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บทคัดย่อ 

จุดประสงค์ของการท าวิจัยเพื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจต่อโครงการ โดยการเก็บข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือถามถึง
ความสนใจต่อโครงการของผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ ความคาดหวังต่อทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้
ชีวิต และการน าประสบการณ์ไปปรับใช้กับงานในอนาคต และผลตอบรับของความคาดหวังหลังจากผ่านการ
เข้าร่วมโครงการ รวมถึงปัญหาที่เจอระหว่างโครงการและค าแนะน าโครงการต่อผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ 

 
ค าส าคัญ : ประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการแลกเปลี่ยน, ทักษะภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
The purpose of this study is to aggregate the satisfaction ,of the students who had 

participate in Work and travel program, to be the guide for those students who are 
interested in the program by making the questionnaires how their expectation is being met 
with the feedback of English skill, life skill and adaptation skill with career in the future. This 
program offers an opportunity of English communication skill and to live aboard by their 
self. 

 
Keywords : United States of America, Student exchange, English Skill 
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บทน า 
ความส าคัญของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือการที่นักเรียนได้รับโอกาสได้เป็นตัวแทนประเทศบ้าน

เกิดไปเปิดโลกกระทัศน์ไปท าหน้าที่ของตัวเองในฐานะผู้ให้ความรู้ ในด้านวัฒนธรรมของตนเองและใน
ขณะเดียวกันตัวนักเรียนเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้รู้ถึงวัฒนธรรมศิลปะและประวัติศาสตร์ของชาวต่างชาติอีกหนึ่ง
การได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือการฝึกตนในเรื่องของการปรับตัวเพ่ือเอาตัวรอดในต่างแดน 

การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นต่างจากการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีเจตนาเพียงแค่
ต้องการไปพักผ่อน ไปชมสถาปัตยกรรม และการเรียนรู้วัฒนธรรมเพียงผิวเผินและถ้าหากซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว
ด้วยนั้นผู้เดินทางนั้นก็คงไม่จ าเป็นจะต้องเรียนรู้หรือปรับตัวอะไรเลยเพียงแค่ท าตามอะไรที่หัวหน้าทัวร์บอก 
เช่น การนัดเวลาตามจุดนัดพบต่างๆเพ่ือที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวถัดไปตามรายการที่มีเห็นได้ว่าการ
ไปท่องเที่ยวนั้นสะดวกสบายกว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมากแต่นักศึกษาหลายคนนั้นยังยืนยันและมีความ
ต้องการที่จะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตก็ยังดีหากแต่การจะไปเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตัวนักศึกษาเองต้องท าให้มั่นใจว่ามีทักษะภาษาอังกฤษนั้น มีคุณสมบัติมาก
พอพร้อมด้วยความสามารถพิเศษหรือแม้กระทั่งความรู้เฉพาะทางหรืออ่ืนๆอีกมากมายเนื่องจากการที่จะถูก
เลือกให้เป็นหนึ่งในเปลี่ยนนั้นจะต้องผ่านการทดสอบเพ่ือที่จะแย่งชิงทุนกับนักศึกษาท่านอ่ืนๆที่อาจเก่งกว่า
หรือมีความพร้อมมากกว่า และผิดหวังไปในที่สุดเพราะวิธีการน าเสนอตัวเองไม่โดดเด่นพอที่จะถูกเลือกให้เป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนเพราะทุนที่มีให้ในจ านวนจ ากัดในขณะที่ต่อผู้เข้าสอบมีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทุนจากภาครัฐ 
เอกชนหรือจะมหาวิทยาลัยเองต่างต้องการผู้ที่เก่งที่สุดเพ่ือที่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศไปท าภารกิจที่ท าให้
นักเรียนนั้นถูกคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติมากที่สุดและการได้รับทุนนั้นบางครั้งก็มี
เงื่อนไขเป็นข้อแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นเรื่องของการท าเล่มวิจัยหรือจะเป็นการท างานให้กับบริษัทในระยะ
หลังจากกลับมาจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่ได้อิสระต่อกันเลือกงานมากนัก 

