
 

 

 

 

 

รายงาน 

เร่ือง ประสบการณ์การมาศึกษาโครงการโอซาก้า ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 

จดัท าโดย 

นางสาว สดุารตัน์   สพานหล้า   รหสันักศึกษา    57131091-1 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3  คณะบริหารธรุกิจ 

สาขาการจดัการอตุสาหกรรม 

ภาคการเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2560  

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 



ค าน า 

 รายงานเล่มน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเผยแผ่ประสบการณ์ที่ไปโครงการโอซาก้า ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น เ ป็นระยะเวลา  45 วัน  จะประกอบไปด้วยประสบการณ์การเรียนภาษาที่                       

Setsunan University และการเรียนที่ Osaka Institute of Technology รวมไปถึงการไป  

ทศันศึกษาที่เมืองนารา และการเข้าไปศึกษาการท างานในโรงงาน Sumitomo steel & 

Nippon steel โดยหวงัว่ารายงานเล่มน้ีจะมปีระโยชน์ต่อผูท้ีไ่ดม้าดูเอศกึษาและน าไปปรบัใช้

ในชวีติประจ าวนัได ้หากผดิพลาดประการใดขออภยัไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 

ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเรียนการสอนท่ี Setsunan University 

 

การเรยีนที ่Setsunan University เป็นการเรยีนภาษาญีปุ่น่เบือ้งตน้ทีส่ามารถน าไปใช้

ในชวีติประจ าวนั โดยมอีาจารยผ์ูส้อนทัง้หมด 2 คน อาจารย ์Umeno และ อาจารย ์Fujiwara 

ซึ่งอาจารยท์ัง้สองท่านจะผลดักนัสอนพวกเรา ซึ่งคาบเรยีนจะเริม่เรยีนตอน 10.30 น. และ

เลกิเรยีนตอน 15.00 น. ในการเรยีนของที่น้ีจะมนีักศกึษาญี่ปุ่นมาเรยีนร่วมกบัพวกเราซึ่ง

นักศึกษาญี่ปุ่นก็จะคอยอธิบายและให้ความช่วยเหลอืเราอยู่ตลอด  และในคาบเรยีนจะมี

กจิกรรมทีท่ าร่วมกบันักศกึษาญี่ปุน่คอืการสนทนาตามบทเรยีนทีก่ าลงัเรยีนอยู ่เป็นกจิรรมที่

สนุกมากเพราะเราไดใ้ชภ้าษาญี่ปุน่ในการสื่อสารกบัเจา้ของภาษาและยงัไดฟ้งัส าเนียงจรงิๆ

จากเจ้าของภาษาอกีดว้ย และเป็นการฝึกฝนค าศพัท์ไปในตวั ซึ่งนอกจากนัน้ยงัได้รูจ้กักบั

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไต้หวนักบัจีนและพวกเรายงัได้มีโอกาสไปทศันศึกษา

ร่วมกันอีกด้วย การเรียนที่ Sensunan University สนุกมากเพราะได้ทัง้ความรู้ในด้าน

ภาษาญีปุ่น่ และยงัไดม้ติรภาพทีด่กีบัเพือ่นนกัศกึษาชาวต่างชาต ิ

 

 



ทศันศึกษาท่ีเมืองนารา 

พวกเราไดม้โีอกาสไปทศันศกึษากบัอาจารยท์ี ่Sensunan University และเพื่อนชาวไต้หวนั

กบัจนี ทีจ่งัหวดันารา ซึ่งเป็นเมอืงเลก็ๆ และเก่าแก่ของประเทศญีปุ่น่ โดยเดนิทางดว้ยรถไฟ

เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาท ีสถานทีแ่รกทีไ่ดไ้ปคอื พพิธิภณัฑข์องเมอืงนารา ซึง่ภายใน

จดัแสดงเกี่ยวกบัข้าวของเครื่องใช้และอาวุธที่ใช้ รวมถึงวถิีความเป็นอยู่ของคนสมยัก่อน 

และบรรยากาศภายนอกพิพิธภัณฑ์มีอากาศที่เย็นสบาย โดยลักษณะตัวอาคารของ

พพิธิภณัฑน์ัน่มกีารออกแบบใหม้ลีกัษณะเหมอืนยคุสมยัก่อนอกีดว้ย 

 

 

 

 

  

 

 



