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บทคัดย่อ

ปัจจบุนั บคุลากรทีม่พีหทุกัษะ และมคีวามสามารถระดบัสากลก�าลังเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงาน 

การศึกษาที่เน้นเพียงการเรียนในห้องเรียนหรือภาคทฤษฎีนั้น ไม่อาจพัฒนาทักษะความสามารถที่

จ�าเป็นต่อการท�างานให้บณัฑติได้ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

จึงได้บรรจุรายวิชาฝึกงานลงในหลักสูตรเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2557 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา

ปัญหาในการฝึกงานของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เกีย่วกบัทกัษะที่

นกัศกึษาจ�าเป็นต้องเรยีนรูใ้นขณะเป็นนกัศกึษา และทกัษะทีค่วรพฒันาเพิม่เตมิหลังฝึกงาน เพือ่น�า

ไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปท�างาน โดยใช้แบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลจากรายงาน การรายงานผลหน้าชั้นของนักศึกษาฝึกงาน และ

การนเิทศสถานประกอบการ เป็นเครือ่งมอืในการท�าวจิยั ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะทีน่กัศกึษาจ�าเป็น

ต้องเรยีนรูใ้นขณะเป็นนกัศกึษา 5 ล�าดบัแรกได้แก่ 1) ความสามารถในการสือ่สารกบัผูอ้ืน่ 2) ความ

รู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การท�างานเป็นทีม 5) ความรู้และทักษะ

พื้นฐานในการท�างาน ส่วนทักษะที่นักศึกษาฝึกงานมีพัฒนาการน้อย สาขาวิชาควรก�ากับติดตาม 4 

ล�าดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้

ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา
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Abstract

Personnel with multifaceted skills and internationally recognized competencies 
are being sought after in the labor market. Recognizing that an education focusing 
exclusively on theory or classroom learning can no longer contribute to the 
development of capabilities needed for real-world employment, the Japanese 
Section, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University introduced an internship 
program into its curriculum in 2014. This study identifies issues related to internship 
practices among Thammasat University’s students majoring in Japanese language. 
It focuses on skills needed to be acquired over the course of enrollment as well as 
those needed to be supplemented post-internship. These identified skills will be 
used as a guideline for skill development scheme that seeks to prepare students 
for real-world employment. Survey questionnaire, in-depth interview, report-based 
data collection, students’ in-class presentation, and company visits are employed 
as research tools. Research results reveal that the five most necessary skills that 
should be nurtured over the course of enrollment are: (a) communication skills; 
(b) language skills; (c) eagerness/enthusiasm; (d) teamwork spirit; and (e) job-
related basic knowledge and skills. Moreover, the four skills currently identified as 
underdeveloped and should be further nurtured and followed up by the Japanese 
Section are: (a) language skills; (b) skills in information technology; (c) knowledge 
in business; and (d) managerial and problem-solving skills.

Issues Related to Internship Practices 

among Thammasat University’s Students 

Majoring in Japanese Language
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1.  บทน�า 

 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้

กระแสของสงัคมโลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ บคุลากร

ทีม่พีหทุกัษะและมคีวามสามารถระดบัสากลก�าลงัเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาแบบเก่าทีเ่น้นเพยีง

การบรรยายหรือภาคทฤษฎีไม่ตอบโจทย์ของตลาด

แรงงานอีกต่อไป หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นก็เช่นกัน แม้

ปัจจุบันบัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุ่นจะเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน ทว่าแท้จรงิแล้ว บรษิทัญีปุ่น่ยงัไม่พอใจกบั

ทักษะความสามารถของบัณฑิต เพราะนอกจากภาษา

ญี่ปุ่น บริษัทยังคาดหวังให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ

วัฒนธรรมขององค์กรและมีทัศนคติท่ีจริงจังต่อการ

ท�างาน1  ฝ่ายบัณฑิตเอง บางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจกับงาน 

เนื่องจากรู้สึกว่าตนขาดความสามารถและทักษะในการ

ท�างาน2  จากเสยีงสะท้อนดงักล่าว สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้เน้นภาคปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในสายอาชีพได้มาก

ขึน้ อกีทัง้ยงัเปิดวชิาฝึกงานเป็นวชิาเลอืกเมือ่ พ.ศ. 2557 

และปรับเป็นวิชาบังคับเลือกในหลักสูตร พ.ศ. 2561

 ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีเปิดวิชาน้ี สาขาวิชาพบ

ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาจ�านวน

สถานประกอบการที่รองรับ กระบวนการฝึกงาน งบ

ประมาณ ฯลฯ ทว่าปัญหาทีต้่องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน

คือ ปัญหาทักษะในการท�างานของนักศึกษา เพราะการ

พัฒนาทักษะใช้เวลา หากเริ่มช้าอาจไม่ทันกับความ

ต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

2. วิธีการวิจัย

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การเก็บข้อมูลจากรายงาน การรายงานผลหน้าชั้นของ

นกัศกึษาฝึกงาน และการนเิทศสถานประกอบการในช่วง

ปลายของการฝึกงาน เป็นเครือ่งมอืในการท�าวิจยั ในส่วน

แรก เป ็นการวิ เคราะห์ข ้อมูลของนักศึกษาคณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ทีล่งทะเบียนและ

ผ่านวิชาฝึกงาน (Internship) ในปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 17 คน หรือ ร้อยละ 100 จากจ�านวนผู้ลง

ทะเบียนและผ่านวิชาฝึกงานปีการศึกษา 2560 เพื่อ

ทราบทัศนคติปัจจุบันที่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีต่อการ

ฝึกงานที่ผ่านมา ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การประเมิน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จากนั้น

