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ค าน า 

 
รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเสนอในรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ 2 
รหัสวิชา BUS-498 ภายในบอกถึงเร่ืองราวเก่ียวกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ีเมืองโอซาก้า 
ประเทศญ่ีปุ่น ว่าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างและได้ความรู้อะไร ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้าง 
มาอยู่เป็นเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันท่ี 15 /4/58 – 30/5/58 หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด 
ขออภัย ณ ที่นีด้้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นักเรียนแลกเปลี่ยน 
เล่าประสบการณ์ท่ีได้ไปแลกเปลี่ยนท่ีประเทศญี่ปุ่นโอซาก้า 
คนญี่ปุ่นมีนิสัยน่ารักมากมีน้ าใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเร่ิมตั้งแต่การไปถึงสนามบินของปร
ะเทศญี่ปุ่นมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมารับไปส่งถึงท่ีพักระหว่างการไปท่ีพักเราได้เห็น
สิ่งแปลกใหม่อย่างมากมายท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนอาจารย์ 
 

 
 
คนญี่ปุ่นก็ได้แนะน า สอนเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเราไม่เคยเห็นและไม่รู้จักมาก่อน พอไป 
ถึงท่ีพักก็มีลุงกับป้าท่ีคอยดูแลที่พักออกมาต้อนรับและคอยแนะน าสิ่งต่างๆ 
ลุงกับป้าใจดีมากสิ่งของบางอย่างท่ีเราไม่มีลุงกับป้าก็หาไม่ให้โดยท่ีเราไม่ต้องไปซื้อมาใ
หม่โดยเขามีห้องเก็บของท่ีนักศึกษาคนก่อนๆ 
ท่ีเคยมาพักนั้นเก็บไว้ไม่ได้เอากลับลุงกับป้าก็เปิดห้องให้ชม ในห้องนั้นมีท้ังหม้อ 
กระทะ ไม้แขวนเสื้อ ราวตากผ้า จาน ชาม ช้อน เป็นต้น 
เป็นสิ่งส าคัญอย่างมากท่ีต้องใช้ในการอยู่พักเพราะเป็นเวลานานถึง 45 
วันในการใช้ชีวิตอยู่ท่ีญี่ปุ่น 
 

 
 



 
จากนั้นก็มีอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยท่ีเราเรียนอีกคนพามาเดินดูการใช้ชีวิต 
ดูรา้นค้าของคนญี่ปุ่น และพาไปดูซุปเปอร์มาเก็ตท่ีเราต้องใช้ในการซื้อของ  
ซื้ออาหาร ผักต่างๆเพื่อมาซื้อของไปท าอาหารในทุกวัน 
การเดินทางของคนญี่ปุ่นส่วนมากเน้นการใช้จักรยานเป็นหลัก 
ถนนของญ่ีปุ่นสวยมากและแบ่งสัดส่วนได้ดีมาก เช่น 
เส้นทางเดินของคนกับเส้นทางจักรยานก็มีการแบ่งไว้อย่างชัดเจน 
และการข้ามถนนของคนญี่ปุ่นนั้นมีระเบียบมากเพราะท่ีแยกไฟแดงของญ่ีปุ่นจะมีไฟให้ 
กับคนข้ามถนน เพราะคนญี่ปุ่นให้เกียรติกับคนข้ามถนนมากจะไม่มีการบีบแตรไล่ 
จะมีการจอดรอเพื่อให้คนข้ามถนนเสร็จก่อนถึงรถจะไป 
จากนั้นก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในวันต่อไป 
ตอนเย็นอาจารย์ได้พาพวกเราไปดูมหาวิทยาลัยท่ีเราจะเรียนเขาได้มีห้องจัดงานเลี้ยงต้อน
รับนักศึกษาต่างชาติเอาไว้ ตอนแรกคิดว่าจะมีแค่นักเรียนไทย 
แต่ที่จริงแล้วมีหลายชาติมากมายท่ีได้เข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ มีท้ังจีน ฟินแลนด์ 
เกาหลี ไทย  
เป็นต้น 
 

 
 
