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56601322 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ : ประชาคมอาเซียน การรับรู การเตรียมความพรอม 
 ศันสนีย เขียวมาประเสริฐ : การรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ของ
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 98 หนา 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 2) ศึกษาแนวทางการเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง การวิจัยครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีปรากฏการณวิทยา โดยศึกษา
ปรากฏการณและประสบการณในการรับรูของบุคลากรและนักศึกษา และแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสงัเกตแบบไมมสีวนรวม จากการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง กลุมผูใหขอมูลหลักคือ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ผลการศึกษาโดยวิธีเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักจํานวน 18 คนพบวาบุคลากรและนักศึกษามีการรับรูความ
เปนมาและวัตถุประสงคเร่ืองประชาคมอาเซียนวา เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต 
จํานวน 10 ประเทศ เพื่อรวมมือกันในดานตาง ๆ และสรางอํานาจการตอรองได บุคลากรและนักศึกษามีการรับรูถึง
จํานวนของประเทศสมาชิกและบอกช่ือประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนได แตไมสามารถบอกลําดับการเขารวม
และผูกอตั้งประชาคมอาเซียนได และไมสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของตราสัญญาลักษณอาเซียนได นอกจากน้ัน
บุคลากรและนักศึกษามีการรับรูถึงผลกระทบตอการจัดต้ังประชาคมอาเซียนวามีทั้งขอดี และขอเสียตอองคกรและ
ประเทศไทย ซึ่งทุกภาคสวนจะตองรวมมือกัน ตั้งแตการพัฒนาตนเอง หนวยงานเนนย้ําถึงความสําคัญ จนถึงภาครัฐ
จะตองมีมาตรการรองรับที่ดี และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษาแบงเปน 4 แนวทาง คือ 1) แนวทางในการเตรียมความพรอมดานการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน บุคลากรใหความสนใจและมีการเตรียมความพรอมในระดับหนึ่ง 
โดยรับรูขอมูลขาวสารจากภายในองคกร และสื่อภายนอกองคกร 2) แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพ
ของบุคลากรและนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาใหความสนใจและใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
ตองการการสนับสนุนจากตนสังกัดใหมีการอบรม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษมากที่สุด และตอ
ยอดเปนภาษาเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน และขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3) แนวทางในการเตรียม
ความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นตามลําดับ และ
ตองทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา 4) แนวทางในการเตรียมความ
พรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ประกอบดวย การลงนามความรวมมือทางดานการศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย การพัฒนาความรู ความสามารถ ประสบการณ เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา 
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 SANSANEE KEAWMAPRASERT : PERCEPTION AND GUIDANCE IN THE PREPERATION FOR UNITING  ASEAN 

COMMUNITY OF THE PERSONNEL AND STUDENTS IN THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, MUBAN 

CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.PITAK SIRIWONG, Ph.D. 98 PP. 

The purposes of this research were 2) to study the perception towards ASEAN Community of 
the personnel and students in the faculty of humanities and social sciences, Muban Chombueng 

Rajabhat university. 2) to study the guidance in the preparation for uniting ASEAN community of the 

personnel and students in the faculty of humanities and social sciences, Muban Chombueng Rajabhat 

university. The method used in this research is qualitative research through the phenomenology study. 

The research was conducted by studying the phenomenon and one’s experience and guidance in the 

preparation in terms of uniting ASEAN Community. The data were collected by two methods which were 

in-depth interview and non-participant observation through purposive sampling in which key informants 

were executives, teachers, staff and students of the faculty of humanities and social science’s personnel, 

Muban Chombueng Rajabhat University.  

The results of this study from eighteen key informants found that those key informants knew 

the aims and the purposes of establishing ASEAN Community. Such aims and purposes obtained from 

them were that ASEAN Community was founded among 10 Southeast Asia nations together in terms of 

social progress, economic growth, and cultural development and bargaining power with other countries. 

The key informants knew the number of ASEAN Community members and also was able to name those 

countries; however, they impossibly sorted out the order of joining countries, the founder of the 

community, nor the details of the ASEAN symbol. The key informants, moreover, had perceived the pros 

and cons of this community to Thailand. They emphasized on the importance of ASEAN community that 

each segment should work together to move forward including well-prepared measure and adequate 

budget from government. The guidance in the preparation for ASEAN Community could be divided into 4 

guidance which were: 1) the guidance in the preparation in terms of disseminating the news as well as 

information with regard to ASEAN Community which the key informants rather paid attention and 

importance to 2) the key informants quite paid attention to the guidance in the preparation in terms of 

personal self – improvement especially supporting in training, English, Neighboring languages, and 

essential information of members’ countries 3) guidance in the preparation in terms of educational 

standard that had to develop continuously and be equivalent to other members’ countries by mainly 

emphasizing on the students and 4) the guidance in the preparation in terms of educational freedom 

including endorsing in educational cooperation, exchanging students and teachers, and developing 

knowledge, competence, experience in order to support ASEAN educational freedom 
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