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บทคัดยอ 
 การวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการทีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่น

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง  กลุมเปาหมายประกอบดวย

นักเรียน 20 คน ผูปกครอง 15 คน และครูผูดูแล 5 คน เคร่ืองมือที่ใชสําหรับนักเรยีนและครูเปนแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พรอมกับแบบสอบถามปลายเปดบรรยายแสดง                    

ความพึงพอใจตอโครงการ  สาํหรับผูปกครองเปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความพึงพอใจตอโครงการ

เพียงอยางเดียว วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับแบบสอบถามปลายเปด

จะใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา นักเรียนและครูมีความพึงพอใจตอโครงการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา                         

ประเด็นนักเรียนไดสรางมิตรภาพกับนักเรียนชาวตางประเทศระหวางที่อยู ที่ประเทศสิงคโปร และ                              

ประเด็นนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมกับโรงเรียน Shelton International High School มีผลการประเมิน                  
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ความพึงพอใจระดับมาก นอกจากน้ีผูปกครองนักเรียนเห็นวา โครงการน้ีทําใหลูกไดรับประสบการณ                            

การเรียนรูดวยตนเอง รูสึกดีใจท่ีเห็นลูกมีความสุขจากการเรียน และมีความกลาแสดงออกดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ 
 โครงการการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู    โรงเรียนมัธยมศาสตร   

Abstract 
 This research aims to evaluate the participant’s satisfaction towards Thai-Singapore                    
Cultural Exchange and Study Program, Matthayomsat School, Lampang province.  The study group 
were 20 students, 5 teachers, and 20 parents.  The instruments used in this research were 5 Rating 
Scale together with open-ended questionnaire on satisfaction towards Thai-Singapore Cultural 
Exchange and Study Program. Students and teachers used both style of instruments except parent 
only open-ended questionnaire. Data were analyzed by mean, standard deviation, and content 
analysis. The results were revealed as follows:  Both students and teachers, in general, had a very 
high level of the satisfaction of Thai-Singapore Cultural Exchange and study programs.                                      
Considering in each article found that our students had created the relationship with Singapore 
students there and they were highly satisfied in learning Singapore culture at Shelton International 
High School.  Besides from that, the parent opinions were revealed that their children got a lot of 
experiences and they found that their children were so happy with this program especially they 

had opportunity to use their English communication skill.

Keywords
 Cultural Exchange and Study Program, Matthayomsat School

บทนํา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) (Office of the                          

National Economics and Social Development Board, 2012, 14) ระบไุวในหวัขอ 5.5 เกีย่วกบัยทุธศาสตร

การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม หัวขอยอยที่                              

5.5.3 ระบวุา “การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนเปนการพฒันาความรวมมอืระหวางภาครฐั

และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็ง                

ใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ                            
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ฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและ                      

บริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน”  ความหมายของยุทธศาสตรดังกลาว

กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีทักษะเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานซ่ึง                           

ในโลกปจจุบันที่เต็มไปดวยการแขงขันดานขอมูลขาวสารและการดํารงชีวิตที่มีความซับซอน นักเรียนจะ            

ประสบความสําเร็จไดจําเปนตองใสใจอยางเครงครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตในดานความยืดหยุนและ                   

ความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกํากับดูแลตนเองได รวมท้ังทักษะดานสังคมและทักษะ                          

ขามวัฒนธรรมซ่ึงนักเรียนเยาวชนรุนใหมควรไดรับการฝกทักษะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  

เรียนรูการปรับตัวกับเยาวชนและสังคมประเทศเพื่อนบานตามสภาพจริงเพื่อตอบโจทยตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจที่ระบุถึงความสําคัญของเยาวชนรุนใหม  นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับเยาวชน

ในอนาคตไดเปดโลกทัศนสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 

 โรงเรียนมธัยมศาสตรจงึไดสงเสริมโครงการเรียนรูวชิาภาษาองักฤษท่ีมุงเนนใหผูเรยีนสามารถส่ือสาร

