งความสามารถไดภาษาญี่ปุนและ
ความสามารถพื้นฐานการเปนคนทํางานจะไปไดดีแม
ในบริษัทแบบอนุรักษนิยมในระดับหนึ่ง สวนการ
สอบสัมภาษณนั้นตองเตรียมตัวใหดี อยาทําอะไร
ที่ขัดกับมารยาทบริษัทหรือใชสํานวนสุภาพผิดๆดวย
ความที่ลุกลี้ลุกลน
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แผนภูมิเรดารของคุณ

STEP 3 เทียบแผนภูมิขางบนนี้กับแผนภูมิของ 3 คนแลววิเคราะหศักยภาพของ
ตนเองโดยใชคําวิเคราะหกรณีของคนทั้ง 3 เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
[ความสามารถสูง (จุดแข็ง)]
1. ความสามารถ
2. ความสามารถ
3. ความสามารถ
4. ความสามารถ
[ความสามารถต่ํา (จุดออน)]

จุดเรียกรองความสนใจ :
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STEP 4 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาประกอบในการวางแผนปฏิบัติงานตอจากนี้ไป
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เอกสารอางอิง รายการเปาหมาย
UNIT
UNIT0
UNIT1

UNIT2
UNIT3
UNIT4
UNIT5
UNIT6
UNIT7

UNIT8
UNIT9
UNIT10
UNIT11
UNIT12

UNIT13

เปาหมาย
เรียนรูวิธีใชตําราเรียน
เรียนรูวิธีประเมินตนเองกละจุดมุงหมาย
รูขั้นตอนการหางาน
เขาใจคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับการหางาน
จับรายละเอียดแผนการหางาน
ตรวจสอบขั้นตอนการหางาน
จัดทําสมุดบันทึกการหางาน
ควบคุมกําหนดการของตนเอง
คิดถึงงานอาชีพ
คิดถึงแผนการทํางานอาชีพ
จับภาพรวมศักยภาพพื้นฐานคนทํางาน
สามารถวาดภาพโอกาสการใชความสามารถ
ทบทวนตนเอง
คิดเกี่ยวกับจุดเรียกรองความสนใจ
หาเรื่องราวจากประสบการที่จะสนับสนุนจุดเรียกรองความสนใจ
เขาในความหมายของการสํารวจวงการอาชีพ
จัดหาขอมูลเกี่ยวกับชื่อวงการอาชีพที่สําคัฯ
เขาใจความหมายของการคนควาวิจัยบริษัท
เจาใจมุมมองการเลือกบริษัท
เขาใจวัฒนธรรมธุรกิจของบริษัทญี่ปุน
เขาใจสํานวนสุภาพ
เขาใจความหมายของคําเกริ่นและการใช
เขาใจสํานวนธุรกิจและการใช
เขาใจขั้นตอนการฝกงาน
เขาใจมารยาทในการฝกงาน
เรียนรูเกี่ยวกับวิธีสมัครงาน
เรียนรูเกี่ยวกับการสอบขอเขียน
เรียนรูเกี่ยวกับการติดตอกับบริษัท
เขาใจเนื้อหาที่ควรเขียน
สํานวนและคําที่ใชในใบสมัคร
เขาใจรูปแบบการสอบสัมภาษณ
เขาใจขั้นตอนการสอบสัมภาษณและมารยาท
จับประเด็นการ“แนะนําตัว” การพูดถึง“ความเพียรพยายามของตนชวงที่เปนนักศึกษา”
เขาใจเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่เปน“แรงจูงใหสมัครงาน”
เขาใจวิธีรับมือกับการสอบสัมภาษณแบบกดดัน
ตระหนักถึงศักยภาพที่ทางบริษัทมุงหวังวาจะพบในนักศึกษาตางชาติ
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เอกสารและเว็บไซตอางอิง
เอกสารอางอิง
１．『就職ナビゲートシリーズ 働きがいは小さな会社にある 中小企業・ベンチャー企業への就職のす
すめ』（斉藤州紀著、TAC 出版、2007）
２．『就職四季報』2009 年 10 月号（東洋経済新報社、2009）
３．『「会社四季報」業界地図 2010 年版』（東洋経済新報社、2009）
４．『2010 年版 図解革命！業界地図最新ダイジェスト』（一橋総合研究所監修、高橋書店、2009）