ได้มีการเล้ียงต้อนรับ มีท้ังอาหารมากมาย และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การทักทายของแต่ละประเทศโดยการออกไปแนะน าตัวให้กับนักศึกษาชาติอื่นๆได้รู้จัก
และท าความรู้จักกันไว้ พองานเล้ียงจบอาจารย์ก็พาพวกเรามาส่งท่ีหอพัก 
โดยอาจารย์บอกว่าเป็นห่วงพวกเราไม่อยากให้กลับกันเอง  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
ถึงวันเรียนวันแรกท่ีมหาวิทยาลัย Setsunan University 
ก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมารับถึงหอพักโดยพาไปซื้อตั๋วรถไฟเพราะครั้งแรกพวกเรายังซื้อไม่เ
ป็น และไปซื้อตั๋วรถเมย์ เพื่อที่จะไปเรียนในทุกๆวัน 
โดยคิดค่าเฉลี่ยค่ารถในแต่ละวันไปกลับของการเรียนประมาณ 270 บาทต่อวัน 
และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที พอถึงมหาวิทยาลัยเพื่อนๆ 
ก็พาไปให้รู้จักกับอาจารย์ท่ีจะตอนพวกเรา มหาวิทยาลัย Setsunan 
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเราต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาเพื่อไปใช้ในการเรียน ของมหาวิทยาลัย 
Osaka Institute of Technology  

 

 
 
พอไปถึงห้องเรียนก็มีคนไทยท่ีไปด้วยกันท้ังหมด 8 คน 
และก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาช่วยในการสอนมานั่งเรียนด้วยเพื่อเราไม่เข้าใจอะไร เพื่อนๆ 
ชาวญี่ปุ่นก็จะมาคอยแนะน าสิ่งท่ีเรานั้นไม่เข้าใจ 



ก็ได้มีการแนะน าตัวของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีมาสอนพวกเรา 
อาจารย์ก็ได้บอกกฎกติกาในการท่ีจะเรียนอยู่ท่ีมหาลัยนี้ ว่าสิ่งไหนท าได้ 
สิ่งไหนไม่ควรท า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 
และก็เริ่มการสอนเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาต่างๆ 
 
 

 
 
จากนั้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
ไม่มีการเรียนการสอนก็ได้มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นท่ีมาคอยดูแลพวกเรา 
เราชวนเขาให้พาพวกเราไปเท่ียวดูสิ่งใหม่ๆท่ีเราไม่เคยเห็น 
เขาก็พาเราไปดูเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆที่ไม่เคยเห็น 
เขาพาไปท่ีสถานท่ีห้องเท่ียว นัมบะ เป็นสถานที่ขายของมากมายชื่อดังของย่าน Osaka 
มีท้ังเสื้อผ้า อาหาร เครื่องให้ไฟฟ้า เมืองสวยงามมากมาย เขาได้พาไปรับประทานราเม็ง 
เขาแนะน าวา่เป็นร้านอาหารชื่อดังของย่านนี้ 
 

 



 
มีราคาสูงหน่อย แต่ว่าคุ้มค่าเพราะมีรสชาติอร่อยมากไม่เคยทานมาก่อน 
แต่เราก็ได้เท่ียวกับเขาเพียงแปปเดียวเพราะชาวญี่ปุ่น 
อายุประมาณพวกเราเขาบอกว่าเขาต้องท างานพิเศษกันหมดแล้ว 
มีเวลาพามาเท่ียวได้แปปเดียวเขาก็ไปท างานต่อ เราจึงเดินเท่ียวกันต่อ 
 
 

 
 
จากนั้นวันต่อมา วันอาทิตย์เราก็ได้ไปชมปราสาท Osaka 
ท่ีมีชื่อเสียงอย่างมากของเมืองโอซาก้า ก็ได้เจอคนไทยท่ีมาเท่ียวมากมาย 
และเดินชมร้านขายของท่ีระลึก  
 
 
22/4/58 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการพานักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษา ท่ีต่างจังหวัด 
ท่ีเมืองยรูะ 
ก่อนไปเขาได้บอกให้นักเรียนเตรียมอาหารกล่องไปเพื่อรับประทานกับนักเรียนชั้นประ
ถมของโรงเรียนท่ีเมืองยูระ 
พวกเราตื่นเต้นมากเพราะต้องไปรับประทานอาหารกับนักเรียนโดยนักเรียนกลุ่มใหญ่ต่อ
พวกเราเพียงแค่คนเดียว เขาบอกเพื่อเป็นการฝึกภาษา 
 
 
 
 
 



 

 
 