ไดตามสถานการณจริงอยางเหมาะสม  สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียนไดมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                           

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มาตรฐานท่ี 15 ที่ตองการใหผูเรียนมีทักษะ                             

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ โรงเรียนมัธยมศาสตร                     

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรขอ 1 ที่ระบุวา “สงเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษอยางเปนรูปธรรมอยางมั่นใจ                     

ภายในระยะเวลา 3 ป”  นอกจากน้ันยังเปนการตอบสนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 15 ซึ่งระบุใหจัด

กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ

คณุภาพสงูขึน้  หนวยงานรบัผดิชอบกลุมสาระภาษาตางประเทศจึงไดจดัโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและ

การเรียนรู ไทย-สิงคโปรขึ้น เนื่องจากประเทศสิงคโปรเปนประเทศชั้นนําดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน                 

โดยโรงเรียนไดจัดเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเปนระยะเวลา  1 ปคร่ึงกอนไปรับประสบการณตรง                                 

ที่ประเทศสิงคโปร   อยางไรก็ตามโครงการน้ีเปนโครงการท่ีใชงบประมาณสูง มีการเตรียมการและ                                    

การดําเนินการในระยะยาว  ตองอาศัยการประสานงานกับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร และเกี่ยวของกับ                          

ผูปกครองในดานการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณ (Matthayomsat School, 2015, 13) ผูบริหารจึง                    

มีความคาดหวังที่จะใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการดวย 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผู วิจัยในฐานะผู รับผิดชอบโครงการจึงไดดําเนินการประเมิน                             

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปร 

โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง  เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาโครงการใหมีความสมบูรณและ                         

เปนจดุเนนในการสงเสรมิการใชภาษาองักฤษในสถานการณจริง รวมทัง้การเรยีนรูในวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนตอไป 
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วัตถุประสงค
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและ                              

การเรียนรูไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 1. วิสัยทัศนดานการจัดการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศาสตร

        โรงเรียนมัธยมศาสตร ตั้งอยูเลขที่ 443/1 ถนนวชิราวุธดําเนิน  ตําบลพระบาท อําเภอเมือง                   

จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยมีปรัชญาโรงเรียนวา                        

“ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูได”  สวนวิสัยทัศนโรงเรียนคือ “ผูนําแหงการเรียนรู”  สําหรับ                          

ภารกจิโรงเรียน ไดแก  พฒันาผูเรยีนใหมศีกัยภาพสงูสดุ คณุธรรม ความพยายาม-ความซ่ือสตัย-ความรับผิดชอบ-

ความเคารพ-ความเขาใจ-การปรับตวั  ซึ่งเปาหมายของโรงเรียน มีดังนี้ 1) การใชภาษาสากลเพ่ือการส่ือสาร  

2) การปฏิบัติจริงดวยอุปกรณเทคโนโลยีพื้นฐาน  3) การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และ 4) การมุงสู

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง  สําหรับวิธีการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) เปนบทบาทหนาที่ของครูที่จะอบรม                

และสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการของผู เรียนพรอมกับการดูแลเอาใจใสชวยเหลือใหผู เรียนไดพัฒนา                             

ตามศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยมีการออกแบบการสอน ที่มีชื่อวา รูปแบบ SRIDAR                     

ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนยึดหลัก SRIDAR ดังนี้ ตองยืนอยูบนฐานของความเขาใจสถานการณ                              

กลุมเปาหมายทีเ่กีย่วของกบัผูรบับริการและบรบิท (S=Situation) ตามหลักการเชงิการวจิยั การสรางทางเลอืก

ที่หลากหลายและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด (I=Ideation) เพ่ือนําไปสูกระบวนการพัฒนา (D=Development)                           

สรางนวัตกรรม (A=Acting) ที่เกิดประโยชนสูงสุด (R=Realization) ทั้งนี้กระบวนการเรียนรูดังกลาวสามารถ