เวปไซตอางอิง
１．「2012 年外国人留学生のための就活ガイド」 独立行政法人日本学生支援機構
http://www.jasso.go.jp/job/guide.html
２．経済産業省経済産業政策局産業人材政策室「社会人基礎力」
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.htm
３．経済産業省『今日から始める 社会人基礎力の育成と評価～将来のニッポンを支える若者があふれ
出す！～』
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/h19referencebook/h19referencebook.pdf
４．「日本企業における外国人留学生の就業促進に関する調査研究」（平成 18 年度） 財団法人海外
技術者研修協会
http://www.aots.or.jp/asia/r_info/pdf/press070514_1.pdf

- 77 -

แบบฝกหัดเพื่อการหางาน<<เอกสารสําหรับเรียนดวยตัวเอง>>

ตารางคําแปล
หนา
หนา 9

ตําแหนง
ดานลาง

หนา 10 ชวงกลาง

หนา 11 ดานลาง-คําตอบ

หนา 12 ชวงกลาง-คียเวิรด
หนา 12 ดานลาง-คําตอบ
หนา 18 ดานบน-คําตอบ

หนา 45 ชวงกลาง
หนา 45 ดานลาง-คําตอบ
หนา 46 ชวงกลาง-คําถาม

หนา 46 ดานลาง
หนา 47 ดานบน

หนา 47 คําตอบ

คําแปล
①การแนะแนวการหางาน ②ขอมูล ③การฝกงาน ④เว็บไซตหางาน ⑤การเยี่ยมเยียนรุน
พี่ ⑥งานนัดพบแรงงาน ⑦งานสัมมนา ⑧การกรอกใบสมัคร ⑨การสอบเขาทํางาน ⑩
การสอบขอเขียน ⑪การสัมภาษณ ⑫การตัดสินวาจางอยางไมเปนทางการ
①เว็บไซตการหางาน(เว็บไซตขอมูลการหางาน) ②โฮมเพจของบริษท
ั
③Pre-Entry ④Entry จริง ⑤Entry Sheet ⑥แรงจูงใจที่ทําใหอยากเขาทํางาน
⑦การแสดงจุดขายของตนเอง ⑧การฝกงาน
1.การแนะแนวการหางาน 2.การไปเยี่ยมรุนพี่ 3.การฝกงาน
4.โฮมเพจของบริษทั (เว็บไซตการหางาน) 5.Entry Sheet 6.การสัมภาษณ
7.งานนัดพบแรงงาน 8.การตัดสินวาจางอยางไมเปนทางการ
①งานนัดพบแรงงาน ②การวิจัยบริษัท ③วิทยานิพนธ ④การสอบขอเขียน-การสัมภาษณ
A.วิทยานิพนธ B.งานนัดพบแรงงาน C.การวิจัยบริษัท D.การสอบขอเขียน-การสัมภาษณ
1)การเลื่อนขั้นตามอายุ 2)การจางงานตลอดชีพ 3)การใหความสําคัญกับผลการทํางาน
4)การหางานของผูมีประสบการณ 5)สวัสดิการ 6)Flexible Time 7)OJT
8)Head Hunting 9)ผูจบการศึกษาใหมกลุมที่ 2 10)พนักงานจากบริษทั จัดสงพนักงาน
11) การจางงานชั่วคราว 12) บริษัทเว็นเจอร(Venture Company)
ฉัน Lee Linlin มาจากประเทศจีน ตอนนี้เรียนอยูที่ Asia Bunka Daigaku ป 3 อยากจะเขาทํางานใน
บริษัทญี่ปุน ฝากเนื้อฝากตัวดวยนะ
ดิฉันชื่อ Lee Linlin มาจากประเทศจีนคะ ปจจุบันศึกษาอยูท ี่ Asia Bunka Daigakuชั้นปที่ 3 ตองการ
จะเขาทํางานในบริษัทญี่ปุน ขอความกรุณาดวยคะ
ผูสมัครงาน: เออ, ผมอยากจะขอเขารวมบริษทั งานนัดพบแรงงานของบริษทั ของทานครับ...①（ ）
บริษัท: ติดตอสอบถามเกี่ยวกับงานนัดพบแรงงานของบริษัทเรานะครับ ②（ ）
ตองขอประทานโทษดวย ตอนนี้ทางเราไมไดเปดรับสมัครพนักงานครับ....③（ ）
①ขอโทษครับ/คะ ②ขอรบกวน ③ขอโทษที่ทําใหยุงยากแต ④ขอประทานโทษครับ/คะ
⑤ขอรบกวนเวลาทํางาน
①แผนกบุคคล : ฮัลโหล ที่นี่แผนกบริหารจัดการทั่วไป บริษัท oo โชจิ คะ
นักศึกษาหางาน :
②เจาหนาที่รับผิดชอบ : คุณ ▽▽ที่ยื่นความจํานงขอรวมประชุมอธิบายการสมัครงานวันนี้ใชไหม
คะ
นักศึกษาหางาน :
③ศิษยเกาสถานศึกษา :ออ จากมหาวิทยาลัย oo วันนี้มีธุระอะไรหรือ....
นักศึกษาหางาน :
①ผมชื่อ ▲▲ จากมหาวิทยาลัย ○○ ขอเรียนสายกับคุณ ■■ผูรับผิดชอบการจางงานครับ
②ครับ, ใชครับ ตองขอประทานโทษ ทีผ่ มอาจมาถึงไมทันเวลาเพราะรถไฟเกิดอุบัติเหตุครับ
③ผมตองขอโทษที่รบกวนเวลาอันมีคา แตอยากรบกวนขอคําปรึกษาจากพี่สกั ครั้ง....
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หนา 47 ดานบน

