การรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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56601322 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คําสําคัญ : ประชาคมอาเซียน การรับรู การเตรียมความพรอม
ศันสนีย เขียวมาประเสริฐ : การรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ของ
บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 98 หนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการรั บรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 2) ศึกษาแนวทางการเตรียม
ความพร อ มเพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย นของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ หมูบานจอมบึ ง การวิจัยครั้งนี้ เป นวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีปรากฏการณวิทยา โดยศึกษา
ปรากฏการณและประสบการณในการรับรูของบุคลากรและนักศึกษา และแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมสี วนรวม จากการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง กลุมผูใหขอมูลหลักคือ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ผลการศึกษาโดยวิธีเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักจํานวน 18 คนพบวาบุคลากรและนักศึกษามีการรับรูความ
เปนมาและวัตถุประสงคเรื่องประชาคมอาเซียนวา เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต
จํานวน 10 ประเทศ เพื่อรวมมือกันในดานตาง ๆ และสรางอํานาจการตอรองได บุคลากรและนักศึกษามีการรับรูถึง
จํานวนของประเทศสมาชิกและบอกชื่อประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนได แตไมสามารถบอกลําดับการเขารวม
และผูกอตั้งประชาคมอาเซียนได และไมสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของตราสัญญาลักษณอาเซียนได นอกจากนั้น
บุคลากรและนักศึกษามีการรับรูถึงผลกระทบตอการจัดตั้งประชาคมอาเซียนวามีทั้งขอดี และขอเสียตอองคกรและ
ประเทศไทย ซึ่งทุกภาคสวนจะตองรวมมือกัน ตั้งแตการพัฒนาตนเอง หนวยงานเนนย้ําถึงความสําคัญ จนถึงภาครัฐ
จะตองมีมาตรการรองรับที่ดี และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ แนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษาแบงเปน 4 แนวทาง คือ 1) แนวทางในการเตรียมความพรอมดานการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน บุคลากรใหความสนใจและมีการเตรียมความพรอมในระดับหนึ่ง
โดยรับรูขอมูลขาวสารจากภายในองคกร และสื่อภายนอกองคกร 2) แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพ
ของบุคลากรและนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาใหความสนใจและใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตองการการสนับสนุนจากตนสังกัดใหมีการอบรม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษมากที่สุด และตอ
ยอดเปนภาษาเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน และขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 3) แนวทางในการเตรียม
ความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นตามลําดับ และ
ตองทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา 4) แนวทางในการเตรียมความ
พรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ประกอบดวย การลงนามความรวมมื อทางดานการศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย การพัฒนาความรู ความสามารถ ประสบการณ เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.................................
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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศไทยและประเทศสมาชิก อาเซียนมี
กระบวนการตา ง ๆ มากมายเพื่อส งเสริ มและรองรั บสถานการณ ความเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่เปนผูกอตั้งอาเซียน และประเทศสมาชิกอีก 4
ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิป ปนส และสิงคโปร เมื่อวัน ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จน
ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกแลวถึง 10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา การกอตั้งอาเซียนนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
มั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
การกิ น ดี อ ยู ดี บนพื้ น ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน ร ว มกั น ของประเทศสมาชิก (ที ม
นักวิชาการอาเซียน, 2555 : 2)
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน มีเปาหมายจะกาวสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เพื่อใหการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนบรรลุผลสําเร็จจึงได
กํ า หนดเสาหลั ก อาเซี ย นที่ เ ป น หั ว ใจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศสมาชิ ก ต า ง ๆ ร วมกั น คื อ
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน (ASEN Political and Security : APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และ 3) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC) โดยมีวิสัยทัศรวมของ
ผูนําอาเซียน คือ การสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎกติกาในการ
ทํางาน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง (ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียน) (กรม
อาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
จุดมุงหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี การเปด
เสรีดานการคาสินคา และบริการ การจัดการศึกษาขามพรมแดน จึงทําใหการเคลื่อนยายกําลังคน
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปไดโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีทางการคาบริการดาน
การศึ ก ษานี้ เ องจะส ง ผลให เ กิ ด การเคลื่ อ นย า ยองค ค วามรู ภาษาและวั ฒ นธรรมระหว า งกั น
สถานศึกษาจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความพรอมและสรางองคความรู
นวัตกรรมใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับโลกที่มีการแขงขันอยู รอบดานและกําลังจะ
1
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เกิดขึ้นภายหลังการกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนภารกิจที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองคิด ตองทํา
เพราะสถานศึกษาเปนแหลงผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ, 2554)
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหหนวยงานและองคกรทุกภาคสวนของรัฐและเอกชน รวมทั้งในภาค
การศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 มีการตั้งรับ
และเตรียมความพรอม ปรับตัว มีความรู ความเขาใจ สูการปฏิบัติ ในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ก็เชนกัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันใหไปสูเปาหมาย และสถาบันอุดมศึกษาตางก็รับนโยบายเพื่อเตรียมพรอม บริหารจัดการ ไปสู
การปฏิบัติเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยสํา นักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ ไดจัดทํา
ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดย
กําหนดยุทธศาสตร 3 ดาน ไดแก 1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS III 394 : การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนระดับสากล 2) การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน และ 3) การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ดวยตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตออุดมศึกษาไทย ซึ่งเปนประเด็นที่กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใหความสําคัญตอการจัดการอุดมศึกษา
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553 : 67)
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงซึ่งเปนมหาวิทยาลัยประจําจังหวัดราชบุรี
และมีพื้นที่ติดตอกับประเทศเมียนมาร มหาวิทยาลัยไดพัฒนาเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิ ต
บัณฑิตในสาขาตาง ๆ ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงไดเรงพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับศักยภาพของนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถใหดียิ่งขึ้นไป
และมุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน มีการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยทั้งภายในและระหวางสาขาวิชา เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
คนควาเรียนรูดวยตนเองเพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มีการเพิ่มเติมความรูและกิจกรรมทางดานสังคมและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนานักศึกษาตามความสนใจและความถนัด มุงการพัฒนาการบริหารงานบุคคล สงเสริมการ
เผยแพรประชาสัมพันธ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการ อีกทั้งมีการ
จัดการทางดานสิ่งแวดล อม จึงตองมี การบริ หารงานและการวางแผนเชิง กลยุ ทธเพื่อนํ าพาองคสู
เปาหมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2555)
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรเปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทางดานภาษา
สังคมศาสตร การพัฒนาชุมชน และศิลปะ สรางองคความรู สูการพัฒนางาน ระดับทองถิ่นและสากล
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โดยเฉพาะทางดานภาษาที่นับว าเปนสิ่งสําคัญในการติดตอสื่อสารและสําหรับใชในการทํางานกับ
หนวยงานระหวางประเทศหรือบริษัทขามชาติที่จะเขามาลงทุนในไทย การไปทํางานยังประเทศตา ง ๆ
ในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน ถือเปนปจจัย สําคัญที่จะบงบอกถึงศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ภายใตการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก การสอนหรื อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม และการทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2555)
ปจจุบันสถานศึกษาในประเทศไทยกําลังเผชิญกับความทาทายกับการกาวเขาสูความเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 สถานศึกษาจึงตองรับรูและเตรียมความพรอมเพื่อผลิตบัณฑิตใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ตองอาศัยความรูความเขาใจและมีการเตรียมการ ตั้งแตการวางนโยบายสูการปฏิบัติ
เพื่อสามารถจัดการกับความทาทายในเวทีโลก และการจัดการศึกษาจากนี้ไปจะเปนแนวใหมไมเนน
วิชาการอยางเดียว เตรียมทั้งวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การจัดการ และการจัดการชีวิต มีการประเมิน
ทักษะชีวิต เปนแบบแตกตางเฉพาะตามบริบทของแตละพื้นที่ การวัดและประเมินผลคงตองยืดหยุน
และครอบคลุมแตละพื้นที่ และสิ่งที่จําเปนอีกสิ่งหนึ่งคือ เรื่องภาษาการสื่อสาร ซึ่งเรื่องนี้ก็เตรียม
ความพรอมและพัฒนาเปนลําดับ เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไดดีมากขึ้นตางจาก 2 ปที่แลว ที่สําคัญคือ
ไมใชเปนการศึกษาเพื่อการศึกษาเฉยๆ อีกตอไป แตตองนําไปสูการมีงานทํา การศึกษามีอุปกรณ
แมแบบ 4 อยาง คือ นักเรียน ครู หลักสูตร และการจัดการ สถานบันการศึกษาจึงมีความสําคัญมาก
ในการรับรูและเตรียมความพรอมอยางจริงจัง (ชินภัทร ภูมิรัตน, 2556)
เพื่ อ ให ค นไทยมี ค วามรู ค วามสามารถในการแข ง ขั น กั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดการเรื่องคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พัฒนาบุคลากรให มีความรู ความสามารถ ส ง เสริ มให บุ คลากรไดศึกษาตอในระดับ ที่สู งขึ้น มีการ
สนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยและทุนการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับอาจารย
ผูสอนในการสรางผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยใหมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดึงดูดคนเกงเขามาเปนอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับเด็กไทยซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลระหวางกัน นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของตองเขามามี
ส ว นร ว มในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร เพื่ อ สร า งการศึ ก ษาของประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางด า น
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอยางแทจริง (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2556 : 7)
งานวิจั ย ในอดี ต พบว าป จ จั ย สํ า คัญที่ ส ง ผลตอการพัฒ นาการศึก ษาต อการเขา ประชาคม
อาเซียน ไดแก 1) ปจจัยดานความเขาใจ เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคลากร
ที่เกี่ยวของ 2) ปจจัยศักยภาพบุคลากร ที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม มีความชํานาญ
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การที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ไดรับการเพิ่มโอกาสในการหางาน
ทํา รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกําลั งคน 3) ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสงเสริมการหมุนเวียน
ของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจน
สงเสริมและเพิ่มพูนความรวมมือระกวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) ปจจัย
การเปดเสรีการศึกษา ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมกันดานการศึกษา การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา ควบคูกับการเปด
เสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน (เอกราช อะมะวัลย, 2554)
ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาถึงการรับรูและแนวทางการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรั บ การเขาสู ประชาคมอาเซียนของบุ คลากรและนั กศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เนื่องจากสถานศึกษามีสวนสําคัญมากในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย สถานศึกษาเปรียบเสมือนการวางรากฐานความรู ความเขาใจ
เปนรากฐานที่จะนําไปสูการเป นอาเซียนอยางแทจริ ง รวมทั้งการรั บมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ โดยมีประเด็นในการศึกษา 2 ประการ ไดแก ประการแรกศึกษาการรับรู
เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนวาบุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมูบานจอมบึง มีการรับ รูมากนอยเพียงใด ประการที่สองศึกษาแนวทางการ
เตรีย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นว า วา บุ คลากรและนั ก ศึก ษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีแนวทางการเตรียมความพรอม
อยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
คําถามของการวิจัย
1. การรับรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเปนอยางไร
2. แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเปนอยางไร
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาการรับรู และแนวทางการเตรียมความพร อมเพื่อรองรั บ การเขาสู ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ขอบเขตดานเนื้อหาที่ศึกษา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาใน
การศึกษา มีประเด็นดังตอไปนี้
1.1 ประชาคมอาเซียน
1.2 ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป
พ.ศ.2558
1.3 แนวคิดทฤษฎีการรับรู
1.4 แนวคิดทฤษฎีการเตรียมความพรอม
1.5 มหาวิทยาลัยของไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.6 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1.7 บริบทและความเปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก คณบดี รองคณบดี อาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 18
คน
3. ขอบเขตดานแนวทางการเตรียมความพรอมที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) ดานการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน 2) ดานศักยภาพของบุคลากร 3) ดานมาตรฐานการศึกษา และ 4)
ดานการเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
ดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน การสรางความตระหนักและเตรียมความ
พรอมของผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาในดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ดานศักยภาพของบุคลากร ทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลง และเพื่อเพิ่มโอกาสใหกับบุคลากร
ดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน สงเสริม
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตาง ๆ การแลกเปลี่ยนเยาวชน สงเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิต

6

ดานเปดเสรีการศึกษา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย การจัดทําความ
ตกลงยอมรับดานดารศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิช าชีพสํ าคัญตาง ๆ
ควบคูกับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน
4. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษา เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 – มีนาคม
2558
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ทราบถึงการรับรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาการรับรูนั้นมากนอยแคไหน
และเพียงพอหรือไม เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาเสริมสรางองคความรูใหกับองคกร และพัฒนาชอง
ทางการสื่อสาร เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงได
2. ทราบถึง แนวทางการเตรี ย มความพร อ มเพื่อ รองรั บ การเขา สู ป ระชาคมอาเซี ย นของ
บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมูบานจอมบึ ง
สามารถนําขอมูลจากการวิจัยนี้เปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายตลอดจนสนับสนุนการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
คณะอื่นๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับรู
การเตรียมความพรอม และขอมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และของ
คณะมนุษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ านจอมบึ ง เพื่อ รองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป
พ.ศ.2558
3. แนวคิดทฤษฎีการรับรู
4. แนวคิดทฤษฎีการเตรียมความพรอม
5. มหาวิทยาลัยของไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
6. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
7. บริ บ ทและความเป น ของคณะมนุ ษยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
หมูบานจอมบึง
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ประชาคมอาเซียน
อาเซียนกอตั้งจากปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปริญญากรุงเทพ (The
Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ณ วังสราญรมย กรุงเทพฯ โดยมี ผูกอตั้ง
ทั้งหมด 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่ง มีผูแทนประกอบดวย
นายอาดัม มาลิก (Adam Malik) ประเทศอินโดนีเซีย นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (Tun Addul
Raza bin Hussein) ประเทศมาเลเซีย นายยาซิโซ รามอส (Narciso Ramos) ประเทศฟลิปปนส
นายเอส ราชชารัตนัม (S.Rajaratnam) ประเทศสิงคโปร และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร ประเทศ
ไทย ตอมาบรู ไนดารุส ซาลามไดเขามาเปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ.2527 สาธารณรัฐ สังคมนิย ม
เวียดนามในป พ.ศ.2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มาร เขาเปนสมาชิกพรอมกันในป พ.ศ.2540 และราชอาณาจักรกัมพูชาในป พ.ศ.2542 (กรมอาเซียน,
2552) สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร -เลสเต (ติมอรตะวันออก) ซึ่งเปนประเทศเกิดใหมใน
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต (ไดรับเอกราชจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.
2545) ป จจุบันอยูในสถานะผู สั งเกตการณของอาเซียน รวมประเทศสมาชิกอาเซียนจํ า นวน 10
ประเทศดวยกัน (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
วัตถุประสงคของอาเซียน
ปริญญากรุงเทพ เปนเอกสารการกอตั้งอาเซียน ไดระบุเปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน
ไวดังนี้ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร
2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค
3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให ค วามช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในรู ป ของการฝ ก อบรมและการวิ จั ย และส ง เสริ ม
การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนการปรับปรุง
การขนสงและการคมนาคม
7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการ ความรวมมือแหงภูมิภาค
อื่นๆ และองคการระหวางประเทศ
เปาหมายและองคประกอบ
อาเซียนตั้งเปาหมายโดยวางแผนงานในการผลักดันการกาวไปสูภูมิภาคที่เปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทรัพยากรการผลิตระหว างกันไดอยางเสรี เชน ใน
ดานการเคลื่อนยายสิ นคา อาเซียนจะลดภาษีศุลกากร รวมไปถึงการจัดทําความตกลงร วมกันใน
บริการวิชาชีพตาง ๆ และสนับสนุนการลงทุนรวมกันภายใตกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุนที่มี
ความโปรงใส (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
นอกจากนี้ อาเซียนยังเรงสรางความสามารถในการแขงขันกันใหเกิดขึ้นในภูมิภาค และลด
ชองวางการพัฒนาประเทศสมาชิก และมุงเนนใหประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนาที่ลาหลังกวา สามารถ
ไดประโยชนอยางเทาเทียมกัน และยังเดินหนาเจรจาขยายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศนอก
ภูมิภาคดวย โดยจัดทําขอตกลงการคาเสรีหรือ FTA กับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และสหภาพยุโรป ซึ่งจะทําใหไทยไดปรับประโยชนในแงของขอบเขตสินคาที่ไดรับสิทธิ
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ประโยชนและการใชแหลงกําเนิดสินคาสะสมภายในอาเซียนที่เพิ่มขึ้น (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556)
AEC Blueprint ประกอบดวย 4 สวนหลัก จากเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจอาเซียน
ตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord ll) (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
ไดแก
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
และแรงงาน และการเคลื่ อนยายเงิน ทุน อย างเสรี มากขึ้น สง เสริมการราวมกลุ มสาขาสํ าคัญของ
อาเซียนใหเปนรูปธรรม
2. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งใหความสําคัญกับ
ประเด็นนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน กรอบนโยบายการแขงขันของอา
เวียน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี และ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย างเสมอภาค โดยการพัฒ นา SMEs และการเสริ มสร างขีด
ความสามารถผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative for
ASEAN Integration : IAI) เพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภ าค เพื่อให อาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน รวมทั้งส งเสริ มการสร าง
เครือขายในดานการผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ภายหลักจากการลงนามในแถลงการณ AEC Blueprint แลวไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติ
ตามแผนงาน ทั้งในดานการเปดเสรีตลาดสินคา การเปดตลาดการคาบริการ และการลงทุนใหกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ความรวมมือในดานเศรษฐกิจตาง ๆ รวมถึงการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดตกลงกับอาเซียนได โดยเฉพาะการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวของเซี ยน ซึ่งจะเกี่ยวของกับพันธกรณีสําคัญ ไดแก การเปดเสรี
การคาสินคา การเปดเสรีการคาบริการ การเปดเสรีการลงทุน การเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรี
และการดําเนินงานตามความรวมมือรายสาขาอื่น ๆ (กรมอาเซียน 3, 2555)
ประโยชนที่ไทยจะไดรับ
1. อาเซียนเปนกรอบความร วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มีความใกล ชิดไทยมากที่สุ ด ประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเปนเพื่อนบาน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คลายคลึง มีสินคาและ
บริการที่จะสามารถสงเสริ มกันได หรือมีสิน คาบริการที่คลายคลึงกันซึ่งหากสามารถรว มมือกัน ก็
สามารถสรางความแข็งแรงในดานอํานาจการตอรองได
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2. การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ
สามารถนําจุดแข็งของแตละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใน
การผลิต สงออกและบริการ ซึ่งจะเกิดผลไดก็ตอเมื่อมีการเคลื่ อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี มาก
ขึ้น
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช วยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวในดา นการคาและการ
ลงทุนของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการตาง ๆ เพื่อเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกอใหเกิด
การยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด ไมวาจะเปนดานภาษีหรือมาตรการทางการคาอื่น ๆ
เนื่องจากประเทศสมาชิกจะแสวงความรวมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคตาง ๆ เหลานั้น รวมถึงอํานวย
ความสะดวกทางการคาและการลงทุนรวมกัน
4. ประชาคมเศรษฐกิจจะทําใหผูประกอบการไทยไดเริ่มปรับตัวและเตรียมความพรอม กับ
สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ ยนแปลงไป ผูประกอบการจําเปนตองเรงรัดปรับตัวและใช
โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่
5. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการภายในประเทศ จากการใชทรัพยากรในการ
ผลิตรวมกันและการเปนพันธมิตรในดานธุรกิจระหวางประเทศ จากการขจัดอุปสรรคในดานการคา
และการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก
6. ยกระดับความเปนอยูของประชาชน ภายในประเทศจากการดําเนินงานตามแผนงานใน
ดานการลดอุปสรรคทั้งดานการคาและการลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค (กรม
อาเซียน 3, 2555)
สัญญาลักษณอาเซียน

ภาพที่ 1 ภาพตราสัญญาลักษณของอาเซียน
ที่มา : พนิดา อนันตรัตนสุข, เรียนรูเรื่องอาเซียน (กรุงเทพฯ : บริษัท ธิงค บียอนด บุค จํากัด, 2555)
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สัญญาลักษณของอาเซียนเปนรวงขาวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศรวมกัน เพื่อมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยูใน
พื้น ที่วงกลมสี แดง สี ขาว และสี ย้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความเปนเอกภาพ มีตัว อักษรคําวา “asean”
สีน้ํ า เงินอยูใตภ าพรวงขาว อันแสดงถึงความมุงมั่น ที่จะทํางานรวมกันเพื่อความมั่นคง สั น ติภ าพ
เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน สีน้ําเงิน หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึงความกาวหาญและความกาวหนา สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึง
ความเจริญรุงเรือง (พนิดา อนันตรัตนสุข, 2558)
พัฒนาการของอาเซียน
การดําเนินงานความรวมมือของอาเซียนแบงออกเปน 4 ระยะ คือ (กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ, 2556)
ระยะที่ 1 (ระหวาง พ.ศ.2510-2520) ชวง 10 ปแรกของการกอตั้งอาเซียนเปนชว งการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงระหวางกันที่เคยมีกอนในภูมิภาคความรวมมือ
ในชวงนี้จึงเปนการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมเปนสําคัญ
ระยะที่ 2 (ระหวางป พ.ศ.2520-2530) เปนชวงของการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจมี
การกอตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และการสถาปนาความรวมมือ
กับประเทศคูเจรจา จึงเปนการขยายสาขาความรวมมือเพื่อรับปญหาใหม ๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม
และดานโรคเอดส เปนตน
ระยะที่ 3 (ระหวางป พ.ศ.2530-2540) เปนชวงที่อาเซียนไดขยายสมาชิกภาพจนครบ 10
ประเทศ เปนชวงที่ภูมิภาคประสบวิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจรวมทั้งเกิดกระแสโลกาภิวัต น
ดังนั้นอาเซียนจึงไดกําหนดวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) และจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน และรณรงคให อาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือกันมากขึ้น
โดยกําหนดเปาหมายวาภายในป พ.ศ.2563 อาเซียนจําเปนตองมีลักษณะดังนี้ 1) วงสมานฉันทแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (a concert of Southeast Asian nation) 2) หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยาง
มีพลวัต(a partnership in dynamic development) 3) มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก (an
outward-looking ASEAN) และ 4) ชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทร (a community of caring
societies)
ระยะที่ 4 (ระหวางพ.ศ. 2540 – ปจจุบัน) เปนชวงของการปรับปรุงองคการใหมีการรวมกลุม
กันในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ใหดํารงอยูไดภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงใน
บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคและโลก ในการนี้ไดมีการประกาศใชกฎบัตรอาเซียน
เพื่อเปนกรอบกฎหมายในการดําเนินงานของอาเซียน และมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
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Community : AC) ซึ่งประกอบดวยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
ใหเปนผลสําเร็จไดในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)
หลักการพื้นฐานของความรวมมืออาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางกัน อันปรากฏอยูในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ซึ่งไดกําหนด
หลักการพื้นฐานเปนแนวทาง ดังนี้
1. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเทาเทียม บูรณภาพแหงดินแดนและ
เอกลักษณประจําชาติของทุกชาติ
2. สิทธิของทุกรัฐในการดํารงอยูโดยปราศจากจากการแทรกแซง การโคนลมอธิปไตยหรือ
การบีบบังคับจากภายนอก
3. หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
4. ระงับความแตกตางหรือขอพิพาทโดยสันติวิธี
5. การไมใชการขูบังคับ หรือการใชกําลัง
6. ความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียนที่เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อ
วัน ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ.2551 ยัง ไดกํ า หนดให อ าเซี ย นและประเทศสมาชิก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
ดังตอไปนี้ (กระทรวงการตางประเทศ, 2554)
1. การเคารพเอกราช อธิ ป ไตย ความเสมอภาค บู ร ณภาพแห ง ดิ น แดน และอั ตลั ก ษณ
แหงชาติของประเทศสมาชิก
2. ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพิ่มพูนคงและความมั่งคั่งของภูมิภาค
3. การไมใชการรุกรานและการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอื่นใดในลักษณะ
ที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ
4. การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ
5. การไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก
6. การเคารพสิทธิของประเทศสมาชิกทุกประเทศในการธํารงประชาชาติของตนโดย
ปราศจากการแทรกแซง การบอนทําลาย และการบังคับจากภายนอก
7. การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนรวมกัน
ของอาเซียน
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8. การยึดมั่ น ตอ หลั ก นิ ติธ รรม ธรรมาภิบ าล หลั ก การประชาธิ ปไตยและรั ฐ บาลตาม
รัฐธรรมนูญ
9. การเคารพเสรีภาพพื้นฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม
10. การยึดถือ กฎบั ต รสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิกยอมรับ
11. การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการใชดินแดนของตน
ซึ่งดําเนินการโดยประเทศสมาชิกหรือประเทศที่มิใชสมาชิกหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใด ๆ ซึ่งคุกคาม
อธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน
12. การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชนอาเซียน โดยเนน
คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
13. ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวนรวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไมปดกั้นและการไม
เลือกปฏิบัติ
14. การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปนพื้นฐานสําหรับการ
ปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไปเพื่อไปสูการ
ขจัดอุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดย
ตลาด
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
แมวาอาเซียนไดจัดตั้งขึ้นมานานกวา 40 ป และมีการจัดทําเอกสารความตกลงกันหลายฉบับ
แตตลอดเวลาที่ผานมาความรวมมือสวนใหญของอาเซียนเปนรูปแบบของความตกลงกันอยางไมเปน
ทางการ และมักใชความสัมพันธเชิงบุคคลขับเคลื่อน เชน ความสัมพันธอันดีระหวางผูนําประเทศ
เดือนธันวาคม พ.ศ.2540 ผู นํ าอาเซียนไดรั บ รองเอกสาร "วิสั ยทั ศน อ าเซี ยน 2020" ซึ่งกํ าหนด
เปาหมายหลัก 4 ประการ เพื่อมุงพัฒนาอาเซียนไปสูประชาคมอาเซียนใหเปนผลสําเร็จภายในปพ.ศ.
2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซี ยนใหเร็วขึ้นอีก 5 ป
คือภายในป พ.ศ.2558 เนื่องจากกระแสโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่อาเซียน
ตองปรั บตั ว ให ส ามารถคงบทบาทนํ า ในการดํ าเนิ นความสั มพัน ธในภูมิภ าคและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
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ในการสรางประชาคมอาเซียนภายใต 3 เสาหลักนั้น จําเปนตองจัดโครงสรางองคกร ของ
อาเซียนเพื่อรองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองคการที่มีการรวมมือกันแบบ
หลวมๆ ใหเปน นิติบุคคล ดังนั้น จึงตองมีการรางกรอบกฎหมาย หรื อ "กฎบัตรอาเซียน" เพื่อเป น
ธรรมนูญของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ใหสามารถอยูรวมกันไดเปนหนึ่งเดียวกันดังปรากฏตาม
คําขวัญที่วา "สิบชาติ หนึ่งอาเซียน" (Ten Nations, One Community) (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556)
กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (ค.ศ. 2008) ไดบัญญัติให
นิติฐานะแกอาเซียน และเปนกรอบการดําเนินการตามกฎหมายสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการใหแกอาเซียน และเปนพื้นฐานใน
การสรางประชาคมอาเซียนที่มีกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจนและมีป ระชาชนเปนศูนยกลาง (peoplecentered ASEAN) (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
กฎบัตรอาเซียนประกอบดวยขอบทตางๆ 13 บท 55 ขอ โดยมีประเด็นใหมที่แสดงถึง
ความกาวหนาของอาเซียน เชน
1. การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2. การใหอํานาจเลขาธิการสอดสองและรายงานการทําความตกลงของประเทศสมาชิก
3. การจัดตั้งกลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตางระหวางประเทศสมาชิก
4. การใหผูนําเปนผูตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรตอประเทศผูละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตร
อาเซียนอยางรายแรง
5. การเปดชองใหใชวิธีการอื่นในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ
6. การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไขปญหาที่กระทบตอ
ผลประโยชนรวม ซึ่งทําใหการตีความหลักการหามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุนมากขึ้น
7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอสถานการณ
ฉุกเฉินไดอยางทันทวงที
8. การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับองคกรภาคประชาสังคมมากขึ้น
9. การปรับปรุงโครงสรางองคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ใหมีการประชุมสุดยอด
อาเซี ยน 2 ครั้ง ตอป จัดตั้ งคณะมนตรีเพื่ อประสานความรว มมือในแต ล ะ 3 เสาหลั ก และการมี
คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน ที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการประชุม
ของอาเซียน เปนตน (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
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นอกจากนี้ลักษณะเดนของกฎบัตรอาเซียนจะมีถอยคําที่ใหตีความไดกวางขวาง ยืดหยุน ทั้ง
ในเชิงเปาหมายและผลของการดําเนินการ อาเซียนมีวัฒนธรรมการตัดสินใจเชนนี้ คือ มีชองใหขยับ
ขยายได ตีความได มีชองใหไมพลาดโอกาส ขณะเดียวกันก็มีชองที่เปดไว ไมใหเชยและลาสมัย
การประชุมสุดยอดอาเซียน
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
คณะมนตรี
ประชาคมการเมืองและความ

