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บทคัดย่อ

ในปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีคุณลักษณะและทักษะที่แตกต่างจากสังคมยุคก่อน การมีความรู้ทาง

วชิาการเพยีงอย่างเดยีวไม่อาจรบัประกนัความสําเรจ็ได้อกีต่อไป หลกัสตูรภาษาญีปุ่น่ มหาวทิยาลยั A ได้ตระหนกัถงึ

ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วดังกล่าว จึงได้นําวิชาฝึกงานเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพ และจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานให้นักศึกษา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการสํารวจคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของ 

ผู้ประกอบการ รวมถึงคุณลักษณะและทักษะที่นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนฝึกงาน เพื่อเสนอแนวทางการเตรยีม

ความพร้อมก่อนฝึกงานให้แก่หลักสูตร โดยใช้แบบสํารวจ แบบประเมิน และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือ 

ในการทาํวจิยั ผลการวจิยัพบว่า คณุลกัษณะและทักษะทีส่าํคญัในทศันะของผูป้ระกอบการ คือ 1) ความกระตอืรอืร้น 

ใฝ่รู้  2) ความรับผิดชอบ 3) บุคลิกภาพและการวางตัว 4) ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน 

5) ประสิทธิภาพในการทํางาน  6) ทักษะในการสื่อสาร  7) การทํางานเป็นทีม และเมื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาฝึกงานโดยใช้กรอบแนวคิด Importance-Performance Analysis : IPA แล้วพบว่าทักษะที่หลักสูตร

ภาษาญี่ปุ่นควรวางแผนพัฒนานักศึกษาอย่างเร่งด่วนคือ 1) ประสิทธิภาพในการทํางาน 2) ความถูกต้องแม่นยํา 

3) ทักษะทางภาษา 4) ทักษะในการทําความเข้าใจ จับประเด็น ทั้งนี้หลักสูตรภาษาญี่ปุ ่นควรแบ่งกิจกรรม 

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมบังคับ 2) กิจกรรมบังคับเลือก และ 

3) กิจกรรมเลือกเสรี โดยพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะทักษะ 

ที่นักศึกษายังคงทําได้ไม่ดีนักด้วยกิจกรรมบังคับและกิจกรรมบังคับเลือก และควรพัฒนาทักษะวิชาชีพพร้อมกับ 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรพัฒนาทักษะใด ด้วยกิจกรรมบังคับเลือกและเลือกเสรี 

วิธีนี้จะช่วยให้หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสามารถควบคุมคุณภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะสําคัญตรงตาม

ความต้องการของผูป้ระกอบการมากขึน้ และยงัช่วยให้นกัศึกษาสามารถพฒันาทกัษะทีต่นเองต้องการได้อย่างตรงจดุ 
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Abstract

Compared to those in previous generations, different sets of manpower skills are being sought 
after by today’s labor market. Academic excellence alone can no longer guarantee success. 
Recognizing such dynamism, the Japanese Section of ‘A’ University, therefore, initiated an internship 
program to help students develop life skills and career competencies and, through a certain set 
of organized activities, to prepare them for the internship per se. In a bid to propose suggested 
pre-internship student preparation guidelines to the Japanese Section, this study seeks to identify, 
from an entrepreneurial/corporate perspective, key threats and skills that need to be cultivated 
by students prior to their embarking on the internship; a survey questionnaire and in-depth 
interviews were employed as its research tools. The results revealed that the key threats and 
skills identified from an entrepreneurial/corporate perspective are: 1) eagerness to learn; 2) sense 
of responsibility; 3) mannerliness; 4) discipline and compliance to organizational rules; 5) work 
efficiency; 6) communication skills; and 7) teamwork spirit. Moreover, having employed the 
Importance-Performance Analysis (IPA) framework to analyze students’ internship performance, 
the study identified the following skills that should stay on top at the Japanese Section’s skill 
development agenda:1) work efficiency; 2) precision and accuracy; 3) language proficiency; and 
4) comprehension ability towards issue at hand. The Japanese Section’s skill development 
activities should be divided into three categories: 1) compulsory; 2) compulsory elective; and; 
3) free elective. Threats and skills that are deemed crucial from the entrepreneurial/corporate 
perspective and are yet to be acquired by students should be developed through compulsory 
and compulsory elective activities, whereas compulsory elective and free elective activities 
should be used as a way to nurture career skills and to include students in a decision-making process 
that determines skill items to be added to the skill development agenda. Such an approach is 
expected not only to help the Japanese Section align students’ skills in accordance with corporate 
requirements, but also to allow students to acquire a set of skills that meets their own expectations.

Identification of Crucial Pre-Internship Skills: A Case 

Study of Internship Program Involving University 

Students Majoring in Japanese Language
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1. บทนำา
โลกในปัจจบุนัมคีวามซับซ้อนและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ บคุลากรทีม่พีหทุกัษะ มคีวามสามารถในการทํางาน 

และมีทักษะทางอารมณ์กําลังเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาที่เน้นเพียงการเรียนในห้องเรียนหรือ 

ภาคทฤษฎีนัน้ไม่เพยีงพอต่อการพฒันาทกัษะทีจํ่าเป็นต่อการทํางานของบณัฑติ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมตระหนักในความจําเป็นดังกล่าว พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 จึงกําหนดให้สถาบัน

อดุมศกึษามหีน้าที่1 1) ให้ความรูท้างวชิาการ 2) ส่งเสรมิให้นกัศกึษามทีกัษะชีวติ 3) เสรมิสร้างทกัษะวชิาชพี เพือ่ให้

บัณฑิตเป็นบุคลากรท่ีตอบโจทย์สังคมและสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ หลายหลักสูตรจึงนําการฝึกงานหรอื

สหกิจศึกษาเข้ามาช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกัน นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา และภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพแล้ว หลักสูตร

ภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษาไทยหลายแห่งได้บรรจุวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาลงในหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ แต่งานวิจัยหลายช้ินชี้ให้เห็นว่านักศึกษาฝึกงานประสบปัญหาต่าง ๆ 

ทั้งก่อนและระหว่างฝึกงาน ศิริวรรณ (2018) กล่าวว่า ก่อนเริ่มฝึกงานนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาญี่ปุ่นมีความกังวล

เรือ่งการวางตวัและความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน กระบวนการและระเบยีบข้อบงัคับในการศึกษาวชิาฝึกงาน มารยาท 

ทางธรุกจิ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการทํางาน วราลแีละธนภสั (2020) ระบวุ่า นกัศกึษาฝึกงานสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากในช้ันเรียนเพื่อการส่ือสารทั่วไปได้ แต่กลับประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น 

เมือ่อยูใ่นสถานการณ์การทํางานทีซั่บซ้อน ธวชั (2021) รายงานว่า นกัศกึษาสาขาญีปุ่น่ธรุกจิทีไ่ปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น

มปัีญหาเรือ่งความรูส้กึไม่ดกัีบเพือ่นร่วมงาน ไม่สามารถส่ือสารภาษาญีปุ่น่ได้ด ีจดจาํส่ิงของหรอืวธิกีารทาํงานบางอย่าง 

ไม่ค่อยได้ และไม่สามารถปรบัตวัได้ในช่วงแรก จากปัญหาและอปุสรรคดงักล่าวจึงมเีสยีงเรยีกร้องจากทัง้นักศกึษาและ

ผูป้ระกอบการให้หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที่จําเป็นให้นักศึกษาก่อนฝึกงาน (ศิริวรรณ, 2018) 

หลักสูตรเองตระหนักดีว่า การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานเป็นส่ิงจําเป็น มีส่วนช่วยลดความกังวลของ

นกัศกึษา และเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงาน (ภทัทยิา, 2018) (ศริิวรรณ, 2018) แต่ภายใต้เวลาและงบประมาณอนัจํากดั 

และในบรบิททีท่กุฝ่ายต่างมคีวามต้องการทีห่ลากหลาย หลกัสตูรจําเป็นต้องจดัลําดบัความสําคญั โดยคํานงึถึงความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้น โจทย์ที่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจําเป็นต้องหาคําตอบคือ ทักษะใดกันแน่

ที่จําเป็นในทัศนะของผู้ประกอบการ ทักษะใดที่นักศึกษาควรเรียนรู้ก่อนฝึกงาน และการเตรียมความพร้อมรูปแบบ

ใดที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกฝ่าย 

งานวจัิยชิน้นีม้จุีดประสงค์เพือ่ค้นหาคาํตอบดงักล่าว โดยหวงัว่า ผลการวจิยัจะช่วยให้หลกัสตูรเอกภาษาญีปุ่่น

ทีม่วีชิาฝึกงานหรอืสหกจิศกึษาสามารถวางแผนเตรยีมความพร้อมนกัศึกษาฝึกงานอย่างมทีศิทางและมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาตนเองทั้งก่อนและหลังฝึกงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

1 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่

 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ในระดับโลกได้

 2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จําเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
 สามารถ ปรบัเปลีย่นตนเองเพือ่รองรบัสังคมโลกทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคต มีความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิร่วมกันแก้ปัญหาสงัคม และสามารถ 
 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 3)  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล
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2. วิธีวิจัย
2.1 ขั้นตอนการดำาเนินการ

การวิจัยชิ้นนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1  การสํารวจ ก. คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการ และ ข. คุณลักษณะและ