ทศันศึกษาโรงงานมุระซากิ 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากที่ไดไ้ปเยีย่มชมพพิธิภณัฑข์องเมอืงนาราแลว้ อาจารยไ์ดพ้าพวกเราไปโรงงานที่มี
ชื่อวา่ โรงงานมุระซาก ิเป็นโรงงานทีผ่ลติโชยุแบบโบราณ โดยมคีุณลุงซึง่เป็นเจา้ของโรงงาน
ไดพ้าพวกเราไปเดนิชมบรเิวณรอบโรงงาน โดยโรงงานเป็นโรงงานทีม่ขีนาดเลก็ คุณลุงได้
อธบิายขัน้ตอนการท าโชย ุโดยสว่นผสมการท าโชยจุะม ีขา้ว ถัว่เหลอืง เกลอื และน ้า  

 

 

 

 

 

ซึ่งจะน าส่วนผสมทัง้ 4 อย่างน้ีมาผสมกัน แล้วน าไปหมกัลงในถังไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็น              
เวลา 1 ปี เพือ่ใหโ้ชยมุคีุณภาพทีด่แีละรสชาตทิีเ่ขม้ขน้ จงึจะสามารถไปบรรจุขวดขายได้ 

 

 

 

 



การเข้าค่ายกบันักศึกษา Setsunan University 

เป็นค่ายที่นักศึกษาจาก Setsunan University ได้จดัท าขึน้ ซึ่งเป็นค่ายที่จดัเป็นระยะเวลา   
2 วนั 1 คนื ที่จงัหวดั เกยีวโต โดยเดนิทางจาก Setsunan University ไปถงึสถานที่จดัค่าย
เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง เดนิทางโดยรถบสัของทางมหาลยัซึ่งมสีตาฟนัง่กบัพวกเราและได้
ชวนพวกเราพูดคุยกนัท าให้บรรยากาศในรถคกึคกัเป็นอย่างมาก หลงัจากที่ถงึสถานที่จดั
ค่าย สถานทีค่ลา้ยกบัที่พกัตากอากาศ มตีน้ไมล้อ้มรอบ อากาศด ีและร่มรื่นอยา่งมาก กเ็ขา้
ไปในหอ้งโถงขนาดใหญ่ซึ่งในหอ้งโถงมนีักศึกษาชาวญี่ปุน่อยูม่ากกว่า 80% และมนีักศกึษา
แลกเปลี่ยนเพียงแค่ 10% ซึ่งในค่ายน้ีต้องมีการจัดกลุ่ม พวกเราได้ถูกจัดกลุ่มรวมกับ
นักศกึษาญี่ปุน่ ซึ่งเป็นผลท าใหพ้วกเราต้องกระจายกนัอยู่ในแต่ละกลุ่มเพื่อเล่นเกม ในช่วง
แรกรูส้กึอดึอดัมาก เพราะตอ้งแยกกบัเพื่อน แต่กม็บีางเกมทีเ่พื่อนไดม้าอยูก่ลุ่มเดยีวกบัเรา 
หลงัจากทีจ่ดักลุ่มเสรจ็กถ็งึเวลารบัประทานอาหารกลางวนั ซึ่งพวกเราไดร้บัประทานอาหาร
ร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น โดยก่อนจะรับประทานอาหารจะมีการพนมมือแล้วพูดค าว่า 
“ itadakimasu” และหลังจากที่ ร ับประทานอาหารเสร็จก็จะพนมมือแล้วพู ดค าว่ า 
“goshisosamadeshita” ในการรบัประทานอาหารพวกเราต้องทานอาหารใหห้มด เพราะถ้า
ทานอาหารไม่หมดสตาฟในค่ายกจ็ะต้องเป็นคนรบัผดิชอบโดยการทานอาหารใหห้มด และ
หลงัจากทานอาหารเสร็จก็ถงึเวลาที่จะเล่นเกมในแต่ละฐาน ซึ่งสตาฟจะอธบิายวธิกีารเล่น
เกมให้ฟงั ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราไม่สามารถแปลวธิกีารเล่นไดห้มด แต่สตาฟที่น้ีน่ารกัมาก 
เพราะจะคอยช่วยแปลเป็นภาษาองักฤษให้กบัพวกเราอยู่ตลอด และคอยถามพวกเราอยู่
ตลอดเลยว่าเขา้ใจวธิกีารเล่นไหม ถา้พวกเราตอบว่าไม่เขา้ใจ สตาฟกจ็ะคอยอธบิายใหพ้วก
เราฟงั  หลงัจากทีเ่ลน่เกมเสรจ็ สตาฟกจ็ดัการแบง่กลุ่มเพือ่ท าอาหารเยน็ ซึ่งอาหารทีต่อ้งท า
คอื แกงกะหรีเ่น้ือหม ูซึง่การท าอาหารในกลุม่จะแบง่กนัท าตามหน้าทีข่องตวัเอง โดยมสีตาฟ
คอยช่วยเหลือช่วยตลอด และเมื่อทานอาหารเสร็จก็รวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่เพื่อชม
คอนเสริต์เลก็ๆทีส่ตาฟไดจ้ดัท าขึน้ หลงัจากนัน้กม็กีจิกรรมรอบกองไฟ มกีารรอ้งเพลง เต้น 
ท ากจิกรรมร่วมกนัต่างๆ หลงัจากที่ท ากจิกรรมรอบกองไฟเสรจ็แลว้นัน้ สตาฟกพ็าพวกเรา
ไปที่ห้องพัก  เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึง  5 ทุ่ม  แล้วจึงแยกย้ายกันไปนอน            
กจิกรรมคา่ยวนัที ่2 ตื่น 6.30น. อาบน ้า แต่งตวัแลว้เกบ็ทีน่อน ท าความสะอาดหอ้งเสรจ็  กม็ี
กจิกรรมออกก าลงักายตอนเชา้ หลงัจากออกก าลงักายเสรจ็ก็เล่นเกมที่เหลอืจนครบ พอถงึ
เทีย่งกร็บัประทานอาหาร และมกีจิกรรมอ าลาชว่งทา้ย หลงัจากนัน้กม็กีารถ่ายรปูรว่มกนัและ



