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บทคัดย่อ

จากการที่ผู้ประกอบการที่ขยายกิจการไปสู่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีมาตรการ
ต่างๆ ออกมาเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในประเทศญี่ปุ่นก็มีการ
จ้างงานชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น มาตรการพัฒนานักศึกษาที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว ได้แก่ 1) 
โครงการศกึษาต่อทีป่ระเทศญีปุ่น่ 2) โครงการทศันศึกษาโรงงานในประเทศไทย 3) โครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับชาวญี่ปุ่น 4) การเชิญวิทยากรองค์กรภายนอกมาอบรม
ด้านมารยาทในการตดิต่อธรุกจิ หรอืข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัวฒันธรรมการท�างานองค์กรญีปุ่น่ 
เป็นต้น ในระยะหลายปีมานีเ้ริม่มแีนวโน้มทีน่กัศึกษาจะประสงค์ไปท�างานในต่างประเทศเพิม่
มากขึน้  มกีารเรยีกร้องให้พฒันาบคุลากรให้สามารถท�างานในระดบัสากล ตัง้แต่ปีการศึกษา 
2014 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
นอกสถานศกึษา (จ�านวนไม่ต�า่กว่า 150 ชัว่โมง) ในภาคฤดรู้อน และในปี 2017 เป็นครัง้แรก
ทีน่กัศกึษาได้มโีอกาสไปฝึกงานด้านอตุสาหกรรมการบรกิาร (ธรุกจิอาหาร) บทความนีจ้งึมุง่
ศกึษาระบบการเตรยีมความพร้อมเพือ่การฝึกงานในต่างประเทศแก่นกัศกึษา โดยโปรแกรม
อบรมนีป้ระกอบด้วยการบรรยายพร้อมล่ามพดูพร้อมและการส�ารวจเปรยีบเทยีบร้านอาหาร
ต่าง ๆ  20 ชั่วโมง และการฝึกประสบการณ์ในร้านอาหารในกรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวเิคราะห์ ได้แก่ การสงัเกตผูเ้ข้าร่วม การน�าเสนอผลงาน 
และรายงานสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิทยากร
และผูส้อน ผลการศกึษาบ่งชีว่้า ทักษะทีส่ถานศกึษาต้องพัฒนาให้แก่นกัศกึษาคอื “ทกัษะการ
คดิวเิคราะห์” “ทกัษะการสือ่สาร” และ“ทกัษะการปรบัตวั” ขณะเดยีวกนั ผูส้อนจ�าเป็นต้อง
ปรบับทบาทและกระบวนทศัน์ในการสอนไปสูก่ารเป็นผู้อ�านวยความสะดวกทีค่อยสนบัสนนุ
ผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ
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Abstract

Various actions are taken for fostering global human resources 
according to the increase in the “globalization of enterprises.” So far, 
the actions that have been taken are: 1) studying abroad programs; 2) 
visiting Japanese companies in Thailand; 3) cultural exchange opportunities 
with Japanese people; and 4) inviting experts from the private sector 
to give lectures on Japanese business culture and business etiquette. 
Recently, the number of foreign students hoping to find a job in Japan 
has increased, and educators have attempted to equip students with the 
necessary skills to work globally. An off-campus internship (for a total of 
150 hours) during the summer has been offered to students majoring in 
Japanese at Thammasat University since 2014, and the academic year 
of 2016 was the first opportunity for the students at Thammasat to have 
work experience in the hospitality industry (food services) in Japan. This 
paper focuses on the analysis of a support system to prepare students 
for an internship abroad. The program was comprised of twenty hours of 
intensive lectures with simultaneous interpretation and store comparison 
activities, and ten hours of work experience in a fast food restaurant in 
Bangkok. Participant observation, student presentations and reflection 
reports, and lecturers’ assessment reports were used as data collection 
tools in order to gain insight into the various aspects of the study. The 
results of the study showed that the core competencies of students 
that need to be developed and enhanced were “critical thinking skills” 
“communication skills” and “social skills”. At the same time, the teacher’s 
role needs to be shifted to a facilitator role—helping the students build 
up their confidence to work in a global market.
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 จากการทีม่ผีูป้ระกอบการบรษิทัญีปุ่่นขยายกิจการ
ไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีการออกมาตรการ
ต่างๆ เพือ่สร้างบคุลากรทีส่ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ 
บรษิทัญีปุ่น่มคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาทัง้ระบบการบริหาร
จัดการให้เป็นสากล และแสวงหาบุคลากรที่สามารถ
ท�างานได้ในระดบัสากล จงึได้มีการจ้างงานชาวต่างประเทศ
เพื่อท�างานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 
สถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นและสร้างบุคลากรที่มี
ความรู้ภาษาญีปุ่น่ป้อนให้แก่บรษิทัญ่ีปุน่ก็เริม่ให้ความส�าคัญ
กบัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุน่เพือ่ธรุกิจมากข้ึน  ในระยะ 
10 ปีมานี้ พบว่าหลักสูตรที่เปิดใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็น
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจหรือภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ
เฉพาะมากขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มี
มาตรการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในหลากหลายมิติ 
อาทิ  ด ้านวัฒนธรรม ด ้านธุรกิจและงานอาชีพ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านต่างประเทศ
ซึ่งส่งเสริมการศึกษาต่อยังต่างประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (プラニー, 2016, スィラダー, 2016)  
  ที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ 1) โครงการ
ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 2) โครงการทัศนศึกษาโรงงาน
ในประเทศไทย 3) โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ร่วมกับชาวญี่ปุ่น 4) โครงการเชิญวิทยากรจากองค์กร
ภายนอกมาอบรมเกีย่วกบัวัฒนธรรมองค์กรและมารยาท
การติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะหลายปีมานี้คือ 
มแีนวโน้มทีนั่กศกึษาจะประสงค์ไปท�างานในประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มมากขึ้น  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2014 สาขาวิชาภาษา
ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศสาตร์ ได้ปรับหลักสูตรโดย
เพิม่รายวชิาฝึกงานกบัสถานประกอบการในภาคฤดรู้อน 
(จ�านวนไม่ต�่ากว่า 150 ชั่วโมง) เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่  และในปี
การศึกษาที่ 2016 ได้มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อ
ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 

1. บทน�า

2. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

3. ทบทวนวรรณกรรม

 บทความนีจ้งึมุง่ทีจ่ะรายงานเกีย่วกบัผลการด�าเนิน
โครงการฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการทบทวน 
วิเคราะห์และอภิปรายผลเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
แผนงานในอนาคตให้ดขีึน้ โดยศกึษาเฉพาะผลการเรียนรู้
และการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมช่วงแรกที่จัด
ขึ้นในประเทศไทย

 ผูศ้กึษาได้ก�าหนดประเดน็ทีต้่องการศกึษาจากการ
จดัโครงการเตรยีมความพร้อมส�าหรับนกัศกึษาในการไป
ฝึกงานในประเทศญีปุ่น่ ไว้ 2 ประการดงันี้
  1) ทบทวนผลการจัดโครงการเตรยีมความพร้อม
เพือ่ตรวจสอบว่าผูเ้ข้าร่วมยงัขาดทกัษะใด
  2) ส�ารวจปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
ปรบัปรงุโครงการเตรยีมความพร้อมให้ดขีึน้
 วธิกีารศกึษา ได้ด�าเนนิการตามล�าดบัดงัน้ี 
 1)  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 2) ประมวลผลการด�าเนนิการโครงการฝึกอบรม
ก่อนเริม่ฝึกงาน จากการน�าเสนอผลงาน และการประเมิน
ผลการเรยีนรูโ้ดยวทิยากรและผูส้อน  
 3) วิเคราะห์ข้อมลู และ อภปิรายผลเชงิพรรณนา

 ในทีน่ีจ้ะทบทวนวรรณกรรมโดยศกึษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ด้านคือ 1) การฝึกงาน 2) 
แนวทางการสอนภาษาญีปุ่น่ 
 3.1 ก�รฝึกง�น
  การฝึกงาน (internship) มคี�านยิามกว้างๆ  หมายถงึ 
“การทีน่กัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์การท�างานตามสาขา
วิชาที่ศึกษามา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะท�าใน
อนาคต”   โดยกระทรางเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้าและอตุสาหกรรม ของญีปุ่่น  (Ministry of Economy, 
Trade and Industry  หรอื METI ต่อไปจะเรียกย่อว่า METI) 
ได้เสนอประเภทของการฝึกงานไว้ 5 รูปแบบดังนี้
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3ทักษะพื้นฐานทางสังคม หรือ 社会人基礎力 ตามความหมายของ METI หมายถึง ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายในที่ท�างานหรือชุมชน
ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติงาน (action) ทักษะการคิด (thinking) และทักษะการท�างานเป็นทีม (teamwork)

ต�ร�ง 1 ประเภทของก�รฝึกง�น

ประเภท ลักษณะเฉพ�ะ
จุดมุ่งหม�ย
ก�รเรียนรู้

ข้อดีต่อ
ผู้ประกอบก�ร

ประโยชน์ต่อ
สังคม

＜ฝึก
ประสบการณ์
＞

หลายวัน
–

หลายสัปดาห์

1. เพื่อ
เรียนรู้ง�น

ฝึกประสบการณ์การ
ท�างานในสถานที่จริง
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นก็ท�ารายงาน
หรือน�าเสนอผลการ
เรียนรู้ 

ให้ตระหนักถึงความถนัด
และความมุ่งมั่นของ
ตนเอง 
เข้าใจการท�างานและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
แวดวงวิชาชีพนั้นๆ  