น�าข้อมูลของนักศึกษาและผู้ประกอบการมาหาความ

เชื่อมโยงและข้อสรุป ก่อนน�าไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงวิชาฝึกงาน และกิจกรรมพัฒนาทักษะให้

นักศึกษาต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับทักษะที่นักศึกษา

จ�าเป็นต้องเรียนรู้ในขณะเป็นนักศึกษา

 2. เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีทักษะใดบ้างที่ควรพัฒนา

เพิ่มเติมหลังกระบวนการการฝึกงาน

4.  ทบทวนวรรณกรรม

ในที่น้ีจะทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจากเอกสารงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องใน 2 ด้าน คือ 1) การฝึกงาน 2) ทักษะที่

จ�าเป็นในการท�างาน

 1. ก�รฝึกง�น 

 กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าอุตสาหกรรมของ

ญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry 

หรือ METI) ได้ให้ค�านิยามกว้าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน 

(Internship) ไว้ว่า “การที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์

และการท�างานตามสาขาวิชาท่ีศึกษามา หรืองานที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพที่จะท�าในอนาคต”  และมีการแบ่ง

การฝึกงานไว้ 5 รูปแบบ 

   1) เพื่อเรียนรู้งาน โดยการฝึกงานประเภทนี้

จะเป็นการฝึกประสบการณ์การท�างานในสถานที่จริง 

1  Nareenoot (2013)
2  ส�ารวจภาวะการท�างานของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2557
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ประมาณ 1-2 สัปดาห์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกงาน

ตระหนกัถงึความถนดัและความมุง่มัน่ของตนเอง อกีทัง้

เข้าใจการท�างานและได้รับความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับแวดวง

วิชาชีพนั้น

   2) เพ่ือพจิารณารบัเข้าท�างาน โดยการฝึกงาน

ประเภทนี้จะเป็นการฝึกงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ

ทดลองปฏบิติังานร่วมกนั ถอืเป็นขัน้ตอนหนึง่ของการหา

งาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฝึกงานตระหนักถึงความถนัด

และความมุ่งมั่นของตนเอง อีกทั้งเข้าใจการท�างานและ

ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแวดวงวิชาชีพนั้น

   3) เพื่อช ่วยปฏิบัติงาน ผู ้ฝ ึกงานจะได ้

ประสบการณ์การท�างานท่ีมีลักษณะท่ีไม่สามารถเรียนรู้

ได้จากการท�างานพิเศษ และมักจะใช้เวลาฝึกงาน

มากกว่า 1 เดอืน มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐาน

ทางสังคม

   4) เพ่ือร่วมท�าโครงงาน มกัมกีารเชือ่มโยงกนั

ระหว่างบริษัทหรือมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาประเด็น

ปัญหา และ เสนอแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการ โดยมาก

จะท�างานเป็นทมี มจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐาน

ทางสังคมและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

   5) เพื่อร่วมวางแผนในกิจการ การฝึกงาน

ประเภทนีเ้ป็นการเข้าร่วมงานในฐานะสมาชกิคนหนึง่ใน

โครงการใหม่ของผู้ประกอบการ หรือโปรเจคเชิงปฏิรูป 

โดยมากมักเป็นงานระยะยาว ตั้งแต่ 1-6 เดือน เพื่อ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคมและการเป็นผู้น�าให้กับผู้

ฝึกงาน

 ทั้ งนี้  การฝ ึกงานของสาขาวิชาภาษาญ่ี ปุ ่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอยู่ในประเภทที่ 1 คือ เพื่อ

เรียนรู้งาน ตระหนักถึงความถนัดและความมุ่งม่ันของ

ตนเอง อีกทั้งเข้าใจการท�างานและได้รับความรู้เกี่ยวกับ

แวดวงวิชาชีพนั้น 

 2. ทักษะในก�รทำ�ง�น 

 โลกในปัจจุบันต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่

แตกต่างจากสังคมยุคก่อน การมีความรู้เฉพาะทางเพียง

อย่างเดยีวอาจไม่เพียงพออกีต่อไป แนวคดิเรือ่งทกัษะใน

การท�างานจึงถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงทั้งในโลกตะวัน

ออกและโลกตะวันตก 

 กระทรวงเศรษฐกิจฯ ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศ

ส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับ “ความสามารถพื้นฐานในการ

ท�างาน” โดยระบุว่าบุคลากรควรมี “ความสามารถใน

การคิด” “กล้าลงมอืท�า” และ “สามารถท�างานเป็นทีม”3  

เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน และเพื่อสร้างบุคลากรให้มี

คณุลกัษณะดงักล่าว สถาบนัอดุมศกึษากไ็ด้ใช้การฝึกงาน

ในต่างประเทศมาเป็นกลยุทธ์4 

 Neeranoot (2013, 355) กล่าวว่าสถานศึกษาที่

เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นควรตระหนักในความจริงที่ว่า 

สังคมไม่ได้ต้องการ บัณฑิตที่รู้แต่ภาษาญี่ปุ่น แต่บัณฑิต

ควรเพิ่มพูนทักษะอื่น ๆ ได้แก่ ทักษะบริหารจัดการ 

ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการประสานงาน ทักษะ

การมปีฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ ทกัษะความมนี�า้อดน�า้ทน และ

ทกัษะภาษาอังกฤษ นอกจากนัน้ยงัควรมคีวามรูร้อบด้าน 

ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด

 ศิริวรรณ และ ทัศนีย์5 (2014, 67)  ได้สรุปกรอบ

แนวคดิ ทกัษะแห่งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีแ่นะน�า

ให้ครูก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)6  ซึ่งครูจะเป็นผู้

สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นกัเรยีนเป็นผูเ้รยีนรูด้้วยตนเอง โดย

ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช และ

อ�านวยความสะดวก ในการเรยีนรูแ้บบ PBL (Problem-

Based Learning) ของนักเรียน 

3  คัดมาจาก 平成25年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」

4  คัดมาจาก 平成25年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」

5  ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2558).
6  พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills เรียกย่อว่า P21)
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5. ภาพรวมของวิชาฝึกงานของสาขาวิชา 

 ภาษาญี่ปุ่น

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรภาษา

ญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และบรรจุการฝึกงานลงใน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เรียนรู้

และเพิ่มเติมประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง มี

ทักษะความสามารถ เตรียมพร้อมท่ีจะออกไปประกอบ

อาชีพในทันทีที่จบการศึกษา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติ

งานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อน และมีการ

ประเมนิโดยหน่วยงานทีร่บัเข้าฝึกงานและสาขาวชิา โดย

ได้รับผลการประเมินเป็น ผ่าน/ ไม่ผ่าน และสามารถ

ฝึกงานได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 5.1 ก�รฝึกง�นในประเทศ

 นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานในประเทศต้องได้รับ

อนุมัติจากสาขาวิชา โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนตาม

ตารางที่ 1 

 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการ

ฝึกงานในประเทศ 13 คน โดยเข้าไปฝึกงานในองค์กร

ต่าง ๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ส�านักพิมพ์ โรงเรียน 

มลูนธิ ิเช่น บริษทัพานาโซนคิ แมนแูฟกเจอร์ริง่ (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด บริษัท Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. 

เงื่อนไขในก�รลงทะเบียนวิช�ก�รฝึกง�น เงื่อนไขในก�รผ่�นวิช�ก�รฝึกง�น

สอบได้วิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 6 (เทียบเท่าระดับกลาง
ตอนปลาย)

ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 

มีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ไม่ต�่า
กว่า N2 ทั้งนี้ แต่ตั้งแต่ปี 2559 อนุโลมให้นักศึกษาที่มีผลการ
สอบวดัระดบัไม่ต�า่กว่า N3 ฝึกงานได้ โดยต้องผ่านการคดัเลอืก
จากสถานประกอบการ

ระหว่างฝึกงาน ต้องผ่านการนิเทศจากอาจารย์นเิทศในช่วงท้าย
ของการฝึกงาน ต้องได้รับการประเมินจากผู้ประกอบการ ส่ง
รายงาน และรายการค�าศัพท์ที่ได้จากการฝึกงานอย่างน้อย 
100 ค�า 

นักศึกษาต้องติดต่อหาสถานประกอบการเพื่อฝึกงานเอง ต้องรายงานผลการฝึกงานต่อหน้าคณาจารย์ในงานสรปุผลการ
ฝึกงาน  

ต�ร�งที่ 1 : ต�ร�งเงื่อนไขก�รขออนุมัติลงทะเบียน/ เพื่อผ่�นวิช�ฝึกง�น

มูลนิธิญี่ปุ ่น ส�านักพิมพ์วีเลิร์น โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

เป็นต้น

 5.2   ก�รฝึกง�นในต่�งประเทศ

 การฝึกงานในต่างประเทศเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 

โดยสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่มข้ีอตกลงความร่วมมอืกบัธรุกจิ

ด้านอาหารในประเทศญีปุ่น่ จัดอบรมหลกัสตูรธุรกจิด้าน

อาหาร และจัดการฝึกงานในประเทศไทยและญี่ปุ่นให้

กับนักศึกษา เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนเหมือนกับ

การฝึกงานในประเทศ แต่นักศึกษาต้องได้รับคัดเลือก

จากตัวแทนของสถานประกอบการที่ เดินทางมา

สัมภาษณ์นกัศึกษาด้วยตนเอง ทัง้นีใ้นปีการศึกษา 2560 

มีนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศจ�านวน 4 คน

6. ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน

 6.1 ปัญห�ในมุมมองของนักศึกษ�

   6.1.1 คว�มกังวลก่อนฝึกง�น

   จากการตอบแบบสอบถามการอบรมเตรียม

ความพร้อมสู่การฝึกงาน พบว่าสิ่งที่นักศึกษากังวลที่สุด

ในการฝึกงานคือ การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วม

งาน รองลงมาคือ กระบวนการและระเบียบข้อบังคับใน

การศึกษาวิชาฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมาย

เกี่ยวกับการท�างาน ตามล�าดับ 
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ลำ�ดับ
ประเด็นที่นักศึกษ�ผู้ลงทะเบียนวิช�ฝึกง�น

ต้องก�รฟังก่อนฝึกง�น
ก่อนอบรม หลังอบรม รวม ร้อยละ

1 การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 5 7 12 30.77

2 กระบวนการและระเบียบข้อบังคับในการศึกษาวิชาฝึกงาน 7 1 8 20.51

3 มารยาททางธุรกิจ 3 3 6 15.38

4 กฎหมายเกี่ยวกับการท�างาน 1 4 5 12.82

5 วัฒนธรรมการท�างานในสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่น - 3 3 7.69

6 แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ - 3 3 7.69

7 การปรับตัวและวิธีรับมือกับปัญหาในที่ท�างาน เช่น ความเครียด
ความต่างทางวัฒนธรรม

- 2 2 5.13

8 เนื้อหารายละเอียดของงาน เทคนิคในการท�างานเฉพาะด้าน - - 0 0.00

รวม 16 23 39 100.00

ต�ร�งที่ 2 : ต�ร�งข้อมูลหัวข้อที่นักศึกษ�ผู้ลงทะเบียนวิช�ฝึกง�นต้องก�รอบรมก่อนไปฝึกง�น

