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คำ�
1

จากการที่ผู้ประกอบการที่ขยายกิจการไปสู่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีมาตรการ
ต่างๆ ออกมาเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในประเทศญี่ปุ่นก็มีการ
จ้างงานชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น มาตรการพัฒนานักศึกษาที่ได้ด�ำเนินการมาแล้ว ได้แก่ 1)
โครงการศึกษาต่อทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ 2) โครงการทัศนศึกษาโรงงานในประเทศไทย 3) โครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับชาวญี่ปุ่น 4) การเชิญวิทยากรองค์กรภายนอกมาอบรม
ด้านมารยาทในการติดต่อธุรกิจ หรือข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับวัฒนธรรมการท�ำงานองค์กรญีป่ นุ่
เป็นต้น ในระยะหลายปีมานีเ้ ริม่ มีแนวโน้มทีน่ กั ศึกษาจะประสงค์ไปท�ำงานในต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ มีการเรียกร้องให้พฒ
ั นาบุคลากรให้สามารถท�ำงานในระดับสากล ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2014 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
นอกสถานศึกษา (จ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่า 150 ชัว่ โมง) ในภาคฤดูรอ้ น และในปี 2017 เป็นครัง้ แรก
ทีน่ กั ศึกษาได้มโี อกาสไปฝึกงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจอาหาร) บทความนีจ้ งึ มุง่
ศึกษาระบบการเตรียมความพร้อมเพือ่ การฝึกงานในต่างประเทศแก่นกั ศึกษา โดยโปรแกรม
อบรมนีป้ ระกอบด้วยการบรรยายพร้อมล่ามพูดพร้อมและการส�ำรวจเปรียบเทียบร้านอาหาร
ต่าง ๆ 20 ชั่วโมง และการฝึกประสบการณ์ในร้านอาหารในกรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ ได้แก่ การสังเกตผูเ้ ข้าร่วม การน�ำเสนอผลงาน
และรายงานสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิทยากร
และผูส้ อน ผลการศึกษาบ่งชีว้ า่ ทักษะทีส่ ถานศึกษาต้องพัฒนาให้แก่นกั ศึกษาคือ “ทักษะการ
คิดวิเคราะห์” “ทักษะการสือ่ สาร” และ“ทักษะการปรับตัว” ขณะเดียวกัน ผูส้ อนจ�ำเป็นต้อง
ปรับบทบาทและกระบวนทัศน์ในการสอนไปสูก่ ารเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกทีค่ อยสนับสนุน
ผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ
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Global Human Resources Development:
Preparation for Internships Abroad2
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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1. บทนำ�
จากการทีม่ ผี ปู้ ระกอบการบริษทั ญีป่ นุ่ ขยายกิจการ
ไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีการออกมาตรการ
ต่างๆ เพือ่ สร้างบุคลากรทีส่ ามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
บริษทั ญีป่ นุ่ มีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาทัง้ ระบบการบริหาร
จัดการให้เป็นสากล และแสวงหาบุคลากรที่สามารถ
ท�ำงานได้ในระดับสากล จึงได้มกี ารจ้างงานชาวต่างประเทศ
เพื่อท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น
สถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นและสร้างบุคลากรที่มี
ความรูภ้ าษาญีป่ น่ ุ ป้อนให้แก่บริษทั ญีป่ นุ่ ก็เริม่ ให้ความส�ำคัญ
กับการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ธุรกิจมากขึน้ ในระยะ
10 ปีมานี้ พบว่าหลักสูตรที่เปิดใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็น
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจหรือภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ
เฉพาะมากขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มี
มาตรการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในหลากหลายมิติ
อาทิ ด้ า นวั ฒ นธรรม ด้ า นธุ ร กิ จ และงานอาชี พ
ด้ านคุ ณ ธรรมและจริยธรรม และ ด้านต่างประเทศ
ซึ่ ง ส่งเสริมการศึกษาต่อยังต่างประเทศทั้งระยะสั้นและ
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
ภายนอกมาอบรมเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาท
การติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะหลายปีมานี้คือ
มีแนวโน้มทีน่ กั ศึกษาจะประสงค์ไปท�ำงานในประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2014 สาขาวิชาภาษา
ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศสาตร์ ได้ปรับหลักสูตรโดย
เพิม่ รายวิชาฝึกงานกับสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน
(จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 150 ชั่วโมง) เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึก ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และในปี
การศึกษาที่ 2016 ได้มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อ
ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

บทความนีจ้ งึ มุง่ ทีจ่ ะรายงานเกีย่ วกับผลการด�ำเนิน
โครงการฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการทบทวน
วิเคราะห์และอภิปรายผลเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
แผนงานในอนาคตให้ดขี นึ้ โดยศึกษาเฉพาะผลการเรียนรู้
และการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมช่วงแรกที่จัด
ขึ้นในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาได้กำ� หนดประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาจากการ
จัดโครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักศึกษาในการไป
ฝึกงานในประเทศญีป่ นุ่ ไว้ 2 ประการดังนี้
1) ทบทวนผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อม
เพือ่ ตรวจสอบว่าผูเ้ ข้าร่วมยังขาดทักษะใด
2) ส�ำรวจปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพือ่
ปรับปรุงโครงการเตรียมความพร้อมให้ดขี นึ้
วิธกี ารศึกษา ได้ดำ� เนินการตามล�ำดับดังนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ประมวลผลการด�ำเนินการโครงการฝึกอบรม
ก่อนเริม่ ฝึกงาน จากการน�ำเสนอผลงาน และการประเมิน
ผลการเรียนรูโ้ ดยวิทยากรและผูส้ อน
3) วิเคราะห์ขอ้ มูล และ อภิปรายผลเชิงพรรณนา

3. ทบทวนวรรณกรรม
ในทีน่ จี้ ะทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ด้านคือ 1) การฝึกงาน 2)
แนวทางการสอนภาษาญีป่ นุ่
3.1 การฝึกงาน
การฝึกงาน (internship) มีคำ� นิยามกว้างๆ หมายถึง
“การทีน่ กั ศึกษาได้ฝกึ ประสบการณ์การท�ำงานตามสาขา
วิชาที่ศึกษามา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะท�ำใน
อนาคต” โดยกระทรางเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม ของญีป่ น่ ุ (Ministry of Economy,
Trade and Industry หรือ METI ต่อไปจะเรียกย่อว่า METI)
ได้เสนอประเภทของการฝึกงานไว้ 5 รูปแบบดังนี้
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ตาราง 1 ประเภทของการฝึกงาน
ประเภท
1. เพื่อ
เรียนรู้งาน
＜ฝึก
ประสบการณ์
＞
หลายวัน 2. เพื่อ
พิจารณารับ
–
หลายสัปดาห์ เข้าท�ำงาน

3. เพื่อช่วย
ปฏิบัติงาน

4. เพื่อร่วม
＜เน้นการ
ท�ำโครงงาน
ปฏิบัติจริง
＞
หลายสัปดาห์
–
หลายเดือน
5. เพื่อร่วม
วางแผนใน
กิจการ

ลักษณะเฉพาะ

จุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้

ข้อดีต่อ
ผู้ประกอบการ

ประโยชน์ต่อ
สังคม

ฝึกประสบการณ์การ
ท�ำงานในสถานที่จริง
ประมาณ 1-2 สัปดาห์
หลังจากนั้นก็ท�ำรายงาน
หรือน�ำเสนอผลการ
ให้ตระหนักถึงความถนัด
เรียนรู้
และความมุ่งมั่นของ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
เป็นการเชื่อมต่อจาก
ตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของ
และวงการ การจับคู่เพื่อ โรงเรียนสู่สังคมและ
เข้าใจการท�ำงานและ
การทดลองปฏิบัติงาน
การจ้างงาน
สถานทีท่ ำ� งานให้ราบรื่น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ร่วมกัน ถือเป็นส่วนหนึ่ง
แวดวงวิชาชีพนั้นๆ
ของการหางาน มักจะใช้
ระบบนี้กันมากในกิจการ
ที่เป็นทุนของต่างชาติ
หรือ บริษัทร่วมทุน
ขนาดใหญ่
ได้มีประสบการณ์การ
ท�ำงานในลักษณะที่ไม่
สามารถเรียนรู้ได้จาก
การท�ำงานพิเศษ
ระยะเวลา โดยมากจะ
มากกว่า 1 เดือน

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีคนรุ่นหนุ่ม
ทางสังคม3
สาวเข้ามาท�ำงาน

มีการเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทและมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
เพื่อค้นหาประเด็น
ทางสังคม+ได้เรียนรู้จาก
ปัญหา และ เสนอ
แนวทางให้แก่ผู้ประกอบ การปฏิบัติจริง
การโดยมากจะท�ำงาน
เป็นทีม
เข้าร่วมงานในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งใน
โครงการใหม่ของผู้
ประกอบการ หรือ โปร
เจคเชิงปฏิรูป โดยมาก
จะเป็นงานระยะยาว
ตั้งแต่ 1-6 เดือน