ประชาสัมพันธ์กิจการ
และวงการ การจับคู่เพื่อ
การจ้างงาน

เป็นการเชื่อมต่อจาก
โรงเรียนสู่สังคมและ
สถานท่ีท�างานให้ราบรื่น

2. เพื่อ
พิจ�รณ�รับ
เข้�ทำ�ง�น

เป็นส่วนหนึ่งของ
การทดลองปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการหางาน มักจะใช้
ระบบนี้กันมากในกิจการ
ที่เป็นทุนของต่างชาติ 
หรือ บริษัทร่วมทุน
ขนาดใหญ่

＜เน้นการ
ปฏิบัติจริง
＞

หลายสัปดาห์ 
–

หลายเดือน

3. เพื่อช่วย
ปฏิบัติง�น

ได้มีประสบการณ์การ
ท�างานในลักษณะที่ไม่
สามารถเรียนรู้ได้จาก
การท�างานพิเศษ
ระยะเวลา โดยมากจะ
มากกว่า 1 เดือน

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม3

ส่งเสริมให้มีคนรุ่นหนุ่ม
สาวเข้ามาท�างาน

สร้างคนหนุ่มสาวให้เป็น
ก�าลังส�าคัญในการ
รองรบัอตุสาหกรรมต่างๆ 
ในอนาคต

4. เพื่อร่วม
ทำ�โครงง�น

มีการเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทและมหาวิทยาลัย 
เพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหา และ เสนอ
แนวทางให้แก่ผู้ประกอบ
การโดยมากจะท�างาน
เป็นทีม 

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม+ได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง

ส่งเสริมให้คนรุ่นหนุ่ม
สาวได้แสดงความคิด
เห็น และกระตุ้น
บรรยากาศภายในที่
ท�างาน เป็นต้น

5. เพื่อร่วม
ว�งแผนใน
กิจก�ร

เข้าร่วมงานในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งใน
โครงการใหม่ของผู้
ประกอบการ หรือ โปร
เจคเชิงปฏิรูป โดยมาก
จะเป็นงานระยะยาว
ตั้งแต่ 1-6 เดือน 

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม+การเป็นผู้น�า

ส่งเสริมการสร้างกิจการ
ใหม่ๆ  ท่ีใช้พลงัคนหนุม่สาว 

 จากการแบ่งประเภทข้างต้นนี ้ ท�าให้พจิารณาได้วา่
รายวิชาฝึกงานที่จัดข้ึนในสังกัดของผู้ศึกษา อยู ่ใน
ประเภทที่ 1 เพื่อเรียนรู้งาน เป็นการท�าความรู้จัก
กับงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะงาน หรือประเภทที่ 2 

เพื่อพิจารณารับเข้าท�างาน เป็นการเชื่อมโยงไปสู่การ
จ้างงานจริง   ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกงานก็ได้รับการทาบทามให้เข้าท�างาน
ในสถานที่ท�างานที่ไปฝึกจริง
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 จากรายงานของ METI  (経済産業省, 2014, 16) 
ระบุว่าการฝึกงานส่งผลต่อการเรียนรู้ 3 ประการดังนี้
 1) เป็นก�รสร้�งเสรมิประสบก�รณ์ท�งวิช�ชพี  
 โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม สามารถท�างานเป็น และ มีคุณสมบัติความ
เป็นผู้น�า 
 2) เป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจกับสังคม   
 นอกจากจะได้เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง การเรียน 
การท�างาน และ การด�ารงชีพ แล้วจะต้องเรียนรู้ที่จะ
ท�างานร่วมกบัผู้อืน่และผ่านกระบวนการวพิากษ์วิจารณ์ 
เป็นการบ่มเพาะนสิยัให้เปลีย่นกระบวนการเรียนรูด้้วย 
 3) เป็นก�รเสรมิสร้�งคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง  
 ซึง่เป็นแนวคดิของสหกิจศกึษาทีใ่ห้โอกาสน�าความรู้
ภาคทฤษฎ ี(on-campus) ในสถานศกึษาไปสูภ่าคปฏิบัติ  
(off-campus) ในสถานประกอบการผ่านการปฏบัิตงิาน
ในสถานการณ์จริง
  田中 (2013, 15)  กล่าวว่าปัจจยัส�าคัญทีจ่ะช่วย
ให้เกดิประสทิธผิลต่อการเรยีนรู ้ คอื “ความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน” และ “การรับรู้ข้อมูล
ร่วมกัน”  ในการจดัรายวชิาฝึกงานจงึควรมกีารวางแผน
และเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบท้ังก่อนและหลัง
การอบรม โดยก่อนเริม่ฝึกงานนักศกึษาควรมเีป้าหมาย
ที่ชัดเจน เข้าใจความส�าคัญของการเข้าร่วมโครงการ 
มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทักษะต่างๆ และสามารถจัดเตรียม
เอกสารที่จ�าเป็น เช่น การกรอกใบสมัครงาน ประวัติ
ส่วนตัวเพ่ือใช้ในการสมัครงานได้ด้วยตนเอง การฝึกงาน
จะมปีระสิทธผิลมากน้อยเพยีงใด จงึข้ึนอยูก่บัการออกแบบ
โครงการฝึกงานเป็นส�าคัญ
 ความส�าคญัของการศึกษาครัง้นีจ้งึอยู่ทีก่ารเตรยีม
ความพร้อมก่อนเริม่ฝึกประสบการณ์ท�างานในต่างประเทศ 
โดยค�านึงถึงประเด็นต่อไปนี้
 1) ผู้เข้าอบรมได้ค�านึงถึงเป้าหมายและความ
ส�าคัญของการฝึกงานที่มีต่อตนเองอย่างไร  
 2)   ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองอย่างไร ได้รับการ
ประเมินจากผู้ประกอบการและผู้สอนเป็นอย่างไร
    3) ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงาน 

 3.2 แนวท�งก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น
  การสอนภาษาญีปุ่่นในระดบัอุดมศกึษา โดยท่ัวไป
จะให้ความส�าคัญหลักว่า “ท�าอย่างไรจะป้อนความรู้
ทางภาษาให้แก่ผูเ้รยีนได้มากท่ีสุด” เช่น “ต้องสามารถ
ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น” “ควรพูดหรือเขียน
ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น” ในการ
ลงมอืปฏบิตัหิรอืฝึกฝน ผูส้อนจึงมกัมองว่า ตนต้องเป็นผู้
ก�าหนดโครงสร้างและแผนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแต่ฝ่ายเดยีว 
ทว่าการถ่ายทอดความรูท้างเดยีวนี ้ แม้จะพยายามมาก
ขึน้อีกเพยีงใดกไ็ม่สามารถเชือ่มโยงไปสูก่ารสร้างทกัษะ
พื้นฐานทางสังคมให้แก่ผู้เรียนได้  
  กล่าวอีกนยัหนึง่คอื ในการทดสอบเพือ่วดัผลความรู้ 
ผู้สอนมักจะเน้น“ความถูกต้องของภาษาญี่ปุ่น” และ
ให้คะแนนตามนั้นโดยมองว่ามีความรู้หรือไม่เท่านั้น  
นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการประเมนิผลทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดหวัง 
จงึมักจะถอนรายวิชาไปกลางคนั แน่นอนว่าในกระบวนการ
เรียนรู้เราจ�าเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ค�าศัพท์และทักษะ
การฟังด้วย  แต่หากกจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ไม่ได้
เชือ่มโยงหรอืสมัพนัธ์กบักจิกรรมการด�าเนนิชวีติในสังคม 
อาจท�าให้การเรียนรู้ภาษานั้นไร้ความหมาย  การสอน
ออกเสียง การเขียน หรือการตรวจสอบว่าประโยคที่
เขยีนถกูต้องทางไวยากรณ์หรือไม่ จงึยังไม่ได้ตอบโจทย์
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคม ส�าหรับนักศึกษาที่
เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก การฝึกงานจึงถือเป็น
จดุเริม่ต้นของการเช่ือมโยงตวัเองเข้าสูส่งัคมแห่งการท�างาน 
เป็นความท้าทายส�าหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ที่ควรมี
การก�าหนดทศิทางหรอืมมุมองในด้านการเรยีนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
  การเรยีนการสอนในสถานศกึษามักจะยดึ “หลักการ
เน้นความสามารถเฉพาะบุคคล” ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
ก็จะมองว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องของปัจจเจกบุคคล   
ความสามารถทางภาษาญีปุ่น่คอืความสามารถเฉพาะตัว
ของผูเ้รียน การท่ีไม่สามารถใช้ภาษาญีปุ่่นได้เป็นปัญหา
ของผูเ้รียนเอง เพราะผู้เรยีนจ�าไม่ได้ ไม่เข้าใจ  แนวคดินี้
ถอืว่าเป็นการมองปัญหาโดยไม่องิสภาพแวดล้อม (石黒, 
1998) ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการฝึกงาน
และการสร้างทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่อง
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ความถูกต้องของภาษาญี่ปุ่นตามแบบของคนญี่ปุ่น 
2) บทบาทและอิทธิพลของผู้สอนและต�ารา 3) ทัศนะ
ของผู้สอนและผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้  ซึ่งเปาโล แฟร์ 
(Paulo Freire) นักวิชาการด้านการศึกษาชาวบราซิล
กล่าวถึงแนวปฏิบัติการสอนแบบเดิมๆ ว่ามีลักษณะ
แบบฝากเงินในธนาคาร ครูเป็นผู้สอน - นักเรียนเป็น
ผู้ถกูสอน ครเูป็นผูเ้ลือกเนือ้หาของหลกัสตูรและนักเรียน
ต้องปรบัตวัเข้ากบัเนือ้หา จงึต้องย้ายความรูจ้ากครไูปสู่
นักเรียน เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแนวคิดการสอน
แบบที่ควรจะเป็นคือ ต้องให้โอกาสผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้รู้จักตนเองและ
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองจนสามารถท�าอะไรได้เอง 
ในกระบวนการเรียนรู ้ท้ังผู ้สอนและผู ้เรียนจึงต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน (Freire, 1970 อ้างใน 佐藤 และ
คณะ, 2011) และ “ควรปรับกระบวนทัศน์วิธีการสอน
จากการแสวงหาค�าตอบเพียงค�าตอบเดียว ไปสู่การ
เรยีนรู้ทีจ่ะค้นหาข้อสงสยัหรอืประเดน็ปัญหา และพยายาม
ไขข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาน้ันให้ได้” (細川 และ
คณะ, 2004, 85)
  แนวคิดทางการศึกษาที่สอดรับกับรายวิชาการ
ฝึกงานคือ “หลักการการมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่าง
ชอบธรรม” (legitimate peripheral participation 
正統的周辺参加論) ของเลฟและเวนเจอร์ (レイ