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทีละส่วนพบว่า ก่อนฝึกอบรม 

นักศึกษามีประเด็นค�าถามเกี่ยวกับกระบวนการและ

ระเบียบข้อบังคับของวิชามากที่สุด รองลงมา คือ การ

วางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การที่นักศึกษามี

ความกังวลกับข้อบังคับของวิชาก่อนฝึกอบรมมากที่สุด 

อาจเป็นเพราะวิชาน้ีเป็นวิชาค่อนข้างใหม่ ท่ีผ่านมามีผู้

ลงทะเบยีนน้อย จงึไม่ค่อยมข้ีอมลูเผยแพร่ อกีทัง้ยงัเป็น

คร้ังแรกที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการเรียน 

นกัศกึษาจงึรูส้กึกังวล แต่หลงัจากได้รบัคูม่อืฝึกงาน และ

ค�าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการก�ากับติดตามระหว่าง

ฝึกงานโดยละเอียดจากการอบรมแล้ว นักศึกษาก็หมด

ความกังวลเรื่องนี้ ทว่ายังคงกังวลเรื่องการวางตัวและ

ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน แม้จะได้รบัการฝึกอบรม

แล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่านักศึกษาตระหนักดีว่าสังคม

ภายนอกต่างจากสงัคมในสถานศกึษา จงึกงัวลเรือ่งนีเ้ป็น

พิเศษ ในแง่หนึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ก็มองได้อีก

แง่เช่นกันว่านักศึกษาไม่ค่อยได้สัมผัสกับสังคมภายนอก 

และขาดทักษะทางสังคม  

   6.1.2 ปัญห�และอุปสรรคในก�รฝึกง�น

   เมือ่ฝึกงานจรงินกัศกึษาแต่ละคนได้รบัมอบหมาย

งานต่างกนัไป งานที่ได้รับมอบหมายมากท่ีสุดคือ ล่าม

แปล รองลงมา คือพิสูจน์อักษร งานธุรการเอกสาร 

ประสานงาน และสืบค้นค้นมูลทางอินเตอร์เน็ต ตาม

ล�าดับ นอกจากนั้นยังมีงานอื่น ๆ เช่น งานธุรกิจอาหาร 

งานคิด concept ของหนังสือ งานสอนภาษาญี่ปุ่นให้

พนักงานไทย อาจารย์ฝึกสอน เป็นต้น 

 เน้ือหางานทีต่่างกนั ท�าให้นกัศกึษาแต่ละคนพบเจอ

ปัญหามากน้อยต่างกันไป แต่ปัญหาที่นักศึกษาฝึกงาน

พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านภาษา รองลงมาคือ การ

สือ่สารกบับคุคล ความสมัพนัธ์กบับคุคล และความรูเ้รือ่ง 

IT ตามล�าดับ (ข้อมูลจากตารางที่ 3 )

 นอกจากนั้น เน้ือหาของงานที่ได้รับมอบหมายก็มี

ส่วนท�าให้ปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม 

ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุยงัคงเป็นปัญหาด้านภาษา (88.24) 

และเมื่อพิจารณารายละเอียดของปัญหา พบว่าปัญหา

ทางด้านภาษาไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงภาษาญี่ปุ่น ยังรวมไป

ถึงภาษาอังกฤษ และภาษาไทยด้วย เช่น นักศึกษาที่

ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่า “ในที่ท�างาน

ส่งเมล และน�าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” ส่วน

นกัศกึษาทีฝึ่กงานในส�านกัพมิพ์ “มปัีญหาเรือ่งการจบัใจ

ความในที่ประชุมบรรณาธิการ และการใช้ภาษาไทยใน

การแปล การคิดชื่อหนังสือให้ถูกใจกองบรรณาธิการ” 
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สถ�นประเภทง�น ภ�ษ� คว�มรู้ IT คว�มรู้ธุรกิจ
ก�รสื่อส�ร
กับบุคคล

คว�มสัมพันธ์
กับบุคคล

อื่น ๆ

ฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน (6 คน) 4 3 0 3 2 2

ล่าม/ประสานงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (3 คน)

3 1 2 2 2 3

งานส�านักพิมพ์ (2 คน) 2 0 0 2 0 1

งานประสานงานในองค์กรของ
ประเทศญี่ปุ่น (2 คน)

2 1 1 1 1 1

ธุรกิจบริการอาหาร (4 คน) 4 2 3 4 3 2

รวม (17 คน) 15 7 6 12 8 9

ต�ร�งที่ 3 : ต�ร�งสรุปปัญห�ในก�รฝึกง�นแยกต�มประเภทง�น

เป็นต้น ซึ่งจุดนี้สอดคล้องกับผลการส�ารวจภาวะการ

ท�างานของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นท่ีส�าเร็จการ

ศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่าเมื่อบัณฑิตจบการศึกษา

และท�างานได้ระยะหนึ่งจะค้นพบว่าความสามารถทาง

ภาษาที่ตนคิดว่าถนัดน้ันยังไม่ถึงระดับใช้งานได้ดีในโลก

ของการท�างาน7

  ปัญหาท่ีนักศึกษาพบรองลงมาคือ ปัญหาการ

สือ่สารกบับคุคล (70.59)  ดูผวิเผนิอาจคิดว่าปัญหานีเ้กดิ

จากการขาดทักษะทางภาษา แต่เม่ือพิจารณาลงไปถึง

รายละเอียดกลับพบว่า ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดทักษะ

ทางภาษานั้นมีเพียงส่วนเดียว นอกน้ันเป็นปัญหาท่ีเกิด

จากการขาดทกัษะการสือ่สารโดยตรง กล่าวคอื นักศึกษา

หลายคนรายงานว่า มีปัญหากับการติดต่อประสานงาน 

การรายงานการท�างาน การสื่อสารภายใต้วัฒนธรรม

องค์กร การอธบิายให้นกัเรยีนเข้าใจเจตนาด ีการอธบิาย

เนือ้หาทีส่อน การฟังเพือ่จับใจความ และแสดงความคดิ

เห็นและในที่ประชุม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้เนื้อหางาน