① นี่เปนครั้งแรกที่ผมโทรศัพทมาครับ
② ตอนนี้ พอจะมีเวลาสนทนากับผมไหมครับ
③ ขอโทษครับที่รบกวน
④ เออ สัญญาณโทรศัพทไมดีเลยครับ
⑤ ตองขอโทษอยางมาก ขอใหผมโทรศัพทกลับไปใหมอีกครั้งนะครับ

หนา 48 ชวงกลาง

① ชวยกรุณาเรียนวา ▲▲จะโทรศัพทมาหาดวยนะครับ
② ชวยเรียนวากรุณาโทรศัพทถึง▲▲ดวยไดไหมครับ

หนา 48 ชวงกลาง・คําถาม

หนา 48 ดานลาง・คําตอบ

หนา 51 แบบฝกหัด

หนา 52 แบบฝกหัด

หนา 57 STEP 1

① พนักงานบริษัท：ขอโทษคะ พอดีตอนนี้ ▲▲ลุกไปทําธุระ...

นักศึกษาหางาน :
② ผูรับผิดชอบ：เอาละครับ เชิญมาที่บริษัทเราวันจันทรสัปดาหหนา เวลาบายโมง วันนั้น...
นักศึกษาหางาน :
① อยางนั้นหรือครับ ถาอยางนั้นคงตองขอรบกวนใหชวยเรียนวาผมจะโทรศัพทมาอีกครั้ง
② ขอโทษครับ รูสึกวาโทรศัพทจะรับสัญญาณไดไมดีเลย ขออนุญาตใชโทรศัพทสาธารณะ
โทรกลับไดไหมครับ
① สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ◎◎เปนนักศึกษาป○○มหาวิทยาลัย ᇞᇞ มาขอรบกวนรับการฝกงาน