ヴ＆ウェンガー, 1993) เป็นหลักการเรียนรู้ที่อิง
สถานการณ์ “การเรียนรู้จะเกิดขึ้นภายในบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของการปฏิบัติงานนั้นๆ  ผ่านการ 
“สงัเกต” การปฏบิตังิานของมอือาชพีก่อน เมือ่คุ้นเคย
ระดับหนึ่งจึง “ช่วยงาน” เมื่อพอเข้าใจงานแล้วจึง 
“ลองท�า” ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลและค�าแนะน�า
ของมืออาชีพ จนกว่าจะสามารถ “ปฏิบัติงาน” ได้ด้วย
ตวัเองโดยไม่ต้องมมีอือาชพีคอยก�ากบัดแูล การเร่ิมต้น
เรียนรู้และปฏิบัติงานแบบ “การมีส่วนร่วม” จาก 
“รอบนอก”  เริม่จากงานทีง่่ายก่อนแล้วค่อยๆ พฒันาไป 
กระบวนการนี้จะต้องเป็นไปโดยความยินยอมหรือการ

เปิดรับของมืออาชีพ “อย่างชอบธรรม”  และการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจึงจะท�าให้สามารถท�างานนั้นได้ดี4  
  อกีแนวคิดหนึง่ทีน่่าสนใจคือ การฝึกงานทางปัญญา 
(Cognitive Apprenticeship 認知的徒弟制) ของ 
Collins และคณะ (1991) เป็นแนวคิดการศึกษาที่
ให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ตามสภาพจริง และ
ท�าให้การเรียนรู้มีความหมายจากการที่แต่ละคนได้มี
ประสบการณ์ด้วยตนเอง แนวทางของผู้สอนแบ่งเป็น 
6 ขั้นตอนคือ 1) Modeling: ผู้สอนน�าเสนอตัวอย่างให้
ผู้เรียนเห็น 2) Coaching: ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน 
ปฏบิตัจิรงิ 3) Scaffolding: ผูเ้รยีนได้ลองท้าทายกบัการ
ท�างานในลักษณะต่างๆ โดยผู้สอนคอยพิจารณาระดับ
ความยากง่าย และสร้างนั่งร้านให้ผู้เรียน และค่อยๆ 
ลดการสนับสนนุไปตามการเจรญิเตบิโต 4) Articulation: 
การเรียนรู้นั้นจะมั่นคงได้ ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ถ่ายทอดเทคนคิหรอืความคดิของตนออกมาเป็นภาษา 
5) Reflection: ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่
ได้ปฏิบัติไป 6) Exploration: ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นหาหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ต่อไปด้วยตนเอง5

 หากประมวลแนวคิดทางการสอนที่สามารถน�า
มาประยุกต์ใช้กับการสอนในรายวิชาฝึกงาน สามารถ
สรุปได้ดังนี้
 1) ส่งเสรมิให้มีการน�าภาษาญีปุ่น่ไปใช้ในสังคมจริง 
และการเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ภายในตวับุคคลจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว  
ให ้มีการติดต ่อสื่อสารกับผู ้คนที่หลากหลายใน
สถานการณ์จริงในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น
 2) จัดหาสถานที่รับฝึกงานที่สอดคล้องกับ 
“หลักการการมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่างชอบธรรม” 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต ช่วยงาน ลองท�า ปฏิบัติ 
ในลักษณะของผู้มีส่วนร่วมอยู่รอบนอก 

4ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 西口 (2003)
5Collins และคณะ (1991,13) กล่าวว่า 3 ขั้นตอนแรก (modeling, coaching, scaffolding เป็นแกนส�าคัญของการฝึกงานทางปัญญา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านกระบวนการสังเกตและฝึกปฏิบัติภายใต้การก�ากับดูแล ส่วนขั้นตอนที่ 4 และ 5 ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนให้มุ่งสังเกตใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไข เพื่อจะได้ตระหนักรู้และควบคุมกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่วนขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เป็นการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่เป็นผู้ก�าหนดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นั้นด้วยตนเองต่อไป
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4. เนื้อหาของโครงการ

 3) ผูส้อนสร้างโอกาสให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์  
และคอยก�ากบัดแูลผูเ้รยีนตามหลกัการฝึกงานทางปัญญา 
อย่างมีล�าดับขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน
  ต่อไปจะกล่าวถงึเนือ้หาการอบรม ระบบสนับสนุน
ของผู้สอน เพือ่ให้เหน็ภาพรวมของกจิกรรมการเตรยีม
ความพร้อมและวิเคราะห์อภิปรายผลในล�าดับต่อไป 

 โครงการอบรมและการฝึกงานนีแ้บ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนที่จัดอบรมในประเทศ 30 ชั่วโมง และส่วนที่จัด
อบรมและฝึกงานในต่างประเทศ 120 ชั่วโมง รวมเป็น 
150 ช่ัวโมงตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ในรายวชิาฝึกงานของหลักสูตร 
ในบทความนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะส่วนทีด่�าเนนิการในประเทศ
เป็นหลัก 
  การอบรมในประเทศ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นการ
อบรมในชั้นเรียน 20 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานในร้าน
อาหาร 10 ชั่วโมง การอบรมในชั้นเรียนมีผู้เข้ารับการ
อบรม 21 คน ส่วนการฝึกปฏบิตังิานในร้านอาหารมผีูเ้ข้า

อบรม 6 คน ซึ่งเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกงานในต่าง
ประเทศทีป่ระเทศญีปุ่น่ ซึง่เกณฑ์การคัดเลอืกมขีัน้ตอนดังนี้ 
 กลุ่มเป้�หม�ย: ผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ไม่ต�า่กว่า N3 และมคีวามสนใจในธรุกจิอาหาร เนื่องจาก
การอบรมช่วงแรกมีล่ามแปล จึงเปิดกว้างแก่ผู้สนใจ
ธุรกิจด้านนี้ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วย
 ขัน้ตอนก�รคดัเลอืก:   ผู้ทีส่นใจสามารถเข้ารบัการ
อบรมในชั้นเรียนได้ ผู้ท่ีประสงค์จะไปฝึกงานในต่าง
ประเทศต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 ข้อสอบข้อเขียน:
 1. มีความสนใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
นอกบ้านของญี่ปุ่นในด้านใดบ้าง
 2.  กรุณาเล่าเกี่ยวกับแผนงาน หรือ ความใฝ่ฝัน
ในอนาคตของคุณ
 ข้อสอบสัมภ�ษณ์
 สัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทญี่ปุ ่น 2 คน 
และ คณาจารย์ 5 คน ระยะเวลาด�าเนนิการ   มิถนุายน – 
กรกฎาคม 2017
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 4.2 ระบบสนับสนุนของผู้สอน 
 โครงการนีม้กีารก�าหนดเนือ้หาและวทิยากรล่วงหน้า 
และก�ากบัดแูลโดยทมีผูส้อนทีด่แูลและสนบัสนนุนักศึกษา 
ซึ่ง ประกอบด้วย อาจารย์ชาวไทย 3 คน และ อาจารย์
ญีปุ่น่ 2 คน รวม 5 คน โดยจดัระบบการสนบัสนนุแบ่งเป็น 
3 ช่วง คือ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 
2) การดูแลให้ค�าแนะน�าระหว่างท�ากิจกรรม และ 
3) การทบทวนหลังการอบรม/ประชุม  
  4.2.1 ในช่วงก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อน 
  ก�รอบรมก�รฝึกง�น ได้ด�าเนินการดังนี้
  1)  เตรียมเอกสารการบรรยาย 
  2) จัดท�ารายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 
   ที่จะบรรยาย 

  3)  รายการค�าศัพท์เฉพาะ
  4)  แบบประเมินการน�าเสนอผลงาน
      4.2.2 ก�รดูแลให้คำ�แนะนำ�ระหว่�งทำ� 
  กิจกรรม
  จากรายการ จ�านวน 19 เล่มทางผู้ประกอบ
การแนะน�าหนงัสือทีใ่ช้ในการอบรม ทางโครงการฝึกงาน
ได้จัดซื้อหนังสือที่ใช้อบรมทั้งในและนอกประเทศ
จ�านวน 9 เล่ม พร้อมกบัพจนานกุรมศัพท์เฉพาะอกี 1 เล่ม 
ในจ�านวนนี้ ได้มีการจัดท�าประเด็นส�าคัญจ�านวน 4 เล่ม 
ได้แก่ เล่มที่ 1 – 4  และได้แชร์ไฟล์นี้ให้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

4.1. ร�ยละเอียดเนื้อห�ก�รอบรมในโครงก�ร
รายละเอียดโครงการที่อบรมหลักสูตรเป็นเวลา 5 วัน มีดังนี้

กำ�หนด ร�ยละเอียด วิทย�กร

ครึ่งแรก

วันที่ 1 ปฐมนิเทศ + ทดสอบก่อนเรียน
ทฤษฎี ร้านค้าแบบลูกโซ่ 
อุตสาหกรรมอาหาร หมวดและชนิดของงาน
ทฤษฎีการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เวิร์กชอป 

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของ
ผู้ประกอบการ 3 คน
(มีล่ามญี่ปุ่น-ไทย)