ทักษะที่นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนการฝึกงาน 

การสํารวจ ก. คุณลักษณะและทักษะท่ีสําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการ เป็นการสํารวจข้อมูลของ 

ผู้ประกอบการจํานวน 28 แห่งท่ีรับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเข้าฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน 

ปีการศกึษา 2563 ซ่ึงในบทความนีจ้ะเรียกว่า “มหาวทิยาลัย A” คิดเป็นร้อยละ 90.32 ของสถานประกอบการท้ังหมด 

และแบ่งสถานประกอบการตามประเภทงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ล่าม 2) งานสํานักงานและประสานงาน 

3) แปลและงานบรรณาธิการ   

การสํารวจ ข. คุณลักษณะและทักษะท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนการฝึกงาน โดยวิเคราะห์จากผล 

การประเมินการปฏิบัติงานที่ผู้ประกอบการจํานวน 28 แห่งข้างต้นประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน 

ทั้งนี้ผู้ได้รับการประเมินเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 จํานวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 87.50 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกลุ่มฝึกงานที่มีการประเมินภาษาญี่ปุ่น 35 คน และกลุ่มฝึกงาน

ที่ไม่มีการประเมินภาษาญี่ปุ่น 7 คน  

ทัง้นี ้ผูว้จิยักาํหนดให้ผูต้อบแบบสาํรวจ ก. และ ข. เป็นบคุคลเดยีวกนั โดยประเมนิการปฏบิตังิานของนกัศกึษา

พร้อมกับให้ค่าน้ําหนกัความสําคญัในแต่ละหวัข้อหลงันกัศกึษาปฏิบตังิานเสรจ็สิน้ ทัง้นีห้วัข้อการประเมนิมคํีาอธบิาย

ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นกํากับเพื่อให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจความหมายตรงกัน

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานของมหาวิทยาลัย A โดยเช่ือมโยงข้อมูล

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานกับข้อมูลในส่วนที่ 1 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน

ฝึกงาน และวางแผนพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลังฝึกงานต่อไป

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ แบบประเมิน แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น 

เครื่องมือในการทําวิจัย 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์หาคุณลักษณะและทักษะท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนฝึกงาน ผู้วิจัยได้นํากรอบ

แนวคิดของ Martilla & James, 1977 (อ้างถึงใน พชรพล, 2014) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสําคัญกับผลที่ได้ 

( Importance-Performance Analysis : IPA ) นิยมใช้วิเคราะห์คุณลักษณะของสินค้าและบริการ โดยผลลัพธ ์

ของการวิเคราะห์ IPA จะช่วยในการวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เจ้าของกิจการจะสามารถ

จดัลาํดบัความสาํคญัของหวัข้อทีต้่องได้รบัการพฒันาก่อน และไม่ใช้เวลามากเกนิไปกบัหวัข้อทีไ่ม่สาํคญั ซึง่คณุสมบตัิ

ดังกล่าวนํามาปรับใช้กับการวิเคราะห์ลําดับความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ 

ผลลัพธ์จะอยู่ในรูปแบบกราฟสองมิติ แสดงค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
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คะแนนเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงาน

ความสําคัญ

คะแนนเฉลี่ยความสําคัญ

A.Concentrate Here

(ต้องพัฒนาโดยด่วน)

ความสําคัญ: สูง

ความพึงพอใจ: ตำ่า

สูง

ตํ่า สูง

ความสําคัญ: สูง

ความพึงพอใจ: สูง

ความสําคัญ: ตำ่า

ความพึงพอใจ: ตำ่า

ความสําคัญ: ตำ่า

ความพึงพอใจ: สูง

C.Low Priority

(พัฒนาเมื่อมีโอกาส)

B.Keep Up the Good Work

(จุดแข็งที่ควรรักษาต่อไป)

D.Possible Overkill

(สามารถลดความสำาคัญลงได้) 

ผลการปฏิบัติงาน (คะแนนประเมินการฝึกงาน) 

ภาพที่ 1 Importance-Performance Grid

ภาพท่ี 1 ดัดแปลงจาก Martilla & James, 1977 (อ้างถึงใน พชรพล, 2014) เดิมทีเป็นกราฟแสดง

ระดับความคาดหวังและการประเมินผลความพึงพอใจของสินค้าและบริการ แต่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลง 

ระดับความคาดหวังของลูกค้าเป็นความสําคัญของคุณลักษณะและทักษะในทัศนะของผู ้ประกอบการ ส่วน 

ความพึงพอใจในสินค้าและบริการเปลี่ยนเป็นผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานด้านต่าง ๆ โดยผลลัพธ์ที่ได ้

จะแบ่งเป็น 4 Quadrant แต่ละ Quadrant มีความหมายดังนี้

Quadrant A หรอื Concentrate here คอืส่วนทีม่คีวามสาํคญัแต่ยงัไม่สร้างความพงึพอใจเท่าทีค่วร จงึต้อง

เร่งพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ

Quadrant B หรอื Keep up the Good work คือส่วนทีผู้่ประกอบการให้ความสําคัญ และนกัศึกษาสามารถ

สร้างความพงึพอใจให้กบัผูป้ระกอบการได้ดี ซึง่ถอืเป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขนัของหลักสูตร เนือ่งจากคุณลักษณะ

และทักษะที่อยู่ในช่องนี้นักศึกษาทําได้ดีอยู่แล้ว จึงควรแค่รักษาคุณลักษณะและทักษะนี้ไว้ให้ได้ต่อไป 

Quadrant C หรอื Low Priority คอืส่วนทีส่ร้างความพงึพอใจได้ระดบัตํา่ แต่ไม่จําเป็นต้องให้ความสําคญั 

เนือ่งจากผูป้ระกอบการไม่ได้ให้ความสาํคญัหรอืใส่ใจในส่วนนี ้และถงึจะปรบัปรงุคุณลกัษณะเหล่านัน้ให้ดขีึน้ ก็ไม่มผีล

ต่อผู้ประกอบการมากนัก จึงไม่จําเป็นต้องปรับปรุงทันที 

Quadrant D หรือ Possible Overkill คือส่วนที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญน้อย แต่นักศึกษาสามารถ

สร้างความพึงพอใจได้สูง คุณลักษณะในช่องน้ีเป็นคุณลักษณะและทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่มี

มากเกนิกว่าความต้องการของผูป้ระกอบการ หลกัสตูรควรลดความสาํคญัลง เพราะผูป้ระกอบการไม่ได้ให้ความสาํคญั

มากนัก และควรปรับปรุงในส่วนอื่นแทน 
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสํารวจคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เข้าฝึกงาน 

2. เพื่อสํารวจคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนการฝึกงาน

3. เพื่อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานให้แก่หลักสูตร

4. ทบทวนวรรณกรรม 
4.1  ทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน 

โลกในปัจจุบันต้องการบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากสังคมยุคก่อน การมีความรู้ทางวิชาการเพียง

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แนวคิดเรื่องทักษะชีวิตและอาชีพจึงถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงทั้งในโลก 

แห่งการศึกษาและโลกแห่งการทํางาน  

4.1.1 ทักษะพื้นฐานในการทํางาน (Shakaijinkisoryoku)

ทกัษะพ้ืนฐานในการทาํงาน คอืแนวคิดในการสร้างทรพัยากรบคุคลสายพนัธุใ์หม่ของประเทศญ่ีปุน่ เกิดขึน้เพือ่

รองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยระบุว่าบุคลากรควรมี “ความสามารถในการคิด” “กล้าลงมือทํา” 

และ “สามารถทํางานเป็นทีม” เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการทํางาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานร่วมกับผู้คน 

ที่มีความหลากหลาย  กระทรวงเศรษฐกิจฯ ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว และกําหนด 

ให้สถานประกอบการ เยาวชน สถานศึกษายึดถือแนวคิดนี้เป็นเป้าหมายในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศ

4.1.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)2    

ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 (21st Century Skills) เป ็นคําท่ีเกิดจากการพัฒนากรอบแนวคิด 

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (21st Century  Learning Framework) (กมลรตัน์และจรสัศร,ี 2016) เป็นกรอบแนวคดิ

ที่จะช่วยสร้างความสําเร็จให้ผู้เรียนท้ังด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้สาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ

ด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” เป็นทักษะที่ครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ 

ต้องให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรูด้้วยตนเอง โดยครจูะออกแบบการเรยีนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช และอํานวยความสะดวก 

ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning)  (ศิริวรรณและทัศนีย์, 2014)
 

4.1.3 Hard skill และ Soft skill 

ในการทํางานร่วมกันในสังคม จําเป็นต้องใช้ทักษะอยู่ 2 อย่างหลัก ๆ  ได้แก่ Hard skill และ Soft skill ซึ่ง 

Hard skill เป็นทักษะที่บุคคลใช้ในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามความมุ่งหมายขององค์กร (สาคร สุขศรีวงศ์, 2553 

อ้างใน บุษกร วัฒนบุตร, 2564) และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียน 

ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552 อ้างในบุษกร วัฒนบุตร, 2564) ส่วน Soft skill เป็นทักษะทางด้านอารมณ์

และทักษะสังคม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ทักษะการส่ือสาร การคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การทํางานเป็นทีม  เป็นต้น