ประยกุตใชในการบรหิารจดัการโรงเรยีนไดเชนเดยีวกนั  นอกจากนัน้การศกึษาดงูานตามโครงการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปรยังชวยใหครูและนักเรียนไดสัมผัสกับกระบวนการเรียนการสอน                     

ตามรูปแบบ SRIDAR ที่โรงเรียนไดนํามาใชกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศาสตรอยางเปนรูปธรรม 

 2. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร

        โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปรเปนโครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ               

ที่ 1 ของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชภาษาสากลเพ่ือการส่ือสาร  การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการ 

การสรางเครือขายความรวมมือหนวยงานและสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  มสีวนสําคญัยิง่ในการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน                          

ในการสรางและขยายพันธมิตรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชนและ                 

ความชํานาญการของกันและกัน  กอใหเกิดความรวมมืออันดีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 

การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสงัคม ซึง่การจัดโครงการทางวิชาการตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของยังเปนการเอ้ือประโยชนตอกันในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน                         

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิดองคความรูใหมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ปจจุบันแนวการจัดการเรียนรูในวิชา                      
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ภาษาอังกฤษมุงเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดตามความเหมาะสมแกวัยและความจําเปน  โรงเรียนจึงตอง                       

สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียนมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอกโรงเรียน และในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 15 

ที่ตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมผู เรียนอยางหลากหลาย (Office of the Basic Education                                 

Commission, 2006, 10)

 ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู ไทย-สิงคโปร ขึ้น                                         
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักในการใชภาษาตางประเทศจากการเรียนรูในประเทศสิงคโปร                 
เพื่อสรางมิตรภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนนักเรียนชาวสิงคโปร  เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมของไทยกับนักเรียน
ในประเทศสิงคโปร และเพือ่เรยีนรูสภาพแวดลอมและความกาวหนาของประเทศสิงคโปรจากประสบการณตรง 
โดยจัดสงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5                    
จํานวน 10 คน ครูจํานวน 5 คน รวมจํานวน 25 คน เดินทางไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู                                
ณ ประเทศสิงคโปร เปนระยะเวลา 5 วัน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน  นอกจากน้ัน                          
ยังชวยใหนักเรียนไดเรียนรู การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือตนเอง และสามารถแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี รวมทั้ง                 
ยังทําใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษอีกดวย และเพื่อใหเห็น                          
ผลการศึกษาดูงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการจึงไดมีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการเพ่ือนําผลการประเมินที่ไดไปสูการพัฒนาการบริหารโครงการในอนาคตตอไป 

 3. ความหมาย แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ

  Muangman & Suwan (1997, 100) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาเปนภาวะ                                  
ในการมีอารมณทางบวกที่เกิดขึ้น สิ่งที่ขาดหายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งที่ไดรับจะเปนรากฐานของ                    
การพอใจและไมพอใจได  
  Sudjai (2002 cited in Worawuth, 2006, 8) ไดใหความพึงพอใจไววา หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึก หรือทัศนคติตอส่ิงใด
สิ่งหนึ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 
  Luangthammachad (1988, 9) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา ความพึงพอใจมี
สวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือความตองการของมนุษย
ไดรับการตอบสนองซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการข้ันพื้นฐานไมตางกัน
  Panitpunt (1998, 5) ไดใหขอสรุปถึงส่ิงจูงใจท่ีใชเปนเคร่ืองมือกระตุนใหบุคคลเกิด                                   
ความพึงพอใจ ดังนี้ 1) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุไดแก เงิน สิ่งของ เปนตน 2) สภาพทางกายท่ีปรารถนา คือ                              
สิ่งแวดลอมในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึงอันกอใหเกิดความสุขทางกาย                                   
3) ผลประโยชนทางอดุมคต ิหมายถึง สิง่ตาง ๆ ทีส่นองความตองการของบุคคล 4) ผลประโยชนทางสังคม คอื 
ความสมัพนัธฉนัทมติรกบัผูรวมกจิกรรมอนัจะทาํใหเกดิความผกูผนัและความพึงพอใจ และสภาพการอยูรวมกนั   
อันเปนความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคม หรือความม่ันคงในสังคมซ่ึงจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและ                      
มีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม
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  สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนตนที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนอง                 