มกีารพดูคุยกนั แลกไลน์กนั โดยค่ายน้ีเป็นค่ายที่สนุกมากเพราะไดท้ัง้เพื่อนใหม่ๆมากมาย 
แล้วยงัได้ภาษาญี่ปุ่นเพิม่ขึ้นจากการที่ได้อยู่กลุ่มร่วมกบัคนญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นสิง่ที่ท้าทาย
มาก และสตาฟทีน้ี่น่ารกัมาก คอยช่วยเหลอืพวกเราอยูต่ลอดเวลา คุม้จรงิๆกบัการอยูค่่าย 2 
วนั 1 คนื ทีเ่กยีวโต 

 

 

 

 

 

 

 



การเรียนการสอนท่ีOIT (Osaka Institute of Technology) 

 
วนัน้ี เป็นวนัแรกที่เรยีนที่สถาบนั โอซาก้า อาจารย์มนิากาว่าเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเรา     
วนัแรกเริม่เรยีนวชิาโนซูคูร ิถึงแมว้่าจะเคยเรยีนมาบา้งแลว้ แต่เอกสารและการบรรยายก็   
เป็นภาษาญี่ปุน่ซึ่งคนัจเิยอะมากๆ ท าใหม้ปีญัหาในการแปลเอกสาร ซึง่ในวนัแรกอาจารยจ์ะ
สอนทฤษฎเีรื่อง Monodzukuri ในช่วงเชา้ และในช่วงบ่ายมกีจิกรรม Kaizen โดยอาจารยใ์ห้
พวกเราแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ 1 คนท าหน้าที่ต่อเลโก้ 1 คนท า
หน้าจบัเวลา อกี1 คนท าหน้าทีต่รวจสอบ ซึง่ในการท า Kaizen คอื อาจารยใ์หต้่อเลโกร้ถยนต์
พรอ้มจบัเวลา ซึง่ในรอบสองการต่อเลโกต้อ้งใชเ้วลาในการต่อใหน้้อยลง   

 

 

 

 

 

 

 



ในวนัที่สองของการเรยีนที่ OIT ได้มกีารเล่นเกม Management Game เป็นเกมที่พวกเรา
ตอ้งจบัคู่กบัเพื่อนแลว้สรา้งบรษิทัจ าลองขึน้มา จากนัน้ใหค้นหน่ึงเป็นประธาน ส่วนอกีคนท า
หน้าที่เป็นฝา่ยบญัช ีโดยในการเล่นแต่ละครัง้ตอ้งมกีารปิดงบบญัชหีลงัจากเล่นเสรจ็ทุกครัง้ 
ซึง่การปิดบญัชเีป็นสิง่ทีส่ าคญัมากเพราะเป็นการสรุปผลทุกอยา่งว่าสิง่ทีพ่วกเราไดท้ าไปนัน้
ขาดทุนหรือได้ก าไร และหลงัจากเล่นเกมน้ีท าให้วกเราได้รู้ว่าการท าธุรกิจนัน้ต้องรู้จ ัก
วางแผนก่อนทีจ่ะด าเนินธุรกจิ เพราะถา้ขาดการวางแผนกจ็ะท าใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโตไดย้าก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สปัดาหท์ี่สองในการเรยีนที ่OIT พวกเราไดเ้รยีนเรื่อง Line Balance (การท าสมดุลของสาย
งาน) และ กระบวนการคอขวด(Bottleneck process) ซึ่งทัง้สองเรื่องน้ีเป็นสิง่ทีส่ าคญัมากใน
สายการผลติ โดยเฉพาะสายการผลติทีม่กีารผลติแบบไม่ต่อเน่ือง ซึ่งอาจารยก์็มกีจิกรรมให้
พวกเราไดท้ า คอื โดยอาจารยไ์ดแ้บง่นกัเรยีนเป็น Work 4 คน จบัเวลา 4 คน ประธาน 1 คน 
และรอง ประธาน 1 คน ท าการประกอบรถยนต์เลโก้ ซึ่งในครัง้แรกใช้เวลาเกินกว่าที่         
ก าหนดและเกดิคอขวด(เกดิงานสะสม)เพราะ cycle สถานีงานหน่ึงใชเ้วลาเกนิ Take Time 
จงึมกีารปรบัเปลี่ยน จ านวนคนและสถานีงาน ซึ่งจะมกีารใชห้ลกั ECRS ในการปรบัปรุงอกี
ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาดงูานท่ีโรงงาน Sumitomo steel & Nippon steel  