ส่งเสริมให้คนรุ่นหนุ่ม
สาวได้แสดงความคิด
เห็น และกระตุ้น
บรรยากาศภายในที่
ท�ำงาน เป็นต้น

สร้างคนหนุ่มสาวให้เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการ
รองรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ในอนาคต

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ส่งเสริมการสร้างกิจการ
ทางสังคม+การเป็นผู้น�ำ ใหม่ๆ ทีใ่ ช้พลังคนหนุม่ สาว

จากการแบ่งประเภทข้างต้นนี้ ท�ำให้พจิ ารณาได้วา่
รายวิ ช าฝึ ก งานที่ จั ด ขึ้ น ในสั ง กั ด ของผู ้ ศึ ก ษา อยู ่ ใ น
ประเภทที่ 1 เพื่อเรียนรู้งาน เป็นการท�ำความรู้จัก
กับงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะงาน หรือประเภทที่ 2

เพื่อพิจารณารับเข้าท�ำงาน เป็นการเชื่อมโยงไปสู่การ
จ้างงานจริง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกงานก็ได้รับการทาบทามให้เข้าท�ำงาน
ในสถานที่ท�ำงานที่ไปฝึกจริง

ทักษะพื้นฐานทางสังคม หรือ 社会人基礎力 ตามความหมายของ METI หมายถึง ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายในที่ท�ำงานหรือชุมชน
ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติงาน (action) ทักษะการคิด (thinking) และทักษะการท�ำงานเป็นทีม (teamwork)
3
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จากรายงานของ METI (経済産業省, 2014, 16)
ระบุว่าการฝึกงานส่งผลต่อการเรียนรู้ 3 ประการดังนี้
1) เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ
โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางสังคม สามารถท�ำงานเป็น และ มีคุณสมบัติความ
เป็นผู้น�ำ
2) เป็นการสร้างความเข้าใจกับสังคม 		
นอกจากจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การเรียน
การท�ำงาน และ การด�ำรงชีพ แล้วจะต้องเรียนรู้ที่จะ
ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นการบ่มเพาะนิสยั ให้เปลีย่ นกระบวนการเรียนรูด้ ้วย
3) เป็นการเสริมสร้างความช�ำนาญเฉพาะทาง
ซึง่ เป็นแนวคิดของสหกิจศึกษาทีใ่ ห้โอกาสน�ำความรู้
ภาคทฤษฎี (on-campus) ในสถานศึกษาไปสูภ่ าคปฏิบัติ
(off-campus) ในสถานประกอบการผ่านการปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริง
田中 (2013, 15) กล่าวว่าปัจจัยส�ำคัญทีจ
่ ะช่วย
ให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ คือ “ความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน” และ “การรับรู้ข้อมูล
ร่วมกัน” ในการจัดรายวิชาฝึกงานจึงควรมีการวางแผน
และเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบทัง้ ก่อนและหลัง
การอบรม โดยก่อนเริม่ ฝึกงานนักศึกษาควรมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เข้าใจความส�ำคัญของการเข้าร่วมโครงการ
มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทักษะต่างๆ และสามารถจัดเตรียม
เอกสารที่จ�ำเป็น เช่น การกรอกใบสมัครงาน ประวัติ
ส่วนตัวเพือ่ ใช้ในการสมัครงานได้ดว้ ยตนเอง การฝึกงาน
จะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงขึน้ อยูก่ บั การออกแบบ
โครงการฝึกงานเป็นส�ำคัญ
ความส�ำคัญของการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ อยูท่ ก่ี ารเตรียม
ความพร้อมก่อนเริม่ ฝึกประสบการณ์ทำ� งานในต่างประเทศ
โดยค�ำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
1) ผู้เข้าอบรมได้ค�ำนึงถึงเป้าหมายและความ
ส�ำคัญของการฝึกงานที่มีต่อตนเองอย่างไร
2) ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองอย่างไร ได้รับการ
ประเมินจากผู้ประกอบการและผู้สอนเป็นอย่างไร
3) ผู้สอนควรมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงาน

3.2 แนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่น
การสอนภาษาญีป่ นุ่ ในระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไป
จะให้ความส�ำคัญหลักว่า “ท�ำอย่างไรจะป้อนความรู้
ทางภาษาให้แก่ผเู้ รียนได้มากทีส่ ดุ ” เช่น “ต้องสามารถ
ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่น” “ควรพูดหรือเขียน
ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น” ในการ
ลงมือปฏิบตั หิ รือฝึกฝน ผูส้ อนจึงมักมองว่า ตนต้องเป็นผู้
ก�ำหนดโครงสร้างและแผนการเรียนรูใ้ ห้ผเ้ ู รียนแต่ฝา่ ยเดียว
ทว่าการถ่ายทอดความรูท้ างเดียวนี้ แม้จะพยายามมาก
ขึน้ อีกเพียงใดก็ไม่สามารถเชือ่ มโยงไปสูก่ ารสร้างทักษะ
พื้นฐานทางสังคมให้แก่ผู้เรียนได้
กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ในการทดสอบเพือ่ วัดผลความรู้
ผู้สอนมักจะเน้น“ความถูกต้องของภาษาญี่ปุ่น” และ
ให้คะแนนตามนั้นโดยมองว่ามีความรู้หรือไม่เท่านั้น
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การประเมินผลทีไ่ ม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง
จึงมักจะถอนรายวิชาไปกลางคัน แน่นอนว่าในกระบวนการ
เรียนรู้เราจ�ำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ค�ำศัพท์และทักษะ
การฟังด้วย แต่หากกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ไม่ได้
เชือ่ มโยงหรือสัมพันธ์กบั กิจกรรมการด�ำเนินชีวติ ในสังคม
อาจท�ำให้การเรียนรู้ภาษานั้นไร้ความหมาย การสอน
ออกเสียง การเขียน หรือการตรวจสอบว่าประโยคที่
เขียนถูกต้องทางไวยากรณ์หรือไม่ จึงยังไม่ได้ตอบโจทย์
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคม ส�ำหรับนักศึกษาที่
เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก การฝึกงานจึงถือเป็น
จุดเริม่ ต้นของการเชือ่ มโยงตัวเองเข้าสูส่ งั คมแห่งการท�ำงาน
เป็นความท้าทายส�ำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ที่ควรมี
การก�ำหนดทิศทางหรือมุมมองในด้านการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
การเรียนการสอนในสถานศึกษามักจะยึด “หลักการ
เน้นความสามารถเฉพาะบุคคล” ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ก็ จ ะมองว่ า ปั ญ หานั้ น เป็ น เรื่ อ งของปั จ จเจกบุ ค คล
ความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ คือความสามารถเฉพาะตัว
ของผูเ้ รียน การทีไ่ ม่สามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ได้เป็นปัญหา
ของผูเ้ รียนเอง เพราะผูเ้ รียนจ�ำไม่ได้ ไม่เข้าใจ แนวคิดนี้
ถือว่าเป็นการมองปัญหาโดยไม่องิ สภาพแวดล้อม (石黒,
1998) ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการฝึกงาน
และการสร้างทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่อง
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ความถูกต้องของภาษาญี่ปุ่นตามแบบของคนญี่ปุ่น
2) บทบาทและอิทธิพลของผู้สอนและต�ำรา 3) ทัศนะ
ของผู้สอนและผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ซึ่งเปาโล แฟร์
(Paulo Freire) นักวิชาการด้านการศึกษาชาวบราซิล
กล่าวถึงแนวปฏิบัติการสอนแบบเดิมๆ ว่ามีลักษณะ
แบบฝากเงินในธนาคาร ครูเป็นผู้สอน - นักเรียนเป็น
ผูถ้ กู สอน ครูเป็นผูเ้ ลือกเนือ้ หาของหลักสูตรและนักเรียน
ต้องปรับตัวเข้ากับเนือ้ หา จึงต้องย้ายความรูจ้ ากครูไปสู่
นักเรียน เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแนวคิดการสอน
แบบที่ควรจะเป็นคือ ต้องให้โอกาสผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้รู้จักตนเองและ
สร้างความเชื่อมั่นในตนเองจนสามารถท�ำอะไรได้เอง
ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ทั้ ง ผู ้ ส อนและผู ้ เ รี ย นจึ ง ต้ อ ง
รั บ ผิดชอบร่วมกัน (Freire, 1970 อ้างใน 佐藤 และ
คณะ, 2011) และ “ควรปรับกระบวนทัศน์วิธีการสอน
จากการแสวงหาค�ำตอบเพียงค�ำตอบเดียว ไปสู่การ
เรียนรูท้ จี่ ะค้นหาข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหา และพยายาม
ไขข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหานั้นให้ได้” (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
“สังเกต” การปฏิบตั งิ านของมืออาชีพก่อน เมือ่ คุน้ เคย
ระดับหนึ่งจึง “ช่วยงาน” เมื่อพอเข้าใจงานแล้วจึง
“ลองท�ำ” ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลและค�ำแนะน�ำ
ของมืออาชีพ จนกว่าจะสามารถ “ปฏิบัติงาน” ได้ด้วย
ตัวเองโดยไม่ตอ้ งมีมอื อาชีพคอยก�ำกับดูแล การเริม่ ต้น
เรียนรู้และปฏิบัติงานแบบ “การมีส่วนร่วม” จาก
“รอบนอก” เริม่ จากงานทีง่ า่ ยก่อนแล้วค่อยๆ พัฒนาไป
กระบวนการนี้จะต้องเป็นไปโดยความยินยอมหรือการ