ความตองการในส่ิงที่ขาดหายไป ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคล                           

ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของ 

  ผู วิจัยในฐานะผู รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู ไทย–สิงคโปร                             

โรงเรียนมัธยมศาสตร  จังหวัดลําปางจึงไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง

เพื่อนําผลไปสูการตัดสินใจ กําหนดงบประมาณท่ีจะสงเสริมการดําเนินงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู                         

กับประเทศในประชาคมอาเซียนตอไปในอนาคต   สําหรับการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ                

การเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และมีการประเมิน

ความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการเพือ่นําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาการจดัทาํโครงการใหดยีิง่ข้ึนนัน้  ผูวจิยัไดนาํ

เสนอไวในบทความนี้ ดังรายละเอียดขางทาย

  รายงานการศึกษาผลการดําเนินโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน ASEAN ดานวิชาการ                              
ระดบับณัฑิตศึกษา จดัทาํโดยมหาวทิยาลยัแมโจ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอาหาร 
(Maejo University, Bachelor of Engineering Program in Food Engineering, 2014, Abstract)                                
โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Putra Malaysia (UPM) เขารวม จํานวน 5 คน และนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร จํานวน 15 คน  ผลการศึกษาพบวา สวนใหญ 
มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูในระดบัดี ซึง่ผูตอบแบบสอบถามประเมนิการตอนรบัและการดแูลตลอดกจิกรรม
อยูในระดับดีเยี่ยม และพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดี ไดแก คณะทํางานมีการกําหนดหนาที่                  
และความรบัผดิชอบอยางชดัเจน รวมถงึการประสานงาน สถานทีม่เีพยีงพอกับการจดักจิกรรม ผูประสานงาน
ทาํหนาท่ีอยางชัดเจนและมีความม่ันใจ   ระดับของการเรียนรูและความบันเทิงท่ีผูเขารวมไดรบั กจิกรรมประชุม
รายงานความกาวหนาและกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ทั้งหมด  นอกจากน้ียังพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ
ระดับพอใช ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษา และโดยภาพรวมเก่ียวกับความพึงพอใจใน                          

การจัดกิจกรรมทั้งหมดอยูในระดับดี 

    รายงานการศึกษาผลการดําเนนิโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ ประจาํป พ.ศ. 2559 
โดยมหาวิทยาลัยแมโจ กองพัฒนานักศึกษา (Maejo University, Division of Student Affairs, 2016,                      
Abstract) ซึ่งผลการศึกษาพบวา การประชาสัมพันธโครงการ ความพรอมของวัสดุอุปกรณ สถานที่                                 
ระยะเวลา อยูในระดับมาก  สําหรับการประเมินเน้ือหาของกิจกรรมซ่ึงประกอบดวยเน้ือหาหลัก 3 ประการ  
คือ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การแลกเปล่ียนดานภาษา และการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพ                       
ของตนเอง  ผูเขารวมโครงการเห็นวาเปนกจิกรรมท่ีเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูศลิปวฒันธรรม
ดานการแสดงกับชาติอื่นๆ อยูในระดับมาก สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนวัฒนธรรมดานภาษา
จากเจาของภาษาอยูในระดับมาก และสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง                                    
ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคอยูในระดับมาก  นอกจากนี้ผู ตอบแบบประเมินยังเห็นวากิจกรรมที่จัดขึ้น                  
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชอยูในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจตอภาพรวมของการจัดโครงการ 

อยูในระดับมาก  และมีความตองการใหจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาวอยูในระดับมาก 
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วิธีการวิจัย
 1. กลุมเปาหมาย