ตั้งแตวันนี้ ระหวางฝกงานคงจะมีเรื่องรบกวน ทุกทานหลายอยาง จึงขอฝากเนือ้ ฝากตัวดวยคะ
② สวัสดีคะ
③ ขอบคุณทุกคนคะ ขอโทษที่ตองขอตัวกลับกอน
④ ขอตัวออกไปธุระขางนอกคะ
⑤ กลับมาแลวคะ
⑥ สวัสดีคะ/กมศีรษะให (กรณีที่พบหนากันวันละหลายครั้ง ตามทางเดิน ฯลฯ)
⑦ ขอบคุณที่มีอป
ุ การะคุณตอบริษัทเราตลอดมาคะ
⑧ ขอขอบคุณที่ไดกรุณาชวยเหลือดิฉันตลอด ●●(ระยะเวลา)ที่ผานมา ดิฉันระลึกถึงบุญคุณของ
ทุกทานเปนอยางมากที่ไดกรุณาสอนงานใหหลายอยาง ดิฉันจะเพียรพยายามนําประสบการณที่
ไดครั้งนี้ไปใชใหเปนประโยชนในอนาคต
บริษัทผูผ ลิตขนม ○○
เรียน คุณ ᇞᇞᇞᇞ ผูรับผิดชอบการฝกงาน
ดิฉัน Linlin ที่ไดมาขอฝกงานกับทานเมื่อวันกอน
ขอขอบคุณทีท่ านไดกรุณาแนะนําสั่งสอนงานหลายๆอยางใหดิฉันระหวางการฝกงานครั้งนี้
ชวยใหดิฉันไดเรียนรูการรับรองแขก, วิธีใชสํานวนสุภาพ, มารยาทในการทํางาน ฯลฯ ระหวางที่
รวมงานสงเสริมการจําหนาย ดิฉนั ไดทําความลําบากใหแกคุณ ᇞᇞเพราะทํางานผิดพลาดหลาย
อยาง แตนั่นเปนประสบการณที่มีคุณคายิ่งสําหรับดิฉัน และชวยใหจิตสํานึกทีม่ ีตอการทํางานของ
ดิฉันสูงขึ้นดวย ขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง
จึงเรียนมาแสดงความขอบคุณอยางสูง
Ki Linlin
จุดแข็งของขาพเจา คือความเปนผูนําและความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนที่พึ่งพาของรุนนองและ
เปนคนใหคําปรึกษาหารือแกทุกคนมาตั้งแตสมัยเปนทหารที่เกาหลีใต ชวงที่ทาํ งานกับบริษัท
ประกันในเกาหลีใตก็ไดเปนหัวหนาทีมฝายขายที่สามารถผนึกกําลังลูกทีมไดเปนอยางดี จนมีผลงาน
เปนอันดับหนึ่งในบรรดาสํานักงานของบริษัททั่วประเทศ และไดเคยรับรางวัลเกียรติยศจากบริษัท
ดวย สวนจุดออนคือบางครั้งจะทําอะไรโดยไมคดิ ใหรอบคอบกอนจึงทําใหเกิดความผิดพลาด
ถาไดเขาทํางานในบริษัททาน ขาพเจาจะพยายามใชประสบการณตางๆที่เคยมาใหเปนประโยชน
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อยางแนนอน
หนา 58 STEP 2

ปจจุบัน สิ่งแวดลอมหลายแหงในโลกถูกทําลาย, เกิดปญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติหลากหลาย ทั้งนี้
เพราะอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่เคยกาวรุดหนาไปเพื่อยกระดับการดํารงชีงิตของมนุษยนั้น
กลับมาสรางความเดือดรอนใหแกมนุษย เวียดนามซึ่งเปนประเทศของขาพเจานั้นก็กําลังเผชิญกับ
ปญหาดังกลาวเชนกัน ขาพเจาจึงตั้งใจที่จะเรียนรูเทคโนโลยีแนวหนาของบริษทั ทาน และเมื่อกลับ
ประเทศในวันหนึ่งขางหนา ก็จะเขารวมในการรณรงคพิทักษสิ่งแวดลอมของเวียดนามตอไป
ในสังคมปจจุบันนี้ มนุษยเราตองอยูรวมกับสิ่งแวดลอมโลกจึงจะเจริญกาวหนาไปได ขาพเจาตั้งใจจะ
พยายามดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางเต็มความสามารถ และอุทศิ ประโยชนใหแกความกาวหนา
ของสังคม

หนา 59 STEP 3

ดิฉันมีเพื่อนญี่ปุนมากมายหลายคนที่เรียนดวยกันและเที่ยวเลนดวยกัน แตตอนที่มาญี่ปุนใหมๆรูสึก
วาเปนเพื่อนกับใครไดยาก อยางเชนเวลาที่เห็นเพื่อนทําผมทรงใหมหรือใสเสื้อผาตามแฟชั่นที่ไมเขา
กับบุคลิก ดิฉันก็จะบอกตรงๆวา “ไมเหมาะกับเธอเลย” จนกระทั่งวันหนึ่งดิฉนั ถูกเพื่อนคนหนึ่งวาๆ
“Linlin เธอพูดแรงไปหนอยแลวนะ” แตพออธิบายวาดิฉันไมชอบพูดอะไรออมคอม เพื่อนคนนั้นก็
บอกวา “เขาใจแลว” ตั้งแตมาญี่ปุนดิฉันพบกับเรื่องแบบนี้หลายครั้ง และทุกครั้งก็จะพยายามพูดให
เขาใจกัน ดิฉันคิดวาการสามารถขามกําแพงกั้นระหวางคนญี่ปุนกับคนจีนมาไดนั้นจะเปนประโยชน
หลังจากเขาทํางานแลวดวย

