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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้โดยการ
วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการ Formative Research ตามหลักการและแนวคิดของ  APEC Edutainment Exchange 
Program ด้วยวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารของหลักการและทฤษฎีต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวิเคราะห์การเขียนบันทึกประจ าวัน การประเมินตนเอง และการประเมินทักษะการสื่อสารและ
ทักษะการท างานร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า  

1. รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยน
นักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะ
การท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1) 
หลักการและจุดมุ่งหมาย 2) ผู้เรียนและผู้สอน 3) กิจกรรม และ 4) การประเมินผล กิจกรรม
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative activity) 2) กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Experiential Learning Activity) และ 3) กิจกรรมประเมินผล (Evaluative Activity)  

2. ผลจากการใช้รูปแบบฯเฉพาะกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity) พบว่า
นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและทักษะการท างานร่วมกันอยู่ในระดับดี และผู้ทรงคุณวุฒิให้การรับรอง
รูปแบบฯ ทุกองค์ประกอบและขั้นตอน 

สรุปว่า รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยน
นักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นสามารถพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ได้ 
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The purpose of this study was to develop an online collaborative 

project-based learning model focus on The APEC Edutainment Exchange 

Program to enhance communicative and collaborative skills of Thai and South 

Korean students; The principle of the formative research was applied to this 

study. Also applied were the principles of the APEC Edutainment Exchange 

Program by means of analyses, syntheses, in-depth interviews, an analyses of 

daily journals, self-evaluations, and an evaluation of communicative and 

collaborative skills. The results were as following: 

1. The instructional model which has been developed consists of 

4 elements: 1) principles, 2) objectives, 3) activities, and 4) evaluation. The 

activities include with 3 steps: 1) preparative activity, 2) experiential learning 

activity and 3) evaluative activity.  

2. The results of the preparative activity revealed that the 

participants showed a good level of communicative and collaborative skills. 

 The developed instructional model could enhance communicative and 

collaborative skills of Thai and South Korean students and was suitable to be 

implemented in Thai and Korean Exchange Program.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการวิจัยระดับปริญญาเอกในประเทศภายใต้โครงการทุน
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์การผลิตและพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอก และ ด้วยความความต้ังใจท่ีจะพัฒนา
โครงการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติของนักเรียนระดับมั ธยมศึกษาให้มีรูปแบบและมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับและใช้ได้ในระดับประเทศ ของครู อาจารย์และนักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ังจาก
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ท่ีให้ความร่วมมือ เสียเวลา ให้ข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยเรื่องนี้  
 ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุนอย่างท่ีสุดจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  ผู้เป็นอาจารย์ท่ีเสียสละท้ังเวลา และ
เงินทุน ให้ผู้วิจัยเดินทางข้ามน้ าข้ามทะเลเก็บข้อมูลท่ีประเทศเกาหลีใต้ และยังส่ง เสริม สนับสนุนและให้
ก าลังใจแก่ลูกศิษย์ ในทุกขั้นตอนของการวิจัย จวบจนด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ีให้ความ
กรุณาให้ค าปรึกษาทางวิชาการท่ีดี ทุ่มเทเวลาและความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ก าลังใจ และข้อคิดท่ีมีคุณค่า
แก่ผู้วิจัยเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณ Professor. Dr. YoungHwan Kim อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ีให้
ความอนุเคราะห์เป็นท่ีปรึกษาร่วมให้แก่นักศึกษาต่างชาติเช่นผู้วิจัย อีกท้ังให้ความกรุณาในการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการเป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จัติวัตร์ ประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์
ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการอ่านและให้ค าแนะน าเพ่ือการแก้ไข ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ให้
สมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ศิริพงศ์ พยอมแย้ม รองศาสตราจารย์ประทิน คล้ายนาค รอง
ศาสตราจารย์สมหญิง เจริญจิตรกรรม อาจารย์ ดร .อนิรุทธ์ สติม่ัน อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล สรรพกิจจ านง อาจารย์รินทร์ ชีพอารนัย อาจารย์วชิระ จันทราช คุณอรรณพ ปิย
สินธ์ชาติ อาจารย์ฉลวย ม่วงพรวน รองศาสตราจารย์สมัครสมร ภักดีเทวาและ อาจารย์ เอกนฤน บางท่าไม้ 
และเพ่ือน พ่ี น้อง ท่ีช่วยเหลือ ส่งเสริมและให้ก าลังใจเสมอมา และขอขอบคุณ Dr. Jiyeon Lee และ        
Mr. JaeKyeon Oh จากประเทศเกาหลีใต้ ท่ีให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าท่ีดีในการท าวิจัยครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ ท่ีเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ก าลังใจ และให้การศึกษาในระดับสูงสุด
แก่ผู้วิจัย ขอบคุณน้องชายท่ีช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จไปด้วยดี  และขอมอบคุณความดีและกุศล
ท่ีพึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้แก่สถาบันท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ผู้วิจัย ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน และภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