คณะมนตรี
ประชาเศรษฐกิจ

คณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

การประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ของคณะมนตรีฯ

การประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ของคณะมนตรีฯ

การประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ของคณะมนตรีฯ

การประชุมสุดยอดอาเซียน

องคกรเฉพาะสาขา

องคกรเฉพาะสาขา

ภาพที่ 2 โครงสรางอาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียน
ทีมา : คณะทํางานจัดทําขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมขาราชการรัฐสภาสูประชาคมอาเซียน, การกาว
สูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํ านักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2555), 8.
กลไกการบริ ห ารของอาเซี ย นภายใต ก ฎบั ต รอาเซี ย น (กรมอาเซี ย น กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556)
1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบาย
และ มีการประชุมปละ 2 ครั้ง โดยมีหนาที่
1.1 ใหแนวนโยบายและตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ
1.2 สั่ งการให มีการประชุมระดับรัฐ มนตรีเป นการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวของกับเสาหลักตางๆ มากกวา 1 เสา
1.3 ดําเนินการแกไขสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียน
1.4 ตัดสินขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิก กรณีที่ไมอาจหาขอยุติในขอขัดแยงได หรือมี
การไมปฏิบัติตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาท
1.5 ตั้งหรือยุบองคกรภายในอาเซียน
1.6 แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน
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2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทําหนาที่เตรียมการประชุม
สุดยอดอาเซียน ประสานงานระหวาง 3 เสาหลัก เพื่อความเปนบูรณาการในการดําเนินงานของ
อาเซียน และแตงตั้งรองเลขาธิการอาเซียน
3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Council) สําหรับ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยผูแทนที่แตละประเทศสมาชิกแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ประสานงานและ
ติดตามการดําเนินงานตามแนวนโยบายของผูนําทั้งในเรื่องที่อยูภายใตเสาหลักของตน และเรื่องที่เปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเสาหลัก และเสนอรายงานและขอเสนอแนะในเรื่องที่อยูภายใตการดูแล
ของตนตอผูนํา
4. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectorial Ministerial Bodies)
จัดตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีหนาที่หลัก คือ
4.1 ดําเนินการตามอาณัติที่มีอยูแลว
4.2 นําความตกลงและมติของผูนําไปปฏิบัติ
4.3 เสริมสรางความรวมมือเพื่อสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน
4.4 เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนที่เหมาะสม
4.5 สามารถมีเจาหนาที่อาวุโส หรือองคกรยอยเพื่อสนับสนุนการทํางานได
5. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) อยูภายใตบังคับบัญชาของเลขาธิการ
อาเซียน (Secretary General of ASEAN) ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป และดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว ภายใตกฎบัตรอาเซียนเลขาธิการอาเซียนมีบทบาทมากขึ้นโดยนอกจากจะเป น
หัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารของอาเซียนแลว เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติ
ตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาทและรายงานตรงตอผูนําอาเซียน และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางองคกรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม ทั้งนี้ใหมีรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary
General) 4 คน โดย 2 คนจะมาจากการหมุนเวี ยนตามลําดับตัวอักษรประเทศ มีวาระการดํารง
ตํ า แหน ง 3 ป โดยดํ า รงตํ า แหน ง ได เ พี ย งวาระเดี ย ว และอี ก 2 คนมาจากการคั ด เลื อ กตาม
ความสามารถ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และอาจไดรับการตออายุไดอีก 1 วาระ
6. คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to
ASEAN)
ที่ ก รุ ง จาการ ต า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย โดยประเทศสมาชิ ก จะแต ง ตั้ ง ผู แ ทนระดั บ
เอกอัครราชทูตเพื่อทําหนาที่เปนคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการตา ซึ่งเปนคนละคนกับ
เอกอัครราชทูตประจํากรุงจาการตา โดยคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญ 2 ดาน
ไดแก การเปนผูแทนของประเทศสมาชิกและการเปนผูแทนของอาเซียน ซึ่งจะเปนเรื่องการสนับสนุน
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน และองคกรความรวมมือเฉพาะดานตาง ๆ การประสานงานกับสํานัก
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เลขาธิการอาเซีย น เลขาธิการอาเซียน และสํ านั กเลขาธิการอาเซียนแห งชาติของแตละประเทศ
สมาชิก และการสงเสริมความรวมมือกับประเทศคูเจรจา
7. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) จัดตั้งโดยประเทศ
สมาชิกแตละประเทศ เพื่อเปนหนวยประสานงานและสนั บสนุนภารกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอาเซียน
ภายในประเทศนั้น รวมทั้งการเตรียมการประชุมตาง ๆ ของอาเซียนตลอดจนเปนศูนยกลางเก็บรักษา
ขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนดวย
8. องคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Body : AHRB) ทั้งนี้ไดมี
จัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights : AICHR) เปนองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนอยางเปนทางการ
ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ที่จัดตั้งขึ้น ทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในสงเสริมและคุ มครองสิทธิ เสรีภาพ
ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนอาเซียนโดยรวม
9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหน าที่ส นับ สนุนเลขาธิการอาเซียนและ
ประสานงานกับองคกรอื่น ๆ ของอาเซียน ในการเผยแพรความรู เกี่ยวกับอาเซียน ส งเสริ มการมี
ปฏิสัมพันธระหวางประชาชนและความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ของอาเซียน (กรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ประชาคมอาเซียนเป น เป าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่ม
อํ า นาจต อ รองและขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ในเวที ร ะหว า งประเทศในทุ ก ด า น รวมถึ ง
ความสามารถในการรับมือกับปญหาใหม ๆ ระดับโลกที่สงผลกระทบตอภูมิภาค เชน ภาวะโลกรอน
การกอการราย หรืออาจกล าวไดวา การเปนประชาคมอาเซียนคือการทํา ใหประเทศสมาชิกรวมเปน
ครอบครัวเดียวกัน มีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดี สมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเปนอยู ที่
ดี ปลอดภัย และสามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ,
2556)
แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งถือ
เปนการปรับปรุงและวางรากฐานของพัฒนาของอาเซียนครั้งใหญคือ สภาพแวดลอมระหวางประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทําใหอาเซียนตองเผชิญกับความ ทาทาย
ใหม ๆ เชน โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลก
รอน และความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไมสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนและประเทศอินเดียได เพราะประเทศเหลานี้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกาว
กระโดด (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
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ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ในการประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญา
วาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord) เพื่อ
เห็ น ชอบให จั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น ภายในป พ.ศ.2563 ซึ่ ง ประกอบด ว ย 3 เสาหลั ก คื อ 1)
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 12 ในเดื อนมกราคม พ.ศ.2550 ที่
เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วขึ้น
ภายในป พ.ศ.2558 (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 10 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ณ กรุง
เวียงจันทน ประเทศลาว ผูนําอาเซียนไดรับรองและลงนามเอกสารสําคัญที่จะวางกรอบความรวมมือ
เพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ไดแก แผนปฏิบัติการของประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง
อาเซียน กรอบความตกลงวาดวยสินคาสําคัญซึ่งจะชวยเร งรัดความรวมมือดานสินคาและบริการ
11 สาขา ภายในป พ.ศ.2553 และแผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นอกจากนี้
ผูนําอาเซียนยังไดรับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Program : VAP) ซึ่งเปน
แผนดําเนินความรวมมือในชวงป พ.ศ.2547 - 2553 โดยไดกําหนดแนวคิดหลักของแผนปฏิบัติการ
เวียงจันทนไววา “Towards shared prosperity destiny in an integrated, peaceful and
caring ASEAN Community” แผนปฏิบัติการเวียงจันทนจึงเทากับเปนการจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนที่จะเรงปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามแนวคิดหลักดังกลาว
พรอมกันนี้ที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 10 ยังเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน
(ASEAN Development Fund) โดยแปลงจากกองทุนอาเซียนเดิมเพื่อนํามาเปนแหลง เงินทุนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของแผนปฏิบัติการเวียงจันทน อันเปนการสงเสริมการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน และเปนกองทุนที่สามารถระดมการสนับสนุนทั้งจากประเทศคูเจรจาและแหลงทุน
อื่นๆ ทั้งนี้ไดมีการลงนามความตกลงจัดตั้งกองทุนดังกลาวในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
ครั้งที่ 38 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
สําหรับจุดเริ่มตนที่เปนรูปธรรมที่นําไปสูการสรางประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นในการประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม พ.ศ.2552 อําเภอชะอํา หัวหิน ประเทศไทย ผูนําอาเซียนไดรับรองปฏิญญาชะอํา -หัวหินวาดวยแผนงานสําหรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ภายในป พ.ศ.2558 โดยมีกฎบัตรอาเซียนรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ, 2556)
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน : มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาคอยู
อยางสันติสุข แกไขปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบดาน เพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว ประชาคมความมั่นคงอาเซียนจะ 1) ใชเอกสารทางการเมืองและกลไกของ
อาเซียนที่มีอยูแลวในการเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหา ขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการตอตาน
การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่น ๆ และการขจัดอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ริเริ่มกลไกใหม ๆ ในการ 2) เสริมสรางความมั่นคง และกําหนดรูปแบบใหม
สําหรับความรวมมือในดานนี้ ซึ่งรวมไปถึงการกําหนดมาตรฐานการปองกันการเกิดขอพิพาท การ
แกไขขอพิพาท และการสงเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดขอพิพาท 3) สงเสริมความรวมมือดาน
ความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอนโยบายตางประเทศและความรวมมือ
ทางทหารของประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ,
2556)
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น : ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ต าม
วิสัยทัศนอาเซียน 2020 ที่จะใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถ
แขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได โดย 1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา การบริการ การลงทุน
เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนแลความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป
พ.ศ.2563 2) มุงที่จะจัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต โดยจะริเริ่มกลไกและ
มาตรการใหม ๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว 3) ใหความชวยเหลือแกประเทศ
สมาชิกใหมของอาเซียน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดชองวางของ
ระดับการพัฒนา และชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
4) สงเสริมความรวมมีในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การ
ประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความรวมมือ ดาน
กฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร พลังงานการทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น : ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น มี
จุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคงทางสังคม (social security) โดยเนน
การสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ อาทิ 1) การพัฒนาสังคมโดยการยกระดับความเปนอยูของ
ผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตาง ๆ ใน
สังคม 2) การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม 3) การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุข
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน โรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
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รุนแรง 4) การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม 5) การสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิด
และศิลปนในภูมิภาค (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
ตารางที่ 1 แสดงลําดับเหตุการณการดําเนินการสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558
ป
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2558

การดําเนินการ
ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนเพื่อเห็นชอบใหจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2563
ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว ผูนําอาเซียน
ไดรับรองและลงนามเอกสารสําคัญที่จะวางกรอบความรวมมอเพื่ อบรรลุการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ซึ่งไดแก แผนปฏิบัติการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กรอบความ
ตกลงวาดวยสินคาสําคัญซึ่งจะชวยเรงรัดความรวมมือดานสินคาและบริการ 11 สาขา ภายใน
ป พ.ศ.2553 แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนปฏิบัติก าร
เวียงจันทน
ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ผูนํา
ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบใหมีการยกรางกฎบัตรอาเซียนขึ้น เพื่อเปนกรอบกฎหมาย
และทิศทางในการสรางประชาคมอาเซียน
ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตก
ลงใหเรงจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วขึ้นในป พ.ศ.2558
กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 ภายหลังประเทศสมาชิกให
สัตยาบันครบทั้ง 10 ประเทศ
ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 ที่อําเภอชะอํา -หัวหิน ประเทศไทย ผูนําอาเซียน
ไดรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา
หลัก เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผูนําอาเซียนไดให
การรับรองแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน เพื่อเรงรัดการเชื่อมโยง
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศใหเปนหนึ่งเดียวในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบ
และดานประชาชน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน
เขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ทีมา : คณะทํางานจัดทําขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมขาราชการรัฐสภาสูประชาคมอาเซียน, การกาว
สูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555), 14.
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ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
อาเซียนมีพันธกรณีในการสรางประชาคมในป พ.ศ.2558 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนี้ การ
เปนประชาคมที่เชื่อมโยงกันอยางเพิ่มพูนจึงมีความจําเปน เพราะภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงกันตั้งแต
เครือขายการคมนาคมไปจนถึงประชาชน จะนําไปสูภูมิภาคที่แขงขันไดและมีความยืดหยุนสู ง ทําให
ประชากร สิ น คา บริการ และทุน เชื่อมโยงใกล ชิดกันมากขึ้น สง เสริมใหเกิดสั นติภ าพและความ
รุงเรืองอยางตอเนื่องแกประชาชนอาเซียน ทั้งหมดนี้จึงเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎบัตร
อาเซียน ดังนั้น แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity) จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับ สนุนในการกาวไปสู วิสั ยทัศนนี้ (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556)
การจัดทําแผนแมบทฯ มีที่มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ณ อําเภอชะอํา หัวหิน ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยผูนําอาเซียนไดเห็นชอบกับขอเสนอของไทย
เกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน และไดออกแถลงการณวาดวยความเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียนรวมทั้งไดจัดตั้งคณะทํางานระดับสูงวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
(High Level Task Force on ASEAN Connectivity : HLTF-AC) เพื่อจัดทําแผนแมบทฯ (กรม
อาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
2553 ไดใหการรับรองแผนแมบทฯ เพื่อเปนกรอบความรวมมือในการสรางความเชื่อมโยง ระหวางกัน
โดยความเชื่อมโยงดังกลาวจะเนนภายในอาเซียนเปนเบื้องตนและจะเปนพื้นฐาน การเชื่อมโยงไปสู
ภูมิภาคตาง ๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556)
แผนแมบทฯ มีเจตนารมณที่จะเรงรัดการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศใหเปน
หนึ่งเดียว ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบ และดานประชาชน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อ
การสนั บ สนุ น การสร างประชาคมอาเซีย นอย างแทจ ริ ง ภายในป พ.ศ.2558 และให อาเซียนเป น
ศูนยกลางของสถาปตยกรรมภูมิภาค (Regional Architecture) (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556)
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในแผนแมบทฯ ในการกอสรางถนน
เสนทางรถไฟ การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ รวมทั้งการเชื่อมโยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานพลังงาน (โครงการทอกาซและระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน) โดยมีคณะทํางานสาขาตาง ๆ
ของอาเซียน (ASEAN Sectoral Bodies) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามกรอบเวลาที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ
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2. ดานกฎระเบียบ แผนแมบทฯ จะมีสวนในการเรงรัดการดําเนินการตามความตกลงพิธีสาร
ข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ที่ มี ขึ้ น เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการข า มแดนให ส ะดวก รวดเร็ ว โปร ง ใส
ลดค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางการเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า บริ ก าร และการลงทุ น ทั้ ง ของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็ปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดจากอาชญากรรมขามชาติ แรงงานผิด
กฎหมายการคามนุษยและมลภาวะตาง ๆ ที่ตามมาจากการเชื่อมโยง
3. ดานประชาชน แผนแมบทฯ จะชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวกการไปมาหาสูกัน
ระหวางประชาชน การเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรม และการสรางความรูสึกของการเปนประชาคม
อาเซียนที่เปนอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้น

ดานโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การพลังงาน

ดานกฎระเบียบ
การคาเสรี การบริการและการลงทุน
การขนสง การขามพรมแดน
การเสริมสรางศักยภาพ