จะเห็นได้ว่าการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นผ่านทุนสนับสนุนนั้นมีความยุ่งยากมากมายที่มีทั้งการ
แข่งขันท่ีสูงการต้องมีคุณสมบัติมากเกินความจ าเป็นหรือจะต้องกลับมาท างานให้กับบริษัทที่ให้ทุนในระยะยาว
และขาดอิสรภาพในการเลือกงานที่ชอบ เพ่ือชดใช้ทุน แต่มีหนึ่งโครงการของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่
ต้องผ่านการการทดสอบศักยภาพแข่งกับนักศึกษาท่านอ่ืน เพียงแค่ต้องทดสอบสภาพของนักศึกษาเองว่าระดับ
ภาษาอังกฤษนั้นมีพ้ืนฐานดีเพียงพอที่จะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศตามล าพังได้หรือไม่  และไม่ต้องมีคุณสมบัติ
ที่ไม่จ าเป็นเพียงแค่เป็นของศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทสุขภาพร่างกายของนักศึกษานั้นแข็งแรงเพียงพอที่จะ
ท างานหนักได้หรือไม่ และไม่ต้องกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดเพียงเพ่ือที่จะขาดอิสรภาพในการเลือกงานตาม
ความพอใจ ไม่มีงานวิจัยให้รับผิดชอบเพียงแค่หลังจากจบโครงการให้ใช้เวลาซักหนึ่งสัปดาห์ในการเดินทางเพ่ือ
เป็นการหาแรงบันดาลใจหรือเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการพักผ่อน โครงการนี้มีชื่อว่า work and travel ซึ่ง
เป็นหนึ่งโครงการของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 

โครงการ work and travel เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาชาวไทยและชาติ อ่ืนๆและใช้
ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สามารถท างานได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้เป็น
โครงการภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยระหว่างการท างานนักศึกษาจะได้รับค่าจ้างตามที่ตก
ลงไว้ในหนังสือสัญญาจ้างก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสารัทธ์ โดยด าเนินการผ่านฟอร์มบริษัทระหว่างไทย
และอเมริกาซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 100,000 บาท ถึง 150,000 บาทขึ้นอยู่กับ
ประเภทของงานสถานที่ที่จะไปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าธรรมเนียมของแต่ละบริษัท 
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สาเหตุที่ผู้ศึกษาตัดสินใจท าการศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าต้องการเป็นหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ว่าหากจะต้อง ว่าหากจะต้องเสียงเงินค่าใช้จ่ายและจ านวนหลักแสนนั้นผู้ท าการศึกษาต้องการแสดงให้เห็นว่าผู้
ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการนั้นได้รับความพึงพอใจและได้รับอะไรกลับมาบ้างผ่านแบบสอบถามที่ถามจริง
ความสนใจในตัวโครงการความคาดหวังในเรื่องภาษาอังกฤษทักษะการใช้ชีวิตและประโยชน์ต่อการท างานใน
อนาคตรวมถึงผู้ศึกษาได้รับค าตอบผลตอบรับของความคาดหวังด้วยและปัญหา ข้อแนะน าต่อผู้สนใจที่อยากจะ
เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนั้นได้มองออกถึงลักษณะของโครงการในรูปแบบคร่าวๆ ว่าตัว
โครงการคืออะไร จุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการนั้นตรงกับสิ่งที่ผู้สนใจคาดหวังไว้หรือไม่ และหากผู้สนใจ
ต้องการจะเข้าร่วม ผู้สนใจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ทั้ง การเปิดใจในวัฒนธรรมที่ไม่ได้มีแค่ของเพ่ือร่วมงาน
ทีจ่ากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่รวมถึงประเทศจากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปเอเชียด้วยกัน และการ
ท าชุดศึกษานี้ผู้คาดหวังต้องการให้อ่านบทความได้ทราบถึงข้อเสียของโครงการที่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้
พบเจอ ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือต้องการให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลที่จ าเป็นมากที่สุดก่อนที่จะ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือเก็บข้อมูลให้ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการว่าตนเหมาะกับโครงการหรือไม่ 
2.เพ่ือต้องการทราบถึงความพึงพอใจของผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ 
 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แจกแบบสอบถามออนไลน์โดยการโพสต์ในกลุ่มในเฟซบุ๊คที่เป็นแหล่งของผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วม
โครงการและผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 57,489 คน (10ตุลาคม2561) โดย
ให้นักศึกษาตอบข้อมูลด้วยความสมัครใจ โดยมีทั้งหมด 5 ส่วน  
 1.ความสนใจต่อตัวโครงการ 
 2.ความคาดหวังต่อตัวโครงการ 
 3.สิ่งที่ได้รับจากโครงการ 
 4.ปัญหาที่พบเจอระหว่างการเข้าร่วมโครงการ 
 5.ข้อแนะน าต่อผู้ที่สนใจต่อโครงการ 
 