  กลุมเปาหมายประกอบดวยผูเขารวมโครงการจํานวน 40 คน จําแนกเปนนักเรียนที่เขารวม

โครงการระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 คน  นักเรียนที่เขารวมโครงการระดับมัธยมศึกษาปที่ 5                                

จาํนวน 10 คน  ครผููดแูลทีร่วมเดนิทางไปกบันักเรยีนตามโครงการ จาํนวน 5 คน และผูปกครองทีส่งบตุรหลาน

เขารวมโครงการ จํานวน  15 คน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

  2.1 แบบสอบถามเพ่ือประเมนิความพงึพอใจสาํหรบันกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ และ

ครูผูดูแลท่ีรวมเดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการ 

   ผูวิจัยสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของโครงการแยกเปน 3 ตอนคือ 

    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

    ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 

8 ขอ เกีย่วกบัการสือ่สารภาษาอังกฤษ  มติรภาพ  การเรียนรูวฒันธรรม  สภาพแวดลอม  ประโยชนของโครงการ 

           ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอประสบการณการเรียนรู

ที่ไดรับ ณ ประเทศสิงคโปร  

              สําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือสงใหกับผูทรงคุณวุฒิ                  

จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนําคะแนนของผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป มาสรางเปนแบบประเมิน                            

ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรูไทย-สงิคโปร    โรงเรียนมัธยมศาสตร 

จังหวัดลําปาง

  2.2 แบบสอบถามสําหรับผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขารวมโครงการ

                       ผูวิจัยสรางแบบสอบถามปลายเปดเพียงตอนเดียวเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการ    

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง

  2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามลําดับข้ันตอน ดังนี้

   2.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เขารวมโครงการ และครูผู ดูแลที่รวม                      

เดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการดังนี้

                               2.3.1.1 ผู วิจัยขออนุญาตผู รับใบอนุญาตและผู จัดการโรงเรียนเพ่ือ                                

เก็บขอมูลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนและครทูีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรู

ไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง
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     2.3.1.2 ผู วิจัยไดนําเสนอสรุปประมวลภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนที่                          

ประเทศสิงคโปรเพื่อยอนถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดทํากอนทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ 

(MTM Singapore Trip Part 1, 2014) และชอง Singapore ซึง่เปนวดิโีอประมวลกิจกรรมท้ังหมดใหนกัเรียนไดชม

     2.3.1.3 ผูวจิยัชีแ้จงนักเรียนและครูถงึวัตถปุระสงคของการประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู ไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร                     

จังหวัดลําปาง จากนั้นผูวิจัยแจกแบบประเมินและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

   2.3.2  การเกบ็รวบรวมขอมลูจากผูปกครองทีส่งบุตรหลานเขารวมโครงการ ดาํเนนิการดงัน้ี

     2.3.2.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลภายหลังจากการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูของกลุมนักเรียนและครู โดยนักเรียนไดเขียนบันทึกรายงานเปนรายบุคคลตอโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง

     2.3.2.2 นักเรียนนํารายงานผลการเรียนรูของตนเองท่ีบันทึกเปนภาพและ

การบรรยายประกอบภาพท่ีไดเรียนรูตลอดระยะเวลาที่อยู ณ ประเทศสิงคโปร

     2.3.2.3 นกัเรียนเลาประสบการณใหกบัผูปกครองตามรายงานผลการเรียนรู 

พรอมกบัดูหลกัฐานการเรยีนรูของนกัเรยีน ผูปกครองจงึเขยีนบนัทกึความพงึพอใจลงแบบสอบถามปลายเปด

ตอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร 

     2.3.2.4 ผูปกครองนําแบบสอบถามความพึงพอใจสงคืนใหกับผูรับผิดชอบ

โครงการเพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลและสรุปเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปรตอไป 