ท่ีแรกท่ีเราไปคือบ้านเก่า 
ได้เขาไปชมบ้านเก่าของชาวญี่ปุ่นท่ีเป็นบ้านเก่าดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นท่ีเขาเก็บเอาไว้ให้ 
นักท่องเท่ียวชมโดยไม่คิดค่าเข้า เจ้าของบ้านใจดีมากมีการต้อนรับเป็นอย่างดี 
และแนะน าประวัติความเป็นมาของบ้านนี้ 
พวกเราตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยมาบ้านเก่าจริงๆท่ีไม่มีการปรับแต่งเพื่อให้ใหม่แต่เป็นบ้า
นท่ีเก่าเก็บไว้ได้อย่างสวยงาม 
 

 
 
จากนั้น กลางวันก็ได้เข้าไปท่ีโรงเรียนของเด็กประถม 
เพื่อไปรับประทานอาหารกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนดีใจ ตะโกนต้อนรับอย่างตื่นเต้น 
พวกเราก็ตื่นเตน้เพราะกลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่อง 
เขาได้แบ่งแยกนักศึกษาออกเพื่อไปเข้ากลุ่มรับประทานอาหารกับนักเรียน 



โดยการทานก็คล้ายกับโรงเรียนของไทยคือมีการสวด ก่อนรับประทานอาหาร 
จากนั้นก็รับประทานอาหาร ตอนแลกเปลี่ยนความรู ้ก็ถามค าถามต่างๆที่เราอยากรู้ 
คุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง 
จากนั้นตอนบ่ายก็มีการท ากิจกรรมกับนักเรียนโดยมีเกมส์ให้เล่น มีท้ังเกมส์ปาลูกบอล 
เกมส์จับคู่ เกมส์ร้องเพลงโดยท่ีผมไม่เคยเล่นมาก่อน 
ก็มีอาจารย์และนักเรียนให้ค าแนะน าวิธีการเล่นนั้นๆ 
จากนั้นก็ได้เจอกับช่างภาพนักข่าวท่ีมาท าข่าวเก่ียวกับนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อไปลงหนัง
สือพิมพ ์
 

 
 
เขาบอกว่าเขาชอบประเทศไทย และเขาเคยไปประเทศไทยไปถ่ายภาพ ด าน้ า ท่ีเกาะเต่า 
ทางภาคใต้ของไทย เขาก็คุยกับอาจารย์พวกเรา เพื่อน าข่าวไปลงหนังสือพิมพ์ 
 

 
 



จากนั้นก็ไปต่อท่ีจุดชมวิวยูระโจ เป็นท่ีท่ีสวยมาก มีหินสีขาว มีจุดชมวิวสวย 
เป็นทะเลท่ีมีน้ าใสมาก เขาให้ลงไปถ่ายรูปเพื่อศึกษา ซื้อของ 
เพื่อไปท ารายงานและมาพรีเซ้นในชั้นเรียน 
เราก็ลงไปหาข้อมูลกันมากมายมีท้ังหินแปลกๆ มีท้ังเกาะภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายตัวการ์ตูน 
มีนกนางนวลเหมือนประเทศไทย จากนั้นก็กลับมาท่ีมหาวิทยาลัย 
 

 
 
28/4/58 ก็ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกภาษา โดยให้นักศึกษาชาวเกาหลีมาร่วมเล่นด้วย 
โดยเกมส์เป็นเกมส์เก่ียวกับการทายไพ่ เพื่อหาไพ่ทีอ่ยู่ในกองกองนั้นเราก็ช่วยกันหา 
และมีการปรกึษากันเพื่อท ารายงานในการพรีเซ้นเพราะนักศึกษาเกาหลีไปทัศนศึกษากับ
เราด้วยโดยมีการปรึกษาว่าจะพรีเซ้นเร่ืองอะไร ใครมีข้อมูลอะไรบ้างในการพรีเซ้น 
เพื่อมาแลกเปลีย่นความรู้กันและเราจะมีการแบ่งงานกันไปท าเพราะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อ
ยๆ และนักศึกษาชาวเกาหลีพักคนละที่กัน 
 

 
 
30/4/58 อาจารย์ได้พานักศึกษาชาวไทยไปดูโรงงานผลิตเครื่องท าทาโกยากิ 
โอโคโนมิยาก ิและท าเครื่องป้ิงย่างชื่อดังของญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 
เขาได้มีการพาเดินชมกระบวนการผลิต 