4.วิธีการด าเนินการศึกษา 

เมื่อได้รับแบบสอบถามออนไลน์แล้วผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มค าตอบที่ให้อยู่ประเภทเดียวกันเพ่ือค านวณว่า
ส่วนใหญ่ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมนั้นได้พบเจอสิ่งใดและสิ่งใดที่ผู้เข้าร่วมพบเจอมากที่สุดและสิ่งใดพบเจอ
น้อยที่สุด  
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5.ผลการวิจัย 
5.1เหตุผลที่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการนั้นสนใจต่อโครงการ 
เหตุผลการเข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้ตอบ รวม 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ใช้ชีวิตต่างประเทศ 
เปิดโลก 

 
22 
21 
4 

47 

ความสนใจต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 
อยากไปอเมริกา 
เที่ยวในอเมริกา 
การท างานในอเมริกา 
สนใจวัฒนธรรม 

 
15 
12 
6 
7 

40 

ภาษาอังกฤษ 
ฝึกฝน 
เกรดภาษาอังกฤษแย่ 

 
27 
1 

28 

ผลตอบแทน 
หารายได้ 

 
12 

12 

พัฒนาตนเอง 
การวางแผน 
ด้านความกล้า 
ด้านความคิด 
ช่วยเหลือตนเอง 

 
6 
1 
2 
2 

11 

 
ผู้ตอบค าถามให้ความเห็นว่าการไปเข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็น

ประสบการณ์ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเป็น 47 คน และอีก 40 คนได้ให้ข้อมูลที่แสดงถึงความสนใจต่อประเทศ
อเมริกา ทั้งเป็นการไปอเมริกา การเที่ยว การท างาน และเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

5.2 ความคาดหวังโครงการ 
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A.ความคาดหวังด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
สิ่งท่ีคาดหวังในภาษาอังกฤษ จ านวนผู้ตอบ รวม 

ระดับความคาดหวังโดยรวม 
คาดหวังว่าจะดีขึ้น 
  -คาดหวังมาก 
  -คาดหวังระดับปานกลาง 

 
37 
7 
6 

50 

ไม่ได้คาดหวัง 2 2 

การสื่อสาร 
การพูด 
  -ส าเนียงดีขึ้น 
การฟัง 

 
23 
4 
15 

42 

โอกาสในการใช้ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ใช้ในการท างาน 

 
6 
5 

11 

ความม่ันใจ 
มีความกล้า 
ไม่กลัวภาษาอังกฤษ 

 
4 
6 

10 

 
ผู้ตอบค าถาม 50 คนได้คาดหวังว่าภาษาอังกฤษของตนโดยรวมน่าจะดีข้ึน ในขณะที่มีผู้คาดหวัง42คน