วันที่ 2 ผลติภณัฑ์อาหารทีเ่น้นการเสรมิสร้างสขุภาพ ความปลอดภยัของอาหาร
การสร้างบุคลากรส�าหรับผู้ประกอบการร้านค้าแบบลูกโซ่
รูปแบบการบริการแบบญี่ปุ่น
ทดสอบหลังเรียน 

วันที่ 3 การเปรียบเทียบร้านค้าคู่แข่ง การส�ารวจพื้นที่ในเมือง
การส�ารวจร้านค้า และ ศึกษาเปรียบเทียบ 
อภิปรายกลุ่ม และ น�าเสนอ 

วันที่ 4 ภาวะผู้น�าของผู้ประกอบการ
อธิบายตัวอย่าง: เสวนา กับ ผู้สร้างธุรกิจแนวใหม่
แนะแนวการน�าเสนอกลุ่ม หัวข้อ  “อาหารในอนาคต” 
อภิปรายกลุ่ม และ เตรียมตัวน�าเสนอ

เจ้าของกิจการบริษัทให้ค�า
ปรึกษาด้านธุรกิจ

เจ้าของกิจการจ�าหน่าย
สินค้าน�าเข้า

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น
+อาจารย์ไทย

วันที่ 5 น�าเสนอผลการศึกษารายกลุ่ม และ พิธีมอบประกาศนียบัตร

ครึ่งหลัง

วันที่ 6

และ 7

การฝึกงานที่ร้านอาหาร  และ การประเมินจากผู้ฝึก ผูเ้ชีย่วชาญจากบรษัิท 2 คน + 
ผู้ฝึกสอนประจ�าร้าน 4 คน +
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

ฝึกงาน 2 คน

1 เดือนต่อมา ฝึกงานในต่างประเทศ  ฟาร์ม และ โรงงาน (120 ชั่วโมง) นักศึกษาฝึกงาน 6 คน
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 ในระหว่างทีมี่การอบรม นอกจากเอกสารประกอบ
การบรรยายแล้ว ทางผูป้ระกอบการเตรยีมล่ามไว้ให้ ซึง่
เป็นผูท้ีช่่วยให้การท�าความเข้าใจต่อเนือ้หาการอบรมสมบรูณ์
ยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้สอนนอกจากจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมแก่การอบรมทั้งต่อฝ่ายวิทยากรและฝ่ายผู้เข้า
อบรมแล้ว ยงัคอยสนบัสนนุโดยการดแูลและให้ค�าแนะน�า
นกัศกึษาเพ่ือการน�าเสนอผลงานในวนัที ่5 ด้วย 
  ส�าหรับกจิกรรมในวันที ่5 คอื การประมวลผลความ
เข้าใจสิง่ทีอ่บรม โดยทางผู้ประกอบการได้ก�าหนดให้นกัศกึษา
น�าเสนอผลงานรายกลุม่ เร่ือง “อาหารในอนาคต”  ในการเตรยีม
ความพร้อมเพ่ือนกัศึกษาและการด�าเนินการมีล�าดบัขัน้ตอน ดังนี้
   1. ให้ผูส้อนชาวญ่ีปุน่ ประมวลความรูท้ีไ่ด้จากการ
อบรม จดัท�าต้นแบบการน�าเสนอและสครปิต์ โดยก่อนที่
จะสอนวิธีการน�าเสนอ ได้มีการสาธติการรายงานหน้าชัน้เรียน 
และก�าหนดให้นักศึกษาจัดท�าโครงร่างของการน�าเสนอ
แบ่งเป็น  4 ขั้นตอน คือ 
   1)  บทน�า (การเสนอประเด็นปัญหา)  
  2)  สภาพปัจจุบัน (สิ่งที่ได้เรียนมา หรือ  
   ค้นคว้ามาปัญหาทีย่งัค้างอยู)่ 
  3)  เสนอแนะแนวคิด (ความคิดริเริ่มของ
   ผู้น�าเสนอ) 
  4)  สรปุผล 

ต�ร�ง 2 ร�ยชื่อหนังสือที่ใช้ในก�รอบรม

5 ● ● 外食業界のしくみ - 図解雑学 - 齋藤 - 訓之（2009） ナツメ社

6 ● ●
お客様に選ばれる人がやっている 一生使える「接客サービスの基本」

三上ナナエ（2016）
大和出版

7 ● ● お客様が応援したくなる飲食店７つのステップ久保正英（2016） 同文館出版

8 ● ●
「これからもあなたと働きたい」と言われる店長がしているシンプル

な習慣 松下雅憲（2015）
同文館出版

9 ● ●
ヒトにしかできない接客 ロボットでもできる接客続　工藤昌幸,板野

太貴 (2014)
こう書房

10  ● チェーンストアのための必須単語 1001 日本リテイリングセンター

（2012）

日本リテイ
リングセン
ター

ใช้
อบรม

ใช้เพื่อ
ฝึกง�น

ร�ยชื่อหนังสือ สำ�นักพิมพ์

1 ● ● 飲食店の接客サービス完全マニュアル BOOK　赤土亮二　（2010） 旭屋出版

2 ● ● よくわかる外食産業　国友隆一（2008） 日本実業出
版社

3 ● ● ホスピタリティ―サービスの原点―力石寛夫（1997） 商業界

4 ● ● 「できる店長」と「ダメ店長」の習慣　植竹剛（2014） 明日香出版

 2. หลังดกูารสาธติการน�าเสนอของผู้สอน นกัศึกษา
ทั้ง 4 กลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อก�าหนดหัวข้อที่จะ
น�าเสนอใช้เวลา 1 ชัว่โมงในการพูดคุยหารือกนัเป็นภาษาไทย 
ผู้สอนทัง้ชาวไทยและญีปุ่น่ได้เวยีนไปตามกลุ่มต่างๆ เพือ่
รับฟังความเห็นและช่วยแสดงความคิดเห็น ให้ค�าชี้แนะ
ด้านการใช้ภาษาเท่าที่จ�าเป็น จากนั้นนักศึกษาได้แบ่ง
หน้าทีกั่นและเริม่ลงมอืในการจดัท�าเอกสารเพือ่การน�าเสนอ 
โดยผู้สอนชาวญีปุ่น่จะคอยสนบัสนนุและให้ค�าแนะน�าด้าน
การใช้ภาษา และในวนัรุง่ขึน้ดแูลการฝึกซ้อม 1 ชัว่โมงก่อน
การน�าเสนอ
  3. นักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน น�าเสนอ
ผลงานกลุ่มละ 10 นาที 
  หวัข้อเรือ่งและประเดน็ปัญหาทีน่กัศึกษาแต่ละกลุ่ม
น�าเสนอมดีงันี้  
 กลุ่ม  A: เรื่อง ฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพ 「健康に

いいファストフード」
   ประเด็นปัญห� คือ ท�าอย่างไร ที่จะจัดหาอาหาร
ฟาสต์ฟูด้ท่ีดต่ีอสขุภาพได้ ในสงัคมปัจจบัุนทีม่แีต่ความเร่งรบี 
 กลุม่ B: เรือ่ง แคปซลูเพือ่ชีวติ 「カプセル for LIFE」
  ประเด็นปัญห� คือ จากสภาพปัจจุบันที่โลก
ก�าลงัเผชญิ จงึคิดหาอาหารทีส่ามารถจะท�าให้ด�ารงชีวิต
อยู่ได้ในโลกอีก 100 ปีข้างหน้า 
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  กลุ่ม C:  เรื่องการพัฒนาสินค้าเพื่อ Baby Boom 
「ベービーブームのための商品開発」
 ประเด็นปัญห� คือ ปัญหาที่อัตราการเกิดของ
เดก็ต�า่ จึงคดิผลติภณัฑ์ทีท่�าขึน้เพือ่ผูห้ญิงไม่สามารถตัง้ครรภ์
  กลุ่ม D:  เรื่อง  Eat Together the Real
  ประเด็นปัญห� คือ ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์กันแพร่หลายซึ่งส่งผลให้การ
สื่อสารระหว่างผู้คนเริ่มลดน้อยลง จึงได้เสนอระบบ
การน�าเอาเมนูอาหารมาผนวกเข้ากับระบบการเล่นเกม
ที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว
   ระหว่างการน�าเสนอมีการประเมินผลโดยฝ่าย
ผู้ประกอบการและฝ่ายผู้สอน และให้ความเห็นสะท้อน
กลับทันทีหลังเสร็จสิ้นการน�าเสนอ การน�าเสนอของ
นักศึกษาโดยภาพรวม สะท้อนความคิดที่มีต่อปัญหาใน
ปัจจุบันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมไปถึงความ
สัมพันธ์ของผู้คนในสังคม  แสดงถึงการตระหนักรู้ถึง

ทักษะก�ร

พูดนำ�เสนอ

6. มีการสบตาผู้ฟังหรือไม่ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 3 4 3.8

7. ใช้มือ ท่าทาง ประกอบได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 3.5 3.5 2.5 3.5 3.3 4 4 3 4 3.8

8. สอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศหรือไม่ 3.5 2.5 2.5 2.5 2.8 4 3 3 4 3.5

9. การวางท่าในการน�าเสนอเหมาะสมหรือไม่ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5 4 3.8

ภ�พรวม
10. โดยรวมสามารถน�าเสนอส่ิงท่ีต้องการบอก ท�าให้ผู้ฟัง 

     ประทับใจได้หรือไม่
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4

คะแนนรวม 33 31.5 29 31 31.1 37.5 38 35 36.5 36.8

หมวด ร�ยละเอียด
ผู้ประกอบก�ร ก ผู้ประกอบก�ร ข

A B C D เฉลี่ย A B C D เฉลี่ย

เนื้อห�ส�ระ

1. องค์ประกอบของการน�าเสนอ มีล�าดับที่ดี เข้าใจ  

   ง่ายหรือไม่ 
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3 3.8

2. เนื้อหาที่ถ่ายทอดชัดเจนหรือไม่ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 4 4 3 3.5