2 
พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills เรียกย่อว่า P21)
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4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน 

前野 และคณะ (2013) ได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพื่อสํารวจคุณลักษณะของบุคลากรผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่น 

ทีเ่ป็นทีต้่องการของบรษัิทญีปุ่น่ในประเทศไทยพบว่า บคุลากรผูใ้ช้ภาษาญีปุ่่นทีเ่ป็นท่ีต้องการนัน้ จําเป็นต้องมสีิง่อืน่ ๆ 

ที่นอกเหนือจากความสามารถทางด้านภาษาญ่ีปุ่น น่ันคือ ความเข้าใจในองค์กร เข้าใจวิธีการทํางานของคนญี่ปุ่น 

ความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม ยอมรบัซึง่กันและกนั มคีวามยดืหยุน่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

นอกจากนัน้ยงัเสนอแนะให้สถานศกึษาเน้นย้ําให้บณัฑติปรับตวัเข้าหาองค์กร โดยเฉพาะในประเดน็ ความรบัผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ และการให้ความร่วมมือ การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีทักษะการสื่อสาร

ศิริวรรณ (2018) ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการฝึกงานและทักษะในการทํางานของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์คะแนนท่ีผู้ประกอบการประเมินการทํางานของนักศึกษาพบว่า ทักษะที่นักศึกษายงัขาด 

ได้แก่ ความสามารถในการสือ่สารกับผูอ้ืน่ ความรูค้วามสามารถด้านภาษาญีปุ่น่ ความกระตอืรอืร้น การทํางานเป็นทมี 

ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการทาํงาน และวเิคราะห์ทกัษะทีน่กัศึกษาฝึกงานมพีฒันาการน้อย จากการเปรยีบเทยีบ

คะแนนประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังฝึกงานพบว่า ทักษะที่สาขาวิชาควรกํากับติดตามหลังฝึกงาน 

ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ความสามารถทางด้าน IT ความรู้ทางธุรกิจ ความสามารถในการจัดการ

และแก้ไขปัญหา ซึ่งบางทักษะ เช่น ความสามารถทางด้าน IT ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการฝึกงานบางประเภท ทําให้

นักศึกษาไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะดังกล่าวระหว่างฝึกงานทั้งที่เป็นทักษะที่จําเป็น 

วราลแีละธนภสั (2020) ได้เกบ็ข้อมูลของนกัศึกษาฝึกงานเอกวชิาภาษาญีปุ่น่เพือ่วเิคราะห์ปัญหาด้านการใช้

ภาษาญีปุ่น่ทีพ่บในการฝึกงานพบว่า ด้านทกัษะภาษาญีปุ่น่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการใช้คาํศัพท์ 

และการฟังภาษาถิ่น นอกจากนั้น ยังพบว่า นักศึกษามีปัญหาการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์การทํางานที่ซับซ้อน 

ซึง่น่าจะมสีาเหตมุาจากข้อจํากัดของการเรยีนการสอนภายในชัน้เรยีนทีไ่ม่สามารถครอบคลมุเน้ือหาเชงิธรุกิจได้อย่าง

เพียงพอ

ธวัช (2021) ได้วิเคราะห์ประเมินผลการดําเนินโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นของสาขาวิชา

ภาษาญีปุ่น่ธรุกิจพบว่า การส่งนกัศกึษาไปฝึกงานในประเทศญีปุ่น่เป็นโครงการทีต่รงตามความต้องการของนกัศึกษา 

นักศึกษาทุกคนพึงพอใจท่ีได้รับคําแนะนําจากคนในท่ีทํางาน และชอบท่ีได้ทําส่ิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างไร

ก็ตาม ด้านทักษะในการทํางาน นักศึกษายังคงขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการปรับตัว และจําเป็น

ต้องพัฒนาทักษะดังกล่าวก่อนไปฝึกงาน

จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา งานวิจัยส่วนใหญ่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่มุ่งศึกษา

คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นเข้าฝึกงาน และยังไม่มี 

การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบการกับข้อมูลของนักศึกษา การเข้าใจความเชื่อมโยงดงักล่าวจะเป็นกญุแจสาํคัญ

ที่จะช่วยให้หลักสูตรสามารถวางแผนพัฒนาทักษะนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ภาพรวมของวิชาฝึกงาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย A 
5.1 ข้อมูลพื้นฐานวิชาฝึกงาน

วิชาฝึกงานในหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย A มีสถานะเป็นวิชาบังคับเลือก มีจุดประสงค์ เพือ่ให้

นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เพิ่มเติมทักษะชีวิต และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง พร้อมที่จะออกไป 

ประกอบอาชีพทันทีที่จบการศึกษา โดยกําหนดให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 130 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 

ได้รับผลการเรียนเป็นเกรด ท้ังน้ี นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานระหว่าง แผน ก. ฝึกงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น แผน ข. 
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ฝึกงานทีเ่กีย่วข้องกบัประเทศญีปุ่น่หรอืงานทัว่ไป ซ่ึงการฝึกงานทัง้ 2 แผน ใช้วธิปีระเมนิเดียวกนั ต่างกนัทีผู่ป้ระกอบ

การแผน ก. ประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่น ส่วนผู้ประกอบการแผน ข.ไม่ประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่น 

ผู้ตอบแบบสํารวจเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 แผน ก. 35 คน 

แผน ข. 7 คน โดยทํางานเกีย่วข้องกบัประเทศญีปุ่น่ 6 คน และงานทัว่ไปไม่เกีย่วข้องกบัประเทศญีปุ่น่ 1 คน นักศึกษา

มีระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไม่ตํ่ากว่า N3 

ตารางที่ 1 ประเภทงานและรูปแบบการฝึกงาน

ประเภทงาน หน่วยงาน 
(แห่ง)

จำานวนนักศึกษา 
(คน) 

ฝึกออนไลน์ 
(คน)

ฝึกในสถานท่ี 
(คน)

ฝึกผสมผสาน 
(คน)

ล่าม 6 (21.43%) 8 (19.05%) 0 (0.00%) 7 (16.67%) 1 (2.38%)

งานสํานักงานแลประสานงาน 14 (50.00%) 17 (40.48%) 9 (21.42%) 4 (9.52%) 4 (9.52%)

แปลและงานบรรณาธิการ 8 (28.57%) 17 (40.48%) 6 (14.29%) 1 (2.38%) 10 (23.81%)

รวม 28 (100%) 42 (100%) 15 (35.71%) 12 (28.57%) 15 (35.71%)

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ได้แก่ สํานักพิมพ์ โรงงาน โรงพยาบาล บริษัทเอกชน หน่วยงาน

ของรัฐ เป็นต้น โดยแบ่งประเภทงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ล่าม 2) งานสํานักงานและประสานงาน 3) แปล

และงานบรรณาธกิาร  เนือ่งจากปีการศกึษา 2563 มสีถานการณ์โควดิ-19 รปูแบบการฝึกงานจงึมกีารปรบัให้เข้ากบั

สถานการณ์ แบ่งเป็น 3 รปูแบบ ได้แก่ ออนไลน์ ในสถานที ่และผสมผสาน มีนักศกึษาฝึกงานออนไลน์ 15 คน คดิเป็น

ร้อยละ 35.71 ฝึกงานในสถานที ่12 คน คดิเป็นร้อยละ 28.57 และฝึกงานแบบผสมผสาน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 35.71  

การประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืการประเมนิจากผูป้ระกอบการ และการประเมนิจากหลกัสตูร นอกจาก

นั้นยังกําหนดให้มีการนิเทศฝึกงานจากอาจารย์ในหลักสูตร 1 ครั้ง ระหว่างฝึกงาน 

ในส่วนแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาฝึกงาน ก่อนสร้างแบบประเมนิฯ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

ได้วเิคราะห์แบบประเมนิฯ ของผูเ้รยีนเอกวชิาภาษาญีปุ่น่ย้อนหลงั 3 ปี เปรยีบเทยีบแบบประเมนิฯ กบัแบบประเมนิฯ 

จากสถานบันอื่น พร้อมท้ังรวบรวมปัญหาของนักศึกษาฝึกงานและคําแนะนําจากผู้ประกอบการในอดีตมาปรบัปรงุ

หวัข้อการประเมนิ3 โดยพยายามให้ครอบคลมุหวัข้อ Soft skill และ Hard skill พร้อมให้ความสาํคญักับ “ทกัษะในการ

ทาํงาน” และ “ทกัษะในศตวรรษที2่1”  ซ่ึงถือเป็นทกัษะทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างแพร่หลายและหลกัสตูรใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดกจิกรรมเพือ่บ่มเพาะนกัศกึษามาโดยตลอด ทัง้นีแ้บบประเมนิฯ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

4 ระดบั ได้แก่ ต้องปรบัปรงุ (1 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ด ี(3 คะแนน) ดมีาก (4 คะแนน) โดยมหีัวข้อการประเมิน

ทั้งหมด 15 หัวข้อ ดังข้อมูลในตาราง 3

เมือ่จบการฝึกงานนกัศกึษาต้องเข้าร่วมงาน “แนะแนวและสรปุผลการฝึกงาน” ซึง่กําหนดให้นกัศกึษาฝึกงาน

แนะแนวการฝึกงานให้รุ ่นน้อง และในงานนี้หลักสูตรจะบรรยายสรุปผลการประเมินและคําแนะนําของ 

