สรุปประเด็นสำคัญ โครงกำร KU-KM Mart ครั้งที่ 4
เรื่อง “How to get ready for AEC ?”
การสือ่ สารเป็ นสิง่ สาคัญของมนุษย์ทกุ เพศ ทุกวัย ทุกเชื ้อชาติ ไม่วา่ จะเป็ นการสือ่ สารด้ านร่างกายหรื อด้ านภาษา
ล้ วนแล้ วแต่ต้องมีความรู้ ความเข้ าใจในการสือ่ สารนัน้ ในทุกๆประเทศมีภาษาประจาชาติของตนเองที่ใช้ ติดต่อสื่อสารกัน
แต่ในปั จจุบนั การติดต่อสือ่ สารขยายวงกว้ างมากขึ ้นของคนหลากหลายเชื ้อชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่จาเป็ นต้ องใช้ ภาษากลางหรื อ
ภาษาสากล คื อ ภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ภาษาอัง กฤษจึ ง มี ค วามสาคัญ และมี ผลในการด าเนิ น ชี วิ ตประจ าวัน ไม่น้ อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี ้ประเทศไทยกาลังก้ าวเข้ าสูบ่ ทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจ ในฐานะประเทศที่เข้ าร่ วมกลุ่มเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ Asean Economics Community (AEC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเล็งเห็น
ว่ามีความจาเป็ นที่ต้องมีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ บคุ ลากรมีความตื่นตัวและสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาทังในส่
้ วน
ของตนเองและองค์ กร โดยที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมและตื่นตัวที่จะส่งเสริ มให้ บุคลากรได้
พัฒนาทางด้ านภาษา ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Operation M.A.L.E.E จาก สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง ม.ก. ที่ม่งุ เน้ น
ให้ บคุ ลากรเรี ยนรู้ ด้วยตนเองโดยการสร้ างแรงจูงใจด้ วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถนากลับไปฝึ กฝนเองได้ ที่บ้าน อย่าง
คาราโอเกะ หรื อ วิดีโอต่างๆ การใช้

Social Media

ในการติดต่อสื่อสาร โดยได้ ตงั ้ Facebook เพื่อใช้ สาหรับการ

ติดต่อสื่อสารของบุคลากรในหน่วยงานที่มีข้อแม้ ว่าต้ องเขียนเป็ นภาษาอังกษเท่านัน้ และการจัดกิจกรรม Walk Really
กับนิสติ ต่างชาติเพื่อสร้ างความสัมพันธ์และได้ ฝึกฝนกับชาวต่างชาติจากหลากหลายเชื ้อชาติ ทังนี
้ ้ ศ.ดร.อุทยั รัตน์ ณ นคร
ได้ กล่าวถึงอุปสรรคในการฝึ กฝนภาษาของคนไทยส่วนใหญ่ไว้ วา่ “คนไทยชินกับการเรี ยน Grammar มีความกังวลถ้ าต้ อง
พูดสือ่ สารว่าจะถูกต้ องตามหลัก Grammar หรื อไม่ และปั ญหาหลักคือโดยนิสยั ของคนไทยเป็ นคนขี ้อาย ไม่กล้ าพูด กลัว
พูดผิด

”

บุคลากรทุกหน่วยงานและทุกระดับ มีความจาเป็ นที่ต้องพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษา เพราะนอกจากใน

ชี วิต ประจาวันที่อ าจต้ องพบเจอชาวต่า งชาติที่ข อความช่ วยเหลือ หรื อ คาแนะน าแล้ ว ในการทางานก็ มีค วามสาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานที่ต้องให้ บริ การหรื อต้ องติดต่อกับชาวต่างชาติเป็ นประจา เช่น การรับโทรศัพท์ พนักงาน
ต้ อนรับ การประสานงานต่างๆ เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานมีการกระตุ้นให้ บุคลากรมีความตื่นตัวทางด้ าน
ภาษาเป็ นเรื่ องที่ดี แต่สิ่งที่จะสามารถช่วยให้ บุคลากรได้ พฒ
ั นาศักยภาพได้ ดีจริ งๆคือ กระบวนการส่งเสริ มให้ มีโอกาส
นาไปใช้ ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ดังที่ ผศ.วลัยภรณ์ อัตตนันท์ ได้ กล่าวไว้ ในการบรรยายครัง้ นี ้และได้ สรุปปั จจัยที่
จะทาให้ หน่วยงานประสบความสาเร็ จในการกระตุ้นและส่งเสริ มศักยภาพทางด้ านภาษาให้ กบั บุคลากร ดังนี ้
1. สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ควรเริ่ มจากตนเองเป็ นประกา รแรก ค วรมี ใ จพร้ อมเรี ย นรู้ มี ค ว ามตื่ น ตั ว
2. การคัดเลือก Coaching ควรเลือกให้ เหมาะสมกับหน่วยงาน เลือกคนที่ร้ ู จักธรรมชาติของเรา ว่าคนใน
หน่วยงานของเราเป็ นอย่างไร มีปัญหาด้ านไหน

3. รูปแบบการจัดอบรม หรื อ Activity ที่อยูใ่ นกระบวนการ ว่าการจัดอบรมแบบใดเหมาะสม มี 2 รูปแบบ
- Formal (การจัด Class ต่างๆ)
- Informal (การจัดกิจกรรม Event ต่างๆ)
โดยทังใน
้ 2 รูปแบบนี ้ ไม่วา่ จะจัดในรูปแบบใด สิง่ ที่สาคัญคือต้ องสอดแทรกให้ เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมชาติ
4. เนื ้อหา ควรเน้ น Conversation ในหัวข้ อที่สามารถนาไปใช้ ได้ ในชีวติ ประจาวันและปรับใช้ ได้ ในภารกิจหน้ าที่
5. การกาหนดเงื่อนไข โดยต้ องกาหนดให้ เป็ นทางบวกเพื่อสร้ างความรู้สกึ ทีด่ ีและเป็ นประโยชน์ตอ่ บุคลากรผู้เข้ า
อบรม เช่น กาหนดให้ มีการเข้ าร่วมกิจกรรมให้ ได้ 80% เพื่อประเมินความเปลีย่ นแปลงของบุคลากรก่อนและหลังการเข้ า
อบรม
6. ลักษณะการจัดอบรม
7. ควรจัดอย่างต่อเนื่อง
8. ควรมีแกนนาหรื อผู้นา ที่มีลกั ษณะมุง่ มัน่ เป็ นกันเอง เพื่อคอยเป็ นผู้กระตุ้นและสร้ างบรรยากาศที่ดี
9. การแบ่งกลุม่ ในการเข้ าอบรม ควรมีการจัดระดับ ว่าบุคลากรแต่ละท่านมีศกั ยภาพทางด้ านภาษาอยูใ่ นระดับ
ใด เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาได้ ถกู จุด ลดช่องว่างระหว่างกันในกรณีที่มีการรวมกลุม่ ของคนที่พดู ได้ มีประสบการณ์การอยู่
ที่ตา่ งประเทศกับผู้ที่มคี วามกลัวและไม่คอ่ ยได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ
10. เมื่อบุคลากรได้ รับการอบรมแล้ ว ขันที
้ ่สาคัญที่สดุ คือต้ องสร้ างโอกาสการนาไปใช้

