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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านประสิทธิผล เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และผู้ปกครอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มีความเห็นว่า    
ด้านบริบทของโครงการเป็นนโยบาย/จุดเน้นท่ีเหมาะสม ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด (x�= 4.78)               
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
บริบทของต่างประเทศ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า มีความพร้อมและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
(x�= 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วและถูกต้องของ
เจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ในภาพรวม กระบวนการของโครงการมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  (x�= 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความ
เหมาะสมระดับมากท่ีสุด คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่ีอยู่ในต่างประเทศ และด้านประสิทธิผล
ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้รับประโยชน์และทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (x�= 4.70) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ทักษะด้านการจัดการตนเอง สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความเห็นว่า ด้านบริบทโครงการภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด    
(x�= 4.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในบริบทของต่างประเทศ และผู้ปกครองของนักศกึษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเห็นว่า ด้านประสิทธิผลของ
โครงการภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด (x�= 4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีกับชาวต่างชาติ และความมั่นใจในตนเองในการ
ดําเนินชีวิต/พบปะกับชาวต่างชาติ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านประสิทธิผล เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และผู้ปกครอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มีความเห็นว่า    
ด้านบริบทของโครงการเป็นนโยบาย/จุดเน้นท่ีเหมาะสม ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด (x�= 4.78)               
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
บริบทของต่างประเทศ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า มีความพร้อมและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
(x�= 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วและถูกต้องของ
เจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ในภาพรวม กระบวนการของโครงการมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  (x�= 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความ
เหมาะสมระดับมากท่ีสุด คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่ีอยู่ในต่างประเทศ และด้านประสิทธิผล
ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้รับประโยชน์และทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (x�= 4.70) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ทักษะด้านการจัดการตนเอง สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความเห็นว่า ด้านบริบทโครงการภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด    
(x�= 4.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในบริบทของต่างประเทศ และผู้ปกครองของนักศกึษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเห็นว่า ด้านประสิทธิผลของ
โครงการภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด (x�= 4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีกับชาวต่างชาติ และความมั่นใจในตนเองในการ
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to evaluate Student Development Program in Abroad, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University including the context, input, process and product. The 
instrument is questionnaires. The statistics in this study were average, mean, standard 
deviation, and percentage. The research findings revealed that the opinions of students who 
participated this program on the overall context was at the most level (x�= 4.78). When 
considering each aspect, it was found that the highest aspects were supported students to 
learning in abroad context. The overall input was at high level (x�= 4.33). When considering 
each aspect, it was found that the highest aspects were speed and correct of staff to serve. 
The overall process was at high level (x�= 4.24). When considering each aspect, it was found 
that the highest aspects were process of learning exchange during in abroad. The overall 
product was at the most level (x�= 4.70). When considering each aspect, it was found that the 
highest aspects were self-management. The overall opinions of Administrative, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University was at the most level (x�= 4.75). When considering each aspect, it 
was found that the highest aspects were supported students to learning in abroad context. 
The overall opinions of student’s parent was at the most level (x�= 4.51). When considering 
each aspect, it was found that the highest aspects were cultural exchange with foreigners and 
self-confident in daily life/meet the foreigners. 
  
Keywords : Program Evaluation / Student Development / In Abroad  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ด้วยภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ทําให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวใน

ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ท่ี
ต้องการบ่มเพาะคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง 
ซ่ึงคนไทยที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มี
สุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีดีงาม (Heart) การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบนี้จึงเป็นเงื่อนไขท่ีจําเป็น
สําหรับประเทศไทยในการเตรียมคนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโลกท่ีกําลังเปลี่ยนจาก One 
Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny ดังน้ัน การเปลี่ยนคนไทยจากแบบ Thai-Thai เป็น
ไทยแบบ Global –Thai ท่ีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมๆ กับมีกรอบความคิดท่ีเป็นสากล สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างสมศักด์ิศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม จึงจําเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนา เสริมสร้างส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมท้ังทักษะการเป็นผู้นํา ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
นําไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ดําเนินการและขับเคลื่อน
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 กระทั่งปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์การดําเนินโครงการ เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ         

มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใช้ได้จริงท้ังในการเรียนและการใช้ชีวิต มี
ภาวะความเป็นผู้นํา สามารถแก้ปัญหาและถ่ายทอดบริบทความเป็นไทยสู่สากล ได้ทํางานในอนาคต ตลอดจน
เพ่ือสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ และกระชับความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยคู่
แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 