ได้เจาะจงไปว่าการสื่อจะต้องดีขึ้น ซึ่งเป็นการพูดและการฟัง การไปท างานในอเมริกา จะท ามีโอกาสที่จะได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการชีวิตประจ าวัน ในการท างาน และก็หวังว่าจะมีความมั่นใจในการนใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 
B.ความคาดหวังด้านทักษะด้านการใช้ชีวิต 

สิ่งท่ีคาดหวังในทักษะการใช้ชีวิต จ านวนผู้ตอบ รวม 
การเอาตัวรอดในต่างประเทศ 
การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง 
  -ไม่มีพ่อแม่ 
การปรับตัว 

 
27 
8 
10 

45 

ระดับการคาดหวัง 
ปานกลาง 
มาก 

 
5 
2 

7 

ไม่ได้คาดหวัง 7 7 
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ความรับผิดชอบ 
มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 
จัดสรรเวลาเป็น 
มีวินัย 
ความอดทน 
ค่าใช้จ่าย 

 
5 
2 
1 
5 
6 

19 

การฝึกทักษะ 
ได้ท าอาหาร 
การวางแผน 
แสดงความเห็น 
ท างานร่วมกับคนอ่ืน 

 
2 
2 
1 
2 

7 
 
 
 

สังคม 
เพ่ือนใหม่ 

 
3 

3 

 
ผู้ตอบค าถาม 45 คนได้ให้ความเห็นว่าการไปเข้าร่วมโครงการอาจจะได้รับทักษะการเอาใช้ชีวิตรอดใน

ต่างประเทศ เช่นการใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยให้ความช่วยเหลือ และฝึกด้านการปรับตัว และ 19 คนได้ให้
ค าตอบว่าอาจจะพัฒนาตัวเองในเรื่องความรับผิดชอบเช่น มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จดัสรรเวลาเป็น มีวินัยต่อ
ตนเองมีความอดทนและฝึกการควบคุมค่าใช้จ่าย  
 
C.การคาดหวังต่อการท างานในอนาคต 

สิ่งท่ีคาดหวังต่องานในอนาคต จ านวนผู้ตอบ รวม 
ระดับการคาดหวัง 
ปานกลาง 
ดี 

 
6 
7 

13 

ไม่ได้คาดหวัง 20 20 

การแก้ปัญหา 
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 
5 
2 

7 

การท างาน 
เรียนรู้การท างาน 
การท างานเป็นกลุ่ม 
การท างานเดี่ยว 

 
8 
5 
1 

14 

ทักษะจากการท างาน 
ความอดทน 
ประยุกต์ 

 
10 
13 

32 
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การสื่อสารใน 
การท างานใต้แรงกดดัน 

8 
1 

ได้เครือข่าย 
สังคมกว้างขึ้น 

 
2 

2 

 
ผู้ตอบค าถาม 32 คน ได้คาดหวังว่าจะน าประสบการณ์จากการไปเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในด้าน

การท างานในอนาคตความอดทน ประยุกต์ การสื่อสารในการท างานภายใต้แรงกดดัน 14คน ได้คาดหวังต่อ
ทักษะการท าท่ีเป็นกลุ่ม และ 20คนไม่ได้คาดหวังในเรื่องการน าประสบการณ์ไปปรับใช้ต่อการท างานใน
อนาคต 
 

5.3 สิ่งที่ได้รับจากโครงการ 
A.สิ่งที่ได้รับจากโครงการด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

สิ่งท่ีได้รับจากโครงการ จ านวนผู้ตอบ รวม 
ภาษาโดยรวม 
ดีขึ้นมาก 
ปานกลาง 

 
32 
7 

39 

ไม่ดีข้ึนเลย 5 5 

การสื่อสาร 
การพูด 
การฟัง 

 
31 
30 

61 

โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้ใช้ตลอด 

 
8 

8 

ความม่ันใจ 
มั่นใจที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
19 

19 

ความรู้สึกต่อภาษาอังกฤษ 
ชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาก 