ดานประชาชน
การศึกษาและวัฒนธรรม
การทองเที่ยว

ภาพที่ 3 องคประกอบหลักของความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
ทีมา : คณะทํางานจัดทําขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมขาราชการรัฐสภาสูประชาคมอาเซียน, การกาว
สูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555), 16.
จากแผนแมบทฯ ความเชื่อมโยงของอาเซียนผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
(ดานโครงสรางพื้นฐาน) การจัดระบบอยางมีประสิทธิภาพ (ดานกฎระเบียบ) และการเพิ่มอํานาจให
ประชาชน (ดานประชาชน) จะตองอาศัยการพัฒนายุทธศาสตรและการลงทุนในการตอบสนองตาม
โครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
นอกจากนี้ยังตองอาศัยเปาหมายของความเชื่อมโยงที่เปนปจจัยแวดลอมในการที่จะกาวสู
การเปนประชาคม (คณะทํางานจัดทําขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมขอราชการรัฐสภาสูประชาคม
อาเซียน, 2555) ไดแก
1. การรวมตัวและความรวมมือของอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ
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2. การเพิ่มความสามารถในการแขงขันในระดับโลก โดยการมีเครือขายของภูมิภาคที่เขมแข็ง
3. การทําใหสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีขึ้น
4. การปรับปรงกฎระเบียบและธรรมาภิบาลของอาเซียนใหสอดคลองกับประชากร
5. การเชื่อมตอกับศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
6. การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการลดชองวางของการพัฒนา
แนวทางการรองรับผลกระทบของไทย (กองอาเซียน 3, 2556)
1. หนวยงานที่ เกี่ย วของ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิช ย ไ ดดําเนิ น การประชาสั มพัน ธและ
เผยแพรขอมูลขาวสารมาอยางตอเนื่อง ทั้งในรู ปของการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น การจัดทํา
หนังสือเผยแพรขอมูลการดําเนินงาน ออกขาวประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
รวมถึงการออกไปบรรยายใหความรู กับ ผู ประกอบการ และคณาจารยจากสถาบั นตาง ๆ เพื่อให
สามารถถายทอดประสบการณตอไปได
2. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคกรผลิตและบริการที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปดเสรีทางการคา (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550) เพื่อใหความชวยเหลือแก
ผูผลิตและผูประกอบการในสินคาเกษตรแปรรูป สินคาอุตสาหกรรม และบริการ ที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีการคา โดยกรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
3. ปจจุบัน รัฐบาลไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและการเจรจาความตกลงการเคาเสรี
ซึ่งไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาโดเฉพาะเพื่อดูแลการเยียวยาแกผูที่ไดรับผลกระทบ
4. ปจจุบันมีมาตรการเยียวยาทางการคาหลัก 2 มาตรการ ไดแก โครงการชวยเหลือเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ไดผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา ซึ่งดําเนินการโดย
กระทรวงพาณิชย และกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้ผูไดรับผลกระทบอาจ
เขารวมโครงการภายใตแผนแมบทเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.
2551-2555 ซึ่งดําเนินการโดยกรวงอุตสาหกรรมไดอีกทางหนึ่ง (กรมอาเซียน 3, 2555)
กลาวโดยสรุป เพื่อเขาใจอาเซียนในทุกมิติ เพื่อเตรียมตัวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้ง
ในดานการเมือง ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหวางประเทศในระดับภูมิภาค ทั้งนี้
ผูวิจัยจักนําขอมูลการศึกษานี้ มาใชในการวิเคราะห และเชื่อมโยงการศึกษา เพื่อใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
ยุทธศาสตร อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสู การเปนประชาคมอาเซียนอาเซีย น
ป พ.ศ. 2558 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ประกอบดวย
ยุทธศาสตร ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณ ฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดั บ
สากล
กลยุทธ
1. พัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใชในการทํางานได
2. พัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
มาตรการที่ควรพิจารณาดําเนินการ
3. สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแตการศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
4. สงเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารยดานการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
5. สงเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู เกี่ยวกับอาเซียน
ตั้งแตระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึ กษา และการวิจัยดานอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานอาเซียนศึกษาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเรียนการสอน
6.
ส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาโดยสนั บ สนุ น การถ า ยโอนหน ว ยกิ ต ระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ
7. ส ง เสริม การจั ดกิ จ กรรมเพื่อ เปด โลกทัศน แ ละเป ด โอกาสให นั กศึก ษาไทยได แสดง
ความสามารถในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสรางความ
ตระหนักในการเปนพลเมืองอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ
1. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
2. สงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพระดับสากล
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5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ
6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแหงอาเซียน
มาตรการที่ควรพิจารณาดําเนินการ
1. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
ศาสตราจารยใหมากขึ้น
2. สรางเครือขายดานการวิจัยระหวางศูนยความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนในสาขาที่สอด
คลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน
3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัย
และเผยแพรผลงานวิจัย เชน ในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ เปนตน
4. สงเสริมใหมีการเผยแพรงานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน
5. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ และเปนที่
ตองการของตลาดงานในอาเซียน
6. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนสองภาษา เชน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เปนตน
7. สงเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณใหอาจารยชาวตางประเทศที่มีความรูความสามารถ
และความชํานาญสูง เชน ผู ที่ไดรับรางวัลโนเบลมาสอน บรรยาย และถายทอดองคความรูใหแก
อุดมศึกษาไทย และ/หรือทําวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไทย
8. ส ง เสริมกิจกรรมความร วมมือทางวิ ชาการระหวา งสถาบัน อุดมศึกษาของไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
9. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชน การเขาใชห องสมุด/หองปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา
นานาชาติเปนตน
10. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และ
สภาพแวดลอมที่มีความเปนนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรและ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ
11. สงเสริมการสรางความกลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน
โดยเฉพาะในดานคุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผานกลไกความรวมมือระดับอุดมศึกษาที่มีอยู เชน

26
Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Higher
Education and Development (SEAMEO RIHED), ASEAN University Network (AUN) เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
1. สงเสริมบทบาทความเปนผู นําของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวของกับ สามเสาหลักใน
การสรางประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสาดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. สรางความตระหนักในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยใน
การพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในดานบวกและดานลบ
3. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
4. พัฒนาศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
มาตรการที่ควรพิจารณาดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานสู การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาในอาเซียนและระหวางอาเซียน
กับประเทศคูเจรจาแกสถาบันอุดมศึกษาและผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมการสรางความตระหนักในเรื่องเอกลักษณของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมสัมพันธในหมูประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน
3. สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมการ
เพื่อใชประโยชนและปองกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนยายกําลังคนขามชาติ เชน การระบาด
ของโรค ยาเสพติด และอาชญากรขามชาติ เปนตน
4. จัดทํา mapping สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนความ
ตองการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจตางๆ โดยเชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญ
และตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตาง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
5. สงเสริมใหอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ใหบริการวิชาการ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแกสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
กลาวโดยสรุป สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาขอไทย ได
ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ของการเตรี ย มพร อ มเข า สู ก ารเป น ประชาคมอาเซี ย น โดยได ว าง
ยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อรองรับและบริหารจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีความทัดเทียมกับ
ประเทศสมาชิอาเซียน ทั้งนี้ผูวิจัยจักนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และเชื่อมโยงผลการศึกษา เพื่อให
งานวิจัยมีความละเอียด และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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3. แนวคิดทฤษฎีการรับรู
3.1 ความหมายของการรับรู
การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่ซับซอนโดยบุคคลทั่วไปเขาใจวา การรับรูคือการ
ไดยิน การไดเห็น การไดกลิ่น การรับสัมผัส แตการรับรูไมใชเพียงเทานั้น การรับรูจะเริ่มตั้งแตเมื่อมี
การรับสัมผัส เขาสูประสาทสวนกลางเพื่อเก็บขอมูลและแปลความหมาย โดยการแปลความหมายนั้น
จะขึ้นอยูกับประสบการณเดิมและสิ่งที่ไดเรี ยนรูมา แล วประมวลผลเชื่อมโยงไปยังศูนยกลางการ
ควบคุมระบบประสาทตาง ๆ ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองออกมา มีนักจิตวิทยาหลายทานศึกษาเรื่อง
การรับรู และไดใหความหมายของการรับรูไวหลากหลายดังนี้
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530 : 89) กลาววา การรับรู คือ การใชประสบการณเดิมแปลความหมาย
สิ่งเราที่ผานประสาทสัมผัสแลวเกิดความรูสึกความหมายวาเปนอะไร
จําเนียร ชวงโชติ (2532 : 3) อธิบายวา การรับรูคือการสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation)
การรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรัยออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายหรือที่รูจัก
เขาใจ ซึ่งการแปลหรือตีความนี้จําเปนที่อินทรียจะตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม หรือความ
ชัดเจนที่เคยมีมา ถาไมมีความรูเดิมก็จะไมมีการรับรูสิ่งเรานั้น ๆ จะมีแตเพียงการสัมผัสสิ่งเราเทานั้น
นวลศิริ เปาโรหิตย (2532 : 14) ใหความหมายวา การรับรู คือขบวนการแปลความหมาย
ของสิ่งเราที่มากระทบกับประสาทสัมผัสตาง ๆ ของเรา และการแปลความหมายเปนอยางไรนั้นขึ้นอยู
กับประสบการณในอดีตและสภาพจิตใจปจจุบันเปนการสรางความหมายเกี่ยวกับโลกภายนอกใหกับ
เราเอง
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540 : 6) ไดกลาวถึงความหมายของการรับรูวา
หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเราที่ บุคคลพบ
เห็น หรือมีความสัมพันธเกี่ยวของดวยในสิ่งแวดลอมหนึ่ง ๆ
เติมศักดิ์ คทวณิช (2543 : 127) ไดใหความหมายการรับรู หมายถึง กระบวนการในการแปล
ความหมายที่เกิดขึ้นหลังจากรางกายเกิดการรับสัมผัสจากสิ่งเราทั้งหลาย ในการแปลความหมายของ
สมองจะถูกตอง ละเอียด ชัดเจนมากนอยเพียงใด จะขึ้นอยูกับประสบการณเดิม ความรูที่สะสมไว
ความจํา ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมซึ่งแตกตางกันไปในแตละบุคคล
จากความหมายของการรับรูที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา การรับรู หมายถึงกระบวนการแปล
ความหมายของสมองหรือการตีความหมายจากการสัมผัสสิ่งเรา ซึ่งจะแสดงออกเปนทัศนคติ หรือ
พฤติกรรม และตองอาศัยประสบการณเดิมหรือการเรียนรูในการตีความหมายของแตละบุคคลดวย
3.2 กระบวนการรับรู
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524 : 59) ไดอธิบายถึงกระบวนการการรับรูวา เปนกระบวนการที่
มีความซับซอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
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1. การเลือก (Selection) เปนกระบวนการเลือกที่จะรับสิ่งเราบางสิ่งจากสิ่งเราทั้งหลาย
2. การจัดระบบ (Organization) คนเรามักจะจัดระบบสิ่งเราภายนอก 2 วิธี คือ
2.1 ภาพและพื้น (Figure and ground) การที่คนเราแยกสิ่งเราที่เลือกมาเปนสิ่งที่พุง
สมาธิไปยังสวนนั้นเปนพิเศษ เรียกวาภาพ (Figure) และสวนอื่น ๆ ที่เราไมสนใจที่เปนพื้น (Ground)
2.2 การทําใหงาย (Simplification) การรับรูสิ่งเราภายนอกเขามาจัดระบบอีกวิธีหนึ่งซึ่ง
เปนแนวโนมของคนทั่วไป คือจัดสิ่งเราใหอยูในรูปที่งายขึ้น ตัดสิ่งที่ซับซอนและสับสนทิ้งไป
3. การแปลความ (Interpretation) เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการรับรู ในขั้นนี้คนเรา
จะอาศัยคุณสมบัติที่มีอยูภายในตนเอง เชน ทัศนคติ ประสบการณ ความตองการ คานิยม เปนตน
เพื่อชวยใหการพิจารณาสิ่งเราภายนอก ผสมผสานสิ่งเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้น
การแปลความหมายจึงขึ้นอยูกับอัตวิสัย (Subjective) ของผูรับ สิ่งเราเดียวกันที่มีผูรับตางกัน แตละ
คนนั้นจะแปลความหมายแตกตางกัน
จําเนียร ชวงโชติ (2532 : 71) ไดอธิบายถึงกระบวนการรับรูไววาเปนกระบวนการที่สราง
ประสบการณและการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกันและมีอิทธิพลนําไปสูการกระทํา หรือ
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล กระบวนการรับรูมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสกับสิ่งเรา หรือสิ่งเราผานเขามากระทบกับ
อวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ เพื่อใหคนเรารับรูภาวะแวดลอมรอบตัว
2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัสสวนสําคัญที่จะชวยทําใหการแปลความหมายดีหรือ
ถูกตองเพียงใดนั้น ตองอาศัย สติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความ
ตั้งใจ และคุณภาพจิตใจขณะนั้น
3. ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ไดแก ความคิด ความรู และการกระทําที่ไดเคยปรากฏ
แกผูนั้นมาแลวในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความหรือแปลความหมายของการlสัมผัส
ไดชัดเจน ความรูเดิมและประสบการณเดิมที่ไดสะสมไวสําหรับชวยในการแปลความหมายไดดีนั้น
จะตองเปนความรูที่แนนอน ถูกตอง ชัดเจน และตองมีปริมาณมาก คือรูหลายอยางจึงจะชวยแปล
ความหมายตาง ๆ ไดสะดวกและถูกตอง
เติมศักดิ์ คทวณิช (2543 : 128) ไดกลาวไววา กระบวนการรับรูเกิดขึ้นจากอวัยวะรับสัมผัส
สงผานไปยังเซลลประสาทที่ทําหนาที่รับพลังงานจากสิ่งเราและจะเปลี่ยนพลังงานจากสิ่งเรานั้นใหเปน
กระแสประสาทเพื่อสงไปยังสมอง ที่ทําใหเกิดความรูสึก จากกนั้นจึงแปลความหมายใหรูและเขาใจได
วาสิ่งเรานั้นคืออะไร เรียกวาการรับรู กระตุนใหเกิดพฤติกรรม ทัศนคติ และเกิดการตอบสนองออกไป
เปนสิ่งเรา กระบวนการรับรูสามารถเขียนเปนแผนภูมิแสดงดังภาพที่ 4

อวัยวะรับสัมผัส

สมองแปลทําให
เกิดความรูสึก

รับรู
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สิ่งเรา

พฤติกรรม
ตอบสนอง

ภาพที่ 4 แผนผังแสดงกระบวนการของการรับสัมผัสและการรับรู
ที่มา : เติมศักดิ์ คทวณิช, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2543), 118.
นพ ศรีบุญนาค (2545 : 43) อธิบายถึงกระบวนการรับรูวา กระบวนการรับรูเริ่มตนจากสิ่ง
เราที่อยูในสภาพแวดลอม กระตุนใหบุคคลสนใจและตั้งใจกับสิ่งนั้น โดยประสาทสัมผัสตาง ๆ ทั้งทาง
หู ตา จมูก ปากและทางกาย จากนั้นบุคคลก็จะตีความหมายหรือแปลความหมายจากขอมูลหรือสิ่ง
เราที่ไดรับมาและมีการตอบสนองตาง ๆ ในขั้นสุดทาย ดังภาพที่ 5
สิ่งเราจากสภาพแวดลอม
ความรูส ึก การไดยิน การมองเห็น การไดกลิ่น การลิ้มรส
ความสนใจและความตั้งใจในหารคัดเลือก
การจัดระบบและการแปลความหมาย
อารมณและพฤติกรรม