ในการดําเนินโครงการใดๆ นั้น การประเมินโครงการมีความสําคญัและจําเป็นอย่างย่ิง เพราะจะให้ข้อมูล
หรือสารสนเทศที่จะบอกให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการน้ันๆ ได้บรรลุผลมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี จะ
ช่วยบอกถึงว่า วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกําหนดไว้นั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพียงใด ซ่ึงข้อมูลที่ได้
จากการประเมินโครงการจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการเพ่ือท่ีจะปรับปรุงโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทําการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ การจัดกิจกรรม ในการจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

1. ด้านบริบท 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  
3. ด้านกระบวนการ  
4. ด้านประสิทธิผล 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารท่ีดูแล

รับผิดชอบโครงการ และผู้ปกครองของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จํานวน 76 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เก่ียวกับการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท 
(Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านประสิทธิผล (Product) 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับความประทับใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะโครงการพัฒนา
นักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับผู้บริหารเพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เก่ียวกับการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านบริบท (Context)       



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
141

ABSTRACT 
The purpose of this research was to evaluate Student Development Program in Abroad, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University including the context, input, process and product. The 
instrument is questionnaires. The statistics in this study were average, mean, standard 
deviation, and percentage. The research findings revealed that the opinions of students who 
participated this program on the overall context was at the most level (x�= 4.78). When 
considering each aspect, it was found that the highest aspects were supported students to 
learning in abroad context. The overall input was at high level (x�= 4.33). When considering 
each aspect, it was found that the highest aspects were speed and correct of staff to serve. 
The overall process was at high level (x�= 4.24). When considering each aspect, it was found 
that the highest aspects were process of learning exchange during in abroad. The overall 
product was at the most level (x�= 4.70). When considering each aspect, it was found that the 
highest aspects were self-management. The overall opinions of Administrative, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University was at the most level (x�= 4.75). When considering each aspect, it 
was found that the highest aspects were supported students to learning in abroad context. 
The overall opinions of student’s parent was at the most level (x�= 4.51). When considering 
each aspect, it was found that the highest aspects were cultural exchange with foreigners and 
self-confident in daily life/meet the foreigners. 
  
Keywords : Program Evaluation / Student Development / In Abroad  
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ด้วยภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ทําให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวใน

ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ท่ี
ต้องการบ่มเพาะคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง 
ซ่ึงคนไทยที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมีปัญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีดีงาม (Heart) การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบนี้จึงเป็นเงื่อนไขที่จําเป็น
สําหรับประเทศไทยในการเตรียมคนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโลกท่ีกําลังเปลี่ยนจาก One 
Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny ดังนั้น การเปลี่ยนคนไทยจากแบบ Thai-Thai เป็น
ไทยแบบ Global –Thai ท่ีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมๆ กับมีกรอบความคิดท่ีเป็นสากล สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม จึงจําเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนา เสริมสร้างส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมท้ังทักษะการเป็นผู้นํา ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
นําไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ดําเนินการและขับเคลื่อน
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 กระทั่งปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์การดําเนินโครงการ เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ         

มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใช้ได้จริงท้ังในการเรียนและการใช้ชีวิต มี
ภาวะความเป็นผู้นํา สามารถแก้ปัญหาและถ่ายทอดบริบทความเป็นไทยสู่สากล ได้ทํางานในอนาคต ตลอดจน
เพ่ือสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ และกระชับความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยคู่
แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 

ในการดําเนินโครงการใดๆ นั้น การประเมินโครงการมีความสําคญัและจําเป็นอย่างย่ิง เพราะจะให้ข้อมูล
หรือสารสนเทศที่จะบอกให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการน้ันๆ ได้บรรลุผลมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี จะ
ช่วยบอกถึงว่า วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกําหนดไว้นั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพียงใด ซ่ึงข้อมูลท่ีได้
จากการประเมินโครงการจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการเพ่ือท่ีจะปรับปรุงโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทําการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ การจัดกิจกรรม ในการจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

1. ด้านบริบท 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  
3. ด้านกระบวนการ  
4. ด้านประสิทธิผล 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารท่ีดูแล

รับผิดชอบโครงการ และผู้ปกครองของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จํานวน 76 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบรวบรวมข้อมูล ดังน้ี   
ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท 
(Context) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านประสิทธิผล (Product) 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความประทับใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะโครงการพัฒนา
นักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับผู้บริหารเพ่ือประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านบริบท (Context)       
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ของโครงการ และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับความประทับใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามสําหรับผู้ปกครองเพื่อประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านประสิทธิผล (Product) 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความประทับใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ นักศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โดยบางส่วนผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
บางส่วนส่งทางไปรษณีย์ และบางส่วนสแกนส่งทางอีเมลล์และ Facebook 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถ่ี คิดเป็นค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การรายงานผลเก่ียวกับโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านประสิทธิผลของแบบสอบถามแต่ละชุด 
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่า ดังน้ี  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ น้อยท่ีสุด 