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน Sumitomo steel & Nippon steel เป็นโรงงานที่ผลติสินค้าที่ท าจากเหล็กโดยผ่าน 
การหลอมและท าให้แขง็ตวัเพื่อให้ได้เหล็กที่มคีุณภาพ สนิค้าที่มชีื่อเสยีงของบรษิทัคอืล้อ
รถไฟ ชนิคนัเซนที่มคีวามคงทนแขง็แรงและโรงงาน Sumitomo steel & Nippon steel เป็น
โรงงานทีม่ขีนาดใหญ่และทีโ่ดดเด่นมากคอืคลงัสนิคา้ทีใ่ชจ้ดัเกบ็สนิคา้ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
แลว้วา่มคีุณภาพทีไ่ดม้าตรฐานจะถูกจดัวางไวบ้นคลงัสนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองโอซาก้า 
ปราสาทโอซากา้ (Osaka Jo) 

หลงัจากนัง่รถไฟไปจนถึงสถานี Osaka Business Park พวกเราก็ถึง ปราสาทโอซาก้ากนั
แลว้ แต่พวกเราตอ้งเดนิเขา้ไปอกีหน่อยถงึจะเป็นสว่นของปราสาทโอซากา้ ซึง่ในชว่งทีไ่ปยงั
มดีอกซากุระอยู ่ซึง่ในขณะทีเ่ดนิอยูส่องขา้งทางมดีอกซากุระเตม็ไปหมด สวยมากๆ   

 

หลงัจากเดนิมาเรื่อยๆจนถงึปราสาทโอซากา้  เป็นปราสาทที่มคีวามสวยงาม ขา้งในปราสาท
จะเป็นเหมอืนพพิธิภณัฑท์ีม่สีิง่ของเครื่องใช ้อาวุธทีใ่ช ้เสือ้เกราะทีใ่ชใ้นสมยัก่อน และพวก
เรากไ็ดข้ึน้ไปชัน้สงูสุดของปราสาทโอซากา้ซึง่บนนัน้เป็นจุดใหช้มววิ พอมองดูจากทีสู่งๆคอื 
วิวสวยมากจริงๆ ซึ่งก่อนจะเดินลงบนัไดจะมีจุดซื้อของฝากหรือของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
เยอะแยะ และหลังจากที่พวกเราได้เอกซื้อของที่ระลึกแล้ว พวกเราก็ได้ถ่ายรูปเก็บ
บรรยากาศสวยๆไวอ้กีมากมาย  

 

 

 

 

 

 



Namba –Shinsaibashi 

พดูถงึยา่นซื้อของ ย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆ ก็คอืย่าน นัมบะ-ชนิไซบาช ิซึ่งเป็นแหล่ง
Shopping ของชาวต่างชาติ อธเิช่น รา้นเครื่องส าอาง เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ อาหาร และ
อกีมากมาย อกีทัง้เป็นสิง่ทีไ่ม่ใชเ่รื่องยากเลยถา้เราจะหาคนไทยจากทีน่ี่เพราะตอนทีพ่วกเรา
ไปนัมบะพวกเรากเ็จอคนไทยเยอะมาก และนัมบะมอีกีหน่ึงจุดที่พวกเราพลาดไม่ไดค้อืป้าย  
กูลโิกะ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของที่น่ีซึ่งถ้าใครมาก็ตอ้งมาหยุดถ่ายรูปกบัป้าไฟแห่งน้ีพวกเราก็
ไมพ่ลาดทีจ่ะไปเกบ็รปูความประทบัใจ 

 

 

 

 



 

เตรยีมตวักลบัประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