หนา 60 ชวงกลาง・คําถาม

① ไมเลิกลมความตั้งใจงายๆ a. วิตกกังวล

หนา 60 ดานลาง・คําถาม

หนา 65 ดานลาง・แบบฝกหัด
หนา 66 ดานบน

หนา 66 ชวงกลาง・คําถาม

หนา 66 ชวงกลาง・คําถาม

b.เปนทุกข
c.ไมทอแท
② ดื้อ
a. ไมฟงคําคนอื่น b.ตั้งใจเด็ดเดี่ยว
c. ไมยอมออนขอ
③ หัวหมอ a. ยืนกราน
b.พูดซ้ําซาก
c. มีเหตุผล
④ บาระห่ํา a. กลาไดกลาเสีย
b.ไมมีความยั้งคิด c.คิดอะไรตื้นๆ
① จุดแข็งของดิฉันคือจะหวงกังวลกับสิง่ ที่ตนเองตกลงใจลงไป
② จุดแข็งของดิฉันคือเปนคนเขมแข็ง
③ ดิฉันมีความมั่นใจวาจะเพียรพยายามทํางานที่ญี่ปุนในชวง 3 ปหลังเขาทํางาน
④ ชอบใจตรง....ของบริษัททาน
① จุดแข็งของขาพเขาคือ...
② ขาพเจามีความสามารถ....
ดิฉันรวมเปนอาสาสมัครในกิจกรรมของสมาคมแลกเปลี่ยนระหวางประเทศในทองถิ่น ไดรูจักผูคน
มากมายผานทางกิจกรรมนี้ ซึ่งชวยในการเรียนรูวิธีคิดและวิธีประกอบกิจกรรมของคนญี่ปุน ทาง
สมาคมแลกเปลี่ยนมีกิจกรรมชวยติววิชาใหแกเด็กนักเรียนประถมและมัธยมตนชาวตางชาติ ดิฉันได
ชักชวนเพื่อนนักศึกษาตางชาติใหเขารวมโดยอธิบายถึงความหมายของการชวยเหลือเด็กนักเรียน ทํา
ใหมีผูเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งดิฉันคิดวาเปนการยกระดับผลงานของกิจกรรมใหสูงขึ้น
① ขาพเจาเพียรพยายามปฏิบัติหนาที่ผูรับผิดชอบฝายวางแผนของสมาคมนักเรียนตางชาติใน

มหาวิทยาลัย การบริหารงานและวางแผนเปนไปดวยความลําบากเพราะสมาชิกหลายคนขาด
ความสนใจในกิจกรรมของสมาคม เกือบจะทิ้งเสียกลางคันแลวแตก็สูตอ ไปจนเสร็จในที่สุด
ถึงจะลําบากแตก็ทําใหไดเพื่อนหลายคน นับเปนประสบการณทดี่ ี ขาพเจาคิดวาความเปนผูนํา
เชนนี้จะสามารถนํามาใชในการทํางานดวย
② ขาพเจา ในฐานะผูรับผิดชอบฝายวางแผนของสมาคมนักเรียนตางชาติในมหาวิทยาลัยเรียก
เพื่อนสมาชิกใหมารวมตัวกันจัดงานกิจกรรมใหลุลวงตามแผน การออกรานในงานเทศกาล
มหาวิทยาลัยและการจัดงานชุมนุมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่นไดรับคําชมเชยจากผูมา
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หนา 68 ดานบน

รวมงานเปนพิเศษ การประชุมกรรมการที่เปนนักศึกษานานาชาติจนดึกดื่นหลายวันติดกันทํา
ใหเหน็ดเหนื่อย แตก็ไดเรียนรูถึงความสําคัญของการรวมมือพรอมกับปรับความคิดเห็นที่
แตกตางใหสอดคลองกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งขาพเจาติดวาจะนําไปใชใหเปนประโยชน
ในการทํางานดวย
ผลิตภัณฑของบริษทั ทานเปนที่รจู ักันอยางแพรหลายและมีชื่อเสียงอยางมากในประเทศของขาพเจา
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑคุณภาพดีและมีมากมายหลายประเภท ความคิดมาศึกษาตอที่ญี่ปุนของ
ขาพเจานั้นความจริงแลวเกิดจากการที่มีโอกาสไดสัมผัสสินคาของบริษทั ทานและความประทับใจใน
ความดีเดนเปนพิเศษของสินคานั้น ถาไดเขาทํางานในบริษัทนี้ ขาพเจามั่นใจวาจะสามารถทํางานดวย
ความภาคภูมิใจกับการที่ไดเปนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงแหงนี้ จึงขอเรียนฝากเนื้อฝาก
ตัวไว ณ ที่นี้
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