3 
ในการปรบัปรงุแบบประเมนิการปฏบิตังิานได้รบัคาํแนะนาํจากผูป้ระกอบการทีร่บันกัศกึษาฝึกงานปีการศกึษา 2560 และ 2561 หลายประการ เช่น แนะนาํให้แยกหวัข้อ “ทกัษะ
ทางภาษา” และ “ทักษะภาษาญ่ีปุ่น” ออกจากกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ่นอธิบายความหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจความหมายตรงกัน โดย “ทักษะ 
ทางภาษา” ใช้คําว่า “Language Proficiency (Thai/English/other………) (言語能力) ” ส่วน “ทกัษะภาษาญีปุ่น่” ใช้คําว่า “Japanese Language Proficiency (日本語能力) ” 
และคําที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น “ทักษะการสื่อสาร” ใช้คําว่า “Communication Skills (コミュニケーション能力) ”  
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ผู้ประกอบการให้นักศึกษาทุกชั้นปีฟัง ซึ่งการเข้าร่วมงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินวิชาฝึกงาน 

5.2  รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานถอืเป็นกิจกรรมสาํคัญทีจ่ะช่วยให้นกัศกึษาคลายความกังวล และออกสู่โลกของ

การทาํงานได้อย่างม่ันใจ นอกจากนัน้ ยงัมีผลต่อระดบัความพงึพอใจของผู้ประกอบการ (ภทัทิยา, 2018) (ศิรวิรรณ,2018) 

หลักสูตรจึงกําหนดให้นักศึกษาท่ีประสงค์ลงทะเบียนวิชาฝึกงานจําเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเตรียม 

ความพร้อมก่อนฝึกงาน โดยการอบรมถอืเป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิ การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กจิกรรม

บังคับ กิจกรรมบังคับเลือก และกิจกรรมเลือกเสรี และกําหนดขั้นตํ่าของชั่วโมงอบรมหรือจํานวนการฝึกอบรม 

นักศึกษามีระยะเวลาในการเก็บสะสมชั่วโมงอบรมก่อนเริ่มการฝึกงานประมาณ 4 เดือน การอบรมทั้งหมด

เป็นการอบรมออนไลน์ โดยกาํหนดให้นกัศกึษาสรปุเนือ้หา แสดงความคดิเหน็ และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกจิกรรม

ทุกครั้ง สําหรับกิจกรรมเลือกเสรี หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาขออนุมัติเข้าอบรมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจและ

เกี่ยวข้องกับงานของตน โดยต้องส่งรายละเอียดของงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาก่อนเข้าร่วม และ

กําหนดให้นักศึกษาส่งรายงานสรุปความเช่ือมโยงหรือประโยชน์ที่จะนําไปใช้ในสายงานหลังร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ 

กิจกรรมแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

ประเภทกิจกรรม ข้ันตำา่ เน้ือหา จำานวน
กิจกรรม

หมายเหตุ

1.กิจกรรมบังคับ 6 ชม. 
(3 กิจกรรม)

กระบวนการของรายวิชา 
เจตคติในการทํางาน 
วัฒนธรรมองค์กร กฎหมาย
แรงงาน ข้อควรระวัง 
มารยาททางธุรกิจ

3 กิจกรรม หลักสูตรคัดสรร

2.กิจกรรมบังคับเลือก* 2 กิจกรรม / 
4 ชม.

พื้นฐานในการทํางาน / 
ทักษะวิชาชีพ

10 กิจกรรม หลักสูตร/คณะฯคัดสรร 

3.กิจกรรมเลือกเสรี* 4 ชม. พื้นฐานในการทํางาน / 
ทักษะวิชาชีพ

14 กิจกรรม เลือกจากกิจกรรมบังคับ
เลือก/อบรมของหน่วยงาน
ภายนอกตามความสนใจ

*เนือ้หากจิกรรมบังคบัและบงัคบัเลอืกอ้างองิจากผลการวจิยัของ 前野 และคณะ (2013) และผลการวจิยัของศิรวิรรณ (2018)

5.2.1 กิจกรรมบังคับ

กิจกรรมบังคับคือกิจกรรมท่ีหลักสูตรพิจารณาแล้วว่า มีประโยชน์และนักศึกษาจําเป็นต้องรู้มีจุดประสงค ์

เพื่อช่วยลดความกังวลก่อนฝึกงานของนักศึกษา4 และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของนักศึกษา 

ฝึกงาน มีเจตคติที่ดีในการทํางาน เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้5 แบ่งการอบรม

4 
ในศิริวรรณ (2018) รายงานว่า ก่อนฝึกงานนักศึกษามีความกังวลในประเด็นต่าง ๆ  ก่อนฝึกงาน และต้องการให้มีการจัดอบรมก่อนฝึกงาน เช่น กระบวนการและระเบียบข้อบังคับ
ของวิชา การวางตัวและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน

5 
เนื้อหาการอบรมอ้างอิงจากผลการวิจัยของศิริวรรณ (2018) ที่ระบุว่า ทักษะที่นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ในขณะเป็นนักศึกษา 5 ลําดับแรกได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร
กบัผูอ้ืน่ 2) ความรูค้วามสามารถด้านภาษาญีปุ่น่ 3) ความกระตอืรอืร้น 4) การทํางานเป็นทมี 5) ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานในการทํางาน และผลการวจิยัของ 前野 และคณะ (2013) 
ที่ระบุว่า นอกเหนือจากความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น บุคลากรผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นที่ต้องการนั้น จําเป็นต้องมีความเข้าใจในองค์กร เข้าใจวิธีการทํางานของคนญี่ปุ่น 
ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ การให้ความร่วมมือ การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีทักษะการสื่อสาร
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6 
อ้างอิงจากผลการวิจัยของศิริวรรณ (2018) ที่ระบุว่าทักษะที่นักศึกษาฝึกงานมีพัฒนาการน้อยระหว่างฝึกงานและสาขาวิชาควรกํากับติดตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาญี่ปุ่น 2) ความสามารถทางด้าน IT 3) ความรู้ทางธุรกิจ

เป็น 3 ครั้ง ดังนี้ 

 1)  การแนะแนวรายวชิาจดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษาเข้าใจวตัถุประสงค์ของรายวชิา เกณฑ์การประเมนิ ขัน้ตอน

ในการดําเนินการด้านเอกสาร วิธีสะสมชั่วโมงอบรม และแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยจัดแนะแนวก่อนฝึกงานประมาณ 

4 เดือน 

 2) อบรมหวัข้อ “ความต้องการผูรู้้ภาษาญ่ีปุน่ของผู้ประกอบการในปัจจบัุนและอนาคต” โดยเชญิวทิยากร

ผูเ้ชีย่วชาญจากภาคเอกชนมาบรรยายเกีย่วกบัแนวโน้มอาชพีของนกัศกึษาเอกวชิาภาษาญีปุ่น่ เทคนคิในการสมัภาษณ์

งาน เจตคติที่ดีในการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร มารยาททางธุรกิจ การแต่งกาย เป็นต้น โดยจัดอบรมก่อนฝึกงาน

ประมาณ 4 เดือน 

 3) ปฐมนเิทศรายวชิา จดัข้ึนเพือ่เน้นย้ําถึงวตัถปุระสงค์รายวชิา และให้ข้อมลูทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการฝึกงาน

และการประเมนิ มเีนือ้หาเกีย่วกบัข้ันตอนกระบวนการในการฝึกงาน เกณฑ์การให้คะแนน หวัข้อการประเมนิ ช่องทาง

ที่อาจารย์ประจําวิชาใช้กํากับติดตาม ข้อควรระวังในการฝึกงาน หลักคิดในการทํางานของญี่ปุ่น กฎหมายพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการทํางาน ตัวอย่างผลประเมินการฝึกงานของรุ่นพี่ สรุปความคาดหวังและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ

แต่ละประเภทงานทีเ่คยรบันกัศึกษาของหลกัสตูรเข้าฝึกงาน ตวัอย่างคําตชิมและคําแนะนําจากผูป้ระกอบการในอดตี 

กิจกรรมนี้จัดก่อนฝึกงานประมาณ 2 สัปดาห์

5.2.2 กิจกรรมบังคับเลือก

หลกัสตูรหรือคณะฯ คดัสรรกจิกรรมบงัคบัเลอืก6 มาท้ังหมด 10 กจิกรรม โดยเชญิผู้มปีระสบการณ์การทํางาน

ในแต่ละสายอาชพี หรอืผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ  มาให้ความรูนั้กศกึษา เนือ้หาการอบรมเน้นพฒันาทกัษะ 2 ประเภท 

ได้แก่ 

 1) พัฒนาทักษะพื้นฐานในการทํางาน เช่น บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์งาน ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มารยาท

ทางธุรกจิ กฎหมายและภาษทีีเ่ก่ียวข้องกับการทาํงาน โปรแกรมคอมพวิเตอร์ พ้ืนฐานการทาํงานในสายราชการ/ธรุกิจ/

ล่าม/การแปล เป็นต้น 

 2) พัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น อบรมการแปลและการทํางานในสํานักพิมพ์ อบรมการเขียนบทความ 