ทักษะก�ร

พูดนำ�เสนอ

 

3. เสียงที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

4. ระดับความเร็วในการพูดเหมาะสมหรือไม่ 3.5 3 2.5 3.5 3.1 4 4 4 4 4.0

5. เนื้อหามีความน่าสนใจ น่าติดตามหรือไม่ 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 3 4 3 3 3.3

ต�ร�ง 3 ผลที่ได้จ�กก�รประเมินผลก�รนำ�เสนอ (ฝ่�ยผู้ประกอบก�ร)

ปัญหาซึ่งเป็นปรากฎการณ์ในปัจจุบัน แต่ด้วยข้อจ�ากัด
ด้านระยะ เวลาในการฝึกซ้อมและความไม่เคยชินกับ
กิจกรรมการน�าเสนอ ท�าให้การน�าเสนอยังขาดพลังใน
การโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม
  4.2.3 ก�รประเมินผลก�รนำ�เสนอและ 
  แบบประเมินตนเอง 
  ในการน�าเสนอวันที่ 5 มีการประเมินโดยผู้
ประกอบการและผู้สอน และหลังการอบรมได้จัดท�า
แบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  1) ผลก�รประเมินก�รนำ�เสนอ
ในการประเมินผลการน�าเสนอใช้แบบประเมิน 2 ชุด 
ชุดหนึ่งจัดท�าโดยฝ่ายผู้ประกอบการ และอีกชุดหนึ่งจัด
ท�าโดยผู้สอน หัวข้อที่ประเมินมี 10 หัวข้อ ข้อละ 4 
คะแนน รวม 40 คะแนน ผูป้ระเมนิแบ่งเป็นฝ่ายละ 2 คน 
สรุปผลได้ดังตาราง 3 และ 4 
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ร�ยละเอียด
ผู้สอน J1 ผู้สอน J2

A B C D เฉลี่ย A B C D เฉลี่ย

หัวข้อ 1. เลือกหัวข้อได้น่าสนใจหรือไม่ 3 3 4 4 3.5 3 3 3 3 3.0

เนื้อห�ส�ระ

2. เน้ือหาแสดงความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์หรือไม่ 2 4 4 4 3.5 3 3 3 4 3.3

3. เนื้อหามีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม และเข้าใจ 

   ง่ายหรือไม่ 
3 3 4 4 3.5 3 3 4 4 3.5

4. การรายงานมีน้�าหนักน่าเชื่อถือ โน้มน้าวผู้ฟังได ้

   หรือไม่
2 3 3 4 3.0 3 2 3 3 2.8

โครงสร้�ง

5. มีการค้นคว้าหาค�าตอบที่ตรงกับโจทย์ปัญหาที่ตั้ง 

   ไว้หรือไม่ 
3 4 4 3 3.5 3 3 3 4 3.3

6. มีความเป็นเหตุเป็นผล และเป็นเอกภาพหรือไม่ 3 4 3 3 3.3 4 3 4 4 3.8

ทักษะก�ร
พูดนำ�เสนอ

7. ระดับเสียง การออกเสียง ชัดเจน ฟังง่ายหรือไม่ 3 4 4 4 3.8 4 3 3 3 3.3

8. การสบตา หรือ การใช้ท่าทางมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2 3 3 3 2.8 2 3 2 3 2.5

ก�รจัดทำ�
เอกส�ร 9. พาวเวอร์พอยต์เข้าใจง่ายหรือไม่ 2 3 2 3 2.5 3 3 3 4 3.3

ก�รถ�มตอบ 10. ตอบค�าถามได้เหมาะสมหรือไม่ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

คะแนนรวม 27 35 35 36 33.3 32 30 32 36 32.5

ต�ร�ง 4 ผลที่ได้จ�กก�รประเมินผลก�รนำ�เสนอ (ฝ่�ยผู้สอน)

 พิจารณาจากหัวข้อและรายละเอียดการประเมิน 
จะเหน็ได้ว่าทัง้สองฝ่ายมท้ัีงส่วนทีต่่างและส่วนทีค่ล้ายกัน 
ประเด็นที่แตกต่างคือ มี 2 หัวข้อที่ฝ่ายผู้ประกอบการ
ต้องการประเมินแต่ไม่พบในแบบประเมินของผู้สอน 
ได้แก่ 1) การสอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศ 
และ 2) การวางท่าในการน�าเสนอ ส�าหรับหัวข้อที่ฝ่าย
ผู้สอนต้องการประเมิน แต่ไม่พบในแบบประเมินของ
ผู ้ประกอบการ ได้แก่ 1) ความน่าสนใจของหัวข้อ 
2) ความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ 3) รายละเอยีดท่ีเป็นรูปธรรม 
และเข้าใจง่าย โดยภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า ฝ่ายผูป้ระกอบการ
ให้ความส�าคญักบัวิธีการน�าเสนอ ส่วนผูส้อนให้ความส�าคัญ
กับเนื้อหา
  ผลจากแบบประเมินของผู้ประกอบการกับแบบ
ประเมินของผู้สอน ที่ให้คะแนนการน�าเสนอของแต่ละ
กลุ่มเรียงล�าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้
 ส�าหรับผู้ประกอบการ ก กลุ่ม A > B > D > C

 ส�าหรับผู้ประกอบการ ข กลุ่ม B > A > D > C
 ส�าหรับผู้สอน J1  กลุ่ม D > B > C > A
 ส�าหรับผู้สอน J2  กลุ่ม D > A > C > B 
  จะเห็นได้ว่าผลประเมินที่ได้มีความแตกต่างกัน 
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงจากผู้ประกอบการคือ กลุ่ม A หรือ 
B กลุ่มที่ได้คะแนนต�่าคือกลุ่ม C และ D ในทางตรงข้าม 
กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุจากผูส้อนคอื กลุม่ D  ส่วนกลุม่ A 
และ B เป็นกลุม่ทีไ่ด้คะแนนต�า่ในการประเมนิของผู้สอน 
แม้ว่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มจะไม่มากนกั แต่ผลจาก
แบบประเมนินีน่้าจะสะท้อนความคาดหวงัของแต่ละฝ่าย
ที่มีต่อนักศึกษาในมุมมองที่แตกต่างกัน
   2) ผลก�รประเมินตนเองของผู้เข้�อบรม 
   หลังการอบรมได้ท�าการส�ารวจใน 8 หัวข้อ 
เพือ่ให้นกัศกึษาได้ทบทวนและประเมนิตนเอง โดยใช้เกณฑ์
คะแนนเป็น 4 ระดับ ผลการประเมินตนเองของผู้เข้า
อบรมสรุปได้ดังตาราง 5
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ต�ร�ง 5 ก�รประเมินตนเอง

หัวข้อ Mean±1SD

1.  พยายามศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้ารับการอบรมหรือไม่ 2.40±0.8

2.  ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมตลอดการฝึกอบรมหรือไม่ 3.50±0.6

3.  ศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือไม่ 2.90±0.4

4.  กระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มหรือไม่ 3.30±0.7

5.  มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาหารมากขึ้นหรือไม่ 3.65±0.5

6.  มีความสนใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้นหรือไม่ 3.45±0.6

7.  สามารถท�าความเข้าใจเน้ือหาภาษาญ่ีปุ่นได้หรือไม่ แม้ไม่มีล่าม 2.40±0.8

8.  สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีหรือไม่ 2.45±0.9

5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล จากตาราง 5 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อตนเองค่อนข้างสูงใน 3 หัวข้อต่อไปนี้คือ   
  1) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาหารมากขึ้น 
(ข้อ 5) 
 2) ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมตลอดการฝึก
อบรม (ข้อ 2)
  3)  มีความสนใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้น 
(ข้อ 6) 
 ขณะเดียวกันผู้เข้าอบรมมีแนวโน้มที่จะประเมิน
ตนเองค่อนข้างต�่าใน 4 หัวข้อต่อไปนี้
 1) ความสามารถท�าความเข้าใจเน้ือหาภาษา
ญี่ปุ่น หากไม่มีล่าม (ข้อ 7)  
 2) ความพยายามศกึษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนเข้ารับ
การอบรม (ข้อ 1)
 3) ความสามารถสื่อสารเป็นภาษาญ่ีปุ่นหรือ
อังกฤษ ให้ผู้อื่นเข้าใจ (ข้อ 8) 
 4) การศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป (ข้อ 3)
  ผู้เข้าอบรมประเมินว่า หลังการอบรมมีความรู้ มี
ความสนใจในด้านธุรกิจอาหารมากขึ้น และได้ให้ความ
ร่วมมือกับการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี แต่ยังมีความ
รู้สึกว่า ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนยังไม่เพียงพอและ
ขาดความมุ่งมั่นในการศึกษาและทบทวนเนื้อหาการ
อบรม อีกทั้งยังขาดทักษะในการสื่อสารที่จะถ่ายทอด
สิ่งที่คิดให้ผู้อื่นได้รับรู้