เปิดรับของมืออาชีพ “อย่างชอบธรรม” และการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจึงจะท�ำให้สามารถท�ำงานนั้นได้ด4ี
อีกแนวคิดหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ การฝึกงานทางปัญญา
(Cognitive Apprenticeship 認知的徒弟制) ของ
Collins และคณะ (1991) เป็นแนวคิดการศึกษาที่
ให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์ตามสภาพจริง และ
ท�ำให้การเรียนรู้มีความหมายจากการที่แต่ละคนได้มี
ประสบการณ์ด้วยตนเอง แนวทางของผู้สอนแบ่งเป็น
6 ขั้นตอนคือ 1) Modeling: ผู้สอนน�ำเสนอตัวอย่างให้
ผู้เรียนเห็น 2) Coaching: ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ปฏิบตั จิ ริง 3) Scaffolding: ผูเ้ รียนได้ลองท้าทายกับการ
ท�ำงานในลักษณะต่างๆ โดยผู้สอนคอยพิจารณาระดับ
ความยากง่าย และสร้างนั่งร้านให้ผู้เรียน และค่อยๆ
ลดการสนับสนุนไปตามการเจริญเติบโต 4) Articulation:
การเรียนรู้นั้นจะมั่นคงได้ ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ถา่ ยทอดเทคนิคหรือความคิดของตนออกมาเป็นภาษา
5) Reflection: ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่
ได้ปฏิบัติไป 6) Exploration: ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดค้นหาหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ต่อไปด้วยตนเอง5
หากประมวลแนวคิดทางการสอนที่สามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้กับการสอนในรายวิชาฝึกงาน สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1) ส่งเสริมให้มกี ารน�ำภาษาญีป่ น่ ุ ไปใช้ในสังคมจริง
และการเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ ภายในตัวบุคคลจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว
ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ค นที่ ห ลากหลายใน
สถานการณ์ จ ริ ง ในบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ของญี่ปุ่น
2) จั ด หาสถานที่ รั บ ฝึ ก งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
“หลักการการมีส่วนร่วมแบบวงนอกอย่างชอบธรรม”
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต ช่วยงาน ลองท�ำ ปฏิบัติ
ในลักษณะของผู้มีส่วนร่วมอยู่รอบนอก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 西口 (2003)
Collins และคณะ (1991,13) กล่าวว่า 3 ขั้นตอนแรก (modeling, coaching, scaffolding เป็นแกนส�ำคัญของการฝึกงานทางปัญญา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านกระบวนการสังเกตและฝึกปฏิบัติภายใต้การก�ำกับดูแล ส่วนขั้นตอนที่ 4 และ 5 ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนให้มุ่งสังเกตใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไข เพื่อจะได้ตระหนักรู้และควบคุมกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่วนขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เป็นการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่เป็นผู้ก�ำหนดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นั้นด้วยตนเองต่อไป
4
5
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3) ผูส้ อนสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์
และคอยก�ำกับดูแลผูเ้ รียนตามหลักการฝึกงานทางปัญญา
อย่างมีล�ำดับขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน
ต่อไปจะกล่าวถึงเนือ้ หาการอบรม ระบบสนับสนุน
ของผูส้ อน เพือ่ ให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมและวิเคราะห์อภิปรายผลในล�ำดับต่อไป

4. เนื้อหาของโครงการ
โครงการอบรมและการฝึกงานนีแ้ บ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่จัดอบรมในประเทศ 30 ชั่วโมง และส่วนที่จัด
อบรมและฝึกงานในต่างประเทศ 120 ชั่วโมง รวมเป็น
150 ชัว่ โมงตามเกณฑ์ขน้ั ต�ำ่ ในรายวิชาฝึกงานของหลักสูตร
ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึงเฉพาะส่วนทีด่ ำ� เนินการในประเทศ
เป็นหลัก
การอบรมในประเทศ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นการ
อบรมในชั้นเรียน 20 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานในร้าน
อาหาร 10 ชั่วโมง การอบรมในชั้นเรียนมีผู้เข้ารับการ
อบรม 21 คน ส่วนการฝึกปฏิบตั งิ านในร้านอาหารมีผเู้ ข้า

อบรม 6 คน ซึ่งเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกงานในต่าง
ประเทศทีป่ ระเทศญีป่ น่ ุ ซึง่ เกณฑ์การคัดเลือกมีขนั้ ตอนดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ไม่ตำ�่ กว่า N3 และมีความสนใจในธุรกิจอาหาร เนื่องจาก
การอบรมช่วงแรกมีล่ามแปล จึงเปิดกว้างแก่ผู้สนใจ
ธุรกิจด้านนี้ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วย
ขัน้ ตอนการคัดเลือก: ผูท้ สี่ นใจสามารถเข้ารับการ
อบรมในชั้นเรียนได้ ผู้ที่ประสงค์จะไปฝึกงานในต่าง
ประเทศต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ข้อสอบข้อเขียน:
1. มีความสนใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
นอกบ้านของญี่ปุ่นในด้านใดบ้าง
2. กรุณาเล่าเกี่ยวกับแผนงาน หรือ ความใฝ่ฝัน
ในอนาคตของคุณ
ข้อสอบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทญี่ปุ่น 2 คน
และ คณาจารย์ 5 คน ระยะเวลาด�ำเนินการ มิถนุ ายน –
กรกฎาคม 2017

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ และ ยูมิโกะ ยามาโมโตะ / Tasanee Methapisit & Yumiko Yamamoto
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4.1. รายละเอียดเนื้อหาการอบรมในโครงการ
รายละเอียดโครงการที่อบรมหลักสูตรเป็นเวลา 5 วัน มีดังนี้
ก�ำหนด

ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

รายละเอียด

วันที่ 1

ปฐมนิเทศ + ทดสอบก่อนเรียน
ทฤษฎี ร้านค้าแบบลูกโซ่
อุตสาหกรรมอาหาร หมวดและชนิดของงาน
ทฤษฎีการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เวิร์กชอป

วันที่ 2

ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ น้นการเสริมสร้างสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร
การสร้างบุคลากรส�ำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแบบลูกโซ่
รูปแบบการบริการแบบญี่ปุ่น
ทดสอบหลังเรียน

วันที่ 3

การเปรียบเทียบร้านค้าคู่แข่ง การส�ำรวจพื้นที่ในเมือง
การส�ำรวจร้านค้า และ ศึกษาเปรียบเทียบ
อภิปรายกลุ่ม และ น�ำเสนอ

วันที่ 4

ภาวะผู้น�ำของผู้ประกอบการ
อธิบายตัวอย่าง: เสวนา กับ ผู้สร้างธุรกิจแนวใหม่
แนะแนวการน�ำเสนอกลุ่ม หัวข้อ “อาหารในอนาคต”
อภิปรายกลุ่ม และ เตรียมตัวน�ำเสนอ

วันที่ 5

น�ำเสนอผลการศึกษารายกลุ่ม และ พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 6
และ 7

การฝึกงานที่ร้านอาหาร และ การประเมินจากผู้ฝึก

1 เดือนต่อมา ฝึกงานในต่างประเทศ ฟาร์ม และ โรงงาน (120 ชั่วโมง)

4.2 ระบบสนับสนุนของผู้สอน
โครงการนีม้ กี ารก�ำหนดเนือ้ หาและวิทยากรล่วงหน้า
และก�ำกับดูแลโดยทีมผูส้ อนทีด่ แู ลและสนับสนุนนักศึกษา
ซึ่ง ประกอบด้วย อาจารย์ชาวไทย 3 คน และ อาจารย์
ญีป่ นุ่ 2 คน รวม 5 คน โดยจัดระบบการสนับสนุนแบ่งเป็น
3 ช่วง คือ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
2) การดู แ ลให้ ค� ำ แนะน� ำ ระหว่ า งท� ำ กิ จ กรรม และ
3) การทบทวนหลังการอบรม/ประชุม
		 4.2.1 ในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อน
		 การอบรมการฝึกงาน ได้ด�ำเนินการดังนี้
		 1) เตรียมเอกสารการบรรยาย
		 2) จัดท�ำรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
			 ที่จะบรรยาย
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วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของ
ผู้ประกอบการ 3 คน
(มีล่ามญี่ปุ่น-ไทย)