เครื่องท ามีหลายแบบมีท้ังเครื่องดูดควันอาหารมีท้ังกระทะแบบไฟฟ้าและมีให้ดูกระทะแ
บบถ่านสมัยก่อน 
และได้ไปดูโรงงานการผลิตได้เห็นตั้งแต่กระบวนการผลิตจนไปถึงเสร็จสมบูรณ์เมื่อเรา
ไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์ก็จะคอยแนะน าและบอกเร่ืองต่างๆ 
ประวัติความเป็นมาให้เราเข้าใจ 
 
 

 
 
เครื่องในการผลิตของโรงงานมีความทันสมัยมาก เช่น 
เมื่อก่อนใช้คนมากและใชเ้วลานานในการผลิต 
แต่สมัยนี้ใช้คนงานเพียงน้อยนิดและใช้เครื่องจักรมากท าให้ประหยัดแรงงานและงานท่ี
มีคุณภาพและเวลารวดเร็ว 
 
4/5/58 เป็นวันเรียนปกติอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับค าศัพท์ต่างๆ ท่ีเราได้เรียนมาทบทวน 
และให้ออกมาพูดหน้าชั้นเก่ียวกับบทความต่างๆในหนังสือเรียนโดยไม่ได้ดูหนังสือ 
โดยเป็นค าท่ียากมาก เราต้องใช้เวลาในการจ าและออกมาพูดเร่ือยๆ โดยพลัดกันพูด 
เก่ียวกับค าที่จะไปใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย Osaka IT 
เป็นเร่ืองเก่ียวกับความปลอดภัยต่างๆของการไปเข้าโรงงาน 
แนะน าป้ายสัญลักษณ์ท่ีเราไม่เคยเห็นมาก่อน และท่ียากคือตัวอักษรคันจิ 
ท่ีเราต้องจ าไปใช้ในการเรียน เพราะยากมากในการจ าเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน 
เป็นคันจิท่ีใช้เฉพาะเกี่ยวกันในโรงงาน เพราะท่ีไทยไม่ได้สอนเกี่ยวกับค าพวกนี้  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
วันหยุดต่อมาก็ได้ไปเท่ียวชมเมืองเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นได้ไปชมวัดต่างๆของเมืองเ
กียวโต 
การเดินทางไปรวดเร็วมากไปต่างจังหวัดใช้เวลาในการเดินทางโดยรถไฟเพียงแค่ 40 
นาท ีก็ไปถึงเมืองเกียวโตอย่างปลอดภัย ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ 
วัดท่ีไม่เหมือนกับประเทศไทย วิถีชีวิตการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นท่ีเรียบง่ายและสบาย 
มองไปทางไหนมีถนนที่สะอาด เป็นระเบียบคนเดินกันเป็นระเบียบตามกฏหมาย 
การเข้าไปชมวัดบางวัดก็เสียค่าเข้าชม แต่ที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกค่าเข้าเหมือนประเทศไทย 
ถึงจะเป็นคนต่างชาติก็ราคาเท่ากับคนญี่ปุ่น สิ่งท่ีประทับใจส าหรับการไปวัดนี้ 
คือวัดทอง มีความสวยงามเหมือนไม่ใช่วัด มีบึงน้ า มีปลา ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น 
สวยงาม ถนนสะอาด มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนมีคนคอยดูแลความสะอาดตลอดเวลา 
 

 
 



 

 
 
7/5/58 วันสุดท้ายของการเรียนท่ี Setsunan University 
ก็ได้มีการสอบทดสอบความรู้ท่ีได้เรียนมา 
เก่ียวกับกฎว่าอันไหนควรท าอันไหนท าไม่ได้ และค าศัพท์ ท่ีได้เรียนมา ป้ายสัญลักษณ์ 
คันจิ ประโยคในการพูด และมีการสอบฟังเทป คล้ายกับประเทศไทย 
แต่ที่นี่พูดเร็วมากและ เป็นภาษาที่แท้จริงฟังยากและฟังไม่ทัน 
จากนั้นช่วงบ่าย ได้มีการพรีเซ้นงานเก่ียวกับท่ีได้ไปชมมาคือเมืองยูระทีไ่ด้ไปกับ 
นักศึกษาต่างชาติชาวเกาหลี 
คนที่เขา้มาชมการพรีเซ้นเป็นคณะอาจารย์จากหลายๆสาขาวิชา และหัวหน้าอาจารย์ 
และอาจารย์ของทางท่ีสอนชาวเกาหลีหลายท่าน เข้ามาชมการพรีเซ้น 
พวกผมตื่นเต้นมากในการพรีเซ้น 
เพราะเป็นการพรีเซ้นครั้งแรกท่ีมีแต่ชาวต่างชาติเข้ามาชม 
จากนัน้ก็แบ่งกลุ่มตามที่ได้แบ่งงานกันไว้ออกไปพรีเซ้น 
พอแต่ละกลุ่มพรีเซ้นเสร็จอาจารย์ก็จะถามในสิ่งท่ีเขาอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร มันคืออะไร 
และมันมาจากไหน โดยพวกเราก็ตอบตามที่เขาถามมา 
อาจจะไม่หมดเพราะเป็นข้อมูลท่ียากมากในการตอบ 
แต่พวกเราก็ผ่านมันไปได้โดยช่วยๆกันกับชาวเกาหล ี
 