 
4 

4 

 
ผู้ตอบค าถาม 61 คนได้ให้ข้อมูลว่าทักษะภาษาอังกฤษการพูดและฟังของตนนั้นดีขึ้น เนื่องจากได้ใช้

ภาษาอังกฤษตลอดระหว่างเข้าร่วมโครงการ และ39คนได้ตอบว่า ภาษาอังกฤษโดยรวมนั้นพัฒนาจากเดิมมาก 
มีความม่ันใจมากขึ้น และชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น  
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B.สิ่งที่ได้รับจากโครงการทักษะการใช้ชีวิตที่ได้รับ 
ทักษะการใช้ชีวิตที่ได้รับ จ านวนผู้ตอบ รวม 

การใช้ชีวิต 
การเอาตัวรอด 
การปรับตัว 
อิสระทางความคิด 
ความอดทน 
ความรับผิดชอบ 
บริหารเวลา 
ทัศนคติ 
ตัดสินใจเด็ดขาด 
จัดสรรชีวิตดีขึ้น 
มีสติขึ้น 
โตขึ้น 

 
30 
8 
5 
9 
3 
2 
9 
4 
4 
4 
7 

85 

ทักษะ 
การท าอาหาร 
การแก้ปัญหา 

 
2 
10 

12 

ทักษะทางสังคม 
มีภูมิคุ้มกัน 
ทักษะการเข้าสังคม 
เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน 

 
9 
6 
1 

16 

 
ผู้ตอบค าถาม 85 คนได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า ตัวผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทักษะการเอาใช้ชีวิตเช่นการเอา

ตัวรอด 30 คน ได้ฝึกทักษะการปรับตัว การได้มีอิสระทางความคิด ความอดทน มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
บริหารเวลาเพราะเนื่องจากมีเวลาท างานให้รับผิดชอบ ทัศนคตกิว้างขึ้นเปิดใจรับอะไรใหม่ๆมากขึ้น ได้ฝึกการ
ตัดสินใจเด็ดขาด จัดสรรชีวิตดีขึ้น มีสติขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 
 
C.สิ่งที่ได้รับจากโครงการด้านการท างานที่จะน าไปปรับใช้ในอนาคต 
สิ่งท่ีได้รับจากการท างานในอนาคต จ านวนผู้ตอบ รวม 

วิธีจัดการกับคน 
รู้วิธีการตอบสนองลูกค้า 
ท างานกลุ่มได้ 
ภูมิคุ้นกัน 

 
3 
26 
5 

34 

รู้จักตัวเอง 
ไม่อยากท างานที่ไทย 
ไม่อยากท างานใช้แรงงาน 

 
3 
4 

10 
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ค้นพบตัวเอง 
  -อยากเป็นพนักงานต้อนรับบน   
เครื่องบิน 
  -อยากท าร้านอาหาร 

 
2 
 
1 

 
 
 

คิดว่าไม่ได้ 14 14 
ทักษะ 
ความอดทน 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
บริหารเวลา 
การสื่อสาร 

 
13 
4 
4 
7 

28 

การท างาน 
รู้จักจักการท างาน 
รู้จักวิธีประยุกต์ 

 
15 
11 

21 

 
ผู้ตอบค าถาม 34 คน ได้ให้ข้อมูลว่าได้ฝึกวิธีจัดการกับคน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานกับลูกค้า

อย่างมืออาชีพและมีภูมิคุ้มกันกับคนในหลายๆรูปแบบ และผู้ที่ให้ข้อมูลว่าตัวเองได้รับการพัฒนามี 28 คน ซึ่ง
ได้แก่ การฝึกความอดทน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารเวลา การสื่อสาร และ 21 ได้ให้ข้อมูลว่าได้รู้จัก
การท างานในอเมริกา การท างานเป็นทีมและวิธีปรับใช้กับการท างานในอนาคต 