ต่างกัน แต่ทุกงานล้วนต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร 

อาจารย์ฝึกสอนต้องเรยีนรูท้ีจ่ะสือ่สารกบัอาจารย์พีเ่ลีย้ง

ที่อายุห่างกัน ต้องสื่อเนื้อหาการสอนและเจตนาดีให้

นกัเรยีนเข้าใจ แม้แต่งานในส�านกัพมิพ์ทีด่จูะใช้ทกัษะใน

การส่ือสารน้อยกว่างานประเภทอื่น นักศึกษาก็ยังต้อง

เรียนรู้ทักษะการส่ือ “สาร” ให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ต้อง

ส่ือสารความคิดของตนในทีป่ระชุมกองบรรณาธกิาร และ

ส่ือ “สาร” ของหนังสือผ่านช่ือและปกหนังสือ เป็นต้น 

หากนักศึกษาฝึกงานขาดทักษะน้ี ไม่ว ่าจะฝึกงาน

ประเภทไหนก็ย่อมที่จะเกิดปัญหาตามมา ดังน้ัน สาขา

วิชาจึงควรพัฒนาทักษะนี้ให้นักศึกษาโดยเร่งด่วน 

 นอกจากปัญหาด้านการส่ือสารกับบุคคลแล้ว 

นกัศกึษายงัมปัีญหาเรือ่งความสมัพนัธ์กบับคุคลด้วย เช่น 

นักศึกษาหลายคนรายงานว่า “รู้สึกเกร็งกับรุ่นพี่ผู้ชาย” 

“รู้สึกเกร็งกับรุ่นพี่ที่อายุห่างกันมาก ๆ” “ไม่มีหัวข้อ

สนทนา” ปัญหานี้เป็นส่ิงท่ีนักศึกษากังวลมาตั้งแต่ก่อน

ฝึกงาน แม้ดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ไม่อาจละเลย เนื่องจาก

ความรูส้กึอดึอดัหรอืความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ราบรืน่ย่อมส่งผล

ต่อการท�างาน สาขาวชิาจงึควรชีแ้นะ และหากจิกรรมให้

นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการเข้าสังคมอยู่เสมอ

7  ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ. (2558). 
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  อีกปัญหาที่น่าเป็นกังวลคือ ปัญหาความรู้ IT แม้

จะมีปัญหาน้อยกว่าหัวข้ออื่น แต่ก็ยังถือเป็นปัญหา

รุนแรง เนื่องจากมีผู้พบปัญหาถึงร้อยละ 41.18 ของ

นักศึกษาฝึกงานทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นปี พ.ศ. 2557 ท่ีพบว่า มี

บัณฑิตที่รู้สึกว่าตนเองขาดทักษะด้าน IT สูงเป็นอันดับ

ต้น ๆ   นอกจากตวัเลขนีแ้ล้ว นกัศกึษายงัระบใุนรายงาน

ด้วยว่า “ควรจัดฝึกอบรบทักษะโปรแกรม MS Office 

ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลางอย่างท่ัวถึง ก่อนส�าเร็จการ

ศึกษา” “ในโรงงานญี่ปุ่นมีการน�า AI เข้ามาใช้ในหลาย

กระบวนการ หลายครั้งท่ีไม่เข้าใจกลไกการท�างานของ

เครื่องจักรเหล่านั้น” “ไม่มีทักษะในการน�าเสนอด้วยสื่อ 

IT ให้น่าสนใจ” เป็นต้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน IT 

ไม่ได้จ�ากัดแค่การใช้คอมพิวเตอร์ท�างานเอกสาร แต่

แทรกอยู่ในงานทุกงาน ดังนั้น สาขาวิชาไม่ควรมองข้าม

การพัฒนาทักษะ IT ให้นักศึกษา 

 เช่นเดียวกับความรู้ด้านธุรกิจ แม้การฝึกงานครั้งนี้ 

มีจ�านวนสถานประกอบการท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ

ถึงร้อยละ 47.06 (โรงเรียนมัธยม และมูลนิธิญี่ปุ่น) แต่

จ�านวนนักศึกษาที่มีปัญหาเก่ียวกับความรู้ด้านธุรกิจสูง

ถึงร้อยละ 35.29 จากจ�านวนนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด 

ตัวอย่างของปัญหา เช่น “มีความรู้ด้านการตลาดและ

ศัพท์ในวงการธุรกิจน้อยมาก ท�าให้ฟังค�าอธิบายไม่

เข้าใจ” “ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างใบเสนอราคา

กับใบแจ้งหนี้”  เป็นต้น นอกจากนั้น แม้นักศึกษาถึง 

47.06 จะเลือกฝึกงานในสถานประกอบการท่ีไม่

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ แต่จากผลการส�ารวจภาวะการ

ท�างานของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในปี 

พ.ศ. 2557 พบว่าร้อยละ 85.71 ท�างานในภาคธุรกิจ

โดยตรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ธนาคาร มี

เพียงร้อยละ 14.29 ที่ท�างานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ 

เช่น งานนักแปล-ล่ามอิสระ งานสอนภาษา 

 และเมือ่สอบถามนกัศกึษาทีฝึ่กงานในโรงเรยีนและ

มลูนธิญิีปุ่น่ว่า “เลอืกฝึกงานเพราะสนใจประกอบอาชพี

นั้นใช่หรือไม่” ร้อยละ 50.00 ตอบว่า “ไม่ใช่” และ มี

เพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้นที่ยังคงยืนยันว่าหลังจากที่