 



 
 
8/5/58 เป็นวันแรกท่ีได้ไปเรียนท่ี Osaka Institute of Technology 
ตื่นเต้นกันมากเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร จะต้องเจออะไรบ้าง 
ตั้งแต่เช้ามีรุ่นพี่ชาวญี่ปุ่นท่ีเรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนี้ มารับเพื่อไปส่งท่ีมหาวิทยาลัย 
เพราะพวกเราไปไม่ถูกไม่เคยไปมาก่อน การเดินทางง่ายมากนั่งรถไปเพียงแค่ 3 
สถานีและเดินต่อจากสนานีรถไฟระยะทางไกลไม่มาก 
แต่ระหว่างทางเดินเป็นย่านค้าขายมีตลาดของถูกมากมายให้เดินชมไปเรือ่ยๆไม่เบ่ือ 
พอไปถึงมหาวิทยาลัย 
เขาได้พาไปห้องเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะท่ีห้องนั้นมีเพื่อนชาวต่างชาติมากม
ายมีมุมให้ดูหนัง อ่านหนังสือท่ีเป็นภาษาอังกฤษล้วน 
และพอถึงเวลาเรียนก็ได้ไปห้องเรียนพบเจอกับอาจารย์ท่ีจะสอนพวกเรา  
เราได้แนะน าตัว และช่วงเช้าอาจารย์ได้เปิดวีดีโอให้ชมเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตต่างๆ 
โดยรวมๆยังไม่เน้นถึงเนื้อหาอย่างจริงจัง 
 

 



พอช่วงบ่าย อาจารย์ให้ฝึกเก่ียวกับขั้นตอนการผลิตในเร่ืองของ 
โมโนซุกุริคือขั้นการปรับปรุงวิธีการผลิตให้ดีโดยอาจารย์ให้เรียนรู้การผลิตโดยการใช้ 
เลโก้ ประกอบรถเพื่อคู่กับการสอน โดยเราแบ่งกันว่าใครจะเป็นฝ่ายไหน 
ตอนแรกๆในการท าอาจไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีอาจารย์ก าหนด 
แต่เราก็ช่วยกันหาว่าพลาดตรงไหน จุดไหนท่ีท าให้ล่าช้า และช่วยกันปรับปรุง 
เพื่อให้ได้ตรงตามทีต่้องการ 
 

 
 
และอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับเร่ืองความสูญเปล่า 
คืออะไรก็ตามที่ท าให้ขัดขวางไม่ไปสู่จุดหมายถือเป็นความสูญเปล่าท้ังสิ้น 
การรวมกัน เช่น ประกอบรถจากการใช้ 10 คนในการประกอบ ก็หาวิธีในการลดคนเช่น 
คนที่ 1 กับ 2 ท างานคล้ายๆ กันก็ลดให้เหลือคนเดียวท าให้ประหยัดคนงาน  
ไคเซ็น คือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
คือการผลิตแบบคิดไปว่าจะหาวิธีอย่างไรให้ดีกว่าเดิม 
มูดะ มี 3 ชนิดคือ  
การเดินทาง  ควรจัดระยะทางให้ประหยัดท่ีสุด 
ขบวบการผลิต ควรผลิตให้ประหยัดท่ีสุด 
เครื่องจักร ควรจัดการเครื่องจักรใช้งานให้คุ้มท่ีสุดโดยไม่เป็นการใช้งานหนักเกินไป 
 