เจ้าของกิจการบริษัทให้ค�ำ
ปรึกษาด้านธุรกิจ
เจ้าของกิจการจ�ำหน่าย
สินค้าน�ำเข้า
อาจารย์ชาวญี่ปุ่น
+อาจารย์ไทย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากบริษทั 2 คน +
ผูฝ้ กึ สอนประจ�ำร้าน 4 คน +
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
ฝึกงาน 2 คน
นักศึกษาฝึกงาน 6 คน

		 3) รายการค�ำศัพท์เฉพาะ
		 4) แบบประเมินการน�ำเสนอผลงาน
4.2.2 การดู แ ลให้ ค�ำแนะน�ำระหว่ า งท�ำ
		 กิจกรรม
		 จากรายการ จ�ำนวน 19 เล่มทางผู้ประกอบ
การแนะน�ำหนังสือทีใ่ ช้ในการอบรม ทางโครงการฝึกงาน
ได้ จั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ที่ ใ ช้ อ บรมทั้ ง ในและนอกประเทศ
จ�ำนวน 9 เล่ม พร้อมกับพจนานุกรมศัพท์เฉพาะอีก 1 เล่ม
ในจ�ำนวนนี้ ได้มีการจัดท�ำประเด็นส�ำคัญจ�ำนวน 4 เล่ม
ได้แก่ เล่มที่ 1 – 4 และได้แชร์ไฟล์นี้ให้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
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ตาราง 2 รายชื่อหนังสือที่ใช้ในการอบรม
ใช้ ใช้เพื่อ
อบรม ฝึกงาน

รายชื่อหนังสือ

สำ�นักพิมพ์

1

●

●

飲食店の接客サービス完全マニュアル BOOK

2

●

●

よくわかる外食産業

3

●

●

ホスピタリティ―サービスの原点―力石寛夫（1997）

4

●

●

「できる店長」と「ダメ店長」の習慣

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」

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

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

●

チェーンストアのための必須単語

10

赤土亮二 （2010）

旭屋出版
日本実業出
版社

国友隆一（2008）

商業界

植竹剛（2014）

明日香出版

三上ナナエ（2016）

な習慣 松下雅憲（2015）
工藤昌幸,板野

こう書房

太貴 (2014)
（2012）

ในระหว่างทีม่ กี ารอบรม นอกจากเอกสารประกอบ
การบรรยายแล้ว ทางผูป้ ระกอบการเตรียมล่ามไว้ให้ ซึง่
เป็นผูท้ ชี่ ว่ ยให้การท�ำความเข้าใจต่อเนือ้ หาการอบรมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้สอนนอกจากจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมแก่การอบรมทั้งต่อฝ่ายวิทยากรและฝ่ายผู้เข้า
อบรมแล้ว ยังคอยสนับสนุนโดยการดูแลและให้คำ� แนะน�ำ
นักศึกษาเพือ่ การน�ำเสนอผลงานในวันที่ 5 ด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมในวันที่ 5 คือ การประมวลผลความ
เข้าใจสิง่ ทีอ่ บรม โดยทางผูป้ ระกอบการได้กำ� หนดให้นกั ศึกษา
น�ำเสนอผลงานรายกลุม่ เรือ่ ง “อาหารในอนาคต” ในการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ นักศึกษาและการด�ำเนินการมีลำ� ดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ให้ผสู้ อนชาวญีป่ นุ่ ประมวลความรูท้ ไี่ ด้จากการ
อบรม จัดท�ำต้นแบบการน�ำเสนอและสคริปต์ โดยก่อนที่
จะสอนวิธกี ารน�ำเสนอ ได้มกี ารสาธิตการรายงานหน้าชัน้ เรียน
และก�ำหนดให้นักศึกษาจัดท�ำโครงร่างของการน�ำเสนอ
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ
		 1) บทน�ำ (การเสนอประเด็นปัญหา)
		 2) สภาพปัจจุบัน (สิ่งที่ไ ด้เรียนมา หรื อ
			 ค้นคว้ามาปัญหาทีย่ งั ค้างอยู)่
		 3) เสนอแนะแนวคิด (ความคิด ริเริ่ม ของ
			 ผู้น�ำเสนอ)
		 4) สรุปผล

1001 日本リテイリングセンター

日本リテイ
リングセン
ター

2. หลังดูการสาธิตการน�ำเสนอของผูส้ อน นักศึกษา
ทั้ง 4 กลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อก�ำหนดหัวข้อที่จะ
น�ำเสนอใช้เวลา 1 ชัว่ โมงในการพูดคุยหารือกันเป็นภาษาไทย
ผูส้ อนทัง้ ชาวไทยและญีป่ นุ่ ได้เวียนไปตามกลุม่ ต่างๆ เพือ่
รับฟังความเห็นและช่วยแสดงความคิดเห็น ให้ค�ำชี้แนะ
ด้านการใช้ภาษาเท่าที่จ�ำเป็น จากนั้นนักศึกษาได้แบ่ง
หน้าทีก่ นั และเริม่ ลงมือในการจัดท�ำเอกสารเพือ่ การน�ำเสนอ
โดยผูส้ อนชาวญีป่ นุ่ จะคอยสนับสนุนและให้คำ� แนะน�ำด้าน
การใช้ภาษา และในวันรุง่ ขึน้ ดูแลการฝึกซ้อม 1 ชัว่ โมงก่อน
การน�ำเสนอ
3. นักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน น�ำเสนอ
ผลงานกลุ่มละ 10 นาที
หัวข้อเรือ่ งและประเด็นปัญหาทีน่ กั ศึกษาแต่ละกลุม่
น�ำเสนอมีดงั นี้
กลุ่ม A: เรื่อง ฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพ 「健康に
いいファストフード」

ประเด็นปัญหา คือ ท�ำอย่างไร ที่จะจัดหาอาหาร
ฟาสต์ฟด้ ู ทีด่ ตี อ่ สุขภาพได้ ในสังคมปัจจุบนั ทีม่ แี ต่ความเร่งรีบ
กลุม่ B: เรือ่ ง แคปซูลเพือ่ ชีวติ 「カプセル for LIFE」
ประเด็นปัญหา คือ จากสภาพปัจจุบันที่โลก
ก�ำลังเผชิญ จึงคิดหาอาหารทีส่ ามารถจะท�ำให้ดำ� รงชีวิต
อยู่ได้ในโลกอีก 100 ปีข้างหน้า
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กลุ่ม C: เรื่องการพัฒนาสินค้าเพื่อ Baby Boom

ปัญหาซึ่งเป็นปรากฎการณ์ในปัจจุบัน แต่ด้วยข้อจ�ำกัด
ด้านระยะ เวลาในการฝึกซ้อมและความไม่เคยชินกับ
กิจกรรมการน�ำเสนอ ท�ำให้การน�ำเสนอยังขาดพลังใน
การโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม
		 4.2.3 การประเมิ น ผลการน�ำเสนอและ
		 แบบประเมินตนเอง
		 ในการน�ำเสนอวันที่ 5 มีการประเมินโดยผู้
ประกอบการและผู้สอน และหลังการอบรมได้จัดท�ำ
แบบสอบถามส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
		 1) ผลการประเมินการน�ำเสนอ
ในการประเมินผลการน�ำเสนอใช้แบบประเมิน 2 ชุด
ชุดหนึ่งจัดท�ำโดยฝ่ายผู้ประกอบการ และอีกชุดหนึ่งจัด
ท�ำโดยผู้สอน หัวข้อที่ประเมินมี 10 หัวข้อ ข้อละ 4
คะแนน รวม 40 คะแนน ผูป้ ระเมินแบ่งเป็นฝ่ายละ 2 คน
สรุปผลได้ดังตาราง 3 และ 4

「ベービーブームのための商品開発」

ประเด็นปัญหา คือ ปัญหาที่อัตราการเกิดของ
เด็กต�ำ่ จึงคิดผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� ขึน้ เพือ่ ผูห้ ญิงไม่สามารถตัง้ ครรภ์
กลุ่ม D: เรื่อง Eat Together the Real
ประเด็นปัญหา คือ ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์กันแพร่หลายซึ่งส่งผลให้การ
สื่อสารระหว่างผู้คนเริ่มลดน้อยลง จึงได้เสนอระบบ
การน�ำเอาเมนูอาหารมาผนวกเข้ากับระบบการเล่นเกม
ที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว
ระหว่างการน�ำเสนอมีการประเมินผลโดยฝ่าย
ผู้ประกอบการและฝ่ายผู้สอน และให้ความเห็นสะท้อน
กลับทันทีหลังเสร็จสิ้นการน�ำเสนอ การน�ำเสนอของ
นักศึกษาโดยภาพรวม สะท้อนความคิดที่มีต่อปัญหาใน
ปัจจุบันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมไปถึงความ
สัมพันธ์ของผู้คนในสังคม แสดงถึงการตระหนักรู้ถึง