3. ข้อมูลท่ีเป็นคําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Contents Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จากการรายงานผลโครงการของนักศึกษา ผู้บริหารและผู้ปกครอง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Model) ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านประสทิธิผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้  

1. ความเห็นของนักศึกษาต่อโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
1.1 ดา้นบริบทของโครงการ นักศึกษามีความเห็นว่า นโยบาย/จุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ เป็นนโยบาย/จุดเน้น ท่ีเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากคา่เฉลี่ย คือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทของต่างประเทศ เพ่ิมสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเพ่ือนบ้านประเทศอาเซียน และเพ่ิมทักษะการใช้
ชีวิต การจัดการตนเองและแก้ปัญหาในต่างประเทศ  

1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการนักศึกษามีความเห็นว่า ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของโครงการมีความ
พร้อม/เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากคา่เฉลี่ย คือ ความรวดเร็วและถูกต้องของเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 

มนุษยสัมพันธ์และความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ความกระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
การถ่ายทอดและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีให้บริการ และความเหมาะสมของ
วิทยากรและเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 

1.3 ด้านกระบวนการของโครงการ นักศึกษามีความเห็นว่า ด้านกระบวนการของโครงการมีความ
เหมาะสม/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลีย่ 5 ลําดับแรก คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างท่ีอยู่ในต่างประเทศ การอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา การจดัทํารายงานสรุป รวม
ประสบการณ์ การปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง ระบบการกํากับ ติดตาม ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ      
การรายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ การเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา และการติดต่อประสานงาน 

1.4 ด้านประสิทธิผลของโครงการนักศึกษามีความเห็นว่า ด้านประสิทธิผล คือ ได้รับประโยชน์/ทักษะ
ในแต่ละด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย 5 ลําดับแรก คือ ทักษะด้านการจัดการ
ตนเอง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการแก้ปัญหาในต่างประเทศ ความม่ันใจในตนเองในการดําเนิน
ชีวิต/พบปะกับชาวต่างชาติ และเครือข่ายเพื่อนต่างชาต ิ

2. ความเห็นของผู้บริหารต่อโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้บริหารมีความเห็นว่า ด้านบริบทของโครงการเป็นนโยบาย/จุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีเหมาะสมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทของต่างประเทศ 
เพ่ิมทักษะการใช้ชีวิต การจัดการตนเองและแก้ปัญหาในต่างประเทศ เพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเพ่ือนบ้านประเทศอาเซียน 

3. ความเห็นของผู้ปกครองต่อโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ปกครองมีความเห็นว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์/ทักษะในแต่ละด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากคา่เฉลี่ย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีกับชาวต่างชาติ ทักษะการแก้ปัญหาใน
ต่างประเทศ ความม่ันใจในตนเองในการดําเนินชีวิต/พบปะกับชาวต่างชาติ เครือข่ายเพื่อนต่างชาติ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษการเรียนรู้/ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และทักษะด้านการจัดการตนเอง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับนโยบาย/จุดเน้นท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด โดยโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทของต่างประเทศ ท้ังนี้เพราะการพัฒนานักศึกษาในบริบทการเรียนการสอนใน
ต่างประเทศจริง สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา สร้างแรงจงูใจในการพัฒนาตนเอง และ
กระตุ้นความคิด สร้างความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับ รายงานผลการการดําเนิน
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ASEAN ด้านวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า การจัดโครงการดังกล่าวทําให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท้ังสองแห่งได้ร่วมทํางานวิจัย
ระดับปริญญาโท และได้พัฒนาทักษะด้านภาษา และด้านวิชาการแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นําไปสู่การสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาต ิได้รับประโยชน์ตามท่ีคาดหวังไว้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อท่ี 1 คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพตามความ
ต้องการของประเทศ และเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถยืนอยู่อย่างม่ันคงในประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี 
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอาหารระหว่าง MJU-UPM ยังสามารถเชื่อมโยงต่อไปถึง
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ของโครงการ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับความประทับใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามสําหรับผู้ปกครองเพื่อประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านประสิทธิผล (Product) 
และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับความประทับใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ นักศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โดยบางส่วนผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
บางส่วนส่งทางไปรษณีย์ และบางส่วนสแกนส่งทางอีเมลล์และ Facebook 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถ่ี คิดเป็นค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การรายงานผลเก่ียวกับโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านประสิทธิผลของแบบสอบถามแต่ละชุด 
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่า ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพร้อม/ประสิทธิภาพ น้อยท่ีสุด 