นักศึกษากลุ่มนี้ฝึกงานแล้ว ยังต้องการประกอบอาชีพที่

ตนฝึกงาน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ความรู้

ทางธุรกิจจะไม่ได้จ�าเป็นส�าหรับนักศึกษาฝึกงานทุกคน 

แต่ความรูท้างภาคธรุกจิยงัจ�าเป็นส�าหรบันกัศึกษาสาขา

ภาษาญีปุ่น่ เพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่จบไปท�างานในภาค

ธุรกิจ ดังนั้น ความรู้ทางด้านธุรกิจจึงยังเป็นส่ิงที่สาขา

วชิาควรให้ความส�าคญัควบคูไ่ปกบัการพฒันาทักษะอืน่ ๆ        

 จากข้อมลูข้างต้น สามารถสรปุได้ว่าแม้จะมกีารเตรยีม

ความพร้อมก่อนฝึกงาน แต่นักศึกษายงัคงประสบปัญหา 

ปัญหาทีร่นุแรงทีสุ่ดคอื ปัญหาด้านภาษา และการส่ือสาร

กับบุคคล ส่วนปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคล ความรู้ IT 

และความรู้ทางธุรกิจ เป็นหัวข้อที่น่ากังวลเช่นกัน การที่

นักศึกษาไม่พบปัญหาไม่ได้หมายความว่า นักศึกษามี

ทกัษะนัน้ดแีล้ว แต่หมายความว่านกัศกึษาบางส่วนไม่ได้

รบัการฝึกฝนหรอืพัฒนาทักษะเหล่านัน้เนือ่งจากลกัษณะ

ของงาน และการฝึกงานท่ีไม่ได้ใช้ทักษะดังกล่าวอาจ

ท�าให้นักศึกษาไม่ตระหนักถึงความจ�าเป็นของทักษะอื่น 

ๆ ที่นอกเหนือจากภาษา ทั้งที่ทักษะเหล่านั้นจ�าเป็นต่อ

การท�างาน จากจุดนี้เองจึงน�าไปสู่การวิเคราะห์ทักษะที่

ยงัจ�าเป็นต้องได้รบัการฝึกงานหลังฝึกงานในหวัข้อถดัไป

   6.1.3 ทักษะที่ยังเป็นปัญห�หลังฝึกง�น

   เพื่อให้ทราบว่าสาขาวิชาควรพัฒนาทักษะใด

หลังฝึกงาน ผู้วิจัยได้จัดท�าแบบสอบถามให้นักศึกษา

ประเมนิตนเอง ทัง้ก่อนและหลงัฝึกงาน โดยหวัข้อในการ

ประเมินน้ันปรับมาจากหัวข้อในเอกสารประเมินจากผู้

ประกอบการ และสาระการเรียนรู้ของรายวิชา โดยมีผู้

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน หรือร้อยละ 100 

แต่ละหัวข้อก�าหนดให้ประเมิน 4 ระดับ

 หลงัฝึกงานนกัศกึษามพีฒันาการทกุทกัษะ ทกัษะที่

มพีฒันาการมากทีส่ดุ คอื ทกัษะในการเข้าใจตนเองและ

ประเมินตนเอง และความรู้และทักษะพื้นฐานในการ

ท�างาน ทักษะที่มีพัฒนาการรองลงมาคือ ความสามารถ
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ลำ�ดับ ทักษะในก�รทำ�ง�น ก่อน หลัง พัฒน�ก�ร

1 ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 2.35 3.12 0.76

2 คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 2.53 3.29 0.76

3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2.71 3.12 0.41

4 ความสามารถทางด้าน IT 2.71 3.00 0.29

5 ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา 2.76 3.47 0.71

6 รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ 2.76 3.53 0.76

7 ความมีระเบียบวินัย 2.94 3.59 0.65

8 ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2.94 3.59 0.65

9 บุคลิกภาพ 3.18 3.59 0.41

10 ความกระตือรือร้น 3.18 3.82 0.65

11 ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 3.24 3.59 0.35

12 การท�างานเป็นทีม 3.29 3.71 0.41

13 รายงาน ตดิต่อ ปรกึษากับอาจารย์ หวัหน้างาน หรอืเพือ่นร่วมงาน 3.35 3.53 0.18

ค่�เฉลีย่ 2.92 3.46 0.54

ต�ร�งที่ 4 : ก�รประเมินตนเองของนักศึกษ�ก่อนและหลังก�รฝึกง�น 

*ความเข้มของสีแสดงระดับความรุนแรงของปัญหา

คว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รและแก้ไขปัญห�
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ในการจัดการและแก้ไขปัญหา ความสามารถในการ

สื่อสารกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความกระตือรือร้น 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 4 )

 หากเปรียบเทียบคะแนนประเมินทักษะการท�างาน

ก่อนฝึกงานและหลงัฝึกงาน จะเหน็ว่าก่อนฝึกงาน หวัข้อ

ทักษะที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (2.92) คือล�าดับที่ 1-6 ซึ่งจัด