ECRS  
Eliminate การก าจัดสิ่งท่ีไม่จ าเป็นออก 
Combine รวมเข้าหากัน 
Rearrange การจัดขบวนการใหม่ 



Simplify การท าให้ง่าย 

 
 
11/5/58   อาจารย์ได้พาพวกเราไปดูโรงงาน Omron ของประเทศญี่ปุ่น 
โรงงานนี้คนงานในโรงงานนี้เป็นผู้พิการท้ังหมด 
โดยแบ่งงานการผลิตเป็นขั้นตอนเหมือนกับคนปกติ แต่การไปโรงงานต่างๆ 
ห้ามมีการถ่ายภาพ เป็นกฎของทางโรงงาน 
ก่อนเข้าชมโรงงานก็ได้เข้าในห้องประชุมเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเรา เขาไดบ้อกถึงเร่ือง 
ราวความเป็นมาของโรงงานนี้ และเปิดวีดีโอการท างานและประวัติให้ชม 
เพื่อเป็นการง่ายในการรับฟัง และรับชม 
จากนั้นก็บอกกฎของการเยี่ยมชมโรงงานว่าต้องท าตัวอย่างไร 
 

 
 
โรงงานนี้ผลิตเกี่ยวกับ  



ปรอทวัดไข้ ที่ใช้ในการวัดไข้ของผู้ป่วยท่ีมีไข้สูง 
เครื่องวัดความดันของผู้ป่วย 
เครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย 
เซ็นเซอร์ ท่ีใช้ในการเข้าออกของสถานีรถไฟของญี่ปุ่น 
โรงงานนี้ คนงานในโรงงานนิสัยดีมากมีการทักทายตลอดเวลา 
ถึงจะเป็นคนพิการแต่เขาก็ท างานได้ตามปกติเหมือนคนปกติท่ัวไปไม่ต่างกับคนปกติ 
แถมยังมีความมุ่งมั่น 
ในการท างาน การผลิตให้ออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามงาน ท่ีต้องการ 
พอชมโรงงานเสร็จ 
ก็กลับเข้าห้องประชุมเพื่อมารวบรวมความรู้ท่ีได้เข้าไปชมโรงงานมาว่าเป็นอย่างไร 
และให้ถามค าถามท่ีพวกเราอยากรู้และสิ่งท่ีพวกเราไม่เข้าใจเพื่อไปท าพรีเซ้นในวันต่อไ
ป แสดงว่าวันต่อไปเราต้องมาพรีเซ้นท่ีหน้าชั้นเรียน โดยการท าเป็นงานคู่ 
เพื่อมาน าเสนอให้อาจารย์รู้ว่าท่ีเราไปมานั้นได้อะไรมาบ้าง ได้รู้อะไรมาบ้าง 
 
 
 
13/5/58 , 15/5/58 
อาจารย์ให้เล่นเกมส์เก่ียวกับการบริหาร เป็นเกมส์เกี่ยวกับวิชา โมโนซกุุริ 
เป็นเกมส์วางแผนในการลงทุน ว่าเราควรท าอย่างไรให้ได้ก าไรมากๆ  
โดยการแบ่งเป็น 4 กลุ่มในการเล่น ให้ช่วยกันคิดว่าเราควรซื้ออะไรหรือ 
ควรขายอะไรบ้างเพื่อให้ได้ก าไรและทันเวลาทีก่ าหนด 
และท าออกมาเป็นกราฟเพื่อดูกันว่ากลุ่มไหน เป็นอย่างไรกันบ้าง สิ่งท่ีได้จากเกมส์นี้คือ 
การคิด การวางแผน การเดาใจของอีกกลุ่มว่าเราควรท าอย่างไรเพื่อให้ได้เป็นท่ี 
1ของเกมส ์



 
 