3. ข้อมูลท่ีเป็นคําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Contents Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จากการรายงานผลโครงการของนักศึกษา ผู้บริหารและผู้ปกครอง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Model) ประกอบด้วยเน้ือหา 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านประสทิธิผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้  

1. ความเห็นของนักศึกษาต่อโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
1.1 ดา้นบริบทของโครงการ นักศึกษามีความเห็นว่า นโยบาย/จุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ เป็นนโยบาย/จุดเน้น ท่ีเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากคา่เฉลี่ย คือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทของต่างประเทศ เพ่ิมสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเพ่ือนบ้านประเทศอาเซียน และเพ่ิมทักษะการใช้
ชีวิต การจัดการตนเองและแก้ปัญหาในต่างประเทศ  

1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการนักศึกษามีความเห็นว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการมีความ
พร้อม/เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากคา่เฉลี่ย คือ ความรวดเร็วและถูกต้องของเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 

มนุษยสัมพันธ์และความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ความกระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
การถ่ายทอดและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีให้บริการ และความเหมาะสมของ
วิทยากรและเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 

1.3 ด้านกระบวนการของโครงการ นักศึกษามีความเห็นว่า ด้านกระบวนการของโครงการมีความ
เหมาะสม/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลีย่ 5 ลําดับแรก คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างท่ีอยู่ในต่างประเทศ การอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา การจดัทํารายงานสรุป รวม
ประสบการณ์ การปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง ระบบการกํากับ ติดตาม ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ      
การรายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ การเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา และการติดต่อประสานงาน 

1.4 ด้านประสิทธิผลของโครงการนักศึกษามีความเห็นว่า ด้านประสิทธิผล คือ ได้รับประโยชน์/ทักษะ
ในแต่ละด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย 5 ลําดับแรก คือ ทักษะด้านการจัดการ
ตนเอง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการแก้ปัญหาในต่างประเทศ ความม่ันใจในตนเองในการดําเนิน
ชีวิต/พบปะกับชาวต่างชาติ และเครือข่ายเพื่อนต่างชาต ิ

2. ความเห็นของผู้บริหารต่อโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้บริหารมีความเห็นว่า ด้านบริบทของโครงการเป็นนโยบาย/จุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีเหมาะสมในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ย คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทของต่างประเทศ 
เพ่ิมทักษะการใช้ชีวิต การจัดการตนเองและแก้ปัญหาในต่างประเทศ เพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเพ่ือนบ้านประเทศอาเซียน 