อบรมการเขียนหนังสือราชการ อบรมการแปลและเทคโนโลยีการแปล เป็นต้น 

กิจกรรมบังคับเลือกเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรให้ความสําคัญกับความสนใจและความสามารถส่วนบุคคล 

ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง เลือกอบรมเฉพาะกิจกรรมที่คาดว่าจะช่วยพัฒนาทักษะที่ตนเอง 

ยังขาด โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพ ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ เนื่องจากหลักสูตรกําหนดให้นักศึกษา

ฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน แต่นักศึกษามักมีโอกาสเรียนวิชาหมวดวิชาชีพในชั้นปีที่ 4

5.2.3 กิจกรรมเลือกเสรี 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรให้ความสําคัญกับความสนใจของนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้เพิม่พนูทกัษะวชิาชพีทีต่นสนใจ โดยให้เลอืกจากกจิกรรมทีห่ลกัสูตรคัดสรร หรอืจากการอบรมออนไลน์ของหน่วย

งานภายนอกทีไ่ม่เสยีค่าใช้จ่าย กจิกรรมทีน่กัศกึษาเลอืกสรรมานําเสนอมีทัง้หมด 14 กจิกรรม เช่น Communication 
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business Japanese “การจัดการคลงัสนิค้า (Warehouse management)” การแปลวรรณกรรมญีปุ่น่ เทคโนโลยี

การแปล การเขียนบทความ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เป็นต้น 

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
6.1  คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการ

ผูว้จิยัได้สํารวจคณุลกัษณะและทกัษะทีสํ่าคญัในทัศนะของผู้ประกอบการทีร่บันกัศกึษาสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 

มหาวิทยาลัย A เข้าฝึกงาน โดยค่านํ้าหนักความสําคัญใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับ

ความสําคัญออกเป็น 4 ระดับ  ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) มาก (3 คะแนน) มากที่สุด (4 คะแนน) 

โดยสถานประกอบการจะถกูแยกออกเป็น 3 ประเภทงานได้แก่ 1) ล่าม 2) งานสํานกังานและประสานงาน 3) แปลและ

งานบรรณาธิการ 

ตารางที่ 3 ทักษะที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญแยกตามประเภทงาน

ลําดับ หัวข้อการประเมิน ล่าม
งานสํานักงาน

และ 
ประสานงาน

แปลและงาน
บรรณาธิการ ภาพรวม

1 วินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน 3.69 3.71 3.69 3.7

2 บุคลิกภาพ การวางตัว 3.75 3.64 3.75 3.71

3 ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ 3.94 3.75 3.94 3.88

4 ความรับผิดชอบ 3.81 3.86 3.81 3.83

5 ความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต 3.69 3.04 3.72 3.48

6 ทักษะการสื่อสาร 3.63 3.61 3.67 3.63

7 ทักษะในการทําความเข้าใจ จับประเด็น 3.75 3.39 3.78 3.64

8 การทํางานเป็นทีม 3.53 3.75 3.58 3.62

9 การตอบสนองต่อการสั่งการและประเด็นปัญหา 3.5 3.5 3.56 3.52

10 ความถูกต้อง แม่นยํา 3.88 3.36 3.89 3.71

11 ประสิทธิภาพในการทํางาน 3.75 3.64 3.78 3.72

12 ความสามารถทางด้าน IT 2.63 3.29 2.67 2.86

13 ความรู้ความเข้าใจในงาน 3.5 3.14 3.5 3.38

14 ทักษะทางภาษา 3.75 3.43 3.78 3.65

15 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3.81 2.64 3.39 3.28

** มีนักศึกษา 7 คน ฝึกงานที่ไม่มีการประเมินภาษาญี่ปุ่น   **ความเข้มของสีแสดงระดับความสําคัญ
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จากข้อมูลในตาราง 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ (3.88) 

มากที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ (3.83) ประสิทธิภาพในการทํางาน (3.72) บุคลิกภาพ การวางตัว (3.71) 

ความถูกต้องแม่นยํา (3.71) และความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน (3.7) ตามลําดับ 

ส่วนคุณลักษณะและทักษะท่ีผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสําคัญนักคือ ความสามารถทางด้าน IT (2.86) ส่วน 

ทักษะภาษาญี่ปุ่นได้คะแนน 3.28 ซึ่งแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (3.57) และสําคัญน้อยกว่า 

ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้  (3.88) หรือ ความรับผิดชอบ (3.83)  

จากการสํารวจทัศนะของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะและทักษะต่าง ๆ แยกตามประเภทงานพบว่า 

คณุลกัษณะและทกัษะทีล่่ามให้ความสําคญัทีส่ดุคอื ความกระตือรอืร้น ใฝ่รู ้(3.94) รองลงมาคอื ความถกูต้อง แม่นยํา 

(3.88) ความรับผิดชอบ (3.81) ทักษะภาษาญี่ปุ่น (3.81) ตามลําดับ ส่วนคุณลักษณะและทักษะที่ผู้ประกอบการ 

ไม่ได้ให้ความสําคัญมากนักได้แก่ ความสามารถทางด้าน IT (2.63) 

งานสํานักงานและประสานงานพบว่าคุณลักษณะและทักษะที่ผู ้ประกอบการให้ความสําคัญที่สุด คือ 

ความรบัผดิชอบ (3.86) รองลงมาคอืความกระตอืรอืร้น ใฝ่รู ้(3.75) และการทํางานเป็นทมี (3.75) ความมวีนิยั ปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหน่วยงาน (3.71) ตามลาํดบั ส่วนคณุลกัษณะและทักษะทีผู้่ประกอบการไม่ได้ให้ความสาํคญั

มากนักคือ ทักษะภาษาญี่ปุ่น (2.64)

สําหรับงานแปลและงานบรรณาธิการ ให้ความสําคัญกับ ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ (3.94) มากที่สุด รองลงมา

คือ ความถูกต้อง แม่นยํา (3.89) ความรับผิดชอบ (3.83) ทักษะในการทําความเข้าใจ จับประเด็น (3.78) ทักษะ 

ทางภาษา (3.78) ประสิทธิภาพในการทํางาน (3.78) ตามลําดับ ส่วนคุณลักษณะและทักษะที่ผู้ประกอบการไม่ได้ 

ให้ความสําคัญนักคือ ความสามารถทางด้าน IT (2.67) ส่วนทักษะภาษาญี่ปุ่นได้คะแนน 3.39 ซึ่งแม้จะอยู ่

ในระดับมาก แต่ก็ยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในประเภทงานเดียวกัน (3.63) และยังสําคัญน้อยกว่า ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้  

(3.94) ความถูกต้อง แม่นยํา (3.89) หรือความรับผิดชอบ (3.83)

6.1.1 คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการในภาพรวม 

ข้อมลูจากตาราง 3 แสดงให้เหน็ว่า ทกุประเภทงานให้ความสาํคญักบั Soft skill ของนกัศกึษามากกว่า Hard 

skill โดยเฉพาะ เจตคติในการทํางาน เช่น ความกระตือรือร้น ใฝ่รู ้ และความรับผิดชอบ ซึ่งทกุประเภทงานให้

ความสําคัญกับ 2 หัวข้อนี้เป็นอันดับต้น ๆ จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ผู้ประกอบการ A ให้เหตุผลสําหรับข้อสังเกต

ดังกล่าวว่า “เนื่องจากจุดประสงค์ในการรับนักศึกษาฝึกงาน คือเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสโลกของ

การท�างาน พี่เลี้ยงจึงให้ความส�าคัญกับความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ และการปรับตัวในที่ท�างาน” 

จากข้อมูลข้างต้น ยังพบข้อสังเกตอีกประการคือ แม้ในการวิจัยครั้งนี้จะมีนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์ 

ถึง 35.71% ซึ่งนักศึกษาฝึกงานจะไม่ได้ปรากฏตัวในที่ทํางาน แต่ผู้ประกอบการทุกประเภทงานก็ยังให้ความสําคัญ

กับ บุคลิกภาพ การวางตัว และความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็น

งานรูปแบบใด นกัศกึษาฝึกงานต้องระมดัระวังเรือ่งบุคลกิภาพ การวางตวั ความมวีนิยั และความปฏบัิตติามข้อบังคับ

ของหน่วยงาน 

นอกจากนัน้ พบว่า โดยภาพรวมประสิทธภิาพในการทํางานได้คะแนนความสําคญั 3.72 ความถกูต้องแม่นยํา

ได้คะแนน 3.71 ซึ่งจัดอยู่ในลําดับความสําคัญต้น ๆ และสูงกว่าค่าเฉลี่ย (3.57) แสดงให้เห็นว่า แม้เป็นการฝึกงาน

แต่ผูป้ระกอบการทกุประเภทงานคาดหวงัให้นกัศกึษาฝึกงานปฏิบตังิานอย่างเตม็ที ่และคาดหวงัให้ผลงานของนกัศึกษา

มคีณุภาพ จากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ ผูป้ระกอบการ B จากงานสาํนกังานและประสานงานระบวุ่า “ลูกค้าจ่ายเงิน 
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ให้บริษัทเป็นล้าน งานจึงไม่สามารถผิดพลาดได้ การพิมพ์ผิดแม้จะเล็กน้อยก็ท�าให้ลูกค้าเสียความรู้สึกและคิดว่า 

ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย”