ตาราง 3 ผลที่ได้จากการประเมินผลการน�ำเสนอ (ฝ่ายผู้ประกอบการ)
หมวด

รายละเอียด

A

B

C

D

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3. เสียงที่ใช้เหมาะสมหรือไม่

3.5

4. ระดับความเร็วในการพูดเหมาะสมหรือไม่

ทักษะการ
พูดนำ�เสนอ

ภาพรวม
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ผู้ประกอบการ ข
เฉลี่ย

A

3.5

3.5

4

4

4

3

3.8

3.5

3.5

3.5

3

4

4

3

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

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

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. การวางท่าในการนำ�เสนอเหมาะสมหรือไม่

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4

3.5

3.5

4

3.8

10. โดยรวมสามารถนำ�เสนอสิง่ ทีต่ อ้ งการบอก ทำ�ให้ผฟู้ งั
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

1. องค์ประกอบของการนำ�เสนอ มีลำ�ดับที่ดี เข้าใจ
ง่ายหรือไม่
เนื้อหาสาระ
2. เนื้อหาที่ถ่ายทอดชัดเจนหรือไม่
ทักษะการ
พูดนำ�เสนอ

ผู้ประกอบการ ก
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B

C

D

เฉลี่ย

ตาราง 4 ผลที่ได้จากการประเมินผลการน�ำเสนอ (ฝ่ายผู้สอน)
ผู้สอน J1

รายละเอียด
หัวข้อ

A

B

C

ผู้สอน J2
D

เฉลี่ย

A

B

C

D

เฉลี่ย

1. เลือกหัวข้อได้น่าสนใจหรือไม่

3

3

4

4

3.5

3

3

3

3

3.0

2. เนือ้ หาแสดงความคิดริเริม่ 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. การรายงานมีน้ำ�หนักน่าเชื่อถือ โน้มน้าวผู้ฟังได้
หรือไม่

2

3

3

4

3.0

3

2

3

3

2.8

5. มีการค้นคว้าหาคำ�ตอบที่ตรงกับโจทย์ปัญหาที่ตั้ง
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

ทักษะการ
พูดนำ�เสนอ

7. ระดับเสียง การออกเสียง ชัดเจน ฟังง่ายหรือไม่

3

4

4

4

3.8

4

3

3

3

3.3

8. การสบตา หรือ การใช้ทา่ ทางมีประสิทธิภาพหรือไม่

2

3

3

3

2.8

2

3

2

3

2.5

การจัดทำ�
เอกสาร

9. พาวเวอร์พอยต์เข้าใจง่ายหรือไม่

2

3

2

3

2.5

3

3

3

4

3.3

การถามตอบ

10. ตอบคำ�ถามได้เหมาะสมหรือไม่

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

คะแนนรวม

27

35

35

36

33.3

32

30

32

36

32.5

เนื้อหาสาระ

โครงสร้าง

พิจารณาจากหัวข้อและรายละเอียดการประเมิน
จะเห็นได้วา่ ทัง้ สองฝ่ายมีทงั้ ส่วนทีต่ า่ งและส่วนทีค่ ล้ายกัน
ประเด็นที่แตกต่างคือ มี 2 หัวข้อที่ฝ่ายผู้ประกอบการ
ต้องการประเมินแต่ไม่พบในแบบประเมินของผู้สอน
ได้แก่ 1) การสอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศ
และ 2) การวางท่าในการน�ำเสนอ ส�ำหรับหัวข้อที่ฝ่าย
ผู้สอนต้องการประเมิน แต่ไม่พบในแบบประเมินของ
ผู ้ ป ระกอบการ ได้ แ ก่ 1) ความน่ า สนใจของหั ว ข้ อ
2) ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ 3) รายละเอียดทีเ่ ป็นรูปธรรม
และเข้าใจง่าย โดยภาพรวมอาจกล่าวได้วา่ ฝ่ายผูป้ ระกอบการ
ให้ความส�ำคัญกับวิธกี ารน�ำเสนอ ส่วนผูส้ อนให้ความส�ำคัญ
กับเนื้อหา
ผลจากแบบประเมินของผู้ประกอบการกับแบบ
ประเมินของผู้สอน ที่ให้คะแนนการน�ำเสนอของแต่ละ
กลุ่มเรียงล�ำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้
ส�ำหรับผู้ประกอบการ ก กลุ่ม A > B > D > C

ส�ำหรับผู้ประกอบการ ข กลุ่ม B > A > D > C
ส�ำหรับผู้สอน J1
กลุ่ม D > B > C > A
ส�ำหรับผู้สอน J2
กลุ่ม D > A > C > B
จะเห็นได้ว่าผลประเมินที่ได้มีความแตกต่างกัน
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงจากผู้ประกอบการคือ กลุ่ม A หรือ
B กลุ่มที่ได้คะแนนต�่ำคือกลุ่ม C และ D ในทางตรงข้าม
กลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดจากผูส้ อนคือ กลุม่ D ส่วนกลุม่ A
และ B เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ ในการประเมินของผูส้ อน
แม้วา่ ความแตกต่างของแต่ละกลุม่ จะไม่มากนัก แต่ผลจาก
แบบประเมินนีน้ า่ จะสะท้อนความคาดหวังของแต่ละฝ่าย
ที่มีต่อนักศึกษาในมุมมองที่แตกต่างกัน
2) ผลการประเมินตนเองของผู้เข้าอบรม
		 หลังการอบรมได้ท�ำการส�ำรวจใน 8 หัวข้อ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทบทวนและประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์
คะแนนเป็น 4 ระดับ ผลการประเมินตนเองของผู้เข้า
อบรมสรุปได้ดังตาราง 5
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ตาราง 5 การประเมินตนเอง
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. สามารถทำ�ความเข้าใจเนือ้ หาภาษาญีป่ นุ่ ได้หรือไม่ แม้ไม่มลี ่าม