3. ความเห็นของผู้ปกครองต่อโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้ปกครองมีความเห็นว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์/ทักษะในแต่ละด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากคา่เฉลี่ย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีกับชาวต่างชาติ ทักษะการแก้ปัญหาใน
ต่างประเทศ ความม่ันใจในตนเองในการดําเนินชีวิต/พบปะกับชาวต่างชาติ เครือข่ายเพื่อนต่างชาติ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษการเรียนรู้/ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และทักษะด้านการจัดการตนเอง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับนโยบาย/จุดเน้นท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด โดยโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทของต่างประเทศ ท้ังนี้เพราะการพัฒนานักศึกษาในบริบทการเรียนการสอนใน
ต่างประเทศจริง สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา สร้างแรงจงูใจในการพัฒนาตนเอง และ
กระตุ้นความคิด สร้างความมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับ รายงานผลการการดําเนิน
โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน ASEAN ด้านวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า การจัดโครงการดังกล่าวทําให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท้ังสองแห่งได้ร่วมทํางานวิจัย
ระดับปริญญาโท และได้พัฒนาทักษะด้านภาษา และด้านวิชาการแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นําไปสู่การสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาต ิได้รับประโยชน์ตามท่ีคาดหวังไว้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อท่ี 1 คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพตามความ
ต้องการของประเทศ และเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถยืนอยู่อย่างม่ันคงในประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี 
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอาหารระหว่าง MJU-UPM ยังสามารถเชื่อมโยงต่อไปถึง
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การทําความร่วมมือกันทางวิชาการ MOA เพ่ือพัฒนาและสร้างหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาเอกต่อไปด้วย 
(Maejo University, 2014) 
 สอดคล้องกับ Ruangjit, A. & Lertwitthayawiwat, P. (2013) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยการประเมินโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ไทย-สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมศาสตร์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา 2556 โดยรวมอยู่ใน ระดับดีเย่ียม เม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 4 ลําดับแรกคือ การเรียนรู้สถานท่ีท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้อม รองลงมาคือ การร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ความสนุกสนานกับกิจกรรมและประโยชน์ท่ีได้รับ 
และความรู้สึกอยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้น นอกจากน้ียังพบว่า นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยรวมมีความประทับใจมากแยกเป็นความประทับใจในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ระเบียบวินัย 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมท่ีเปน็ระเบียบเรียบร้อยของเมือง รสชาติอาหารท่ีแปลกใหม่ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าในการ
ใช้ชีวิตท่ีต้องแข่งขันกับเวลาของชาวสิงคโปร์ ประทับใจกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียน Shelton International High 
School ท่ีสงบ บรรยากาศดี สะอาด สบายๆ น่าอยู่เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนแบบเป็นกันเอง    
การเรียนที่สนุกสนานไม่เครียด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการได้นําเสนอเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและการได้เพ่ือนใหม่ท่ี
เป็นชาวต่างประเทศ รวมถึงการผจญภัยกับกิจกรรมสนุกสนานท่ี Universal Studio ท่ีสนุกมาก นอกจากนั้นผู้
เข้าเรียนยังได้ฝึกการรู้จักเอาตัวรอดในต่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และจากผลการวิจัย ท่ีพบว่า 
ทักษะด้านการจัดการตนเอง คือประสิทธิผล ประโยชน์และทักษะท่ีนักศึกษาได้รับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะการเรียน
และการใช้ชีวิตในต่างประเทศมีบริบทที่แตกต่างไปจากการเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
นักศึกษาจึงได้ฝกึทักษะการจัดการตนเอง เรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหาเฉพาะ การดูแลตนเอง การจัดสรรเวลาในการ
เรียนและการทบทวนบทเรียน การบริหารจัดการด้านการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน การปรับเปล่ียนกิจวัตร
ประจําวันของตนเองใหม่ สอดคล้องกับ Nakraksa, P. (2013) ซ่ึงได้ประเมินผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมความ
เป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  ปีงบประมาณ 2556 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ) ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับพึงพอใจมาก นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยหัวข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีได้รับสูงสุด คือ การได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมโครงการยังมี
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา“เพชรราชมงคลพระนคร” เป็น
โครงการท่ีดี  มีประโยชน์อย่างย่ิง ท้ังต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ด้านนักศึกษาได้ส่งเสริมให้เกิดการฝึก
ตนเอง ฝึกความอดทน ด้านมหาวิทยาลัยก็เป็นโอกาสท่ีดีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และ
วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศรู้จัก ทําให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ความรู้ท่ีอยู่นอกห้องเรียน และช่วยสร้างโลก
ทัศน์ใหม่ เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติต่างๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรทําการประเมินและปรับปรุงโครงการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษาและผู้ปกครอง 

2. ควรมีการถอดบทเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์หรือประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือนักศึกษาท่ียังไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการได้รับรู้บริบทการเรียน

การสอนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย เพ่ือให้การดําเนินโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร นักศึกษาและผู้ปกครองด้วยกัน 
 3. ควรมีการติดตามพัฒนาการของนักศึกษาหลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาใน
ต่างประเทศแล้วด้วยวิธีการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือวัดผลสําเร็จและประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาท้ังด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหา การจัดการตนเอง ความม่ันใจในตนเอง และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 4. ในการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ควรพิจารณาด้านบริบทของโครงการเป็น
สําคัญ เพราะถือเป็นนโยบาย/จุดเน้นท่ีสําคัญของการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ คือ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทต่างประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในบริบทสากล สามารถนําไปใช้ได้จริงท้ังด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  

1. ก่อนการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ ควรมีการศึกษาบริบทเพิ่มเติม เนื่องจากระยะเวลา
เปลี่ยนไป บริบทในการแลกเปลี่ยนก็อาจเปล่ียนตามไปด้วย 

2. ควรประเมินบริบทด้านการเรียนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับผลจากการเข้าร่วมสูงสุด 

3. ควรประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ 

4. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาต่อไป  

5. ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
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การทําความร่วมมือกันทางวิชาการ MOA เพ่ือพัฒนาและสร้างหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาเอกต่อไปด้วย 
(Maejo University, 2014) 
 สอดคล้องกับ Ruangjit, A. & Lertwitthayawiwat, P. (2013) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยการประเมินโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ไทย-สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมศาสตร์สังกัดสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ไทย-สิงคโปร์ ปีการศึกษา 2556 โดยรวมอยู่ใน ระดับดีเย่ียม เม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 4 ลําดับแรกคือ การเรียนรู้สถานท่ีท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้อม รองลงมาคือ การร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ความสนุกสนานกับกิจกรรมและประโยชน์ท่ีได้รับ 
และความรู้สึกอยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้น นอกจากน้ียังพบว่า นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยรวมมีความประทับใจมากแยกเป็นความประทับใจในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ระเบียบวินัย 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมท่ีเปน็ระเบียบเรียบร้อยของเมือง รสชาติอาหารท่ีแปลกใหม่ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าในการ
ใช้ชีวิตท่ีต้องแข่งขันกับเวลาของชาวสิงคโปร์ ประทับใจกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียน Shelton International High 
School ท่ีสงบ บรรยากาศดี สะอาด สบายๆ น่าอยู่เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนแบบเป็นกันเอง    
การเรียนท่ีสนุกสนานไม่เครียด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการได้นําเสนอเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและการได้เพ่ือนใหม่ท่ี
เป็นชาวต่างประเทศ รวมถึงการผจญภัยกับกิจกรรมสนุกสนานท่ี Universal Studio ท่ีสนุกมาก นอกจากนั้นผู้
เข้าเรียนยังได้ฝึกการรู้จักเอาตัวรอดในต่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และจากผลการวิจัย ท่ีพบว่า 
ทักษะด้านการจัดการตนเอง คือประสิทธิผล ประโยชน์และทักษะท่ีนักศึกษาได้รับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะการเรียน
และการใช้ชีวิตในต่างประเทศมีบริบทท่ีแตกต่างไปจากการเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
นักศึกษาจึงได้ฝกึทักษะการจัดการตนเอง เรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหาเฉพาะ การดูแลตนเอง การจัดสรรเวลาในการ
เรียนและการทบทวนบทเรียน การบริหารจัดการด้านการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน การปรับเปล่ียนกิจวัตร
ประจําวันของตนเองใหม่ สอดคล้องกับ Nakraksa, P. (2013) ซ่ึงได้ประเมินผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมความ
เป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  ปีงบประมาณ 2556 (การศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ) ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับพึงพอใจมาก นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยหัวข้อท่ีมีความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีได้รับสูงสุด คือ การได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมโครงการยังมี
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา“เพชรราชมงคลพระนคร” เป็น
โครงการท่ีดี  มีประโยชน์อย่างย่ิง ท้ังต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ด้านนักศึกษาได้ส่งเสริมให้เกิดการฝึก
ตนเอง ฝึกความอดทน ด้านมหาวิทยาลัยก็เป็นโอกาสท่ีดีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และ
วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศรู้จัก ทําให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ความรู้ท่ีอยู่นอกห้องเรียน และช่วยสร้างโลก
ทัศน์ใหม่ เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติต่างๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรทําการประเมินและปรับปรุงโครงการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษาและผู้ปกครอง 

2. ควรมีการถอดบทเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์หรือประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือนักศึกษาท่ียังไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการได้รับรู้บริบทการเรียน

การสอนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย เพ่ือให้การดําเนินโครงการพัฒนานักศกึษาในต่างประเทศเกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร นักศึกษาและผู้ปกครองด้วยกัน 
 3. ควรมีการติดตามพัฒนาการของนักศึกษาหลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาใน
ต่างประเทศแล้วด้วยวิธีการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือวัดผลสําเร็จและประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาท้ังด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหา การจัดการตนเอง ความม่ันใจในตนเอง และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 4. ในการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ควรพิจารณาด้านบริบทของโครงการเป็น
สําคัญ เพราะถือเป็นนโยบาย/จุดเน้นท่ีสําคัญของการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ คือ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักศึกษาในบริบทต่างประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในบริบทสากล สามารถนําไปใช้ได้จริงท้ังด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  

1. ก่อนการจัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ควรมีการศึกษาบริบทเพิ่มเติม เนื่องจากระยะเวลา
เปลี่ยนไป บริบทในการแลกเปลี่ยนก็อาจเปล่ียนตามไปด้วย 

2. ควรประเมินบริบทด้านการเรียนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับผลจากการเข้าร่วมสูงสุด 

3. ควรประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ 

4. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาต่อไป  

5. ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
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