 
5.4 ปัญหาที่พบเจอระหว่างกาเข้าร่วมโรงการ 
ปัญหาที่พบเจอ จ านวนผู้ตอบ รวม 

ที่พัก 
ไกลที่ท างาน 
ที่พักแย่ 
ผู้อาศัยเยอะเกินความเหมาะสม 
มีปัญหากับเจ้าของ 
แพง 

 
4 
5 
3 
4 
7 

23 

ที่ท างาน 
โดนลดชั่วโมงงาน 
ไม่ได้งานที่อยากท า 
โดนสั่งกลับบ้านบ่อย 
ไม่ได้ท างาน 
งานไม่ตรงสัญญา 
ชั่วโมงงานเยอะเกินไป 
ไม่ได้ค่าล่วงเวลา 
ไม่มีงาน2 

 
7 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
3 

29 
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โดนโกงทิป 
ตารางงานไม่แน่นอน 
ค่าแรงน้อย 
งานหนักเกินไป 

1 
1 
3 
1 

ปัญหากับคน 
มีปัญหาเพ่ือนร่วมงาน 
โดนเหยียด 
ความแตกต่างกัน 
เพ่ือนคนไทย 
ผู้จัดการร้านแย่ 
นายจ้างแย่ 

 
7 
3 
5 
9 
4 
4 

32 

ปัญหาช่วงแรก 
ภาษา 
การปรับตัว 
การเดินทาง 

 
7 
4 
1 

12 

ปัญหากับองค์กรต่างๆ 
บริษัทฝั่งไทยแย่ 
บริษัทฝั่งอเมริกาแย่ 

 
4 
2 

6 

 
ผู้ตอบค าถาม32คนได้ให้ข้อมูลว่าปัญหาที่พบเจอมากที่สุดคือปัญหากับคน ตามที่ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับ

นั้น การมีปัญหากับเพ่ือนคนไทยด้วยกันเอง ปัญหากับเพ่ือนร่วมงาน นายจ้างแย่ และผู้ตอบค าถาม 29 คนได้
ให้ความเห็นต่อปัญหาเกี่ยวกับที่ท างาน เช่น โดนลดชั่วโมงงานเนื่องจากการท างานในอเมริกาเมื่อลูกค้าเริ่ม
น้อยขายของไม่ดี ทางร้านจึงมีนโยบายไล่คนกลับบ้านเพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ได้งานที่อยากท า หรือ
บางคนก็ได้ชั่วโมงงานเยอะเกินไปและบางครั้งรู้สึกว่างานหนักเกินไป และรวมถึงงานไม่เป็นไปตามสัญญาไม่ได้
ค่าล่วงเวลาบ้าง โดนโกงเงินค่าทิปบ้าง 
 
5.5 ข้อแนะน าต่อผู้สนใจโครงการ 

สิ่งท่ีแนะน า จ านวนผู้ตอบ รวม 
แนะน าให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 

 
47 

47 

แนะน าวิธีการใช้ชีวิตระหว่างการ
เข้าร่วมโครงการ 

23 23 

การเลือกงานเลือกเมือง 20 20 
การเตรียมตัว 
ศึกษาโครงการให้ดี 

 
8 

32 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[548] 

ปรับทัศนคติ 
เปิดใจ 

6 
8 

 
ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการมาก่อน 47 คนแนะน าให้ผู้ที่สนใจนั้นเข้าร่วมโครงการ แม้ว่าจะเจอปัญหา

บ้างระหว่างโครงการ แต่การเข้าร่วมโครงการนั้นได้คุ้มเสียแน่นอน และ 32 คนได้แนะน าเกี่ยวกับการเตรียม
ตัวเช่น ศึกษาตัวโครงการและสิทธิของตัวเองให้ดี และควรมีทัศนคติที่กว้างพร้อมเปิดใจรับส่งใหม่ๆ   
 