ยังมีทักษะที่ผู้ประกอบการทุกประเภทงานให้ความสําคัญสูงรองลงมา ได้แก่ ทักษะการส่ือสาร (3.63) 

การทํางานเป็นทีม (3.62) ทั้งสองทักษะมีระดับคะแนนความสําคัญใกล้เคียงกัน จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

ผูป้ระกอบการ C จากงานสํานักงานและประสานงานระบุสาเหตุที่ให้คะแนนความสําคัญของสองทักษะใกล้เคียง 

กนัว่า “ทกัษะทัง้สองมคีวามเกีย่วข้องกัน เวลาประเมนิจงึพจิารณา 2 ข้อนีไ้ปพร้อมกนั และให้คะแนนอย่างสอดคล้อง

กนั คนท่ีสามารถสือ่สารได้ด ีกจ็ะช่วยให้ทมีทาํงานได้ดขึีน้ และคนทีท่าํงานเป็นทมีได้ด ีกม็กัจะมีทกัษะในการสือ่สาร

ด้วยเช่นกนั” ผูป้ระกอบการ B จากงานสาํนกังานและประสานงานระบวุ่า “คนทีม่ทีกัษะการส่ือสาร ไม่ใช่คนทีเ่ก่งภาษา

ญีปุ่น่ ไทย หรืออังกฤษ แต่คือคนที่เข้าใจสาร รู้ว่าสารหรือต้นฉบับต้องการสื่ออะไร และรู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรที่ท�าให้

ฝ่ายรับสารเข้าใจ ไม่ว่าจะท�าสไลด์ แปล ล่าม หรือพูดปกติ ขอเพียงเข้าใจหลักการนี้ ก็สามารถสื่อสารกับทีมได้ด”ี 

นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการ B ยงัระบอุกีด้วยว่า “นกัศกึษาฝึกงานท่ีได้รบัคะแนนความกระตอืรอืร้น ความรับ

ผิดชอบ และคะแนนทักษะการสื่อสารสูง คือผู ้ท่ีรู ้จัก Ho-Ren-So อย่างสม�่าเสมอ เช่น เช้าก่อนเริ่มงาน 

แจ้งหัวหน้างานและทีมว่าวันก่อนหน้าท�างานอะไรอยู่ วันน้ีมีแผนจะท�าอะไร ระหว่างวันรายงานว่าท�างานคืบหน้า 

ไปถึงไหน ปรึกษาเม่ือมีปัญหา และก่อนเลิกงาน มีการสรุปงานและแจ้งแผนงานของวันรุ่งขึ้น และสอบถามทีมว่า 

มีงานเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อท�างานที่ได้รับมอบหมายลุล่วงแล้ว”

6.1.2 คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการแยกตามประเภทงาน 

แม้ในภาพรวมผู้ประกอบการให้ความสําคัญทักษะ Soft skill มากกว่าทักษะการทํางานหรือ Hard skill 

แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว พบว่า Hard skill ยังคงเป็นทักษะที่สําคัญ แต่ผู้ประกอบการแต่ละประเภทงาน

ให้ความสําคัญกับ Hard skill แตกต่างกัน 

เมือ่พจิารณาคะแนนทกัษะภาษาญีปุ่น่ ทกัษะทางภาษา ความถกูต้องแม่นยาํจะพบว่า แต่ละงานให้ความสาํคัญ

แตกต่างกัน ล่าม และแปลและงานบรรณาธิการต่างให้ความสําคัญกับทักษะทางภาษา เมื่อพิจารณางานที่นักศึกษา

ได้รับมอบหมายพบว่า นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทั้งสองงานมอบหมายงานที่ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

อื่น ๆ ด้วย 

กล่าวคือ ล่ามได้รับมอบหมายให้ล่ามเป็นภาษาไทยจึงจําเป็นต้องมีทักษะในการใช้ภาษาไทยที่ดี เพื่อช่วยให้

สามารถล่ามเป็นภาษาไทยที่สละสลวยและเข้าใจง่าย งานแปลและงานบรรณาธิการก็เช่นกัน จําเป็นต้องใช้ทักษะ

ภาษาไทยในการอ่าน การเรียบเรียงบทแปลเป็นภาษาไทย และการตรวจพิสูจน์อักษร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพิ่มเติม ผู้ประกอบการ D ในประเภทงานแปลและการบรรณาธิการระบุว่า “งานบรรณาธิการจ�าเป็นต้องใช้ทักษะ

ภาษาไทยทีด่ ีนอกจากแปลแล้ว ต้องอ่านหนังสือและท�าสรปุหนงัสือเพือ่น�าเสนอทมี ต้องคดิค�าโปรย ต้องตรวจพสิจูน์

อักษร ดังนั้น อยากให้หลักสูตรปลูกฝังให้นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาไทย นักศึกษาจะได้อ่านหนังสือแตกเข้าใจ 

ความหมายระหว่างบรรทัด และนักศึกษาควรอบรมการเขียนภาษาไทยก่อนมาฝึกงาน”  

สาํหรบังานสาํนกังานและประสานงาน เมือ่เทยีบกบังานประเภทอืน่พบว่า ให้ความสําคญักบัทกัษะทางภาษา

ญี่ปุ่น และทักษะทางภาษาน้อยกว่างานอื่น ๆ เมื่อพิจารณาเนื้อหางานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายพบว่า นักศึกษา 

ได้รับมอบหมายงานหลากหลายกว่างานประเภทอื่น เช่น งานการตลาด งานลงข้อมูล งานเก็บข้อมูล ซึ่งอาจทําให้ 

ผู้ประกอบการเฉลี่ยความสําคัญไปที่ทักษะอื่น ๆ
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สําหรับทักษะภาษาญี่ปุ่น ล่ามให้ความสําคัญสูงถึง 3.81 คะแนน แต่แปลและงานบรรณาธิการกลับให้ความ

สําคัญ 3.39 คะแนน แม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็น้อยกว่าล่าม (-0.42) ซึ่งจุดนี้ตรงกับที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า 

งานแปลและงานบรรณาธกิาร มสีดัส่วนในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษค่อนข้างมาก น่ันอาจทําให้ความสําคัญของทกัษะ

ภาษาญี่ปุ่นลดลงไปเมื่อเทียบกับทักษะทางภาษา  

เมื่อพิจารณาความสามารถทางด้าน IT พบว่า แม้ในภาพรวมจะมีคะแนนความสําคัญตํ่าที่สุด (2.86) อย่างไร

กต็าม เมือ่พจิารณางานแต่ละประเภทพบว่า งานสํานกังานและประสานงานให้ความสําคัญกบัความสามารถทางด้าน 

IT ระดบัสงู (3.29) ซึง่สอดคล้องกบังานทีน่กัศกึษาได้รบัมอบหมาย เช่น การลงข้อมลู การจดัทําเอกสาร การทาํสไลด์ 

ซึง่ล้วนเป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เหตผุลดงักล่าวจงึมส่ีวนทําให้ความสามารถทางด้าน IT ยังเป็น

ทักษะ Hard skill ที่จําเป็นสําหรับงานสํานักงานและประสานงาน  

6.2  คุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนฝึกงาน

เพือ่ให้ทราบว่าคณุลกัษณะและทกัษะใดจําเป็นต้องเรยีนรูก่้อนฝึกงาน ผูว้จิยัวิเคราะห์ผลประเมนิการปฏบิตัิ

งานนักศึกษาฝึกงานเปรียบเทียบกับผลของแบบสํารวจความสําคัญของคุณลักษณะและทักษะสําคัญในทัศนะ 

ของผู้ประกอบการ โดยผู้ควบคุมการทํางานของนักศึกษาจะประเมินการทํางานของนักศึกษาและให้ค่าน้ําหนัก 

ความสําคัญของแต่ละหัวข้อไปพร้อมกัน กล่าวคือ ผู ้ให้ค่าน้ําหนักความสําคัญและผู้ประเมินการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาคือคนคนเดียวกัน ท้ังน้ีแบบประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ ต้องปรับปรุง (1 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ดี (3 คะแนน) ดีมาก (4 คะแนน) โดย 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานมีรายละเอียดดังตาราง 4 

ตารางที่ 4 ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน

ลําดับ หัวข้อการประเมิน ล่าม
งานสํานักงาน

และ 
ประสานงาน

แปลและงาน
บรรณาธิการ

ภาพรวม

1 วินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน 3.88 3.82 3.72 3.81

2 บุคลิกภาพ การวางตัว 3.5 3.65 3.56 3.57

3 ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ 3.75 3.59 3.67 3.67

4 ความรับผิดชอบ 3.88 3.88 3.78 3.85

5 ความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต 2.88 3.24 3.44 3.19

6 ทักษะการสื่อสาร 3.5 3.53 3.44 3.49

7 ทักษะในการทําความเข้าใจ จับประเด็น 3.5 3.53 3.28 3.44

8 การทํางานเป็นทีม 3.38 3.47 3.72 3.52

9 การตอบสนองต่อการสั่งการและประเด็นปัญหา 3.75 3.65 3.56 3.65

10 ความถูกต้อง แม่นยํา 3.38 3.47 3.11 3.32
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ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด Importance-Performance Analysis : IPA ของ (Martilla & James, 1977) 

มาวิเคราะห์ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานและความสําคัญของคุณลักษณะและทักษะ โดยผู้วิจัย 

จะนาํผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ IPA มาช่วยวเิคราะห์รปูแบบการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน และช่วยวางแผนกลยทุธ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เนื่องจากผลลัพธ์ IPA จะช่วยให้หลักสูตรสามารถจัดลําดับความสําคัญหัวข้อที่ต้องรับ

การพัฒนาก่อน และไม่ใช้เวลามากเกินไปกับหัวข้อที่ไม่สําคัญ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังแผนภูมิ 1

แผนภูมิ 1 ทักษะที่นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนฝึกงาน

ลําดับ หัวข้อการประเมิน ล่าม
งานสํานักงาน

และ 
ประสานงาน

แปลและงาน
บรรณาธิการ

ภาพรวม

11 ประสิทธิภาพในการทํางาน 3.38 3.47 3.39 3.41

12 ความสามารถทางด้าน IT 3.38 3.41 3 3.26

13 ความรู้ความเข้าใจในงาน 3.63 3.35 3.11 3.36

14 ทักษะทางภาษา 3.13 3.71 3.06 3.30

15 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3.38 3.12 3.13 3.21

** มีนักศึกษา 7 คน ฝึกงานที่ไม่มีการประเมินภาษาญี่ปุ่น   **ความเข้มของสีแสดงระดับความสําคัญของปัญหา
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ผลลัพธ์แบ่งเป็น 4 Quadrant แต่ละ Quadrant สามารถแปลความหมายดังนี้

Quadrant A หรือ Concentrate here หรือส่วนที่มีความสําคัญแต่ยังไม่สร้างความพึงพอใจเท่าที่ควร จึง

ต้องเร่งพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการ คุณลักษณะและ 

ทักษะที่อยู่ใน Quadrant น้ีได้แก่ 1) ประสิทธิภาพในการทํางาน 2) ความถูกต้องแม่นยํา 3) ทักษะทางภาษา 

4) ทักษะในการทําความเข้าใจ จับประเด็น 

Quadrant B หรือ Keep up the Good work หรือส่วนที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญและนักศึกษา 

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการได้ดี ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของหลักสูตร เนื่องจาก

คุณลักษณะและทักษะที่อยู่ในช่องนี้นักศึกษาทําได้ดีอยู่แล้ว จึงควรแค่รักษาคุณลักษณะนี้ไว้ให้ได้ต่อไป คุณลักษณะ

และทักษะที่อยู่ใน Quadrant นี้ได้แก่ 1) ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความมีวินัย ปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน 4) บุคลิกภาพ การวางตัว 5) ทักษะการสื่อสาร 6) การทํางานเป็นทีม 

Quadrant C หรือ Low Priority หรือส่วนที่สร้างความพึงพอใจได้ระดับตํ่า แต่ไม่จําเป็นต้องให้ 

ความสําคัญ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสําคัญหรือใส่ใจในส่วนนี้ และถึงจะปรับปรุงคุณลักษณะเหล่านั้น

ให้ดีขึ้น ก็ไม่มีผลต่อผู้ประกอบการมากนัก จึงไม่จําเป็นต้องปรับปรุงทันที คุณลักษณะและทักษะที่อยู่ใน Quadrant 

นี้ ได้แก่ 1) ความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต 2) ความรู้ความเข้าใจในงาน 3) ทักษะภาษาญี่ปุ่น 4) ความสามารถ

ทางด้าน IT 

Quadrant D หรือ Possible Overkill หรือส่วนท่ีผู้ประกอบการให้ความสําคัญน้อย แต่นักศึกษา 

สามารถสร้างความพงึพอใจได้สงู คณุลกัษณะในช่องนีเ้ป็นคณุสมบตัแิละทกัษะทีแ่สดงถึงความสามารถของนกัศกึษา

ที่มีมากเกินกว่าความต้องการของผู้ประกอบการ หลักสูตรควรลดความสําคัญลง เพราะผู้ประกอบการไม่ได้ให ้

ความสาํคญัมากนกั และควรปรบัปรงุส่วนอืน่แทน คณุลกัษณะและทกัษะทีอ่ยูใ่น Quadrant นีไ้ด้แก่ 1) การตอบสนอง

ต่อการสั่งการและประเด็นปัญหา 

ดังนั้นหลักสูตรจึงควรให้ความสําคัญกับทักษะใน Quadrant A หรือ Concentrate here และรักษา 

คุณภาพทักษะใน Quadrant B หรือ Keep up the Good work และเมื่อมีโอกาสค่อยพัฒนาทักษะใน Quadrant 

C หรือ Low Priority และอาจไม่จําเป็นต้องพัฒนาทักษะใน Quadrant D หรือ Possible Overkill เพิ่มเติมอีก

นั่นเอง 

6.3  การประเมินประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

ดงัทีก่ล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า หลกัสูตรได้แบ่งการจดักิจกรรมออกเป็น 3 รปูแบบ 1) กจิกรรมบงัคบั 2) กิจกรรม

บังคับเลือก 3) กิจกรรมเลือกเสรี  แต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์และมีเนื้อหากิจกรรมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ในการกําหนด

เนื้อหาของกิจกรรมหลักสูตรได้อ้างอิงผลการวิจัยของ 前野 และคณะ (2013) และศิริวรรณ (2018) โดยเน้นยํ้าให้

นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ Soft skill ที่จําเป็นด้วยกิจกรรมบังคับและกิจกรรมบังคับเลือก พัฒนาทักษะ

วิชาชีพหรือ Hard skill ด้วยกิจกรรมบังคับเลือก และกิจกรรมเลือกเสรี และเพื่อให้ทราบว่ารูปแบบการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวมีประสิทธิผลหรือไม่ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากตาราง 4 ตาราง 5 แผนภูมิ 1 และแบบประเมินรายวิชาฝึกงาน

มาวิเคราะห์ร่วมกันพบว่า มีสิ่งที่ควรคงไว้และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

6.3.1 รูปแบบที่ควรคงไว้

 1) ควรคงรูปแบบการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท จากผลคะแนนประเมินในตาราง 5 พบว่า ในภาพรวม
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นักศึกษาฝึกงานได้รับคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีทุกหัวข้อ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมที่แบ่งกิจกรรม

เป็น 3 ประเภท ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองครอบคลุมทุกทักษะ นอกจากน้ัน การจัดกิจกรรมบังคับ

และบังคับเลือกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการแต่นักศึกษายังขาด โดย 

อ้างอิงผลการวิจัยก่อนหน้าและผลการประเมินในอดีต จะช่วยให้หลักสูตรสามารถควบคุมคุณภาพของนักศึกษา 

ที่จะฝึกงานได้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ัน การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าตนเองควรจะพัฒนา 

ทกัษะใด ด้วยกจิกรรมบงัคบัเลอืกและเลอืกเสร ีช่วยให้นกัศกึษาได้สํารวจตนเอง และพฒันาทกัษะทีน่กัศกึษาต้องการ 

อย่างตรงจุด    

2) ควรคงเน้ือหาของกิจกรรมบังคับ เน่ืองจากเมื่อวิเคราะห์ความสําคัญของคุณลักษณะและทักษะกับผล 

การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแล้วพบว่า คุณลักษณะและทักษะที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญมาก และ

นักศึกษาได้รับผลประเมินดีมากคือเจตคติในการทํางาน หรือ soft skill สอดคล้องกับเนื้อหาในกิจกรรมบังคับและ

บังคับเลือกที่มุ่งอบรมเจตคติในการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร มารยาททางธุรกิจ หลักคิดในการทํางานแบบญี่ปุ่น 

เป็นต้น

นอกจากน้ี นักศึกษายังแสดงความเห็นเก่ียวกับกิจกรรมบังคับไว้ดังนี้ “ท�าให้มองเห็นทิศทางในการฝึกงาน

มากขึน้ว่าควรวางแผนล่วงหน้าในเรือ่งอะไรบ้าง และควรโฟกสัเรือ่งใดในการท�างาน รวมทัง้ท�าให้ย้อนกลบัมาพจิารณา

ถึงจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองว่าจะท�างานในทิศทางใดเม่ือต้องไปฝึกงาน นอกจากน้ีวิทยากรยังได้น�าความคิดเห็น 

ของคนนอกที่มีต่อนักศึกษาคณะ...มหาวิทยาลัย A มาให้อ่าน ท�าให้รู้ว่าคนนอกคิดยังไง และเราควรเตรียมตัวเพิ่ม

เติมทักษะใดบ้างเพื่อไม่ให้นายจ้างผิดหวังเม่ือเราไปฝึกงาน” และ “การอบรมครั้งน้ีพูดถึงมุมมองที่ภายนอก 

มีต่อเรา การเตรียมตัวด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพจะส่งผลให้เราสามารถแสดงออกได้อย่างถูกวิธีซึ่งการฝึกงาน

ในบริษัทย่อมหลีกเลี่ยงที่จะถูกคาดหวังให้แสดงออกทางความรู้และความคิดไม่ได้”

ความคิดเห็นข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าเจตคติในการทํางาน หรือ Soft skill เป็นทักษะที่ผู้สอนไม่อาจสอนได้ 

ไม่สามารถบ่มเพาะได้ด้วยการเรียนในชั้นเรียน และจําเป็นต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แต่การอบรมได้ช่วยให้