2.40±0.8

8. สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีหรือไม่

2.45±0.9

จากตาราง 5 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อตนเองค่อนข้างสูงใน 3 หัวข้อต่อไปนี้คือ
1) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาหารมากขึ้น
(ข้อ 5)
2) ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ กิ จ กรรมตลอดการฝึ ก
อบรม (ข้อ 2)
3) มีความสนใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
(ข้อ 6)
ขณะเดียวกันผู้เข้าอบรมมีแนวโน้มที่จะประเมิน
ตนเองค่อนข้างต�่ำใน 4 หัวข้อต่อไปนี้
1) ความสามารถท�ำความเข้าใจเนื้อหาภาษา
ญี่ปุ่น หากไม่มีล่าม (ข้อ 7)
2) ความพยายามศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้ารับ
การอบรม (ข้อ 1)
3) ความสามารถสื่ อ สารเป็ น ภาษาญี่ ปุ ่ น หรื อ
อังกฤษ ให้ผู้อื่นเข้าใจ (ข้อ 8)
4) การศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป (ข้อ 3)
ผู้เข้าอบรมประเมินว่า หลังการอบรมมีความรู้ มี
ความสนใจในด้านธุรกิจอาหารมากขึ้น และได้ให้ความ
ร่วมมือกับการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี แต่ยังมีความ
รู้สึกว่า ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนยังไม่เพียงพอและ
ขาดความมุ่งมั่นในการศึกษาและทบทวนเนื้อหาการ
อบรม อีกทั้งยังขาดทักษะในการสื่อสารที่จะถ่ายทอด
สิ่งที่คิดให้ผู้อื่นได้รับรู้
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5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล
ในที่นี้จะพิจารณาจากผลการประเมินของทั้งฝ่าย
ผู้ประกอบการและฝ่ายผู้สอนที่มีต่อการน�ำเสนอ เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมยังขาดทักษะใด
และส�ำรวจ
ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงการ
เตรียมความพร้อมให้ดีขึ้น
5.1 ทักษะการน�ำเสนอและการคิดวิเคราะห์
		 จากหั ว ข้ อ ในแบบประเมิ น ของผู ้ ป ระกอบ
การ วัตถุประสงค์หลักของการประเมินจะอยู่ที่ “ทักษะ
การน�ำเสนอ” โดยเฉพาะการแสดงออกทัง้ บุคลิกท่าทาง
น�ำ้ เสียง และความน่าสนใจ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูป้ ระกอบการ
ด้านธุรกิจการบริการต้องการเน้นภาพลักษณ์ และต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดี
ทั้งการวางมาด การสร้างอารมณ์ขันและการน�ำเสนอที่
ประทับใจ สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้
		 ส่วนหัวข้อในแบบประเมินของผู้สอนสะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้สอนค่อนข้างให้ความส�ำคัญกับ “ทักษะทาง
ความคิด” การจัดวางโครงสร้างการน�ำเสนอ ตั้งแต่การ
เลือกหัวข้อ การก�ำหนดเนื้อหา การน�ำเสนอปัญหาที่
เป็นเหตุเป็นผลมีน�้ำหนักน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการยก
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายเพื่อโน้มน้าวความคิด
ของผูฟ้ งั ให้เห็นคล้อยตาม กล่าวคือ นักศึกษาควรตระหนัก
รูว้ า่ อะไรคือปัญหาในปัจจุบนั จะก�ำหนดประเด็นปัญหา
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อย่างไร จะน�ำเสนอไปเพื่ออะไร ปัญหาอยู่ที่ไหน ท�ำไม
จึงเป็นปัญหา การได้พูดคุย อภิปรายร่วมกัน จะท�ำให้
มองเห็นภาพของปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาได้ชดั เจนยิ่งขึ้น
จากนัน้ จึงค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อภิปรายถกเถียง
กันจนไปถึงข้อสรุปสุดท้าย หากสามารถน�ำเสนอปัญหา
ได้อย่างชัดเจนและมีการอภิปรายอย่างละเอียดแล้ว ก็ย่อม
โน้มน้าวให้ผฟู้ งั คล้อยตามได้ และ การได้ไตร่ตรองพิจารณา
ในกระบวนการตัง้ แต่ตน้ อภิปรายจนได้ขอ้ สรุปหรือค�ำตอบ
ที่มีต่อค�ำถาม ก็จะท�ำให้การน�ำเสนอมีเอกภาพ และมี
น�้ำหนักน่าเชื่อถือในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสารและการท�ำงานเป็นทีมซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษาในการท�ำงานในองค์กรในวัน
ข้างหน้าด้วย
		 จึงอาจสรุปได้วา่ ผลการประเมินทักษะการน�ำเสนอ
โดยรวมระหว่างผูป้ ระกอบการกับผูส้ อนมีคา่ ทีข่ ดั แย้งกัน
กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการให้นำ�้ หนักกับ ทักษะการน�ำเสนอ
ด้ านการแสดงออก ส่ว นผู้สอนให้น�้ำหนัก กับ ทัก ษะ
การน�ำเสนอด้านการคิดวิเคราะห์ ซึง่ ทัง้ สองทักษะนีย้ งั มี
ส่วนทีส่ ามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดขี นึ้ ได้ หากผูป้ ระกอบการ
ประสงค์จะได้บคุ ลากรทีม่ ที กั ษะการน�ำเสนอทีน่ า่ ประทับใจ
สถานศึกษาอาจต้องน�ำประเด็นนี้มาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ในโครงการความร่วมมือผลิต
บุคลากรเพื่อผู้ประกอบการจึงจ�ำเป็นต้องมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการและสถานศึกษา เพือ่ ท�ำความ
เข้าใจจุดเหมือนหรือจุดต่างของกันและกัน และควรจัดท�ำ
แบบประเมินให้เป็นชุดเดียวกัน เพือ่ ทีท่ ง้ั ฝ่ายผูป้ ระกอบ
การและฝ่ายสถานศึกษาจะได้สร้างความไว้วางใจร่วมกัน
และสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ทักษะการสื่อสาร
		 ผลการประเมิ น ตนเองของนั ก ศึ ก ษาจาก
ตาราง 5 สะท้อนให้เห็นว่า แม้นกั ศึกษาจะมีความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N 2 ซึ่งเป็นระดับความสามารถที่
“นอกจากจะสามารถใช้ภาษาญีป่ นุ่ ได้ทวั่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน
แล้วยังสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในหลากหลาย
สถานการณ์ได้ในระดับหนึง่ ” กระนัน้ ก็ตาม ผูเ้ ข้าอบรม
ยังมีความกังวล ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่
เรื่องเฉพาะทาง นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงขีดจ�ำกัดใน