6.การอภิปรายผล 

จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ต้องการจะไปเข้าร่วมโครงการนั้นมีความต้องการที่อยากมีประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมโครงการมากที่สุด เนื่องจากการจะไปเข้าร่วมโครงกาWork and Travel ได้นั้นผู้เข้าร่วมโครงการ
จ าเป็นจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเท่า-โทเท่านั้น เรียกได้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะไปอเมริกาได้
ง่ายที่สุด และการไปในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเดินทางที่ท่องเที่ยวแต่สามารถท างานได้ด้วย ซึ่งการท างาน
นั้นก็จะได้รับค่าจ้างเหมาะแก่กับนักศึกษาบางท่านที่อยากจะท างานช่วงปิดเทอมถึงแม่ว่าจะเป็นผลพลอยได้
จากการไปเข้าร่วมโครงการก็ตาม 

ในส่วนของการคาดหวังทางด้านภาษานั้นนักศึกษาหลายคนหวังว่าการเข้าร่วมโครงการนั้นจะมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาภาษาได้มาก โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการสื่อสาร โดยทักษะการพูดนั้นเป็นทักษะที่
นักศึกษาคาดหวังมากที่สุด และการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาก็หวังว่างานที่ได้เลือกไปจะมีโอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษได้มาก และหวังว่าจะได้ความมั่นในในการใช้ภาษากลับมา 

ทางด้านการใช้ชีวิตนักศึกษาส่วนใหญ่หวังว่าตัวเองจะได้ทักษะการเอาตัวรอดในต่างแดนสูงมา และ
ต้องการฝึกการเอาตัวรอดเมื่อไม่มีผู้ปกครองมาดูแลสิ่งที่นักศึกษารู้ว่าต้องท าเมื่อต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองคือการ
ปรับตัวให้ไวที่สุด การไปอยู่ต่างประเทศโดยล าพังนั้นจะได้รับทักษะการเอาตัวรอดมากมาย และวินัยการ
ตัดสินใจแบบผู้ใหญ่มากข้ึน ทักษะภาคบังคับเมื่ออยู่ตัวคนเดียวคือการฝึกทักษะเอาตัวรอดและการเข้าสังคม 
และสิ่งที่คาดหวังไว้กับการปรับใช้ในอนาคตนั้นก็มีทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง สิ่งหนึ่งที่นักศึกษามั่นใจมาก
ที่สุดเมื่อกลับมาจากการไปแลกเปลี่ยนคือความอดทนทักษะจากการท างานวิธีการประยุกต์ใช้ 

ส่วนสิ่งที่ได้รับมาจริงๆเมื่อเทียบเคียงกับคาดหวังของนักศึกแล้ว ส่วนใหญ่นั้นสมหวังและบางคนก็
ได้ผลมากกว่าที่คิด ภาษาอังกฤษดีขึ้นจากเดิมมากโดยเฉพาะการสื่อสาร การฟังและการพูดเพราะการไป
แลกเปลี่ยนโครงการ Work and Travel นั้นได้ใช้ภาอังกฤษตลอดเวลาเพราะที่ท างานนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้
เพ่ือเป็นการสื่อสารกับพนักงานชาวอเมริกาและนักศึกษาที่มาจากประเทศอ่ืนๆ และเช่นกันกับความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษาหลายท่านเห็นว่าความมั่นใจของการใช้ภาอังกฤษของตัวเองนั้นมั่นใจขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดและเลือกท่ีจะกลับมาศึกษาภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมากข้ึน 