 3.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

      การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

    3.1.1 ขอมูลทีไ่ดจากนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ และครูผูดแูลท่ีรวมเดินทางไปกับนกัเรียน

ตามโครงการ  

   ขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั วเิคราะหขอมูลโดยใช 

คาเฉลีย่ (x̅) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาํเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยายพรรณนา 

ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินและการแปลผลไว ดังนี้

   4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับมากที่สุด

   3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับมาก

   2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับปานกลาง

   1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับนอย

   1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับนอยที่สุด

   สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความพึงพอใจตอประสบการณ                   

การเรียนรูที่ไดรับ ณ ประเทศสิงคโปร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
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  3.1.2 ขอมูลที่ไดจากผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขารวมโครงการ

            ขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามปลายเปดเพียงตอนเดียว เกี่ยวกับความพึงพอใจตอ

ประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ ณ ประเทศสิงคโปร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและ                       

การเรียนรูไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
 

 1. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีเ่ขารวมโครงการ และครผููดแูลทีร่วมเดนิทางไปกับนกัเรยีน

ตามโครงการ

ตารางท่ี 1     

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการและครูผูดแูลทีร่วมเดินทาง

ไปกับนักเรียนตามโครงการ
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ตารางท่ี 1     

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการและครูผูดแูลทีร่วมเดินทาง

ไปกับนักเรียนตามโครงการ (ตอ)
 

  
 

( )  
(S.D.) 

 

7 
   4.83 

 
0.38  

8 
 4.83 

 
0.38  

 4.72 0.48  

 จากตารางท่ี 1 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ และครูผูดูแลท่ีรวมเดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการ        

มคีวามพงึพอใจตอโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและการเรียนรูไทย–สงิคโปร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ 

เมือ่พจิารณาเปนรายประเดน็พบวา ประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ 4 ลําดบัแรกจากมากไปหานอย

คอื การเรียนรูสถานทีท่องเทีย่วและสภาพแวดลอม  รองลงมาคอื การไดแลกเปลีย่นวฒันธรรมไทยกบันกัเรียน

ในโรงเรยีนของประเทศสงิคโปร  ความสนกุสนานกบักจิกรรมทองเทีย่วในสถานทีต่าง ๆ  ในการเขารวมโครงการ

นี้ และความรูสึกอยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหมากขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ 

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมโครงการ และครูผูดูแล                         

ที่รวมเดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการ

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมโครงการ และครูผูดูแลท่ีรวมเดินทาง

ไปกับนักเรียนตามโครงการ จําแนกเปนความพึงพอใจในวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวสิงคโปร ระเบียบวินัย 

วฒันธรรม สภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง รสชาติอาหารท่ีแปลกใหม การไดเรียนรูถงึคณุคา

ในการใชชีวิตที่ตองแขงขันกับเวลาของชาวสิงคโปร ประทับใจกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียน Shelton                                        

International High School ที่สงบบรรยากาศดี สะอาด สบาย ๆ  นาอยู  ไดเรียนรูพฤติกรรมการเรียนรู                             

ที่โรงเรียนแบบเปนกันเอง การเรียนที่สนุกสนานไมเครียด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดเผยแพรวัฒนธรรมไทย 

และไดเพื่อนใหมที่เปนชาวตางประเทศ  รวมถึงการผจญภัยกับกิจกรรมสนุกสนานที่ Universal Studio                              

ที่สนุกมาก  นอกจากนั้นผูเรียนยังไดฝกการรูจักเอาตัวรอดในตางประเทศ  การใชภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

ทายที่สุดประทับใจในกิจกรรมที่ผูรับผิดชอบโครงการและเพ่ือน ๆ ทุกคนที่รวมเดิมทางไปในคร้ังนี้

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขารวมโครงการ

       ความคิดเหน็ของผูปกครองนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 ตอโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