ความรู้ด้านค�ำศัพท์และความสามารถในการพูดและ
การน�ำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อมูลที่ส�ำรวจข้อ
กังวลใจในการไปการอบรมหรือฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
จากนักศึกษาจ�ำนวน 6 คน สามารถสรุปได้เป็น 3
ประเด็นหลักคือ
1) กังวลเรือ่ งการติดต่อสือ่ สารโดยใช้ภาษาญีป่ นุ่
2) กังวลเรือ่ งการน�ำเสนอและการแสดงความคิดเห็น
3) กั ง วลเรื่ อ งการปรั บ ตั ว และความแตกต่ า ง
		 ทางวัฒนธรรม
		 พิจารณาได้วา่ ผูเ้ ข้าอบรมไม่แน่ใจในความสามารถ
ภาษาญีป่ น่ ุ ทีเ่ รียนมาว่า เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ การท�ำงาน
และการน�ำเสนอหรือไม่ เนื่องจากยังขาดความช�ำนาญ
ในการใช้ภาษา และยังต้องการการสนับสนุนประคับประคอง
จากผู้สอน สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความคิดของตนให้ผอู้ นื่ เป็นภาษาญีป่ นุ่
ทั้งนี้เพราะทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการน�ำเสนอนี้
ไม่สามารถพัฒนาขึน้ ได้ในเวลาอันสัน้ จึงควรจะหมัน่ ฝึกฝน
ตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ อภิปรายร่วมกับเพื่อน จัดท�ำ
เอกสาร และฝึกฝนการน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อสร้างความมั่นใจ ขณะเดียวกันผู้สอนก็ต้องพยายาม
ปรั บรู ปแบบการสอนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถพึ่ ง พา
ตนเองได้ในที่สุด ตามแนวคิดแบบสแคฟโฟลด์ ที่คอย
ปรับให้ผู้เรียนสามารถก้าวสูงขึ้นได้และถอยห่างออก
เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น
5.3 ทักษะการปรับตัว
		 ในโครงการนีไ้ ด้จดั ให้นกั ศึกษาฝึกงานทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้ฝึกอบรมในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด
เป็นเวลา 2 วัน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือ 1) งานในครัว
อาทิ การควบคุมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร 2) งานต้อนรับ
อาทิ การเชิญชวนลูกค้า การรับออเดอร์ การเสิร์ฟ
อาหาร เหล่านื้คือการฝึกปฏิบัติงานที่เป็นงานบริการซึ่ง
ต้องค�ำนึงถึงลูกค้าเป็นส�ำคัญ
		 หลังจากฝึกฏิบตั งิ าน 2 วัน ได้สำ� รวจความเห็น
ของผู้เข้าอบรมว่าประสงค์จะปรับปรุงตนเองอย่างไร
นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่า “อยากได้ลองแก้ปัญหาใน
หลากหลายสถานการณ์” “การได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง
5 มาช่วยท�ำให้เรียนรูง้ านได้เร็วขึน้ ” “ได้เห็นการท�ำงาน
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ของพนักงานด้วยความรูส้ กึ เหมือนตนเองเป็นพนักงานใหม่”
ข้อคิดเห็นเหล่านี้แสดงว่า นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการฝึกงานและต้องการระยะเวลาหนึง่ ส�ำหรับการปรับตัว
และผู้เข้าอบรมประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถ
มีทักษะเป็นผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นต่อไปนี้
1) วางแผนอนาคตอย่างจริงจัง
2) ท้าทายกับสิง่ ใหม่ๆ ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป
3) เพิ่ ม ทั ก ษะการท�ำงานเป็น ทีม และสร้าง
		 เพื่อนใหม่เสมอ
4) ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาดของ
		 ตนเอง เพื่อการเติบโดของตัวเอง
5) หมั่นศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ความเป็นไป
		 ในโลกด้วย
		 กล่าวโดยสรุปคือ ผู้เข้าอบรมมองว่าประเด็น
ที่จ�ำเป็นต้องพัฒนาคือ ควรรู้จักตัวเอง มีความมุ่งมั่น
สร้างเครือข่ายให้กว้างขวาง มีสมรรถนะการเป็นผู้น�ำ/
ผู้ตาม และมีวิสัยทัศน์ก้าวทันโลก
		 การจะท�ำเช่นนีไ้ ด้ตอ้ งมีการปรับตัวและเปลี่ยน
พฤติกรรม จากแนวทางการสอนเดิม โอกาสใน “การ
ปรับตัว” ยังไม่มากเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากข้อจ�ำกัด
ด้านการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นแต่ความรูท้ างภาษา
การให้นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่สบายไร้ความเครียดอย่าง
ห้องเรียน แม้จะให้ท่องจ�ำอะไรมาก็ตาม แต่ในชีวิตจริง
ย่อมจะมีสังคมที่เราคาดไม่ถึง และจะต้องปรับตัวทั้ง
ในด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสังคมที่มีผู้คนที่หลากหลาย
และการแสดงความคิ ด เห็ น ในสภาวะแวดล้ อ มหรื อ
บริ บ ทที่ แ ตกต่ าง ปัญ หานี้ไ ม่ไ ด้จ�ำกัด อยู่ที่เรื่องของ
ภาษาเท่านั้น ต้องรู้จักวิธีการใช้ภาษาเพื่อตอบรับกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น การเลือกใช้ถ้อยค�ำที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะที่
จ�ำเป็นคือ และต้องมีความพยายามทีจ่ ะเพิ่มพูน “สมรรถนะ
การปรับตัว” ซึง่ ต้องเริม่ ต้นจากการทีน่ กั ศึกษาต้องตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นนี้ด้วยตนเอง
		 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานในต่างประเทศ
สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากคือการปรับตัวเข้ากับผูอ้ นื่ ในสภาพ
แวดล้อมของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 深澤 (2014, 88)
กล่าวว่า การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างย่อมเกิด
ความรูส้ กึ ขัดแย้งสับสนและขุน่ เคืองใจเป็นธรรมดา เมือ่ เกิด
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ปัญหาขึ้นควรค้นหาว่าประเด็นปัญหาคืออะไร มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้ อ มที่ ม าจากความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมหรือไม่และควรแก้ไขอย่างไร เมือ่ ประสบปัญหา
ความขัดข้องใจอันเกิดมาจากวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง ไม่ควร
จะขจัดสิ่งที่ไม่ชื่นชอบหรือความรู้สึกขัดข้องใจ แต่ควร
มองวัฒนธรรมในมุมที่กว้างขึ้น และพิจารณาว่ามี
ส่วนที่เกีย่ วข้องกับตนอย่างไร พยายามเข้าใจผูอ้ นื่ โดยการ
เปิดรับสังคมพหุวฒ
ั ธรรมทีม่ คี วามหลากหลาย ซึง่ จะช่วย
ให้เกิดส�ำนึกและมีวสิ ยั ทัศน์ทสี่ ามารถน�ำพาตนเองไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จในระดับสากลได้
5.4 สรุปผลการด�ำเนินโครงการ
		 จากการทบทวนผลการด�ำเนินการโครงการฝึกอบรม
ผูท้ จี่ ะฝึกงานในต่างประเทศด้านธุรกิจอาหาร โดยประมวลผล
จากการด�ำเนินการโครงการฝึกอบรมก่อนเริ่มฝึกงาน
การน�ำเสนอผลงาน และการประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยวิทยากร
และผูส้ อนซึง่ จัดขึน้ ในประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย การอบรม
ในชัน้ เรียนและส�ำรวจลงพืน้ ที่ 5 วัน และการทดลองปฏิบตั ิ
ในสถานประกอบ การจริง 2 วัน ได้ขอ้ สรุปดังนี้
		 1) ทักษะที่ควรพัฒนาให้แก่นักศึกษา ได้แก่
“ทักษะการคิดวิเคราะห์” “ทักษะการสื่อสาร” และ
“ทักษะการปรับตัว”
		 จากการประเมินของผู้สอน แสดงถึงความ
คาดหวังให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ มีการเตรียมตัว และ
ทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง ส�ำหรับ
ผู ้ ป ระกอบการให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะการน�ำเสนอที่น่าสนใจ ชวนติดตาม มีความ
สามารถด้านอารมณ์ขันที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี
		 จากการประเมินตนเองของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมมีความตระหนักรูถ้ งึ ความสามารถทางภาษา
ข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้ และมีความกังวลในการน�ำเสนอ
ยั ง ไม่ มั่ น ใจในการสื่ อ สารหรื อ ถ่ า ยทอดความคิ ด ของ
ตนเองได้มากนัก และยังคงต้องการการสนับสนุนจากผูส้ อน
ในระดับหนึ่ง และผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการ
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการหรือความคาดหวังของสังคม
แต่อาจต้องการเวลาระยะหนึง่ ในการปรับตัว เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น แต่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ครัง้ นีย้ งั ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม หรือให้เวลากับการทบทวน
กิจกรรมที่ได้รับการอบรมมากเท่าที่ควร
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		 2) ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขเพื่ อ
ปรับปรุงโครงการเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้น
		 ปั ญ หาหลั ก ของการด� ำ เนิ น การโครงการ
เตรียมความพร้อมนี้ มี 2 ประการคือ การประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษา และการเตรียม
ความพร้ อ มของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
หลักสูตรและแผนการสอน
		 จากการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน
การน� ำ เสนอของฝ่ า ยผู ้ ป ระกอบการและฝ่ า ยผู ้ ส อน
ท�ำให้ทราบว่า ความต้องการหรือมุมมองของแต่ละฝ่าย
อาจไม่สอดคล้องกันทีเดียวนัก ฝ่ายผูป้ ระกอบการให้ความ
ส�ำคัญกับวิธีการน�ำเสนอ คาดหวังกับการแสดงออกของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการในลักษณะทีเ่ น้นภาพลักษณ์ การแสดงออก
ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของงานประเภทบริก าร ส่ว นผู้สอนให้ความส�ำคัญ
กั บ หัวข้อการน�ำเสนอ เนื้อหาสาระและวิธีการถ่ายทอด
		 ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนี้แม้จะมีระดับความ
สามารถที่จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง
ได้รับการสนับสนุนให้อ่านหนังสือ 2-3 เล่มที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการต่างๆ มีขอ้ มูลตาราง
ค�ำศัพท์ก่อนการอบรม และขณะที่เข้ารับการอบรมก็มี
ล่ามคอยสนับสนุนด้านความเข้าใจในเนื้อหา ผู้สอน
แสดงตัวอย่างการน�ำเสนอ คอยให้การช่วยเหลือด้านภาษา
และชี้แนะแนวคิด รวมทั้งเป็นผู้ช่วยฝึกซ้อมอยู่ห่างๆ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ดำ� เนินกิจกรรมต่างๆ จนบรรลุผลส�ำเร็จ
โดยใช้กระบวนการทีป่ ระยุกต์มาจากแนวคิดการฝึกงาน
ทางปัญญา อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผู้เข้าร่วมยังสะท้อน
ความรูส้ กึ ถึงความไม่มนั่ ใจในตนเองทัง้ ในด้านการน�ำเสนอ
ความคิด และทักษะการใช้ภาษารวมไปถึงความสามารถ
ในการน�ำเสนอ
		 แนวทางการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ในการด� ำ เนิ น
โครงการฝึกงานในอนาคตคือ
		 1) การประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ
กับสถานศึกษา
		 ผูป้ ระกอบการและผูส้ อนควรประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด โดยการทบทวนและพินิจพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการฝึกงาน และจัดท�ำแบบประเมินที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้การประเมินผลเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน และสามารถน�ำไปสะท้อนผลกับให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
		 2) การเตรี ย มความพร้ อ มของผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและแผนการสอน
		 ตามเกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ก�ำหนดให้แต่ละหลักสูตรออกแบบกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาให้ ค รบ 5 ด้ า นคื อ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจะน�ำหลักการไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ จึงจ�ำเป็นต้องมีแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นรูปธรรม
หากจะปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็น คิดให้ได้
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความพร้อมอยูต่ ลอด จะต้องออกแบบ
แผนการสอนอย่ า งไรที่ จ ะกระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ คิ ด
คิดทั้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิดขณะที่ท�ำกิจกรรม และ
คิดหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมของโครงการ และจ�ำเป็น
ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเหตุใดจึงเข้าร่วมในโครงการ
ฝึกงาน เมือ่ เข้าร่วมแล้วต้องการพัฒนาตัวเองไปถึงจุดใด
細川 (2004, 86) กิจกรรมทางภาษา หากมองว่าเป็น
ปัญหาของผู้เรียนเอง “ผู้เรียนต้องเป็นตัวของตัวเอง”
ผู้เรียนก็จ�ำเป็นต้องมีท่าทีที่ปรารถนาที่จะท�ำกิจกรรม
ทางภาษานั้นด้วยตนเอง ไม่ใช่หวังพึ่งครูให้ช่วยท�ำให้
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเพื่อ
ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง และในแผนการ
สอนหรือกิจกรรมทีจ่ ดั ในชัน้ เรียนภาษาญีป่ นุ่ ควรส่งเสริม
ให้นกั ศึกษามีทกั ษะทางความคิด ไม่ใช่การสอน ค�ำศัพท์
ไวยากรณ์ ส�ำนวน เท่านั้น ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน
สามารถกลั่นกรองความคิดของตนออกมาเป็นค�ำพูด
ของตนเองได้ เป็นต้น
		 กล่าวโดยสรุปคือ ทักษะที่สถานศึกษาจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาให้แก่นักศึกษาคือ “ทักษะการคิดวิเคราะห์”
“ทั ก ษะการสื่ อ สาร” และ “ทั ก ษะการปรั บ ตั ว ”
ขณะเดี ย วกั น ผู ้ ส อนจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ บทบาทและ
กระบวนทัศน์ในการสอนไปสู่การเป็นผู้อ�ำนวยความ
สะดวกที่คอยสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่ตลาด
แรงงานในระดับสากลได้อย่างมั่นใจ
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 กระบวนทั ศ น์ ก ารสอนควรเปลี่ ย นจาก
		“ให้ความรู้” ไปสู่ “กระตุ้นให้คิด ลงมือ
		 ปฏิบัติ และสื่อสาร”
		 การจะส่งเสริมพัฒนาการสอนเพือ่ สร้างนักศึกษา
ที่คิดเป็น ถ่ายทอดเป็น ร่วมคิดกับผู้อื่นและเข้าใจ
ยอมรับผู้อื่นได้นั้น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องปรับตัว ไม่สอนแต่
ความรู้หรือทักษะทางภาษาเท่านั้น ดังที่ 細川 (2003)
กล่าวถึงการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้และการสอน
ว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการจัดเตรียมของผู้สอน แต่
ผู้เรียนคือผู้ที่จะต้องขวนขวายและคัดสรรสิ่งที่จะเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนควร
เป็นลักษณะ “มีปฏิกิริยาต่อกัน” “มีการท�ำงานแบบ
ร่วมมือกัน” และ “ท�ำกิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าและความหมาย
ด้วยกัน” โดยมีผเู้ รียนเป็นศูนย์กลาง หมายความว่า ผูเ้ รียน
ต้องรูจ้ กั “คิดแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง” “ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง” และ “สื่อสารถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่น
ได้รับรู้” เหล่านีค้ อื ทักษะพืน้ ฐานทางสังคมทีจ่ ำ� เป็น และ
ควรรับฟังความเห็นของผู้อื่นเพื่อน�ำมาปรับปรุงตนเอง
ต่อไป กระบวนการนีจ้ ะท�ำให้ผเู้ รียนสามารถก้าวสูส่ งั คม
ภายนอกได้อย่างมั่นใจ ในสถานการณ์ของการฝึกงาน
นักศึกษาจึงควรค�ำนึงถึงบทบาทของตนว่า ไม่ได้เป็นเด็ก
หรือนักศึกษา แต่เป็นผู้ใหญ่และเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่
จะต้องด�ำรงชีวิตในสังคม แสวงหาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมีผรู้ ว่ มกิจกรรมและผูส้ อนคอยสนับสนุน
และต้ อ งเปิ ด ใจกว้ า งพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ตนเองให้ดีขึ้น
6.2 บทบาทและหน้าทีข่ องผูส้ อนกับการฝึกงาน
		 แนวทางการสอนภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มี
ทักษะชีวิตหรือทักษะการท�ำงานในสังคมได้นั้น ในยุค
ปัจจุบนั ควรปรับเปลีย่ นท่าทีจากเดิมทีเ่ คยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียน
พูดภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องอย่างคนญี่ปุ่น ไปสู่การส่งเสริม
เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม “พหุภาษา พหุวัฒนธรรม”
เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
วิธกี ารสอนทีเ่ น้นแต่ทกั ษะภาษา มาเป็นการสอนทีม่ งุ่ พัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาที่สามารถแยกแยะวิธี