 ในที่นี้จะพิจารณาจากผลการประเมินของทั้งฝ่าย
ผู้ประกอบการและฝ่ายผู้สอนที่มีต่อการน�าเสนอ เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมยังขาดทักษะใด และส�ารวจ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงโครงการ
เตรียมความพร้อมให้ดีขึ้น
 5.1 ทักษะก�รนำ�เสนอและก�รคิดวิเคร�ะห์
  จากหัวข้อในแบบประเมินของผู้ประกอบ
การ วัตถุประสงค์หลักของการประเมินจะอยู่ที่ “ทักษะ
การน�าเสนอ” โดยเฉพาะการแสดงออกทัง้บคุลกิท่าทาง 
น�า้เสียง และความน่าสนใจ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ประกอบการ
ด้านธรุกจิการบรกิารต้องการเน้นภาพลักษณ์ และต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดี 
ทั้งการวางมาด การสร้างอารมณ์ขันและการน�าเสนอที่
ประทับใจ สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้   
   ส่วนหัวข้อในแบบประเมินของผู้สอนสะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้สอนค่อนข้างให้ความส�าคัญกับ “ทักษะทาง
ความคิด” การจัดวางโครงสร้างการน�าเสนอ ตั้งแต่การ
เลือกหัวข้อ การก�าหนดเนื้อหา การน�าเสนอปัญหาที่
เป็นเหตุเป็นผลมีน�้าหนักน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการยก
ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายเพื่อโน้มน้าวความคิด
ของผู้ฟังให้เหน็คล้อยตาม  กล่าวคอื นกัศึกษาควรตระหนัก
รูว่้า อะไรคอืปัญหาในปัจจุบนั จะก�าหนดประเดน็ปญัหา
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อย่างไร จะน�าเสนอไปเพื่ออะไร ปัญหาอยู่ที่ไหน ท�าไม
จึงเป็นปัญหา การได้พูดคุย อภิปรายร่วมกัน จะท�าให้
มองเห็นภาพของปัญหาหรอืสาเหตุของปัญหาได้ชดัเจนยิ่งขึ้น 
จากนัน้จงึค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อภปิรายถกเถียง
กนัจนไปถงึข้อสรุปสดุท้าย  หากสามารถน�าเสนอปัญหา
ได้อย่างชดัเจนและมีการอภปิรายอย่างละเอียดแล้ว ก็ย่อม
โน้มน้าวให้ผูฟั้งคล้อยตามได้ และ การได้ไตร่ตรองพิจารณา
ในกระบวนการตัง้แต่ต้น อภปิรายจนได้ข้อสรปุหรอืค�าตอบ
ที่มีต่อค�าถาม ก็จะท�าให้การน�าเสนอมีเอกภาพ และมี
น�้าหนักน่าเชื่อถือในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสารและการท�างานเป็นทีมซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญส�าหรับนักศึกษาในการท�างานในองค์กรในวัน
ข้างหน้าด้วย
  จงึอาจสรปุได้ว่า ผลการประเมินทักษะการน�าเสนอ
โดยรวมระหว่างผูป้ระกอบการกบัผูส้อนมค่ีาทีข่ดัแย้งกัน 
กล่าวคอื ผูป้ระกอบการให้น�า้หนกักับ ทกัษะการน�าเสนอ
ด้านการแสดงออก ส่วนผู ้สอนให้น�้าหนักกับทักษะ
การน�าเสนอด้านการคดิวิเคราะห์ ซึง่ทัง้สองทกัษะนีย้งัมี
ส่วนทีส่ามารถปรับปรงุแก้ไขให้ดีขึน้ได้ หากผู้ประกอบการ
ประสงค์จะได้บคุลากรทีมี่ทกัษะการน�าเสนอทีน่่าประทบัใจ 
สถานศึกษาอาจต้องน�าประเด็นน้ีมาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  ในโครงการความร่วมมือผลิต
บุคลากรเพื่อผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างผูป้ระกอบการและสถานศึกษา เพือ่ท�าความ
เข้าใจจดุเหมอืนหรือจดุต่างของกันและกัน และควรจดัท�า
แบบประเมนิให้เป็นชดุเดยีวกนั  เพือ่ทีท่ัง้ฝ่ายผูป้ระกอบ
การและฝ่ายสถานศกึษาจะได้สร้างความไว้วางใจร่วมกัน 
และสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2 ทักษะก�รสื่อส�ร 
   ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาจาก
ตาราง 5 สะท้อนให้เห็นว่า แม้นกัศึกษาจะมคีวามสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N 2 ซึ่งเป็นระดับความสามารถที่ 
“นอกจากจะสามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ได้ทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั
แล้วยังสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ ่นที่ใช้ในหลากหลาย
สถานการณ์ได้ในระดบัหน่ึง”  กระนัน้กต็าม ผูเ้ข้าอบรม
ยังมีความกังวล ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ 
เรื่องเฉพาะทาง นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงขีดจ�ากัดใน

ความรู้ด้านค�าศัพท์และความสามารถในการพูดและ
การน�าเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อมูลที่ส�ารวจข้อ
กังวลใจในการไปการอบรมหรือฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
จากนักศึกษาจ�านวน 6 คน สามารถสรุปได้เป็น 3 
ประเด็นหลักคือ   
 1) กงัวลเรือ่งการตดิต่อส่ือสารโดยใช้ภาษาญีปุ่่น
 2) กงัวลเรือ่งการน�าเสนอและการแสดงความคิดเหน็ 
 3) กังวลเรื่องการปรับตัวและความแตกต่าง 
  ทางวัฒนธรรม
  พจิารณาได้ว่า ผู้เข้าอบรมไม่แน่ใจในความสามารถ
ภาษาญีปุ่น่ทีเ่รยีนมาว่า เพียงพอต่อการด�ารงชวีติ การท�างาน
และการน�าเสนอหรือไม่ เนื่องจากยังขาดความช�านาญ
ในการใช้ภาษา และยงัต้องการการสนบัสนนุประคับประคอง
จากผู้สอน สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความคดิของตนให้ผูอ้ืน่เป็นภาษาญีปุ่น่ 
ทั้งนี้เพราะทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ ่นในการน�าเสนอนี้
ไม่สามารถพฒันาขึน้ได้ในเวลาอนัส้ัน จึงควรจะหมัน่ฝึกฝน
ตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ อภิปรายร่วมกับเพื่อน จัดท�า
เอกสาร และฝึกฝนการน�าเสนอหน้าช้ันเรยีนอย่างสม�า่เสมอ
เพื่อสร้างความมั่นใจ ขณะเดียวกันผู้สอนก็ต้องพยายาม
ปรับรูปแบบการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด ตามแนวคิดแบบสแคฟโฟลด์ ที่คอย
ปรับให้ผู้เรียนสามารถก้าวสูงขึ้นได้และถอยห่างออก
เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น
 5.3 ทักษะก�รปรับตัว
   ในโครงการนีไ้ด้จัดให้นกัศกึษาฝึกงานทีเ่ข้าร่วม
โครงการได้ฝึกอบรมในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด
เป็นเวลา 2 วัน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือ 1) งานในครัว  
อาทิ การควบคุมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร 2) งานต้อนรับ 
อาทิ การเชิญชวนลูกค้า การรับออเดอร์ การเสิร์ฟ
อาหาร เหล่านื้คือการฝึกปฏิบัติงานที่เป็นงานบริการซึ่ง
ต้องค�านึงถึงลูกค้าเป็นส�าคัญ 
   หลงัจากฝึกฏิบตังิาน 2 วนั ได้ส�ารวจความเหน็
ของผู้เข้าอบรมว่าประสงค์จะปรับปรุงตนเองอย่างไร 
นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่า “อยากได้ลองแก้ปัญหาใน
หลากหลายสถานการณ์” “การได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 
5 มาช่วยท�าให้เรยีนรูง้านได้เรว็ข้ึน”  “ได้เหน็การท�างาน
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ของพนกังานด้วยความรูส้กึเหมอืนตนเองเป็นพนกังานใหม่” 
ข้อคิดเห็นเหล่านี้แสดงว่า นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการฝึกงานและต้องการระยะเวลาหนึง่ส�าหรบัการปรบัตวั 
และผู้เข้าอบรมประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถ
มีทักษะเป็นผู้น�าในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นต่อไปนี้
 1) วางแผนอนาคตอย่างจริงจัง 
 2) ท้าทายกบัส่ิงใหม่ๆ  ไม่ปล่อยโอกาสให้หลดุลอยไป 
 3) เพิ่มทักษะการท�างานเป็นทีม และสร้าง 
  เพื่อนใหม่เสมอ 
 4) ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาดของ 
  ตนเอง เพื่อการเติบโดของตัวเอง 
 5) หมั่นศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ความเป็นไป 
  ในโลกด้วย  
  กล่าวโดยสรุปคือ ผู้เข้าอบรมมองว่าประเด็น
ที่จ�าเป็นต้องพัฒนาคือ ควรรู้จักตัวเอง มีความมุ่งมั่น 
สร้างเครือข่ายให้กว้างขวาง มีสมรรถนะการเป็นผู้น�า/
ผู้ตาม และมีวิสัยทัศน์ก้าวทันโลก 
   การจะท�าเช่นนีไ้ด้ต้องมีการปรับตวัและเปลี่ยน
พฤติกรรม จากแนวทางการสอนเดิม โอกาสใน “การ
ปรับตัว” ยังไม่มากเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากข้อจ�ากัด
ด้านการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นแต่ความรูท้างภาษา 
การให้นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่สบายไร้ความเครียดอย่าง
ห้องเรียน แม้จะให้ท่องจ�าอะไรมาก็ตาม แต่ในชีวิตจริง
ย่อมจะมีสังคมที่เราคาดไม่ถึง และจะต้องปรับตัวทั้ง
ในด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสังคมที่มีผู้คนที่หลากหลาย  
และการแสดงความคิดเห็นในสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบทที่แตกต่าง  ปัญหานี้ไม่ได้จ�ากัดอยู ่ที่เรื่องของ
ภาษาเท่านั้น ต้องรู้จักวิธีการใช้ภาษาเพื่อตอบรับกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น การเลือกใช้ถ้อยค�าที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์และความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล ทกัษะท่ี
จ�าเป็นคอื และต้องมคีวามพยายามทีจ่ะเพิ่มพูน “สมรรถนะ
การปรับตวั” ซ่ึงต้องเร่ิมต้นจากการทีน่กัศึกษาต้องตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นนี้ด้วยตนเอง 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานในต่างประเทศ 
สิง่ทีม่คีวามส�าคญัมากคอืการปรับตวัเข้ากบัผูอ้ืน่ในสภาพ
แวดล้อมของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 深澤 (2014, 88) 
กล่าวว่า การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างย่อมเกิด
ความรู้สกึขดัแย้งสบัสนและขุ่นเคอืงใจเป็นธรรมดา เม่ือเกิด