อยู่ในระดับพอใช้ ไม่ถึงดี ใน 6 หัวข้อนี้ มี 4 หัวข้อที่แม้

ฝึกงานแล้วนักศึกษาก็ยังให้คะแนนประเมินต�่ากว่าค่า

เฉลี่ย (3.46) คือ หัวข้อที่ 1-4 หัวข้อที่นักศึกษาฝึกงาน

ประเมินตนเองต�่าทั้งก่อนฝึกงานและหลังฝึกงาน คือ 

ความสามารถทางด้าน IT ความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาญี่ปุ่น และความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ทั้ง 3 หัวข้อมีคะแนนประเมินค่อน

ข้างต�่าแต่แรก คะแนนพัฒนาการจึงไม่สูงนักเม่ือเทียบ

กับหัวข้ออื่น ๆ   ประกอบกับบางหัวข้อไม่อยู่ในขอบข่าย

งาน เช่น ความสามารถทางด้าน IT จึงท�าให้นักศึกษา

ประเมินตนเองหลังฝ ึกงานต�่าที่สุด และมีคะแนน

พัฒนาการเพียงแค่ 0.29 

  ผลจากแบบสอบถามนีช่้วยยนืยนัข้อสังเกตจากข้อ 

6.1.3 ว่าทักษะด้าน IT เป็นทักษะที่ไม่ได้รับการพัฒนา

จากการฝึกงาน เนื่องจากงานที่นักศึกษาฝึกไม่ได้

เกี่ยวข้องกับ IT โดยตรง และที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเป็น

ทักษะที่นักศึกษาขาดก่อนที่จะฝึกงานอีกด้วย และ

นอกจากทักษะทางด้าน IT ทักษะที่สาขาวิชาควรเสริม

ความมั่นใจให้นักศึกษาหลังจบการฝึกงาน คือ ความรู้

ความสามารถด้านภาษาญีปุ่น่ ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน

ในการท�างาน เป็นต้น

 6.2 ปัญห�ในก�รฝึกง�นจ�กมุมมองของผู  ้

   ประกอบก�ร 

 จากแบบประเมินและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

สามารถสรุปปัญหาได้ตามตารางที่ 5 ช่อง “ผู้ประกอบ

การ (ระหว่างฝึก)” โดยภาพรวม ผู้ประกอบการให้

ลำ�ดับ ทักษะก�รทำ�ง�น
นักศึกษ� 
(ก่อนฝึก)

ผูป้ระกอบก�ร 
(ระหว่�งฝึก) 

นักศึกษ� 
(หลังฝึก)

1 ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2.94 3.47 3.59

2 ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 2.71 3.59 3.12

3 ความกระตือรือร้น 3.18 3.59 3.82

4 การท�างานเป็นทีม 3.29 3.59 3.71

5 ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 2.35 3.65 3.12

6 คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 2.53 3.65 3.29

7 ความสามารถทางด้าน IT 2.71 3.69 3.00

8 ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา 2.76 3.76 3.47

9 ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 3.24 3.76 3.59

10 มีระเบียบวินัย 2.94 3.82 3.59

11 บุคลิกภาพ 3.18 3.82 3.59

12 รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ 2.76 ไม่ประเมิน 3.53

13 รายงาน ตดิต่อ ปรกึษากับอาจารย์ หวัหน้างาน หรอืเพือ่นร่วมงาน 3.35 ไม่ประเมิน 3.53

ค่�เฉลีย่ 2.92 3.67 3.46

ต�ร�งที่ 5 : ต�ร�งเปรียบเทียบคะแนนประเมินของผู้ประกอบก�รและนักศึกษ� ก่อน-ระหว่�ง-หลัง ก�รฝึกง�น

*หัวข้อที่มีแถบสีเข้มแสดงหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยระดับความเข้มของสีแสดงระดับความรุนแรงของปัญหา
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คะแนนประเมินนักศึกษาฝึกงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ

หัวข้อ บุคลิกภาพ และระเบียบวินัย แต่ให้คะแนน

ประเมิน ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น ความรู้

ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่น ความกระตือรือร้น การ

ท�างานเป็นทีม ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน 

และคุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเองต�่า

กว่าค่าเฉลี่ย (3.67)

 การประเมินของผู้ประกอบการค่อนข้างสอดคล้อง

กับการประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนฝึกงาน ท่ีให้

คะแนนประเมิน ความรู้ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่น 

ความรู้และทักษะพื้นฐานในการท�างาน คุณสมบัติและ

ความสามารถโดยรวมของตนเอง ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ (2.92) 

แม้นักศึกษาฝึกงานจะให้คะแนนประเมินหัวข้อ ความ

สามารถในการสือ่สารกบัผูอ้ืน่สูงกว่าค่าเฉลีย่ แต่กส็งูกว่า

เพียงเล็กน้อย จึงยังถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาฝึกงานมี

ปัญหาทั้งจากมุมมองของผู้ประกอบการและนักศึกษา

ฝึกงานเอง 

 ส่วนหัวข้อ ความกระตือรือร้น และการท�างานเป็น

ทีม เป็นหัวข้อที่ผู้ประกอบการและนักศึกษาประเมินไม่

สอดคล้องกัน กล่าวคือ นักศึกษาฝึกงานให้คะแนน

ประเมินตนเองสูงกว่าค่าเฉล่ียทั้งก่อนฝึกงานและหลัง

ฝึกงาน แต่ผูป้ระกอบการกลบัประเมนิ 2 หวัข้อนีต้�า่กว่า

ค่าเฉลี่ย ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้นักศึกษามองว่าตนเองมี