การพูดให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม
และสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ด�ำรงชีวิตในสังคมที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเองตาม
แนวคิดของ CEFR6 การส่งเสริมกิจกรรมเหล่านีจ้ ะท�ำให้
ผู ้ เ รี ย นสามารถเปลี่ ย นพฤติ ก รรมจากเดิ ม ที่ ไ ม่ เ คย
ท�ำอะไรบางอย่างได้ มาเป็นท�ำได้ ไม่เคยพูดได้กส็ ามารถ
พูดได้เช่นนี้ จึงจะกล่าวได้วา่ เป็นกระบวนการสอนทีท่ ำ�
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
“การฝึกงาน” คือโอกาสอย่างหนึ่งของการเรียนรู้
ที่จะพัฒนาตนเอง การฝึกงานไม่ใช่เป้าหมายของการ
เรียนการสอน แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ส�ำคัญ
คื อ การกระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝ ึ ก คิ ด ตามหั ว ข้ อ หรื อ
วั ต ถุ ประสงค์ ข องกิ จ กรรมอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ผู ้ ส อนจะ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมโดยคิ ด แผนการสอนหรื อ อบรมที่
จะดึ ง ศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นและให้ เ ขาได้ เ รี ย นรู ้ ผ ่ า น
ประสาทสัมผัสของตนเอง ผู้สอนต้องไม่ยึดติดกับวิธีการ
สอนหรือบทบาทของตัวเอง ผู้สอนต้องพัฒนาปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ผู้สอนอยู่ในฐานะ
ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดเกี่ยวกับสังคมที่มีทั้งตนเองและ
ผู้อื่นรวมอยู่ด้วย กระตุ้นให้ตระหนักถึงความแตกต่าง
และความเหมือนกับผู้อื่นผ่านการถ่ายทอดความคิด
ของกันและกัน และให้ค�ำอธิบายเสริมเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเชิงลึก นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ออกนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกไปมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น ช่องทางการสื่อสารที่
ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในสถานการณ์จริง การได้พบปะ
พูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน พนักงานหรือภรรยา
ผู้ติดตามชาวญี่ปุ่นที่มาพ�ำนักในประเทศไทยในฐานะ
ผู ้ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นบริ บ ทและสถานการณ์ ท างสั ง คม
เดียวกัน จะท�ำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ว่า ปัญหาในการ
สือ่ สารของตนคืออะไร และจะแก้ไขปัญหานัน้ ได้อย่างไร
การคิดด้วยกัน ถ่ายทอดเป็นค�ำพูดที่สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน อาจส่งผลให้ความคิดเดิมที่เคยมีในบุคคล
คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้

CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ส�ำหรับภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดท�ำ JF Standard โดยอิงกรอบ CEFR
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://jfstandard.jp/top/ja/render.do;jsessionid=88403278633A4F4F1FB9585585B1BC21 หรือ 奥村三菜子 และคณะ (2016)
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การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ที่
หลากหลายในสถานการณ์จริงตามแนวทาง “หลักการ
การมีสว่ นร่วมแบบวงนอกอย่างชอบธรรม” (legitimate
peripheral participation) และน�ำ “แนวคิดการฝึกงาน
ทางปัญญา (Cognitive Apprenticeship) มาพัฒนา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในสถานศึกษาและความ
พร้อมของผู้เรียน จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่ส�ำคัญ
ของผู้สอน
6.3 ข้อเสนอแนะ
“การฝึกงาน” เป็นกิจกรรมที่มีความหมายอย่าง
ยิ่ ง ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นที่ เข้าร่ว มในโครงการ ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงเวลาอันสั้นเป็นโอกาสที่
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ข้อแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชดั ระหว่าง วิชาภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ กับ วิชาการ
ฝึกงานในทัศนะของผู้เขียนคือ “ความตั้งใจจริง” ของ
ผู้เรียนที่มีต่อการท�ำงาน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
ผ่านรายวิชาการฝึกงาน จึงไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างการมี
ประสบการณ์จริงกับการบรรยายในชั้นเรียนเท่านั้น แต่
ท่าทีของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมก็เปลี่ยนไป

ดังนั้นในฐานะของผู้สอนควรพิจารณา ทบทวน แก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการสอนที่เอื้อให้นักศึกษาได้
ค้นพบตนเอง ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีการยอมรับให้ความร่วมมือกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ต่อไป ไม่เพียงแต่
ผู้เรียนเท่านั้น ตัวผู้สอนเองก็จะต้องพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
นอกสถานศึกษาตามเหตุผลและความจ�ำเป็น หากได้
มีการปรับปรุงแผนการสอนที่เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาของ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจกับการอบรมเพื่อการฝึกงานให้เสริม
ซึ่งกันและกันได้ ก็จะเป็นการบูรณาการทฤษฎีความรู้
เข้ากับการปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นทักษะความช�ำนาญ
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพท�ำงาน
ได้ในระดับสากลได้อย่างแท้จริง ประสบการณ์และ
ปั ญ หาที่ ไ ด้ ป ระสบในการจั ด โครงการที่ ผ ่ า นมาจึ ง มี
ความหมายและเป็นความท้าทายใหม่ส�ำหรับผู้สอน
ที่ จ ะวางแผนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาโครงการฝึ ก งานใน
ปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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