16/5/58 – 17/5/58 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัย Setsunan University 
เป็นค่ายเกี่ยวกับการต้อนรับนักศึกษาใหม่แต่เขาให้พวกเราไปเข้าค่ายด้วยเพื่อฝึกภาษา 
และท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดการท าความรู้จักกัน 
โดยค่ายนีจ้ัดท่ีจังหวัดเกียวโตของประเทศญี่ปุ่น 
การเดินทางไปโดยรถบัสของทางมหาวิทยาลัย 
ระหว่างการนั่งรถก็มีการท ากิจกรรมโดยให้แนะน าตัวว่าเราคือใครมาจากไหนเพราะนัก
ศึกษาแต่ละคนยังไม่รู้จักกันมาก่อนพอไปถึงท่ีท ากิจกรรมก็แบ่งกลุ่มกันเป็น 6 กลุ่ม 
และเล่นเกมส์ เริ่มจากเกมส์การจับคู่โดยการให้ออกมาพูด 1 คน และให้จับคู่กัน 
ใครที่ไม่มีคู่ต้องออกมาพูดว่าใครจับคู่ใครต่อไป 
จากนั้นเป็นเกมสปิ์ดตาและให้เกาะกันแล้วใช้มือบอกว่าไปทางไหนโดยห้ามพูด 
เป็นเกมส์ท่ียากมาก แต่ก็สนุกสนานกันทุกคน  
จากนั้นตอนเย็นได้มีกิจกรรมการท าอาหารโดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท าอาหารเพื่อรับปร
ะทาน อาหารเป็นอาหารประเภทแกงกระหรี่ 
พวกเราไม่เคยท ากันมาก่อนก็มีเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นมาช่วยกัน โดยแบ่งกันไปหั่นผัก ก่อไฟ 
ต้มน้ า หุงข้าว จนท าได้ออกมาส าเร็จแต่ข้าวไม่สุกก็เลยรับประทานกันยาก  



จากนั้นเป็นการท ากิจกรรมรอบกองไฟ เป็นกองไฟจริงๆเพราะอากาศหนาวมาก 
ท่ีท ากิจกรรมติดภูเขาสูง อากาศเย็น มีกิจกรรมการร้องเพลง 
และมีการแสดงดนตรีของทางมหาวิทยาลัย ทุกคนสนุกสนาน 
จากนั้นเป็นการอาบน้ า การอาบน้ าของการเข้าค่ายตื่นเต้นมากเพราะ 
การอาบน้ าเป็นการอาบน้ ารวมในห้องใหญ่ แบ่ง ชาย หญิง และก็มีอ่างแช่น้ าร้อน 
วันต่อมาก็มีกิจกรรม  
 

 
 
เกมส์การหาสิ่งของ คือตามกลุ่มให้เอาของไปซ่อนและมาเขียนแผนท่ี 
เพื่อที่จะไปหาของท่ีอีกกลุ่มซ่อนเอาไว้ 
เป็นการท ากิจกรรมท่ีสนุกมากเพราะการหานั้นต้องแย่งกันหาใครหาได้เยอะกว่าเป็นกลุ่
มท่ีชนะไป  
เกมส์ต่อมาเป็นเกมส์ลอดช่องเชือกให้นักศึกษาลอดช่องเชือกให้ผ่านโดยการห้ามโดนเชื
อก แต่เชือกบางช่องนั้นสูงมากท าให้ต้องช่วยกันคิดว่าเราจะผ่านมันไปได้อย่างไร 
โดยการช่วยกันอุ้มและส่งผ่านเพื่อนของเราไม่อีกฝั่งให้ได้โดยไม่โดนเชือก 
ท าให้สนุกสนานและได้คดิวางแผนกันมาก 
จากนั้นเป็นการรับประทานอาหารกลางวันและเตรียมตัวกลับ 
ก่อนกลับก็มีการประชุมพูดคุยเก่ียวกับค่ายนี้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในการมาค่ายนี้คือ 
เราได้เพื่อนใหม่ ได้ฝึกภาษา จากท่ีพูดไม่ค่อยได้ หรือไม่กล้าแสดงออก 
ท าให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้น 
จากนั้นเป็นการเดินทางกลับ ระหว่างทางกลับทุกคนเหนื่อยมาก และได้ขอไอดไีลน์        
เพื่อเป็นการติดต่อกันได้ เป็นการท าความรู้จักกัน 
 



 

 
 
18/5/58 
อาจารย์ได้พาไปดูโรงงาน Nippon Steel ของประเทศญี่ปุ่น  
เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยมาก ผลิตเกี่ยวกับอะไหล่รถไฟ 
ต่างๆมากมายของประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงผลิตและสร้างรถไฟชิงกันเซ็น 
เป็นรถไฟที่เร็วท่ีสุด และดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 
เราได้เข้าไปชมประวัติความเป็นมาของโรงงานโดยการชมวีดีโอของท่ีทางโรงงานได้จัด
เตรียมเอาไว้ 
 

 
 