นักศึกษาตระหนักรู้ว่าคุณลักษณะและทักษะใดสําคัญ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาระมัดระวังตนเองมากยิ่งขึ้น 

3) ควรวางแผนพัฒนาทักษะโดยอ้างอิงตามผลการวิจัยและผลการประเมินในอดีต กล่าวคือ ในป ี

การศึกษา 2563 หลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาการอบรม โดยปูพื้นฐานให้นักศึกษาทุกคนด้วยการอบรมคุณลักษณะ

หรือทักษะที่จําเป็นตามผลการวิจัยของ 前野 และคณะ (2013) พร้อมอุดรูรั่วของนักศึกษาตามผลการวิจัยของ 

ศิริวรรณ (2018) ส่งผลให้หัวข้อท่ีเคยมีปัญหาในงานวิจัยของศิริวรรณ (2018) ได้แก่ 1) ความกระตือรือร้น ใฝ่รู ้

2) ทักษะการสื่อสาร 3) การทํางานเป็นทีม ได้รับการแก้ไข จนกลายเป็นจุดเด่นของนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากการ

ที่ทั้งสามห้วข้อมีระดับคะแนนอยู่ใน Quadrant B หรือ Keep up the Good work ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการ 

ให้ความสําคัญ และนักศึกษาสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการได้ดี

นอกจากการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแล้ว การเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นน้องเข้าร่วมงาน 

“แนะแนวและสรปุผลฝึกงาน” เพือ่รับฟังประสบการณ์ทาํงานและบรรยายสรปุจากหลักสูตรน่าจะมส่ีวนช่วยกระตุ้น

ให้นกัศกึษาทุกชัน้ปีตระหนกัรูถ้งึทศันะของผูป้ระกอบการ และเตรยีมตวัพฒันาทกัษะทีจํ่าเป็นแต่เนิน่ ๆ  ซึง่นกัศึกษา

กลุ่มตัวอย่างนี้ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในขณะที่อยู่ชั้นปีที่ 1 เช่นกัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หัวข้อที่เคยมีปัญหา

ในงานของศริวิรรณ ( 2018) กลับกลายเป็นจดุเด่นของนกัศกึษาฝึกงาน มหาวทิยาลยั A ปีการศกึษา 2563 ได้เพราะ

การศึกษางานในอดีตและการวางแผนเตรียมการนั่นเอง
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6.3.2 รูปแบบที่ควรปรับปรุง

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานยังมีจุดที่ควรแก้ไข ดังนี้ 

 1) ควรวางแผนพัฒนาทักษะที่อยู่ใน Quadrant A หรือ Concentrate here อย่างเร่งด่วน ได้แก่ 

1) ประสิทธิภาพในการทํางาน 2) ความถูกต้องแม่นยํา 3) ทักษะทางภาษา 4) ทักษะในการทําความเข้าใจ 

จับประเด็น เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญมาก แต่นักศึกษาทําได้ไม่ดีนัก และควรวางแผน 

ร่วมกับหลักสูตร เพื่อให้แต่ละรายวิชาช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะดังกล่าวตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และกระตุ้นเตือน

นักศึกษาให้ทราบถึงคุณลักษณะและทักษะสําคัญท่ีนักศึกษายังขาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง

ต่อไป

 2) ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกประเภทงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

รบัผดิชอบงานได้หลากหลายยิง่ข้ึน จากการสาํรวจพบว่า นอกจากงานล่าม แปลและบรรณาธกิาร และงานสาํนักงาน

และประสานงานแล้ว นักศึกษายังสนใจงานประเภทอื่น ๆ เช่น งานบริการ งานสอน เป็นต้น

 3) ควรเพิ่มเวลาในการสะสมชั่วโมงอบรม เนื่องจากระยะเวลา 4 เดือนก่อนฝึกอาจสั้นจนเกินไป 

และนักศึกษายังอยู่ในขั้นตอนสมัครฝึกงาน และรอการตอบรับ ทําให้ไม่สามารถฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่ และอาจ

อบรมวิชาชีพที่ไม่ตรงกับงานที่ตนเองได้รับการตอบรับฝึกงาน 

 4) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม แม้ว่าการอบรมออนไลน์จะช่วยให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ 

สะดวกขึน้ จํานวนคนเข้าร่วมมากขึน้ และนักศกึษามโีอกาสได้เรยีนรูท้กัษะท่ีหลากหลายมากขึน้จากบทเรยีนออนไลน์

ของหน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม ทักษะ Soft skill ยังจําเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ดังนั้น ควรจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการในสถานท่ีให้นักศึกษาฝึกงานได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

พัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน

7. บทสรุป
ในภาพรวม คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญในทัศนะของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เข้าฝึกงาน คอื Soft skill หรอื เจตคตใินการทาํงาน ได้แก่ 1) ความกระตอืรอืร้น ใฝ่รู ้ 2) ความรบัผดิชอบ บคุลกิภาพ

และการวางตวั 3) ความมวีนัิย ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ข้อบงัคับของหน่วยงาน 4) ประสทิธภิาพในการทาํงาน  5) ทกัษะ

ในการสื่อสาร  6) การทํางานเป็นทีม ซึ่งตรงกับข้อมูลการสํารวจของ 前野 และคณะ (2013) ที่กล่าวว่าสถาบัน 

การศกึษาควรให้ความสําคญักบัการให้บณัฑติปรับตวัเข้าหาองค์กร  โดยเฉพาะในประเดน็ ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ 

ความซื่อสัตย์ และ การให้ความร่วมมือ การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีทักษะการสื่อสาร 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการแต่ละประเภทงานให้ความสําคัญกับ Hard skill แตกต่างกัน งานล่ามให้ความ

สําคัญกับทักษะภาษาญี่ปุ่น และทักษะทางภาษา งานแปลและบรรณาธิการให้ความสําคัญกับทักษะทางภาษา ส่วน

งานสํานักงานและประสานงานให้ความสําคัญกับความสามารถด้าน IT มากกว่างานประเภทอื่น ๆ 

และเม่ือวิเคราะห์ความสําคัญในทัศนะของผู ้ประกอบการเปรียบเทียบกับผลประเมินการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาฝึกงานแล้วพบว่า หลักสูตรควรเร่งวางแผนพัฒนา 1) ประสิทธิภาพในการทํางาน 2) ความถูกต้อง 

แม่นยํา 3) ทักษะทางภาษา 4) ทักษะในการทําความเข้าใจ จับประเด็นอย่างเร่งด่วน และยังควรให้ความสําคัญ 

และรักษาระดับของ 1) ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ

ของหน่วยงาน 4) บุคลิกภาพ การวางตัว 5) ทักษะการสื่อสาร 6) การทํางานเป็นทีม ของนักศึกษาไว้ในระดับเดิม 
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และเมื่อมีโอกาสควรพัฒนา 1) ความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต 2) ความรู้ความเข้าใจในงาน 3) ทักษะภาษาญี่ปุ่น 

4) ความสามารถทางด้าน IT ส่วนทักษะการตอบสนองต่อการสั่งการและประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบันยังไม่จําเป็นต้อง

พัฒนา เนื่องจากนักศึกษาทําได้ดีมากกว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ 

นอกจากนัน้ยงัพบว่า รปูแบบการเตรยีมความพร้อมนกัศกึษาฝึกงานทีห่ลกัสูตรใช้อยูใ่นปัจจบุนัน่าจะส่งผลดี

กับการฝึกงานของนักศึกษา ดังนั้นจึงควรคงรูปแบบการจัดกิจกรรมบังคับ บังคับเลือก และเลือกเสรีไว้ อีกทั้งยังควร

วางแผนอบรมโดยอ้างองิข้อมลูงานวจิยัหรอืผลการฝึกงานในอดตี อย่างไรกต็ามควรเพิม่เตมิกจิกรรมฝึกทกัษะวชิาชพี

ให้มีความหลากหลายและควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft skill ของนักศึกษาให้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้ทําให้หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นที่มีวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาได้ทราบคุณลักษณะและ

ทกัษะทีส่าํคญัในทศันะของผูป้ระกอบการ ทว่ากลุม่ตวัอย่างของงานวจิยัเป็นผูป้ระกอบการทีร่บันกัศกึษาเข้าฝึกงาน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีบริบทและตัวแปรที่ต่างจากการฝึกงานในช่วงสถานการณ์ปกติ กล่าวคือ หลักสูตร

จําเป็นต้องยอมรับการฝึกงานรูปแบบออนไลน์ และผสมผสาน ซึ่งผู้ประกอบการอาจมีทัศนะต่อคุณลักษณะและ

ทกัษะแต่งต่างกนัไปขึน้อยูก่บัรปูแบบการฝึกงาน อย่างไรกต็าม นบัแต่นีไ้ป หลักสูตรหรอืสถาบนัการศึกษามแีนวโน้ม

ที่จะยอมรับการฝึกงานออนไลน์ หรือผสมผสานมากยิ่งขึ้น การศึกษาความแตกต่าง ข้อดีข้อเสีย หรือทัศนะของ 

ผู้ประกอบการที่ต่างกันไปตามรูปแบบการฝึกงาน น่าจะช่วยให้หลักสูตรและนักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือก 

รูปแบบการฝึกงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการศึกษาต่อยอดในประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

วิชาฝึกงานต่อไป
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