ปัญหาขึ้นควรค้นหาว่าประเด็นปัญหาคืออะไร มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อมท่ีมาจากความแตกต่างทาง
วฒันธรรมหรอืไม่และควรแก้ไขอย่างไร  เมือ่ประสบปัญหา
ความขดัข้องใจอนัเกิดมาจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ไม่ควร
จะขจัดสิ่งที่ไม่ชื่นชอบหรือความรู้สึกขัดข้องใจ แต่ควร
มองวัฒนธรรมในมุมที่กว้างข้ึน และพิจารณาว่ามี
ส่วนที่เกีย่วข้องกบัตนอย่างไร พยายามเข้าใจผู้อืน่โดยการ
เปิดรับสงัคมพหวุฒัธรรมทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่จะช่วย
ให้เกิดส�านึกและมวีสิยัทศัน์ทีส่ามารถน�าพาตนเองไปสูค่วาม
ส�าเรจ็ในระดับสากลได้
 5.4 สรุปผลก�รดำ�เนินโครงก�ร 
   จากการทบทวนผลการด�าเนนิการโครงการฝึกอบรม
ผู้ทีจ่ะฝึกงานในต่างประเทศด้านธรุกจิอาหาร โดยประมวลผล
จากการด�าเนินการโครงการฝึกอบรมก่อนเริ่มฝึกงาน 
การน�าเสนอผลงาน และการประเมนิผลการเรยีนรู้โดยวิทยากร
และผู้สอนซึง่จัดขึน้ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย การอบรม
ในชัน้เรียนและส�ารวจลงพืน้ท่ี 5 วัน และการทดลองปฏิบัติ
ในสถานประกอบ การจรงิ 2 วนั ได้ข้อสรปุดงันี้
   1) ทักษะที่ควรพัฒน�ให้แก่นักศึกษ� ได้แก่ 
“ทักษะการคิดวิเคราะห์” “ทักษะการสื่อสาร” และ 
“ทักษะการปรับตัว”
   จากการประเมินของผู้สอน แสดงถึงความ
คาดหวังให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ มีการเตรียมตัว และ 
ทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง ส�าหรับ
ผู ้ประกอบการให้ความส�าคัญกับทักษะการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการน�าเสนอที่น่าสนใจ ชวนติดตาม มีความ
สามารถด้านอารมณ์ขันที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี 
  จากการประเมนิตนเองของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
พบว่า ผูเ้ข้าร่วมมคีวามตระหนกัรูถ้งึความสามารถทางภาษา 
ข้อจ�ากัดในการเรียนรู้ และมีความกังวลในการน�าเสนอ
ยังไม่มั่นใจในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิดของ
ตนเองได้มากนกั และยงัคงต้องการการสนบัสนนุจากผูส้อน
ในระดับหนึ่ง และผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการ
ปรบัตวัให้เข้ากบัความต้องการหรอืความคาดหวงัของสังคม 
แต่อาจต้องการเวลาระยะหนึง่ในการปรบัตวั เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น แต่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้นีย้งัไม่ได้เตรยีมตวัให้พร้อม หรอืให้เวลากบัการทบทวน
กิจกรรมที่ได้รับการอบรมมากเท่าที่ควร  
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   2) ป ัญห�และแนวท�งก�รแก ้ไขเพื่อ
ปรับปรุงโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมให้ดีขึ้น
   ปัญหาหลักของการด�าเนินการโครงการ
เตรียมความพร้อมนี้ มี 2 ประการคือ การประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษา และการเตรียม
ความพร้อมของผู ้ เข ้าร ่วมโครงการที่ เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและแผนการสอน
   จากการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน
การน�าเสนอของฝ่ายผู ้ประกอบการและฝ่ายผู ้สอน 
ท�าให้ทราบว่า ความต้องการหรือมุมมองของแต่ละฝ่าย 
อาจไม่สอดคล้องกนัทเีดยีวนกั  ฝ่ายผูป้ระกอบการให้ความ
ส�าคัญกับวิธีการน�าเสนอ คาดหวังกับการแสดงออกของ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการในลักษณะทีเ่น้นภาพลกัษณ์ การแสดงออก
ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ
ของงานประเภทบริการ ส่วนผู ้สอนให้ความส�าคัญ
กับหัวข้อการน�าเสนอ เนื้อหาสาระและวิธีการถ่ายทอด  
   ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มน้ีแม้จะมีระดับความ
สามารถที่จะเข้าใจภาษาญี่ปุ ่นทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง 
ได้รับการสนับสนุนให้อ่านหนังสือ 2-3 เล่มที่เกี่ยวกับ
อตุสาหกรรมอาหารและการบรกิารต่างๆ มข้ีอมลูตาราง
ค�าศัพท์ก่อนการอบรม และขณะที่เข้ารับการอบรมก็มี
ล่ามคอยสนับสนุนด้านความเข้าใจในเนื้อหา ผู้สอน
แสดงตวัอย่างการน�าเสนอ คอยให้การช่วยเหลอืด้านภาษา
และชี้แนะแนวคิด รวมทั้งเป็นผู้ช่วยฝึกซ้อมอยู่ห่างๆ 
เพ่ือให้นกัศกึษาได้ด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ จนบรรลผุลส�าเร็จ
โดยใช้กระบวนการทีป่ระยกุต์มาจากแนวคดิการฝึกงาน
ทางปัญญา อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผู้เข้าร่วมยังสะท้อน
ความรู้สกึถงึความไม่มัน่ใจในตนเองท้ังในด้านการน�าเสนอ
ความคดิ และทกัษะการใช้ภาษารวมไปถึงความสามารถ
ในการน�าเสนอ 
  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงในการด�าเนิน
โครงการฝึกงานในอนาคตคือ
  1) การประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ
กับสถานศึกษา
   ผูป้ระกอบการและผูส้อนควรประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด โดยการทบทวนและพินิจพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการฝึกงาน และจัดท�าแบบประเมินที่
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เพือ่ให้การประเมนิผลเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั และสามารถน�าไปสะท้อนผลกบัให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2) การเตรียมความพร้อมของผู ้เข ้าร ่วม
โครงการที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและแผนการสอน
  ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ก�าหนดให้แต่ละหลักสูตรออกแบบกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาให้ครบ 5 ด้านคือ 
ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านความรู ้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจะน�าหลักการไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ จึงจ�าเป็นต้องมแีผนปฏิบตักิารทีเ่ป็นรปูธรรม 
หากจะปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็น คิดให้ได้ 
เพือ่ให้นกัศึกษามคีวามพร้อมอยูต่ลอด จะต้องออกแบบ
แผนการสอนอย่างไรที่จะกระตุ ้นให้นักศึกษาได้คิด 
คิดทั้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิดขณะที่ท�ากิจกรรม และ
คิดหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมของโครงการ และจ�าเป็น
ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเหตุใดจึงเข้าร่วมในโครงการ
ฝึกงาน เมือ่เข้าร่วมแล้วต้องการพัฒนาตวัเองไปถงึจดุใด 
細川 (2004, 86) กิจกรรมทางภาษา หากมองว่าเป็น
ปัญหาของผู้เรียนเอง “ผู้เรียนต้องเป็นตัวของตัวเอง” 
ผู้เรียนก็จ�าเป็นต้องมีท่าทีที่ปรารถนาที่จะท�ากิจกรรม
ทางภาษาน้ันด้วยตนเอง ไม่ใช่หวังพึ่งครูให้ช่วยท�าให้  
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเพื่อ
ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง และในแผนการ
สอนหรอืกจิกรรมทีจ่ดัในช้ันเรียนภาษาญีปุ่น่ ควรส่งเสริม
ให้นักศกึษามีทกัษะทางความคดิ ไม่ใช่การสอน ค�าศพัท์ 
ไวยากรณ์ ส�านวน เท่านั้น ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน
สามารถกลั่นกรองความคิดของตนออกมาเป็นค�าพูด
ของตนเองได้ เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุปคือ ทักษะที่สถานศึกษาจ�าเป็น
ต้องพัฒนาให้แก่นักศึกษาคือ “ทักษะการคิดวิเคราะห์” 
“ทักษะการส่ือสาร” และ “ทักษะการปรับตัว” 
ขณะเดียวกัน ผู ้สอนจ�าเป็นต้องปรับบทบาทและ
กระบวนทัศน์ในการสอนไปสู่การเป็นผู้อ�านวยความ
สะดวกที่คอยสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่ตลาด
แรงงานในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ
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 6.1 กระบวนทัศน์ก�รสอนควรเปลี่ยนจ�ก  
  “ให้คว�มรู้” ไปสู่ “กระตุ้นให้คิด ลงมือ 
  ปฏิบัติ และสื่อส�ร”
   การจะส่งเสริมพฒันาการสอนเพือ่สร้างนกัศกึษา
ที่คิดเป็น ถ่ายทอดเป็น ร่วมคิดกับผู้อื่นและเข้าใจ
ยอมรับผู้อื่นได้นั้น  ผู้สอนจ�าเป็นต้องปรับตัว ไม่สอนแต่
ความรู้หรือทักษะทางภาษาเท่านั้น ดังที่  細川 (2003)  
กล่าวถึงการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้และการสอน
ว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการจัดเตรียมของผู้สอน แต่
ผู้เรียนคือผู้ที่จะต้องขวนขวายและคัดสรรสิ่งท่ีจะเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนควร
เป็นลักษณะ “มีปฏิกิริยาต่อกัน”  “มีการท�างานแบบ
ร่วมมือกนั” และ “ท�ากิจกรรมท่ีมคีณุค่าและความหมาย
ด้วยกัน” โดยมผีูเ้รียนเป็นศนูย์กลาง หมายความว่า ผูเ้รียน
ต้องรู้จกั “คดิแสวงหาความรูด้้วยตนเอง” “ลงมอืปฏิบัติ
ด้วยตนเอง” และ “สื่อสารถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่น
ได้รับรู้” เหล่านีค้อืทกัษะพืน้ฐานทางสงัคมทีจ่�าเป็น และ
ควรรบัฟังความเห็นของผู้อื่นเพื่อน�ามาปรับปรุงตนเอง
ต่อไป กระบวนการนีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีนสามารถก้าวสูส่งัคม
ภายนอกได้อย่างมั่นใจ ในสถานการณ์ของการฝึกงาน 
นักศกึษาจงึควรค�านงึถึงบทบาทของตนว่า ไม่ได้เป็นเด็ก
หรือนักศึกษา แต่เป็นผู้ใหญ่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่
จะต้องด�ารงชีวิตในสังคม แสวงหาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมผู้ีร่วมกจิกรรมและผูส้อนคอยสนับสนุน 
และต้องเปิดใจกว้างพร้อมท่ีจะปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น
  6.2 บทบ�ทและหน้�ท่ีของผูส้อนกบัก�รฝึกง�น
   แนวทางการสอนภาษาญีปุ่น่เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้มี
ทักษะชีวิตหรือทักษะการท�างานในสังคมได้นั้น ในยุค
ปัจจบุนัควรปรับเปลีย่นท่าทจีากเดมิทีเ่คยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
พูดภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องอย่างคนญี่ปุ่น ไปสู่การส่งเสริม
เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม “พหุภาษา พหุวัฒนธรรม” 
เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 
วธิกีารสอนทีเ่น้นแต่ทกัษะภาษา มาเป็นการสอนทีมุ่ง่พัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาที่สามารถแยกแยะวิธี