ก่อนจะเข้าชมโรงงาน จะมีการบอกถึงกฎกติกา คือการห้ามถ่ายภาพ ถ่ายได้เฉพาะใน 
พิพิธภัณฑ์ เพราะภายในโรงงานมีเครื่องจักร 
และกระบวนการผลิตท่ีเป็นความลับอย่างมาก จากนั้นได้เข้าไปชมโรงงานจริงๆ 
ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
แต่ละโรงต้องนั่งรถไปโดยมีหัวหน้าของโรงงานคอยให้ค าแนะน าและคอยบอกตลอดเว



ลา เครื่องจักรในโรงงานนั้นเป็นระบบออโต้เมติกท้ังหมดไม่ต้องใช้คนงานในการผลิต 
คนงานเป็นเพียงแค่คอยคุมว่าดีหรือไม่ 
 
หลังจากชมเสร็จก็กลับมาประชุมว่าได้รู้อะไรมาบ้างและก็ถามค าถามที่เราไม่เข้าใจหรือ
อยากรู้ประทับใจโรงงานนี้ตรงค าทักทายของเขา เขาไม่ใช้ค าว่า โอฮาโย (สวัสด)ี 
แต่เขาใช้ค าว่า โกะอันเซ็นนิ (ขอให้ปลอดภัย) เพราะท างานต้องปลอดภัยไว้ก่อน 
จากนั้นก็กลับมาที่หอพักเพื่อท ารายงาน เพื่อไปพรีเซ้นในวันต่อไป 
และเพื่อให้อาจารย์ได้รู้ว่าเราได้อะไรมาบ้างกับการไปดูโรงงานครั้งนี้ 
 

 
 
พอตอนเย็นได้มีการเล้ียงฉลองของเพื่อนชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีชวนไปทานอาหารเหมื
อนเป็นการเลี้ยงส่ง เพราะพวกเราเหลือเวลาอีกเพียง 2 
อาทิตย์ก็เรียนจบและกลับประเทศไทย 
 
 
 

 



 
20/5/58, 22/5/58 
เป็นวันเรียนเก่ียวกับการท างานจริงๆ 
คืออาจารย์ให้เราเรียนรู้วิธีการประกอบหัวเครื่องดูดฝุ่นว่ามีวิธีอย่างไร 
และประกอบอย่างไรให้ออกมาดีและมีคุณภาพแต่เป็นการท างานในห้อง 
เก่ียวกับการท าการประกอบ 
เป็นห้องท่ีห้ามถ่ายภาพเพราะอาจารย์บอกว่าเป็นความลับของทางมหาวิทยาลัย 
โดยเร่ิมจากการเรียนรู้ก่อนว่าชิ้นส่วนแต่ละอย่างคืออะไร 
มีหน้าที่อะไรและต้องประกอบอย่างไรให้ถูกวิธี โดยการแบ่งการประกอบเป็น 2 
กลุ่มเป็นโรงงาน A  และโรงงาน B โดยแต่ละโรงงานนั้นต้องมีหัวหน้างาน คนถ่ายวีดีโอ 
คนจับเวลา และคนงาน 
ผมเป็นคนงานในการประกอบจึงมีหน้าท่ีในการท าอย่างมากเพราะต้องเป็นคนประกอบ 
ให้ได้ออกมามีคุณภาพและทันเวลาตามที่ต้องการ โดยการแบ่งเป็น 2 
รอบในการท างานคือ ช่วงเช้าให้ลองท าว่าเรามีจุดไม่ดีตรงไหนเพื่อที่จะมาช่วยกันแก้ไข 
มาประชุมกนัในกลุ่มว่าเราต้องท าอย่างไรให้หยิบอะไหล่แต่ละอย่างได้สะดวกและรวดเ
ร็ว โดยอาจารย์มีอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยให้เราได้ปรับแต่งกัน 
และช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไร จากนั้นตอนบ่ายเป็นการท างานจริง 
โดยให้ประกอบจ านวน 5 เครื่องโดยแบ่งหน้าท่ีกันตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว 
ข้อดีส าหรับการท างานชิ้นนี้คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานจริงเหมือนอยู่ในโรงงาน 
และได้ท างานร่วมกับผู้อื่น ได้แบ่งงานกันเป็นทีมท าให้งานออกมาได้ตามเวลา 
และเป็นระบบ ท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเพราะได้แบง่งานกันท าตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
 

 
 