ในส่วนของทักษะการใช้ชีวิตที่นักศึกษาได้รับหลังจากกลับมานั้น นักศึกษา 80% เห็นว่านักศึกษาเอง
ได้รับทักษะการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดในต่างแดนได้ดีเยี่ยม เพราะการไป Work and travel นั้นท าให้
นักศึกษาได้ลงสนามจริงในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่สังคมและวัฒนธรรม ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก 
และก็ยังเห็นได้ว่าตัวเองนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จัดสรรชีวิตดีขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น  และไม่ใช่แค่
ทักษะการเอาตัวรอดที่นักศึกษาได้รับมาแต่รวมถึงทักษะการท าอาหารแม้ว่านักศึกษาหลายท่านไม่เคย
ท าอาหารมาก่อน และทักษะสังคมนั้นก็เป็นทักษะที่นักศึกได้รับมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะการไปเข้าร่วม
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โครงการนั้นท าให้นักศึกษาได้เจอกับคนหลายประเภท ท าให้ตัวนักศึกษานั้นได้รับภูมิคุ้มกันมาอย่างแน่นอน
และสิ่งที่ได้รับมาจากการท างานเพ่ือไปปรับใช้การงานในอนาคตนั้น นักศึกษาหลายท่านมีความเห็นตรงกันคือ
ได้วิธีการจัดการกับคน ทั้งลูกค้าและเพ่ือนร่วมงานที่ต้องท างานร่วมกัน และอีกหนึ่งสิ่งที่นักศึกษาได้รับมาอย่าง
เลี่ยงไม่ได้นั้นคือทักษะและความรู้ของการท างานโดยนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองได้ฝึกความอดทนทั้งด้าน
การท างานหนักและการที่ได้รับฝึกให้สื่อสารเสมอ 

ปัญหาที่นักศึกษาได้พบเจอระหว่างการเข้าร่วมโครงการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการท างานกับคน
ซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยกันเองและรวมถึงเพ่ือนต่างชาติ เพราะการท างานปกติก็ต้องมีกันบ้างที่จะไม่พอใจกันแต่
สุดท้ายพวกเค้าก็ได้แสดงถึงการท างานอย่างมืออาชีพเพ่ือจะให้การท างานนั้นออกมาราบรื่นที่สุด ปัญหาที่ใหญ่
อีกปัญหาของนักศึกษาคือปัญหากับที่ท างานเนื่องจากบางสถานที่ที่นักศึกษาเลือกที่จะไปนั้นสภาพอากาศไม่ดี
เพ่ิมด้วยกับวัฒนธรรมการให้กลับบ้านเมื่อไม่มีงานให้ท าของอเมริกา นักศึกษาส่วนมากจึงโดนให้กลับบ้านก่อน
เวลาเริ่มงานบ้าง โดนลดชั่วโมงงานบ้าง ท าให้งานสัญญาที่ได้ท ากันไว้ก่อนที่จะเดินทางมารอเมริกานั้นไม่
ตรงกัน และสุดท้ายที่เป็นปัญหาใหญ่ของนักศึกษาอีกหลายท่านคือเรื่องที่พักที่แพงเกินไป ไกลที่ท างาน หรือ
เจ้าของบ้านรับผู้เช่าอาศัยเยอะเกินไปเช่น บ้าง1หลังรับนักศึกษามา23คนแต่มีห้องน้ าเพียง2ห้องที่มีให้ใช้ใน
บ้าน ส่วนปัญหาในช่วงแรกที่นักศึกษาบางส่วนนั้นได้เจอคือการสื่อสารที่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว 
 
 
7.ข้อแนะน า 

บทนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อแนะน าจากนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการที่ต้องการให้นักศึกษาที่มี
ความต้องการจะไปร่วมโครงการนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นแนะน าว่าโครงการ Work and travel มีประโยชน์
ส าหรับคนที่ต้องการฝึกภาษา หาประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย การไปWork and travel นั้นถือเป็น
โครงการที่น่าสนใจมากระดับหนึ่ง และส่วนการเตรียมตัวที่แนะน าให้กับผู้ที่สนใจนั้นคือการศึกษารายละเอียด
โครงการให้ดี ปรับทัศนคติและเปิดใจให้มากที่สุด และท่ีส าคัญคือเลือกเมืองหรือประเภทงานก่อนที่จะตัดสินใจ
เลือกบริษัทที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย เพราะผู้สนใจจะต้องไปอยู่ในเมืองที่เลือกถึง3เดือน เพราะฉะนั้น
จะต้องเลือกที่ที่จะตอบโจทย์ต่อผู้สนใจมากท่ีสุด 
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