การพูดให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
และสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ด�ารงชีวิตในสังคมที่ใช้ภาษาญี่ปุ ่นได้ด้วยตนเองตาม
แนวคดิของ CEFR6 การส่งเสรมิกจิกรรมเหล่านีจ้ะท�าให้
ผู ้ เรียนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ไม ่เคย
ท�าอะไรบางอย่างได้ มาเป็นท�าได้  ไม่เคยพูดได้กส็ามารถ
พดูได้เช่นนี ้จงึจะกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสอนทีท่�า
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 “การฝึกงาน” คือโอกาสอย่างหนึ่งของการเรียนรู้
ที่จะพัฒนาตนเอง การฝึกงานไม่ใช่เป้าหมายของการ
เรียนการสอน แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ส�าคัญ
คือ การกระตุ ้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิดตามหัวข้อหรือ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ ผู้สอนจะ
สนับสนุนกิจกรรมโดยคิดแผนการสอนหรืออบรมท่ี
จะดึงศักยภาพของผู ้เรียนและให้เขาได้เรียนรู ้ผ ่าน
ประสาทสัมผัสของตนเอง ผู้สอนต้องไม่ยึดติดกับวิธีการ
สอนหรือบทบาทของตัวเอง ผู้สอนต้องพัฒนาปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ผู้สอนอยู่ในฐานะ
ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดเกี่ยวกับสังคมที่มีท้ังตนเองและ
ผู้อื่นรวมอยู่ด้วย กระตุ้นให้ตระหนักถึงความแตกต่าง
และความเหมือนกับผู ้อื่นผ่านการถ่ายทอดความคิด
ของกันและกัน และให้ค�าอธิบายเสริมเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเชิงลึก  นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ออกนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกไปมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น  ช่องทางการส่ือสารที่
ผู้เรยีนจะได้ใช้ภาษาญีปุ่น่ในสถานการณ์จรงิ การได้พบปะ
พูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน พนักงานหรือภรรยา
ผู้ติดตามชาวญี่ปุ่นที่มาพ�านักในประเทศไทยในฐานะ
ผู ้ที่อาศัยอยู ่ ในบริบทและสถานการณ์ทางสังคม
เดียวกัน จะท�าให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ปัญหาในการ
สือ่สารของตนคอือะไร และจะแก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างไร 
การคิดด้วยกัน ถ่ายทอดเป็นค�าพูดที่สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน  อาจส่งผลให้ความคิดเดิมที่เคยมีในบุคคล
คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ 

6. ข้อเสนอแนะ

6CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป เป็นมาตรฐานสากลท่ีใช้อธิบายระดับความเช่ียวชาญทางภาษา ส�าหรับภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดท�า JF Standard โดยอิงกรอบ CEFR 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://jfstandard.jp/top/ja/render.do;jsessionid=88403278633A4F4F1FB9585585B1BC21 หรอื 奥村三菜子 และคณะ (2016)
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 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ท่ี
หลากหลายในสถานการณ์จริงตามแนวทาง  “หลักการ
การมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่างชอบธรรม” (legitimate 
peripheral participation) และน�า “แนวคดิการฝึกงาน
ทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) มาพัฒนา
ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับรบิทในสถานศกึษาและความ
พร้อมของผู้เรียน จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ท่ีส�าคัญ
ของผู้สอน 
  6.3 ข้อเสนอแนะ  
  “การฝึกงาน” เป็นกิจกรรมที่มีความหมายอย่าง
ยิ่งส�าหรับผู ้เรียนที่เข้าร่วมในโครงการ ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงเวลาอันสั้นเป็นโอกาสที่
ท�าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย  ข้อแตกต่าง
อย่างเหน็ได้ชดัระหว่าง วชิาภาษาญ่ีปุน่ธรุกิจ กับ วิชาการ
ฝึกงานในทัศนะของผู้เขียนคือ “คว�มตั้งใจจริง” ของ
ผู้เรยีนที่มีต่อการท�างาน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
ผ่านรายวิชาการฝึกงาน จงึไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างการมี
ประสบการณ์จริงกับการบรรยายในชั้นเรียนเท่านั้น แต่
ท่าทีของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมก็เปลี่ยนไป  

ดังนั้นในฐานะของผู้สอนควรพิจารณา ทบทวน แก้ไข 
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการสอนที่เอื้อให้นักศึกษาได้
ค้นพบตนเอง ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีการยอมรับให้ความร่วมมือกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถค้นพบส่ิงใหม่ๆ 
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ต่อไป ไม่เพียงแต่
ผู้เรียนเท่านั้น ตัวผู้สอนเองก็จะต้องพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
นอกสถานศึกษาตามเหตุผลและความจ�าเป็น หากได้
มีการปรับปรุงแผนการสอนที่เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาของ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจกับการอบรมเพ่ือการฝึกงานให้เสริม
ซึ่งกันและกันได้ ก็จะเป็นการบูรณาการทฤษฎีความรู้
เข้ากับการปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นทักษะความช�านาญ 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพท�างาน
ได้ในระดับสากลได้อย่างแท้จริง ประสบการณ์และ
ปัญหาที่ได้ประสบในการจัดโครงการที่ผ ่านมาจึงมี
ความหมายและเป็นความท้าทายใหม่ส�าหรับผู้สอน
ที่จะวางแผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฝึกงานใน
ปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 



100 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol.7 no.2

[8] 佐藤慎司, 熊谷由理編.(2011).『社会参加をめざす日本語教育－社会にかかわる、つなが 

 る、働きかける』ひつじ書房.

[9] ジーン・レイヴ, エティエンヌ・ウェンガー著 佐伯胖訳. (1993).『状況に埋め込まれた

   学習―正統的周辺参加』産業図書. 

[10] スィラダー・ブンサーム.(2016).『高等教育ビジネス日本語専攻カリキュラム改善の一考 

 察―タイ私立大学トゥラキットバンディット大学の事例―』2016 年日本語教育国際 

 研究大会口頭発表資料より

[11] 田中寧.(2013).「コーオプ教育の歴史と現状、および、日本における展開とその課題」高 

 等教育フォーラム、京都産業大学教育支援研究開発センター、vol. 3, 9-19．Retrieved  

 from https://ksurep.kyoto-su.ac.jp/dspace/bitstream/10965/993/1/FHER_3_9.pdf

[12] 西口光一.（2003.5).「日本語教育と状況的学習論」日本語・日本語教育を研究する第 21 回,  

 6-8.Retrieved from https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/reserch/pdf/ 

 tushin46_p06-08.pdf

[13]  パウロ・フレイレ著,三砂ちづる訳.(2011).『被抑圧者の教育学―新訳』亜紀書房.

[14] 深澤伸子.(2014).「タイにおけるホームステイプログラムの実践と改善－プログラムに関 

 わるすべての人の「生きることの支援」を目指して」『イマ×ココ』No.2 ココ出版. 

[15] プラニー・チョンスッチャリッタム.(2016).『ビジネス日本語人材の育成―カセサー 

 ト大学東洋言語学科のカリキュラムを例に』2016 年東芝国際交流財団助成金日本語教 

 育セミナー『教師力アップのためのヒント』発表資料より

[16] 細川英雄. (2003).「「個の文化」再論:日本語教育における言語文化教育の意味と難題」『21 

 世紀の日本事情5』くろしお出版.

[17] 細川英雄,NPO法人言語文化教育研究所」スタッフ編.(2004).『考えるための日本語-問 

 題を発見・解決する総合活動型日本語教育のすすめ』明石書店.

[18]  山路尚武.(2016).「インターンシップの拡大に向けた施策について」キャリア教育・就職 

 支援ワークショップ文部科学省MEXT. Retrieved from  http://www.jasso.go.jp/gakusei/career/ 

 event/workshop/h28.html

หน่วยงานผู้แต่ง: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Affilitation: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Corresponding email:  tasanee.m@arts.tu.ac.th
             sawadeeyumiko@gmail.com