ความกระตือรือร้น หรือสามารถท�างานเป็นทีมได้อย่าง

ดีแล้ว แต่ผู้ประกอบการก็มองว่า ยังไม่เพียงพอส�าหรับ

การท�างานจรงิ 2 หัวข้อนีจ้งึเป็นหวัข้อทีส่าขาวิชาควรย�า้

เตือนนักศึกษา ส่วนหัวข้อความสามารถด้าน IT นั้น ดัง

ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ขอบข่ายของงานทีฝึ่กในครัง้นีส่้วนใหญ่

ไม่ได้ใช้ความสามารถด้าน IT ผู้ประกอบการบางรายไม่

ประเมินในหัวข้อนี้ จึงท�าให้คะแนนประเมินจากผู ้

ประกอบการในหัวข้อนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 

 อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการได้ให้สมัภาษณ์เพิม่เตมิ

ว่า ก่อนมาฝึกงานนกัศกึษาและหลกัสตูรควรเตรยีมความ

พร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกงานโดยการฝึกทักษะต่าง ๆ 

ดังนี้ 1) การน�าเสนอด้วยโปรแกรม power point  (เน้น

การน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) 2) ภาษาอังกฤษ เพราะ

สถานประกอบการส่วนใหญ่สือ่สารกนัด้วยภาษาองักฤษ 

ทั้งภายในและนอกองค์กร 3) โปรแกรม Excel (ทั้งการ

ค�านวณ และการจัดการเอกสาร)  4) ทักษะการใช้ภาษา

ไทย ควรส่งเสรมิให้นกัศกึษาอ่านหนงัสอืภาษาไทย และ

ควรฝึกทักษะการฟังจับใจความ 5) ควรสอนความรู้พื้น

ฐาน ค�าศัพท์พื้นฐาน ศัพท์เฉพาะทางในโรงงาน เช่น ค�า

ศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ การขนส่ง ความ

ปลอดภัย Kaizen  5 ส เป็นต้น 6) ควรฝึกให้นักศึกษามี

มนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

เป็นต้น

  จะเห็นได้ว่า ปัญหาของนักศึกษาฝึกงานในสายตา

ของผูป้ระกอบการมคีวามสอดคล้องกบัปัญหาในมมุมอง

ของนักศึกษา กล่าวคือ ต่างมองว่า ทักษะในการสื่อสาร

กับผู้อื่นและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นทักษะนักศึกษา

ฝึกงานขาด ส่วน ความรู้และทกัษะพืน้ฐานในการท�างาน 

ความกระตือรือร้น การท�างานเป็นทีม เป็นปัญหาที่

นักศึกษาฝึกงานไม่ได้ตระหนักมากนัก แต่ผู้ประเมินให้

ความส�าคัญและประเมนิว่านกัศึกษายงัขาดทกัษะ สาขา

วิชาจึงควรเน้นย�้ากับนักศึกษา และจัดกิจกรรมที่เสริม

ทักษะเหล่านี้ให้นักศึกษาต่อไป 

7. บทสรุป

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ก่อนทีน่กัศึกษาจะฝึกงานนกัศึกษามคีวามกงัวลเกีย่วกบั

การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน รองลงมาคือ 

กระบวนการและระเบียบข้อบังคับในการศึกษาวิชา

ฝึกงาน มารยาททางธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการ

ท�างาน  

 เมือ่นกัศกึษาฝึกงาน ทัง้นกัศกึษาและผูป้ระกอบการ

ประเมินว่านักศึกษาฝึกงานยังคงขาดทักษะ ดังนี้  1) 

ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 2) ความรู้ความ

สามารถด้านภาษาญี่ปุ่น 3) ความกระตือรือร้น 4) การ
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ท�างานเป็นทมี 5) ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการท�างาน 

6) คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของตนเอง 7) 

ความสามารถทางด้าน IT 8) ความสามารถในการจดัการ

และแก้ไขปัญหา 9) ความรู้ทางธุรกิจ

 นอกจากนัน้ยงัพบว่า ทกัษะทีม่พีฒันาการน้อยและ

สาขาควรก�ากับติดตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้

ทางธุรกิจ 4) ความสามารถในการจัดการและแก้ไข

ปัญหา เป็นต้น 

 เพือ่แก้ไขปัญหาข้างต้น สาขาวชิาควรท�าความเข้าใจ

ปัญหาของนกัศกึษาและหลกัสตูร วางแผนเพิม่พนูทกัษะ

ทีค่วรได้รบัการพฒันาของนกัศกึษาอยูเ่สมอ ส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมของนักศึกษาให้นักศึกษาได้ร่วมวางแผนท�า

กิจกรรมเสริมทักษะ หรือออกแบบการเรียนการสอนที่

เสริมทกัษะทีต่นเองขาด นอกจากเตรยีมความพร้อมแล้ว 

ควรทวนก�ากับติดตามและเพิ่มเติมส่วนท่ีนักศึกษาไม่ได้

รบัการพฒันาระหว่างฝึกงาน เพือ่ให้นกัศึกษามทีกัษะใน

การท�างานทุกด้าน และมีความพร้อมที่จะออกไปสู่โลก

แห่งการท�างาน  

8. ปัญหาในการท�าวิจัย 

 การวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดบางประการได้แก่ การที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีจ�านวนน้อย (17 คน) และสถานประกอบการ

ไม่หลายหลายท�าให้ไม่สามารถน�าเสนอผลการวิจัยที่

ครอบคลุมประเด็นปัญหาและไม่อาจวิเคราะห์ไปถึง

ทักษะที่จ�าเป็นของแต่ละงาน การวิจัยต่อยอดจึงควรมุ่ง

ไปสูก่ารวจิยัในบรบิทอืน่ ๆ  เพือ่เป็นการต่อยอดงานวจิยั

และน�าข้อมูลมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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