และการเรียนรู ไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร สรุปไดวา บุตรหลานไดประสบการณการเรียนรู                                
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ดวยตนเองมาก เหน็บตุรหลานทีม่คีวามสขุจากการเขารวมโครงการนี ้นอกจากนัน้โครงการนีย้งัทาํใหนกัเรยีน

กลาแสดงออกเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น  เห็นผลการเรียนรูของบุตรหลานแลวก็พอใจ และเห็นวาบุตรหลาน

มคีวามมานะในการทํางานพอใชได อยางไรก็ตามควรเพ่ิมเวลาของโครงการใหมมีากขึน้เพ่ือจะไดเรียนรูนาน ๆ  

  ความคิดเหน็ของผูปกครองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 ตอโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

และการเรียนรูไทย–สิงคโปร สรุปไดวา บุตรหลานไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดีจากประเทศสิงคโปร                        

ทั้งที่โรงเรียน Shelton International High School และสถานที่ทองเที่ยวในเมืองที่เจริญกาวหนาของสิงคโปร 

นกัเรยีนไดรบัการพฒันาการทางดานสงัคม เปดโลกทศันในมุมมองท่ีไดรบัรูจากประเทศสงิคโปร  มกีารยอมรบั

กฎระเบยีบ การเขาสงัคม การมวีนิยั และเคารพสทิธสิวนบคุคล มคีวามกลาในการใชภาษาองักฤษในชวีติจรงิ  

ทาํใหนกัเรียนเห็นความสาํคัญของภาษา  โรงเรียนจัดสถานทีป่ระเทศศึกษาดูงานท่ีด ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม

ควรมีระยะเวลาการอยูที่สิงคโปรใหนานขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ                                 

การเรียนรูไทย–สิงคโปร อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นที่มีความพึงพอใจ

สูงสุด 4 ลําดับแรกจากมากไปหานอยคือ การเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวและสภาพแวดลอม  รองลงมาคือ                       

การแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย  ความสนุกสนานกบักจิกรรมทองเทีย่วในสถานทีต่าง ๆ  ในการเขารวมโครงการ

นี้ นักเรียนไดประโยชนจากการเขารวมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู  และความรูสึก                           

อยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหมากขึ้น ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดดําเนินการ

ตดิตอประสานงานและเตรยีมความพรอมของโครงการมาเปนระยะเวลานาน  ครแูละนกัเรียนใหความรวมมอื 

ในการฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีจุดหมายที่จะนําไปใชกับชาวตางประเทศ และ                             

มผีูประสานงานอยางใกลชดิกบัโรงเรียนในประเทศสิงคโปร พรอมกบัรูจกัแหลงเรียนรูตาง ๆ  ในประเทศสิงคโปร

เปนอยางดี  มีความพรอมเรื่องเอกสารประกอบโครงการและมีการเรียนรูกอนดําเนินโครงการ  นอกจากนั้น

โรงเรียนและผูปกครองยังไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเปนอยางดี  เนื่องจากตองใช

งบประมาณในการดําเนินการสูง  และการจัดกิจกรรมมีความละเอียดแมนยําเปนไปตามที่กําหนด                                    

จึงทําใหผลการดําเนินการเปนที่นาพอใจกับทุกกลุม สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการที่ระบุวา                               

เพื่อสรางความตระหนักในการใชภาษาตางประเทศจากการเรียนรูในประเทศสิงคโปร  เพ่ือสรางมิตรภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพ่ือนนักเรียนชาวสิงคโปร  เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมของไทยกับนักเรียนโรงเรียนใน                      

ประเทศสงิคโปร และเพือ่เรยีนรูสภาพแวดลอมและความกาวหนาของประเทศสงิคโปรจากประสบการณตรง  

สอดคลองกบัเปาหมายของโรงเรยีนทีก่าํหนดไวในขอ 1 ทีว่า “การใชภาษาสากลเพือ่การสือ่สาร” นอกจากนัน้ 

ยังสอดคลองกับตราสารโรงเรียนมัธยมศาสตรที่ระบุวา โรงเรียนมัธยมศาสตรมีเปาหมายในการสงเสริม                      

ใหนักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษภายในระยะเวลา 3 ป (Matthayomsat School, 2015) และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
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อาหาร (Maejo University, Bachelor of Engineering Program in Food Engineering, 2014, Abstract) 

ที่ไดศึกษาผลการดําเนินโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน ASEAN ดานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา                                      

โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Putra Malaysia (UPM) ซึ่งพบวา โดยภาพรวมเกี่ยวกับ                             

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี มีความพึงพอใจในระดับดีคือ คณะทํางาน  

มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมถึงการประสานงาน สถานท่ีมีเพียงพอกับ                                  

การจัดกิจกรรม ผูประสานงานทําหนาที่อยางชัดเจนและมีความมั่นใจ   

 นอกจากน้ัน  ผลการวิจัยยังพบอีกวา นักเรียนไดสรางมิตรภาพกับนักเรียนชาวตางประเทศระหวาง

ที่อยูที่ประเทศสิงคโปร และนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมกับโรงเรียน Shelton International High School                  

ทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตางกับประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 

การเขารวมแลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรม และการเขาชั้นเรียนของนักเรียนใชระยะเวลาในการพัฒนา                       

ความสัมพันธนอยเกินไปเพียง 5 วัน และกิจกรรมท่ีดําเนินการแลกเปล่ียนน้ันก็มีเพียงวันเดียว กิจกรรม                        

การเรียนมีถึง 4 วัน  นั่นหมายความวา หากตองการใหเกิดมิตรภาพอยางแทจริงหรือในระดับที่มากท่ีสุด                   

ควรเพิ่มเวลาการใชชีวิตรวมกันใหมากขึ้น และเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันใหมากข้ึนทั้งในดานชีวิต                       

ความเปนอยู อาหารการกิน ทัศนคติที่แตกตาง ซึ่งทั้งหมดตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการใหยาวนาน

มากขึน้ อยางไรกต็ามผลการประเมนิทัง้สองประเดน็ในระดบัมาก สอดคลองกบัผลการศกึษาของ มหาวทิยาลยั

แมโจ กองพัฒนานักศึกษา (Maejo University, Division of Student Affairs, 2016, Abstract) ที่ไดศึกษา   

ผลการดําเนินโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2559 พบวา นักศึกษาไดแลกเปล่ียน

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานการแสดงกับชาติอื่นๆ อยูในระดับมาก  และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาส                         

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานภาษาจากเจาของภาษาอยูในระดับมาก  

สรุป
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนและครทูีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรู

ไทย–สงิคโปร   โรงเรียนมธัยมศาสตร   จงัหวัดลาํปางโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ  เมือ่พจิารณาเปนรายประเด็น

พบวา ประเด็นนักเรียนไดสรางมิตรภาพกับนักเรียนชาวตางประเทศระหวางที่อยูที่ประเทศสิงคโปร และ

ประเด็นนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมกับโรงเรียน Shelton International High School มีผลการประเมิน                     

ความพึงพอใจอยูในระดับมากซึ่งแตกตางกับประเด็นอื่น ๆ ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

      1.1 ผู รับผิดชอบโครงการควรเพ่ิมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางมิตรภาพกับนักเรียน                               

ชาวตางประเทศระหวางที่อยูที่ประเทศสิงคโปรใหมากขึ้นโดยเฉพาะเก่ียวกับการจับคูเพื่อน (Buddy)

      1.2 ผูรับผิดชอบโครงการควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม สรางเวทีการแสดงวัฒนธรรม

ใหหลากหลาย และประสานกับโรงเรียนกลุมเปาหมายใหเพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมใหมากขึ้น
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 2. ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป

       ศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรม

กบักลุมประเทศอาเซียนเพือ่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศท่ีมอีณาเขตติดตอ

กับประเทศไทย อาทิ ลาว พมา กัมพูชา เปนตน
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