ภาพที่ 5 กระบวนการรับรู
ที่มา : นพ ศรีบุญนาค, พฤติกรรมองคกร (กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545), 43.
3.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของแตละบุคคล
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524 : 80) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูทางสังคมวามี
ปจจัยดังตอไปนี้
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1. ความตองการ (Need) ของผูรับรูเอง ความตองการจะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราที่สงมาเปน
สิ่งที่จะสนองความตองการของตัวเอง ความตองการเปนเหตุจูงใจให บุคคลรับรูสิ่งที่ตองการรับรูได
รวดเร็ว
2. ประสบการณ (Experience) บุคคลทั่วไปจะตีความสิ่งที่ตัวเองสัมผัสตามภูมิหลังและ
ประสบการณเดิมของแตละบุคคล
3. การเตรียมตัวไวกอน (Preparatory set) การที่เรามีประสบการณและการเรียนรูสิ่งใดมา
กอน จะทําใหบุคคลเตรียมที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้นเปนไปในทิศทางเดียวกับที่เคยไดรับรูมา
4. บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) บุ ค ลิ ก ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู เชน บุ ค คลที่ มี
บุคลิกภาพแข็งกราว จะรับรูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูที่มีบุคลิกภาพยืดหยุน
5. ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู ถาบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอใครคนหนึ่ง
การกระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางที่ดีอยูเสมอ
6. ตําแหนงทางสังคม (Social position) และบทบาททําใหบุคคลรับรูสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกัน
7. วัฒนธรรม (Culture) เปนตัวการสําคัญที่ทําใหบุคคลรับรูอะไรที่แตกตางกัน
8. สภาพทางอารมณ (Emotion) ของผูรับรู มีผลตอการรับรู
นวลศรี เปาโรหิตย (2535 : 24) ไดกลาวถึงตัวแปลที่มีอิทธิพลตอการรับรูวา มี 2 ประเภท
คือ
1. คุณสมบัติในจิตใจของผูรับ ไดแก ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ และความใสใจ
2. คุณสมบัติของสิ่งเราภายนอกที่มีตอความสนใจ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสิ่งเราขนาดของสิ่ง
เรา การเคลื่อนไหวของสิ่งเรา และการเกิดขึ้นซ้ํา ๆ กันของสิ่งเรา
เติมศักดิ์ คทวณิช (2543 : 128) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของแตละบุคคลจะเกิด
การรับรูสิ่งเราไดแตกตางกันไป แตการรับรูสิ่งเราใดกอนหลัง มากหรือนอย ถูกตองหรือผิดพลาด
ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก
1. ตัว บุคคล หมายถึงลั กษณะคุณสมบัติบางประการของผู ที่จะรับ รู ซึ่งมีผ ลตอการรั บ รู
ไดแก
1.1 ความสมบูรณหรือความบกพรองของอวัยวะรับสัมผัส บุคคลที่มีอวัยวะรับสัมผัสที่
สมบูรณยอมเกิดการรับรูไดถูกตองหรือผิดพลาดนอยกวาบุคคลที่มีอวัยวะรับสัมผัสผิดปกติหรือเสื่อม
สมรรถภาพ
1.2 ประสบการณ เดิม เป น ป จ จั ยสํ า คัญ ที่มีอิ ทธิพ ลต อการรั บ รูข องบุคคลอยางมาก
เพราะการรับรูของบุคคลจะเกิดขึ้ นไดตองอาศัยความรูเดิมหรือประสบการณเดิมที่สะสมไวในสมอง
เปนเครื่องชวยในการแปล ดังนั้นการรับรูจะถูกตอง ผิดพลาดหรือชัดเจนมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยู
กับประสบการณเดิมที่แตละบุคคลมี
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1.3 ความตองการที่จะรับรู บุคคลจะเกิดการรับรูสิ่งเราใดๆ ขึ้นก็ตาม บุ คคลนั้นมักจะ
เกิดความตองการที่จะรับรูเสียกอน ทั้งนี้เนื่องจากความตองการจะสรางแรงขับหรือแรงจูงใจที่จะรับรู
สิ่งเรานั้น ๆ
1.4 ความใสใจและการเลือกที่จะรับรูสิ่งเรา ความใสใจและการเลือกที่จะรับรูสิ่งเราถือวา
เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหกระบวนการของการรับรูเกิดขึ้น เนื่องจากรอบ ๆ ตัว
บุคคลเต็มไปดวยสิ่งเรามากมาย ไมวาจะเปนภาพ เสียง กลิ่น รส
1.5 สภาวะทางอารมณของบุคคลกอนหรือขณะเกิดการรับรู สภาวะทางอารมณของ
บุคคลในขณะนั้น จะมีอิทธิพลตอการแปลความหมายถูกตองหรือผิ ดพลาดไดเปน อย างมาก คนที่
อารมณไมดี ขุนมัว หงุดหงิด เครียด กังวล ยอมจะเกิดการรับรูสิ่งเราผิดพลาดหรือตางไปขณะที่มี
อารมณแจมใส ราเริง
1.6 ความคาดหวังตอสิ่งเรา โดยทั่วไปแลวบอยครั้งที่บุคคลมักจะมีความคาดหวังตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งเอาไวลวงหนา ความคาดหวังนี้เองที่จะเปนปจจัยทําให
บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรูตอสิ่งเราหรือสถานการณนั้น ๆ มากกวาการไมมีความคาดหวัง
1.7 สติปญญา เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหแตละคนรับรูสิ่งเราไดแตกตางกันไป โดยคนที่มี
สติปญญาสูงจะรับรูอะไรไดอยางลึกซึ้ง มีการใช เหตุผลและวิจารณญาณในการวิเคราะหสิ่งเราหรือ
สถานการณตาง ๆ ที่รับรูไดดีกวาบุคคลที่มีสติปญญาต่ําหรือปญญาออน
1.8 การใหคุณคาตอสิ่งที่รับรู สิ่งเราใดที่บุคคลใหคุณคาและความสําคัญ สิ่งเรานั้นจะ
สามารถเพิ่มความสนใจและใสใจที่จะรับรูใหมากขึ้นได
1.9 การถูกชักจูง บุคคล กลุม หรือสังคมชักจูงมีสวนที่จะทําใหเกิดความคลอยตามใน
การรับรูได
2. คุณลักษณะของสิ่งเรา นอกจากปจจัยจากตัวบุคคลจะมีอิทธิพลตอการรับรู คุณลักษณะสิ่ง
เรายังเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งตอการรับรูของบุคคลดวย ทั้งนี้สิ่งเราที่มีคุ ณสมบัติตางกันจะมี
ผลตอการรับรูตางกันดวย ซึ่งอาจแบงคุณลักษณะของสิ่งเราไดดังตอไปนี้
2.1 ขนาดของสิ่งเรา สิ่งเราที่มีขนาดใหญจะสรางความสนใจที่จะรับรูไดดีกวาสิ่งเราที่มี
ขนาดเล็ก ดังสังเกตไดจากปายโฆษณาตามทองถนนซึ่งมีขนาดใหญ
2.2 ความเขมของสิ่ งเรา สิ่งเราที่มีความเขม เชน วัตถุที่มีสีเขม เสียงที่มีความดังมาก
กลิ่นที่แรง สิ่งเหลานี้จะดึงดูดความสนใจที่จะรับรูไดดีกวาสิ่งเราที่มีความเจือจาง
2.3 ความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ยอมจะทําใหเกิดความนาสนใจที่จะรับรูมากกวาสิ่งเราที่มี
ลักษณะเดิม ๆ
2.4 การเคลื่อนไหว สิ่งเราที่มีการเคลื่อนไหวจะทําใหเปนจุดสนใจที่จะรับรูหรือเกิดการ
รับรูมากกวาสิ่งเราที่อยูนิ่ง ๆ
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2.5 การกระทําซ้ํา ๆ ในบางครั้งบุคคลจะใหความสนใจที่จะรับรูหรือเกิดการรับรูเร็วขึ้น
ถาสิ่งเรานั้นเกิดขึ้นซ้ํากันบอย ๆ หรือมีความถี่ในการเกิดสูงมากกวาสิ่งเราที่นาน ๆ เกิดครั้ง
2.6 สีสัน สิ่งเราที่มีสีสันฉูดฉาด สะดุดตา หรือมีการตัดกันของสีที่รุนแรง จะทําใหสิ่งเรา
นั้นเปนจุดเดนและนาสนใจทําใหเกิดการรับรูมากกวาสิ่งเราที่มีสีออนหรือเจือจาง
2.7 ความแตกตาง สิ่งเราใดที่แตกตางไปจากสิ่งเราทั้งหลาย สิ่งเรานั้นจะเราความสนใจ
ที่จะรับรูไดดีกวา
จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรูมาทั้งหมดนั้นสรุปไดวา การรับรูเปน
กระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังรางกายเกิดการรับสัมผัสจากสิ่งเราทั้งหลาย
ทั้ ง นี้ ก ารรั บ รู จ ะถู ก ต อ ง ละเอี ย ด ชั ด เจน มากน อ ยเพี ย งใด จะขึ้ น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู
3 ประการ คือ ประการแรกคือตัวบุคคล บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย อารมณ เพศ ความรู อาชีพ และ
ประสบการณเดิม ประการที่สองคือลักษณะทางดานจิตวิทยา เชน ความตองการ ทัศนคติ ความสนใจ
ความคาดหวัง และปรงจูงใจ ประการที่สามคือคุณลักษณะของสิ่งเรา และสภาพแวดลอมในขณะนั้น
ทั้งนี้ การวิจั ยในครั้ งนี้ การรับรูขอมูล เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ใชในการสรา งกรอบแนวคําถาม
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อวิเคราะหการรับรูของประชากรในระดับตอไปใชในการวิเคราะห
และเชื่อมโยงการศึกษา เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. แนวคิดทฤษฎีการเตรียมความพรอม
ความหมายของความพรอม
นักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายไว ดังนี้
เดโช สวนานนท (2512 : 210) ไดใหความหมายของความพรอมไววา ความพรอมหมายถึง
สภาพการณเตรียมตัวเพื่อการตอบสนอง หรือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ทวี ทอแกว และอบรม สินภิบาล (2517 : 30) กลาววา ความพรอม คือลักษณะทั้งหมดในตัว
บุคคลที่สามารถรวบรวมขึ้นเปนเครื่องมือใหใชในการตอบสนองสิ่งใดสิ่ งหนึ่งดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หมายถึง การเตรียมที่จะเจริญงอกงามตอไปหรือการที่จะกาวหนาตอไป
จิตรา วสุวานิช (2518 : 25-31) ไดกลาวสรุปวาคนจะทําอะไรดีหรือไม จะตองมีความพรอม
ซึ่งความพรอมที่เกิดขึ้นจะตองขึ้นอยูกับความตื่นตัวทางดานจิตใจ และความพร อมทางดานรางกาย
ความพรอมทางดานอารมณและสังคม และความพรอมทางดานวุฒิภาวะ
อาทร เยาวปราณี (2534 : 49) ไดกลาววา ความพรอมโดยทั่วไป หมายถึง มีภาวะหรือสภาพ
ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลแลวเปนผลใหการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีแนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จ
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พรรณี ชูทัย (2522 : 15) ไดกลาววา ความพรอมเปนสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ งอย างบังเกิด ผล ทั้งนี้ขึ้น อยูกับ วุฒิ ภ าวะ การไดรับการฝกฝน การเตรียมตัว ความสนใจหรื อ
แรงจูงใจ
กมลรัตน หลาสุวงษ (2524 : 330) ไดใหความหมายวา ความพรอม หมายถึงความสมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ มีความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางดานรางกาย ไดแก วุฒิภาวะ
(Maturity) ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตอยางเต็มที่ของอวัยวะของรายกาย ทางดานจิตใจ ไดแก
ความพอใจที่จะตอบสนองตอสิ่งเราหรือพอใจที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ
เตือนใจ เศรษฐสักโก (2524 : 51) ไดใหความหมายวา ความพรอมหมายถึงสภาพแหลง
ความเจริญงอกงามและการพัฒนาการอยางสูงสุดของบุคคลทั้งกาย สมอง อารมณและสังคม จนถึง
ระดับที่เรียนรูได
สุชา จันทรเอม และสุราง จันทรเอม (2529 : 175) ไดใหความหมายของความพรอมไววา
เปนสภาพของความเจริญเติบโตบวกกับความสนใจ และความรูอันเปนพื้นฐานที่สูงพอที่จะชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยสะดวก
แมคเคชนี (Mc Kechnie, 1966 : 1500) ไดใหความหมายของความพรอมไววา ความพรอม
หมายถึง สถานการณ หรือคุณสมบัติของผูกระทําที่มีความกระตือรือรน ความตองใจ มีความคลองตัว
และกระทําอยางวองไว
แททเชอร และคณะ (Thatcher & etal., 1970 : 695) ไดใหความหมายของความพรอมไว
วา ความพรอมหมายถึง สภาพหรือคุณภาพของการเตรียมพรอม อันเนื่องมาจากการเตรียมความถนัด
ความพอใจ ความกระตือรือรน
กูด (Good, 1973 : 472) ไดใหความหมายของความพรอมไววา ความพรอมเปน
ความสามารถตกลงใจปรารถนา และความสามารถที่จะเขารวมกิจกรรม ความพรอมเกิดจากลักษณะ
ทางวุฒิภาวะ ประสบการณ และอารมณของผูนั้น ความพรอมจึงเปนการพัฒนาคนใหมีความสามารถ
ที่จะเรียนหรือทํากิจกรรม
องคประกอบของความพรอม
ดาวนิ่ง และแทคเครย (Downing & Thackrey, 1971 อางถึงใน บุญชัย ปญญาธนากูล,
2542) ไดแบงองคประกอบของความพรอมไว 4 กลุม คือ
1. องคประกอบทางกาย ไดแก การบรรลุวุฒิภาวะทางดานรางกายทั่วไป
2. องคประกอบทางสติปญญา ไดแก ความพรอมทางดานสติปญญาโดยทั่วไป ความสามารถ
ในการเรียนรู และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุมีผล
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3. องคประกอบดานอารมณ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ ไดแก ความมั่นคง ทางดานอารมณ
และความตองการที่จะเรียนรู
4. องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม
กล า วโดยสรุป จากความหมาย ความพร อม หมายถึง การที่บุคคลพร อมที่จะเรี ยนรู ทํา
กิจกรรม หรืองานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีสภาพการทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหกิจกรรมนั้น ๆ
ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หรือสําเร็จตามเปาหมาย แตละคนมีความพรอมแตกตางกัน โดย
ความพร อ มมี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ 1) องค ป ระกอบทางกาย 2) องค ป ระกอบทางสติ ป ญ ญา 3)
องคประกอบดานอารมณ และ 4) องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งผูวิจัยจักมาใชในการสราง
กรอบแนวคิดคําถาม วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อทําความเขาใจ และวิเคราะหผลการศึกษา
เชิงลึกตอไป
5. มหาวิทยาลัยของไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศจะรวมกันเปนหนึ่งภายใตชื่อ
ประชาคมอาเซียน (Asian Community: AC) เพื่อสรางความรวมมือใหเกิดความเจริญมั่นคงของ
ประชากร ทรั พยากร และเศรษฐกิจ การรวมตัว เปนประชาคมอาเซียนนั้น ให เกิดการเคลื่อนย าย
กําลังคน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เปนไปอยางสะดวกขึ้น สงผลใหเกิดการเคลื่อนยาย
องคค วามรู ภาษา และวั ฒ นธรรมระหว างกัน เกิด การให ค วามร ว มมือ และช ว ยเหลื อ กัน ในดา น
การศึกษา และการวิจัย ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญในการสรางความรวมมือ
ในด า นการศึ ก ษาขั้ น สู ง และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒ นาบุคลากรอุดมศึกษาใหมีความรูความสามารถ เพื่อผลิ ต
บัณฑิตที่มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาอยู ทั้ ง หมด 185 แห ง แบ ง เป น 9 ประเภท ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 40 แห ง
มหาวิทยาลัยของรัฐ 34 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 34 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 28 แหง
มหาวิทยาลั ยในกํา กับของรัฐ 15 แหง วิทยาลัยเอกชน 13 แหง วิทยาลัยชุมชน 13 แหง สถาบั น
เอกชน 6 แหง และมหาวิทยาลัยของรัฐไมจํากัดรับ 2 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีจํานวนมากที่สุดของไทยจะมีที่ตั้งกระจายตัวอยูตามจังหวัดตาง ๆ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชน
กระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ ซึ่งจังหวัดที่มีนักศึกษามากที่สุด 10 อันดับแรก
ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม ปทุมธานี ชลบุรี ขอนแกน มหาสารคาม สงขลา นครปฐม
และนครราชสีมา ตามลําดับ (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)
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จากความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของไทยที่ตั้งอยูระหวางกลางของกลุมประเทศเพื่อบาน
อยาง พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม อีกทั้งประเทศไทยยังมีความกาวหนาทางการศึกษามากกวาจึง
สงผลใหมีนักศึกษาจากประเทศดังกลาวเขามาศึกษาตอในประเทศไทยคอนขางมาก โดยในป 2555
มีนักศึกษาชาวตางชาติที่กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมากกวา 10,000 คน กระจายอยู
ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาจากประเทศในกลุมอาเซียน รอยละ 22.6 ของ
นักศึกษาตา งชาติในไทย โดยนั กศึกษาอาเซียนที่เขามาเรี ยนในมหาวิทยาลั ยของไทยมากที่สุ ด 4
อันดับแรก คือ พมารอยละ 7.8 เวียดนามรอยละ 4.9 ลาวรอยละ 3.9 และกัมพูชารอยละ 3.1 (ศูนย
สารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)
สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาชาวต า งชาติ เ ข า มาศึ ก ษาต อ ในประเทศไทยคื อ ป จ จุ บั น
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีหลักสูตรนานาชาติจํานวน 844 หลักสูตร หลักสูตรที่พรอมรองรับนักศึกษา
ตางชาติและพรอมที่จะใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศคูเจรจา
สําหรับสาขาวิชาที่นักศึกษาอาเซียนที่เพิ่มเขามาใหมในปการศึกษา 2554 เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
ของไทยมากที่สุด 5 อันดับ อันดับ คือ สาขาสังคมศาสตร บริหารธุรกิจและกฎหมายรอยละ 26.8
สาขาสุขภาพและสวัสดิการรอยละ 19.4 สาขาวิศวกรรมรอยละ 14.5 สาขาวิทยาศาสตรรอยละ 11.2
และสาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตรรอยละ 9.7 (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2556)
ในส ว นของบุ ค ลากรด า นการศึกษา ถือว ามี ความสํ าคั ญอย างยิ่งต อสุ ขภาพการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอาจารยผูสอนที่จะตองถายทอดความรูใหแกนักศึกษา สัดสวนผูสอนที่มี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีมากที่สุดรอยละ 53.0 รองลงมาคือ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐรวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐไมจํากัดรับ รอยละ 40.6 ในขณะที่บุคลากรผูสอนสวน
ใหญของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ และมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลมีคุณวุฒิ ในระดับ ปริ ญ ญาโท
นอกจากนี้ตําแหนงทางวิชาการยังเปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถของบุคลากร
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังเปนตัวบงชี้ถึงผลงานวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย ยิ่งตําแหนง
ทางวิชาการสู งก็จะมีผลงานทางวิชาการมากเทานั้น จากขอมูลของสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพบวารอยละ 66 ของอาจารยในสถาบั น อุดมศึกษานั้น ไมมีตําแหน งทางวิช าการ และ
สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงศาสตราจารยมีเพียงรอยละ 1 เทานั้น ซึ่งหากพิจารณาแตละสังกัด
พบว า มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ มี อ าจารย ที่ มี ตํ า แหน ง ศาสตราจารย ม ากที่ สุ ด ร อ ยละ 2.7
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มีอยูร อ ยละ 0.1 นอกจากนี้ ยังพบวามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลไม มี
อาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ ,
2556)
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การพั ฒนาหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาบุ คลากร และการจั ด การศึก ษาในระดับ อุด มศึ กษาให มี
คุณภาพและไดมาตรฐานเดียวกันกับประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนถือเปนปจจัยสําคัญที่จะบงบอกถึง
ศักยภาพในการแขงขัน แตสําหรับประเทศไทยนั้นการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษายังไม
คอยสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานในภาพรวมอยางชัดเจนเทาที่ควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดังจะ
เห็นไดจากขอมูลของ Global Competitiveness Report 2011-2012 ที่ทําการเปรียบเทียบ
คุณภาพการศึกษาของประเทศตาง ๆ พบวา สิงคโปรมีคะแนนเปนอันดับหนึ่งในทุก ๆ ดานเมื่อเทียบ
เทียบกับประเทศในอาเซียน และเปนลําดับที่ 4 จาก 142 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่ปะเทศไทยพบวา
ดานคุณภาพของระบบการศึกษาอยูลําดับที่ 77 ดานคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
อยูอันดับที่ 60 ดานคุณภาพในการจัดการสถานศึกษาอยูอันดับที่ 73 และดานการเขาถึงอินเตอรเน็ต
ของสถานศึกษาอยูอันดับที่ 54 และเปนที่นาสังเกตวาดานการเขาถึงอินเตอรเน็ตของสถานศึกษานั้น
ประเทศไทยมีอันดับที่ดอยกวาประเทศเวียดนาม (อันดับที่ 42) และที่ยิ่งนาเปนหวงคือดานคุณภาพ
ของระบบการศึกษาของไทยที่มีอันดับต่ํากวาทุกประเทศในอาเซียน (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)
นอกจากการสรางคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการจัดการศึกษาของไทยแลว ความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษถือวาเปนสิ่งสําคัญในการติดตอสื่อสารกับประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
บั ณฑิตไทยจะตอ งมีการพัฒ นาให มีทักษะภาษาอั งกฤษที่ดีและพรอมสํ าหรั บใชใ นการทํางานกั บ
หนวยงานระหวางประเทศหรื อบริษัทขามชาติที่จ ะเขามาลงทุนในไทย ตลอดจนการไปทํางานยั ง
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียน จากการสํารวจความสามารถการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยของศูนย
ทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสุมเลือกกลุมตัวอยางจากบัณฑิตที่ตองการ
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา บัณฑิตกลุมวิทยาศาสตร มีผล
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษเทียบเทา คะแนน TOEFL ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 450 คะแนน
กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเทากับ 444 คะแนน และกลุมหลักสูตรนานาชาติ 489 คะแนน
จากคะแนนดังกลาวจะเห็นไดวาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่จบในประเทศไทย
นั้ น ต่ํ า กว า เกณฑ ม าจรฐานสากล สํ า หรั บ การศึ ก ษาต อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ตางประเทศที่ใชคะแนน TOEFL ตั้งแต 550 ขึ้น ไป ในขณะที่บั ณฑิตจากประเทศสิง คโปร และ
ฟลิปปนสมีคาเฉลี่ยคะแนน TOEFL เกิน 550 คะแนน สวนบัณฑิตจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
พมา เวียดนาม และกัมพูชา มีคาเฉลี่ยคะแนน TOEFL เกิน 500 คะแนน (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร
ภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)
กล า วโดยสรุป การศึ กษาในระดั บ อุ ดมศึ กษาของประเทศไทยยั ง ตองพัฒ นาในเรื่ องของ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทัดเทียมกับประเทศอื่น
ในสมาชิกอาเซียน ตองมีการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา สนับสนุนงานวิจัยและสรางแรงจูงใจในการ
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สรางผลการงานวิชาการ รวมทั้งพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับบัณฑิตไทยเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ผูวิจัยจักนําขอมูลการศึกษานี้ มาใชในการวิเคราะห และ
เชื่อมโยงการศึกษา เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
6. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาราชภัฏหมูบานจอมบึง เดิมมีชื่อวา “วิทยาลัยหมูบานจอมบึง ” (Chombueng
Village Institute) เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2497 แรกเริ่มของการกอตั้งมีวัตถุประสงคเพื่อให
เปนสถานศึกษาในทองถิ่นทรุกัน ดาร ตามแนวคิด “วิทยาลัยหมูบ าน” ของประเทศตรุกี โดยมี
จุดมุงหมาย 4 ประการ คือ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ตองการพัฒนา โดยการคัดเลือก
นักเรียนในทองถิ่นทรุกันดารเขาศึกษาเปนอันดั บแรก เมื่อศึกษาสําเร็จแลวใหกลับไปพัฒนาทองถิ่น
ของตนเพื่อปลูกฝงนักศึกษาครูใหรักอาชีพครู โดยผานการศึกษาเลาเรียนและฝกงานหลายแบบใน
วิทยาลัย เพื่อนําความรูความชํานาญไปลงมือปฏิบัติไดเพื่อใหนักศึกษาครูรูจักปฏิบัติตนในการเขา
สังคมโดยอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย คือการเคารพ นับถือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติ และใชปญญา
เพื่อใหเปนศูนยกลางการศึกษาในทองถิ่นใกลเคียง (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2555)
ในชวงแรกวิทยาลัยหมูบานจอมบึงรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทรุกันดารทั่วประเทศ ซึ่งสําเร็จชั้น
ประถมศึกษาปที่ 7 เขาเรี ยนหลักสูตร 5 ป เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิช า
การศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมูบานจอมบึง
เปนวิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง และรับนักศึกษาทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เขา
เรียนหลักสูตร 2 ป เมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในปเดียวกันนี้วิทยาครู
หมูบ านบ านจอมบึง ยังไดเริ่มเปดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิช าการศึกษาชั้ น สูง โดยรับผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท าเขาเรียน
หลักสูตร 2 ป
พ.ศ.2521 วิทยาลัยไดเปดสอนระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรสภาการฝกหัดครู ในระยะแรก
ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป โดยรับนักศึกษาที่สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
หรือเทียบเทาเขาเรียน ในปเดียวกันนั้นไดเริ่มเปดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ (อปค.) ซึ่งเปนโครงการรวมมือระหวางกรมการฝกหัดครูและหนวยงานผูใช
ครู โดยมุงที่จะพัฒนาวิทยาฐานะครูใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูและ
บุ ค ลากรทางหารศึ ก ษาที่ เ ข า รั บ การอบรมตามโครงการนี้ จ ะได รั บ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป หรืออนุปริญญา อนึ่งเนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําใหวิทยาลัยไมสามารถที่จะรับนักศึกษาทนในอัตราวงเงินเทาเดิม
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(2,500 บาทตอคนตอป) ได วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึงดว ยความเห็นชอบของกรมการฝกหัดครูจึงได
เลิกรับนักศึกษาทุนในปการศึกษา 2521 นั่นเอง
พ.ศ.2522 วิทยาลัยไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบาย
ของกรมการฝกหัดครู และเนื่องจากความตองการครูระดับนี้นอยลง
พ.ศ.2523 วิทยาลัยไดเปดสอนระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามหลักสูตรของสภาการ
ฝกหัดครูโดยรับผูสําเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเขาเรียนเมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตเชนเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป
พ.ศ.2526-2527 วิทยาลัยไดเริ่มเปดสอน หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ ภาคสมทบและภาค
ปกติผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร
นี้เพียงรุนเดียวเทานั้น
พ.ศ.2528 วิทยาลัยไดเริ่มเปดสอนระดับอนุปริญญาทางวิทยาศาสตรและทางศิลปะศาสตร
ตามหลักสูตรของสภากรฝกหัดครู พ.ศ.2528 โดยรับนั กศึกษาที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขา
เรียน 2 ป เมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิทางวิทยาศาสตร หรืออนุปริญญาทางศิลปศาสตร วิทยาลัยได
ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝกหัดครู คืองดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
และงดสอนตามโครงการ อคป. และไดเ ริ่ มเป ด สอนตามโครงการจัด การศึกษาสํ า หรับ บุ คลากร
ประจํ า การ (กศ.ปป) ในป เ ดีย วกั น นี้ วิ ทยาลั ยครู ห มู บ า นจอมบึ ง ได ร วมกลุ ม กับ วิท ยาลั ย ครู ภ าค
ตะวันตก 4 แหง และเรียกชื่อกลุมวา “สหวิทยาทวารวดี”
พ.ศ.2530 วิทยาลัยไดขยายการเปดสอนสาขาวิช าการอื่นจากอนุปริ ญญาไปจนถึงระดับ
ปริญญาตรี สําหรับสายวิชาชีพครูก็ยังคงเปดสอนตามปกติ ปการศึกษา 2530 วิทยาลัยครูหมูบาน
จอมบึ ง ได เ ป ด สอนนั ก ศึ ก ษาโครงการคุ รุ ท ายาท ซึ่ ง เป น โครงการร ว มระหว า งสํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาแหงชาติกับกรมการฝกหัดครูใหเรียนในระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
และโปรแกรมวิชาการประถามศึกษา ตอมาในปการศึกษา 2534 กรมสามัญไดเขารวมโครงการนี้
วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
เกษตรศาสตร และอุตสาหกรรมศิลป (สาขากอสรางและอิเล็กทรอนิกส)
พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ.2534 วิทยาลัยไดป ฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝกหัดครูและเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ คือ ลดปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาสายวิชาชีพครู
ลง และเพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการอื่น
ให ม ากขึ้ น ในหลาย ๆ สาขาวิ ช า ในป ก ารศึ ก ษา 2535 ไ ด เ ป ด สอนนั ก ศึ ก ษาคุ รุ ท ายาทสาย
ประถมศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรี
การผลิตบัณฑิตในชวงป 2535–2539 ไดวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายในแผนการพัฒนา
การศึ ก ษาระยะที่ 7 ตามกรอบและทิ ศ ทางของกรมการการฝ กหั ด ครู ที่ เ น น ให วิ ท ยาลั ย ครู เ ป น
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สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร สาขาวิชาศิลปะศาสตร และ
สาขาวิทยาศาสตรเปนสัดสวน 40 : 30 : 30 ตามลําดับ
เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย ครู เ ป น สถาบั น การศึ ก ษาและวิ จั ย ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในสาขาต า ง ๆ ได แ ก
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แตบุคคลทั่วไปยังเขาใจวาผูที่จบจาก
วิทยาลัยครูตองประกอบอาชีพครูเทานั้น ทําใหผูจบการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางานทํา
และยิ่งไปกวานั้น หลายคนยังเขาใจวา “วิทยาลัยครู” มิไดเปนสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ความเขาใจถูกตองและเปนประโยชนตอนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงนําความกราบบังคมทูล
ทราบฝาละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “ปราชญของพระราชา” ใหแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ พ.ศ.2535
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2537 สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ
ตอมาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2537 และวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระ
พบรมราชโองการ และมีผลบังคับใชในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 ซึ่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
ยกฐานะวิทยาลัยครูใหเปน “สถาบันราชภัฏ” โดยใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริ ม
วิทยฐานะครู
ป พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2540 สภาประจําสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน อาจารย
นักศึกษาและบุคลากรในทองถิ่นไดรวมกันรางคําปณิธานของสถาบัน เพื่อใชเปนปรัชญาและแนวทาง
ในการดําเนินงานของสถาบัน
ตอมาราว พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2547 ซึ่งได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 1 ตอนที่พิเศษ 23ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 มีผลให
สถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสภาพเปฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง จึงมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตามพระราชบัญญัติ
นั้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2555)
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีใน 4 คณะ
1 วิ ท ยาลั ย ได แ ก คณะครุ ศ าสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั งคมศาสตร คณะวิท ยาการจั ดการ และวิ ทยาลั ย มวยไทยศึกษาและการแพทย แผนไทย ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท 7 สาขา ไดแก สาขาวิจัย
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และประเมิ น ผลการศึ ก ษา สาขายุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา สาขาการสอนภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาบริหารการศึกษา สาขาสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา สาขาการบริหารธุรกิจ และสาขามวยไทยศึกษา ระดับปริญญาเอก 1 สาขา คือ สาขามวยไทย
ศึกษา
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมูบ านจอมบึ งไดกําหนด ปรั ช ญา วิสั ยทัศน พัน ธกิจ เป าประสงค
เอกลั กษณ อัตลั กลั กษณ และประเด็น ยุท ธศาสตร (มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมูบ านจอมบึ ง, 2555)
ดังตอไปนี้
ปรัชญา
สรางคนใหมีคุณคาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อใหเกิด
องคความรู ที่นําไปสูวิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธกับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองรวมกับชุมชน ในการสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบประชาสังคม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองสรางความรูที่เปนองครวมบนรากฐาน
ของวัฒนธรรมชุมชนใหสอดคลองระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติใหบังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหา
และเผยแพรความรูบังเกิดมโนธรรมสํานึกที่ตระหนักในการเผชิญปญหาอยางรูเทาทันดวยสันติวิธี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐาน
มีทางเลือกอันหลากหลายและเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองเปนองคกรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติ
อยางเปนระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขา
อื่น ๆ ใหไดทรัพยากรมนุษยที่มีลักษณะใฝดี ใฝรู สู งานมุงมั่นสูความเปน เลิศและมีจิตวิญญาณใน
วิชาชีพ สามารถสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองเปนผูนําทางความคิดเพื่อสรางความ
เขาใจและความรอบรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถสงเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในทองถิ่น
8. มหาวิทยาราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองศึกษาวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
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9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองจัดโครงสรางและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อ
ความเสริมสรางความสํานึกต อความเสมอภาคของความเปนมนุษย และใหมนุษยมีศักยภาพสูงสุดใน
การสรางสรรคสรรพสิ่งที่ดีงาม
อัตลักษณ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง : ใฝดี ใฝรู สูงาน
โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้
ใฝ ดี หมายถึ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย รั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ และมี ค วามรั ก ในเพื่ อ มนุ ษ ย แ ละ
สิ่งแวดลอม
ใฝรู หมายถึง ศึกษา คนควา หาความรูคลอดเวลา
สูงาน หมายถึง มีความขยัน อดทน
เอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาตะวันออก บน
พื้นที่ภาคตะวันตก...
โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้
ภูมิปญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้ํา ปา ระบบนิเวศน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตาม
แนวพระราชดําริ (สีน้ําเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยูรวมกับธรรมชาติ มีความ
อบอุน (สีเขียว), ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนยชาติพันธุ (สีเหลือง) ตาม
ปรัชญาใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณที่โดดเดน
เอกลักษณที่โดดเดนเปนที่รับรูในวงกวาง มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธบึง
2. มวยไทยศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนําแหงการสรางสรรคคุณคาสูสังคม และพัฒนาสูความเปนเลิศ
บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปญญาไทย”
“Be Top Quality University and Excellence based on Innovation, and Thai
Wisdom”
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกดาน และดูแลคุณภาพชีวิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน : Develop the quality of work according to university’s
main duties and take good care of quality of life of all university’s staff
เปาประสงค (Goals)
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1. ผานการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก ทุกหนวยงานในระดับ “ดีมาก”
University’s external quality assurance is approved by all external quality
assurance institutes “the best level”.
2. ไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ
และอยางนอย 1 สาขาวิชา ไดรับการจัดอันดับในระดับภูมิภาคอาเซียน
University’s ranking is in the first front line of 1 in 10 of all Rajabhats all over
Thailand and at least 1 program is ranked by the ASEAN.
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา และดูแลดานสวัสดิภาพ สวัสดิการ คาตอบแทนอยาง
เหมาะสม
University’s staffs are developed and they are taken good care of safety,
security and fair salary.
4. ไดความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ อยางนอย 10 สถาบัน
International Cooperation with at least 10 Educational institutes.
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาอย างมีคุณภาพ (Quality Educational
Management)
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุน หลากหลาย ควบคูกับการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม
2. ปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ ทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21
สนับสนุนใหผูสอนปรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรค
และจัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
3. สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่ดี มีความเปนสากล
4. พัฒนาห องเรีย น กองปฏิบั ติการ สิ่ ง สนับ สนุนการเรี ยนการสอนให เทียบเท า
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : วิจัยอยางมีคุณภาพ (Quality Educational Management)
กลยุทธ
1. พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อรับใชทองถิ่นและ
นํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
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2. สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารยและนักศึกษา ใหผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณคาสูสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ (Quality Academic Service)
กลยุทธ
1. สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and
Culture)
กลยุทธ
1. สรางคุณคาดานการทํานุงบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดนศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศใน
ประชาคมอาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอยางมีคุณภาพ (Quality Human
Resources)
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝาย อยางตอเนื่องและรอบดาน
2. สรางสรรคกิจกรรมและวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน
3. สรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ยกยอยใหเกียรติ และสวัสดิการ
การตอบแทนและสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : จัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางมีคุณภาพ (Quality
Environment)
กลยุทธ
1. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และจัดทําภูมิทัศนเนนความสะอาด
เปนระเบียบสวยงาม จัดการสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูและแหลง
ทองเที่ยวที่เนนความเปนธรรมชาติเพื่อใหเปน “มหาวิทยาลัยภายใตรมพฤกษาที่สรางความสุขกายสุข
ใจใหผูอยูอาศัยและผูมาเยือน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และนานาชาติ อยางมี
คุณภาพ (Quality Preparing to ASEAN Community)
กลยุทธ
1. สรางความตระหนักรู ใหบุคลากรทุกฝายและนักศึก ษาในการกาวสูประชาคม
อาเซียน
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2. เร ง รั ด ให ทุ ก หน ว ยงานปรั บ ระบบการปฏิ บั ติ ข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเมื่อเขาสูประคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาเครือขายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธอยางมีคุณภาพ
(Quality Alumni)
กลยุทธ
1. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ สมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัย/คณะ เพื่อ
รวมกันพัฒนามหาวิทยาลัย
2. สรางการยอมรับ จากสังคมและชุมชนในฐานะสถาบันการศึกษาหลักของทองถิ่น
ที่ใหการสนับสนุนและมีความรับผิดชอบตอสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอยางมี
คุณภาพ (Quality ICT)
กลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส “Muban Chombueng Rajabhat e-University”
กล าวโดยสรุป การเขาสู ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ าน
จอมบึง ไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในหลาย ๆ ดาน มีการวางแผน
ยุทธศาสตร และกลยุทธ เพื่อตั้งรับเพื่อใหการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานแขงขันกับตางชาติได
ผูวิจัยศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการสรางกรอบแนวคิด วิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลในเชิงลึกตอไป

7. บริบทและความเปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ประวัติความเปนมา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเดิมเรียกวา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซึ่งจัดตั้งอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ตอมาในป
พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึงไดจัดแบงสวนราชการภายใน โดยแบงคณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรออกเปน 12 ภาควิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2519 คื อ ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา ภาควิ ช าภาษาไทย ภาควิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ ภาควิ ช าดนตรี ภาควิ ช านาฏศิ ล ป ภาควิ ช าสหกรณ ภาควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร
ภาควิชาศิลปศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง ภาควิชาสังคมวิทยาและภาควิชาภูมิศาสตร
จนกระทั่ง พ.ศ.2527 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 ประกอบกับไดมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ที่ 12 มีนาคม 2530 แบ งคณะวิชาของวิทยาลั ยครู ห มูบ าน
จอมบึ ง ออกเป น 4 คณะวิ ช า โดยเพิ่ ม คณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การขึ้ น มา ส ง ผลให ค ณะวิ ช า

45
มนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ตองโอนภาควิชาสหกรณไปสั งกัดคณะวิทยาการจั ดการจึ งเหลื อ
ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 ภาควิชา ในชวงที่เรียกวาคณะวิชานี้
ผูบริหารสูงสุดของ คณะวิชาก็คือ หัวหนาคณะวิชา ซึ่งหัวหนาคณะวิชาคนแรก คือ รองศาสตราจารย
ชัชวาล ศรีจันทรโคตร
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในป พ.ศ.2538 เมื่ อ วิ ท ยาลั ย ครู ห มู บ า นจอมบึ ง ได
เปลี่ยนเปน “สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง” เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
หลายประการดวยกัน เชน ยกสถานะจากวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ ตําแหนงผูบริหารสูงสุดก็
เปลี่ ย นจากตํา แหน ง อธิ การ เป น อธิก ารบดี คณะวิช าเปลี่ ยนเป นคณะ จากจุด นี้ จึ งเกิด เป น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูบริหารคณะเปลี่ยนจากหัวหนาคณะเปนคณบดี และที่สําคัญสงผล
ให ส ถาบั น ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง สามารถพั ฒ นาการเรี ย นการสอนได ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2555)
ในชวงปลายปการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดยกเลิกการบริหารวิชาการ
แบบภาควิชามาเปนการบริหารวิชาการในรูปของโปรแกรมวิชา ซึ่งสงผลให การบริหารงานวิชาการ
ของคณะอยูในรูปของโปรแกรมวิชาและมีสํานักงานเลขานุการคณะ เปนหนวยสนับสนุน คณะไดเริ่ม
ใหความสําคัญและจัดทําระบบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542
โดยการกําหนดใหคณาจารยในคณะและผูที่มีสวนเกี่ ยวของรวมกันกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
และกลยุทธในการดําเนินงานของคณะและมี การปรับปรุงปละ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ไดมีการยกสถานะของสถาบันราชภัฏหมูบาน
จอมบึงเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ที่มีประกาศใหแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ออกเปน 9 หนวยงาน
คื อ 4 คณะ 4 สํ า นั ก และ 1 สถาบั น ซึ่ ง ประกอบด ว ย คณะครุ ศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และสถาบั นวิจัย และพัฒนา การเปลี่ ยนแปลงครั้ งนี้ สงผลให คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มีสถานภาพสู งขึ้น คือ มีสถานะเปนกองเมื่อเทียบกับหนว ยราชการทั่ว ไปจึงมีความ
คลองตัว และเปนอิสระมากขึ้นในการดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก การสอน
หรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2555)
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงค
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ปรัชญา
“สรางบัณฑิตใหมีคุณคา เพื่อพัฒนาตนและสังคม”
วิสัยทัศน
“คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนองคกรที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตสูสังคมใน
ระดับทองถิ่นและสากล”
พันธกิจ
1. สรางบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพและมี
คุณคาตอสังคมทองถิ่น
2. สรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวยหลักธรรมาภิบาล
3. ขับเคลื่อนคณะไปสูคุณภาพ คุณธรรมและคุณคา โดยใชระบบประกันคุณภาพ
กลาวโดยสรุป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดมี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายดาน จนมาถึงปจจุบัน เพื่อสรางบัณฑิตใหมีคุณคา เพื่อพัฒนาตน
และสังคม และเปนองคกรที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตสูสังคมในระดับทองถิ่นและสากล ผูวิจัย
ศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการสรางกรอบแนวคิด วิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลในเชิงลึกตอไป
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จันทรพา ทัดภูธร (2556) ศึกษาความพรอมและการเตรียมตัวทางดานการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558 มีวัตถุประสงค
หลักสองประการคือ (1) เพื่อวิเคราะหความพรอม (Readiness) และการเตรียมตัว (Preparation)
ของประเทศสมาชิกอาเซียนดานศึกษา (Education) เปนการศึกษาโดยภาพรวมของแตละชาติ
สมาชิก
ผลการวิจัยพบวา ประเทศสมาชิกทั้งเกาของอาเซียนขางตน มีระดับ ความพรอมและการ
เตรียมตัวทางดานการศึกษาเพื่อเขาสู ประชาคมอาเซียนแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอม
ทางดานภาษาอังกฤษ โดยสิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซียและบรูไน มีความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงกวาสมาชิกอีกหาชาติ สมาชิกอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับต่ํากวา
อันไดแก พมา ลาว กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีเจตคติในทางบวกตอการรวมกัน
สรางประชาคมอาเซียนเนื่องจากประชาชนจะไดประโยชนในการสรางกลุมเศรษฐกิจกวาครึ่งของ
อาเซียนยังเปนประเทศที่ไดรับความชวยเหลือจากตางชาติอยู ในขณะที่สมาชิกของอียูสวนใหญเปน
ประเทศผูบริจาค (Donors) อาเซียนมีชองวางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติสมาชิกที่สูงกวา
สหภาพยุโรปหรืออียู ระดับการพัฒนาทางการศึกษาระบบและกลไกของความรวมมือทางการศึกษา
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ของอียูมีความชัดเจนกวาอาเซียน นโยบายทางดานภาษาของอียูกับอาเซียนแตกตางอยางเห็นไดชัด
อาเซี ย นระบุ เ อาไว ใ นกฎบั ต รอาเซี ย นว า ภาษาอั ง กฤษคื อ ภาษาที่ ใ ช ใ นการทํ า งานของอาเซี ย น
(Working Language) แตอียูใชนโยบายพหุภาษา อียูเนนการศึกษาดานหนาที่พลเมือง (Civic
Education) เนนการมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิและหนาที่พลเมืองแบบตะวันตก ในขณะที่หลาย
ชาติในอาเซียนยังคงเนนการศึกษาเพื่อสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตน ทั้งอียูและอาเซียนตางมุง
สรางสันติภาพและความมั่นคงรวมกันของชาติสมาชิก
อิสริยา บัวคลี่ (2555) ศึกษาเรื่องความรู ความเขาใจและแนวทางในการเตรียมความพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด : กรณีศึกษาที่ทํา
ไปรษณียอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความรู ความเขาใจ เรื่องประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นของบุค ลากร บริ ษั ท ไปรษณีย ไ ทย จํ า กั ด ที่ ทํ า การไปรษณี ย อั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม 2) ศึกษาแนวทางการเตรี ยมความพร อมของบุ คลากรบริ ษัทไปรษณียไทย จํ ากั ด
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของที่ทําการไปรษณียอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการศึกษาโดยวิธีเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักจํานวน 8 คนพบวา ดานความรู ความเขาใจ
บุคลากรมีการรับรูความเปนมา และวัตถุประสงคเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว า เกิดจากความ
ตองการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในหารแขงขันของประเทศสมาชิก และทําใหประชากร
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตไมสามารถบอกลพดับการเขารวมการเปนสมาชิก ประเทศสมาชิกผู
กอตั้ง และไมสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของตราสัญลักษณอาเซียนได บุคลากรมีความเขาใจ และ
รับรูตอการดําเนินกิจการไปรษณียในการสรางรายไดเพิ่ม โอกาสในการขยายธุรกิจ และการทําธุรกิจ
รวมกับไปรษณียในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และรับรูถึงปญหา คือ ภาษาที่ใชสื่อสาร การแขงขัน
ที่รุนแรง และคูแขงที่เพิ่มขึ้น การเตรียมความพรอมของบุคลากรแบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการรับรู
ขอมูลขาวสาร บุคลากรใหความสนใจและมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดี โดยรับรูขอมูลจาก
องคกรและสื่อสารภายนอก 2) ดานภาษา บุคลากรใหความสําคัญเรื่องการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษ และมีความสนใจที่จะเรียนรูภ าษาที่ส าม 3) ดานศักยภาพบุคลากรและวัฒนธรรม
องคกร ควรใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มุงเนนวัฒนธรรมองคกรสงเสริมใหบุคลกรเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงาน
ภายใตความหลากหลายได 4) ดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ควรมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ชวยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน และลดภาระงานของผูปฏิบัติ
สมใจ กงเติม (2555) ศึ กษาความพรอมในการเข าสู ป ระชาคมอาเวี ยนของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลั ยเพชรบูรณ จําแนกความคิดเห็ นของนักศึกษาตามคณะตาง ๆ จํา นวน 5 คณะ กลุ ม
ตัว อยางไดแก นั กศึกษาในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบู รณ จํ า นวน 1,540 คน เครื่ องมือที่ใชเก็บ
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รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก
ความพรอมดานความรู ความพรอมดานทักษะกระบวนการ ความพรอมดานเจตคติ
ผลการวิจัย พบวา 1) ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 จําแนกตามคณะ
จําแนกวิชาคณะมนุ ษย ศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 22.14 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ร อ ยละ 20.30 คณะครุ ศ าสตร ร อ ยละ 20.13 คณะวิ ท ยาการจั ด การร อ ยละ 18.90 และคณะ
เทคโนโลยีเกษตร รอยละ 18.51 ความคิดเห็นเรื่องความพรอมในการเข าสูประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรู
และดานทักษะกระบวนการอยูในระดับปานกลาง ความพรอมดานเจตคติ อยูในระดับมาก ผลการ
ทดสอบความแตกตางของนักศึกษาแตละคณะมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไมแตกตาง
กัน แตเมื่อพิจารณาเป น รายดานพบวานักศึกษาตางคณะกัน มีความพร อมในการเขาสู ประชาคม
อาเซียนดานทักษะและกระบวนการ ดานเจตคติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กานดาวรรณ แกวผาบ (2555) ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความพรอม
ของ การศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพบัญชีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อหา
ความสัมพัน ธระหวางคะแนนจีพีเอของนักศึกษากับความพร อมในการกา วสู ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ 3. เพื่อเปนแนวทางใหคณะบัญชีบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาในการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะบัญชี
อันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ และสิทธิมนุษยชนเปนอุปสรรคในลําดับทายสุด สําหรับความพรอมใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถเรียงจากมากไปนอยได ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาครองชีพของแตละประเทศ สิทธิมนุ ษยชนของแตละประเทศ การติดตอสื่ อสารทางสื่ อตาง ๆ
การคมนาคม ความรูทางวิชาชีพบั ญชี ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เชื้อชาติและศาสนาของแตละ
ประเทศ ความพรอมของประเทศไทย การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรูอื่น ๆ
เกี่ยวกับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาภาวะเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ความ
พรอมของผู ตอบแบบสอบถาม ภาวการณจางงาน และความพรอมดานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
จากการวิเคราะห ยั งพบอีกวา ผลการเรี ยนเฉลี่ยของนั กศึกษาไมมีความสั มพัน ธอยางมีนัยสํ าคัญ
กับความพรอมในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เอกราช อะมะวัลย (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการ
เตรียมความพรอมดานบุคลากร สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาปจจัยสําคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชางฝมือทหาร ในการเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 และ 2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
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ของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป
2558
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาประชาคมอาเซียน
ไดแก 1. ป จจัยดานความเขาใจ เพื่อสรางความตระหนักและเตรี ยมความพรอมของบุคลากรที่
เกี่ยวของ 2. ปจจัยศักยภาพบุคลากร ที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม มีความชํานาญการ
ที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ไดรับการเพิ่มโอกาสในการหางานทํา
รวมทั้งมีการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 3. ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริม
และเพิ่มพูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4. ปจจัยการเปด
เสรี ก ารศึ ก ษา ประกอบด ว ย การจั ด ทํ า ความตกลงยอมรั บ ร ว มกั น ด า นการศึ ก ษา การพั ฒ นา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา ควบคูกับการเปด
เสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน สุดทายงานวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะเปนแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนชางฝมือทหารเพื่อ เตรียมความพรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ซึ่ง
ประกอบไปดวย การพัฒนาองคความรู การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความรวมมือ
ธิดารัตน โชคสุชาติ (2553) ศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียน : ความสําคัญและการเตรียมความ
พรอมของไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปน 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และมี
เปาหมายคือ 1. ตลอดและฐานผลิตเดียวกัน 2. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค 4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
ผลการศึกษาพบวาการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนสงผลกระทบทั้งด านบวกและ
ดานลบตอผูประกอบการไทย ผลกระทบดานบวก คือ ขนาดตลาดที่ใหญขึ้น แตผลกระทบจากการ
แขงขันภายในประเทศสมาชิกอาเซียนกลับมีความรุนแรง ดังนั้นการที่ผูประกอบการไทยจะไดรับ
ประโยชน จากอาเซียน ผู ป ระกอบการไทยควรเรี ยนรู เกี่ย วกั บประชาคมอาเซี ยน ใชก ลยุทธทาง
การตลาดเชิงรุก แสวงหาวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกในกลุ มอาเซียนมีการบริ หารจัดการห ว งโซ
อุปทานที่ดี ปรับปรุงการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานอาเซียนวางแผนรองรับการแขงขันของสินคาที่
มีคุณภาพ ตลอดจนเขาใจกฎและระเบียบการคาการลงทุนของประเทศคูคาในอาเซียนและประเทศที่
มีความรวมมือกับอาเซียน
ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดศึกษาดังกลาวไปใชประโยชน
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และใชเปนขอมูลใน
การทําวิจัยเรื่อง การรับรูและการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบปรากฏการณ วิ ท ยา (Phenomenological
Study) เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพรู ป แบบหนึ่ ง ที่ อ าศั ย แนวความคิ ด และโลกทั ศ น จ ากปรั ช ญา
ปรากฏการณวิทยาเปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ และประสบการณของมนุษย (Holloway,
1997) ความจริง ปรากฏการณวิทยาเปนปรัชญาหรือทัศนะตอภาวการณมีอยู ดํารงอยู (existence)
ของมนุษย ไมใชวิธีการวิจัย แตนักวิจัยนํามาใชเสมือนเปนวิธีการ เพื่อศึกษาปรากฏการณในชีวิตที่
บุคคลไดประสบมา (live experience) มุงทําความเขาใจความหมายประสบการณชีวิตที่บุคคลได
ประสบเปนหลัก
ชาย โพธิสิตา (2552) กลาววา ปรากฏการณวิทยา เปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ
และประสบการณชีวิตของมนุ ษย โดยมุง หาความเขาใจความหมายประสบการณชีวิตที่บุ คคลได
ประสบเปนหลัก ประสบการณชนิดเดียวกันยอมมีแกนแท (essence) เดียวกัน ก็คือความหมายที่
บุคคลเขาใจรวมกันหรือเขาใจตรงกัน ในการวิเคราะห นักวิจัยจะเปรียบเทียบประสบการณของคน
หลาย ๆ คน เพื่อจะหาลักษณะรวมกันของประสบการณในเรื่องเดียวกันจากแตละคน
งานวิจัยนี้เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อบรรยายการ
รับรูและแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสู ประชาคมอาเซียนของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จากสภาพความ
เปนจริง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากภาคสนามโดยตรง วิจัยเฉพาะพื้นที่เปนหลัก โดยพูดคุย สัมภาษณกับ
ผูบริห าร อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง นอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสารและขอมูลทางวิชาการ สอบถามผูเกี่ยวของ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนประโยชนตอการวิเคราะห โดยการพรรณนาและ
สรุปเปนความคิดเห็น มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. การเลือกพื้นที่การศึกษา
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
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1. การเลือกพื้นที่
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษา คื อ พื้ น ที่ อํ า เภอจอมบึ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากมีที่ตั้งอยูใกลกับประเทศ
พมา ซึ่งเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนดวย ทําใหจังหวัดราชบุรีมีชาติพันธหลากหลาย ในการ
ยายพื้นถิ่น การเคลื่อนยายแรงงาน การติดตอ และเดินทางเขาออกระหวางกันผูวิจัยจึงสนใจและเลือก
เปนพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้
เลือกศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจากจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง
ภาษา วัฒนธรรม สังคม และการเมือง ซึ่งอยูบนพื้นฐานการรวมตัวกัน เปนเสาหลักประชาคมอาเซียน
โดยเจาะจงผู บ ริ ห าร อาจารย เจา หน า ที่ ในสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู แ ละแนวทางการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น
เนื่องจากกลุมบุคคลเหลานี้ตองเปนผูมีความรู และมีประสบการณ ที่สามารถสงตอใหนักศึกษา ดังนั้น
หากบุคลากรมีการรับรูไมพอหรือมีชองทางจํากัด ก็จะทําใหการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกร
และนั กศึกษาเปน เรื่องยากตามไปดวย รวมทั้งตัวนักศึกษาเชน กันควรมีการรับรู และแนวทางการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน นักศึกษาไดรับองคความรูและการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเพียงพอหรือไม เพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติได
ผูบริ หารผูให ขอมูลครั้ งนี้ คือ คณบดีและรองคณบดีคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
อาจารยผูใหขอมูลครั้งนี้ คือ อาจารยผูสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
เจ า หน า ที่ ผู ใ ห ข อ มู ล ในครั้ ง นี้ คื อ บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
นักศึกษาผูใหขอมูลในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
บุคลากรคือ ผูบริหาร อาจารย และเจ าหนาที่ สังกัด คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้
2.1 การรวบรวมข อ มู ล จากเอกสาร ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ ข อ มู ล จากวารสาร บทความ หนั ง สื อ
วิทยานิพนธและเว็บไซดตาง ๆ เพื่อการศึกษาหาแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดเ ตรียมความพรอมทั้งแนวคําถามและอุปกรณ
ที่จะใชในการสัมภาษณและจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ
2.3 การเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใหขอมูลหลักคือผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และ
นักศึกษาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไว ดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม
โดยวิธีการสัมภาษณ (Interview) โดยมีวิธีการดังนี้
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนา สัมภาษณ โดยมีการใชคําถาม (Interview guide)
เปนลักษณะของการเปดกวางไมจํากัดคําถาม (Open-ended question interview) แตครอบคลุม
ประเด็นทําการวิจัย
3.1.1 การสั มภาษณ (Interview) ผู วิจั ยใชห ลักในการสั ม ภาษณแบบเจาะลึ ก
(in-Depth Interview) โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นที่ศึกษาดวยตนเอง โดยการสรางแบบแนว
คําถามอย างกวาง ๆ ใชเปน แนวทางในการสัมภาษณลวงหนา ขอคําถามสามารถยืดหยุ นได แนว
คําถามสามารถปรับเปลี่ยนลําดับไดขึ้นอยูกับสถานการณ หรือความเหมาะสม แตใหครอบคลุมแนว
คําถามที่ไดกําหนดไว
3.1.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชหลักการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (NonParticipant Observation) โดยผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการศึกษารวบรวมขอมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ บทความ หนังสือ วารสารที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธและสืบคนทางอินเตอรเน็ต
เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการนํามาศึกษา วิเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน แนวคิด
การรวมกลุ ม ด า นการศึ ก ษากั บ อาเซีย น แนวทางในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ เข า สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.3 หลังจากไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ ผูวิจัยไดนําขอมูลตาง ๆ มาศึกษา และวิเคราะห
คัดเลือก ขอมูลที่มีหมวดหมูเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําการวิจัยใน
ครั้งนี้
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษา การรับรู และแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสู ป ระชาคม
อาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง ดวยวิจัยเชิงคุณภาพนั้นประกอบดวยเครื่องมือดังนี้
4.1 ตัวผูวิจัยเอง ซึ่งตองเตรียมความพรอมกอนลงพื้นที่ เชน สุขภาพรางกาย แนวคําถาม
เพื่อใหไดคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง
4.2 เครื่องมือบันทึกเสียง ถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูวิจัย เนื่องจากบางครั้งการจด
บันทึกไมสามารถเก็บรายละเอียดไดทั้งหมด
4.3 สมุดบันทึก ปากกา
5. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
การตรวจสอบโดยการโยงสามเสามีสาระสําคัญอยูที่การเปรียบเทียบมุมมองหลายๆ ดานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผลการวิเคราะห ตลอดจนผลของการวิจัย ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูล
โดยนําหลักการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (สุภางค จันทวานิช, 2554) โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสว นและเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดแลวจะไดนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา โดยเปรียบเทียบขอ
คนพบ (Finding) ของปรากฏการณที่ศึกษา (Phenomenon) จากแหลงและมุมมองที่แตกตางกัน
ซึ่งมี 4 องคประกอบดังนี้
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เปนการพิสูจนการใชความ
หลากหลายของแหลงขอมูลทั้งในเชิง เวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล และพิสูจนวาขอมูลที่ไดมา
ถูกตองหรือไม
2. การตรวจสอบสามเสาดานนักวิจัย (Investigator triangulation) การตรวจสอบวาผูวิจัย
แตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไร โดยเปลี่ยนตัวผูสังเกตแทนที่จะใชผูวิจัยคนเดียวสังเกตโดยตลอด
3. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory triangulation) ใชหลายมุมมองในการแปล
ความหมาย ถาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางจากเดิม จะทําใหการตีความขอมูล แตกตางกันมากนอย
เพียงใด
4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) เปน
การใชการเลือกใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการ
สังเกตรวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก
จากองคประกอบดังกลาวของตน ทําใหผูศึกษาสามารถทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
ได 4 กลวิธี ไดแก
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1. การตรวจสอบความถู ก ต อ งโดยเปรี ย บเที ย บจากแหล ง ข อ มู ล หลาย ๆ แหล ง ได แ ก
ผู บ ริ ห าร อาจารย ผู ส อน เจ า หน า ที่ และนั ก ศึ ก ษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏหมูบานจอมบึง และแหล งขอมูลจากภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับประชาคม
อาเซี ย น ได แ ก กระทรวงการต า งประเทศ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร กรมอาเซีย น เป น ตน รวมทั้ ง
ทีมนักวิชาการอาเซียนดวย
2. การเปรียบเทียบจากการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ วิธี ซึ่งสวนใหญแลวเปน
วิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก
บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวของ และการสังเกตอยางไมมีสวนรวมถึงการรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและ
แนวทางการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนระหวางที่นักวิจัยลงพื้นที่ศึกษา
3. การตรวจสอบความถูกตองจากแนวคิดและทฤษฎี โดยผูศึกษาไดบูร ณาการแนวความคิด
ทฤษฎี ห ลาย ๆ ชุ ด ได แ ก ทฤษฎี ก ารรั บ รู ทฤษฎี ก ารเตรี ย มความพร อ ม ของนั ก วิ ช าการและ
นักจิตวิทยาหลายทาน โดยไดรับการตรวจสอบความถูกตองคบถวนจากอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งเปนผู
เชียวชาญที่จะชวยตรวจสอบและใหคําแนะนําไดเปนอยางดี
4. การเปรียบเทียบจากทัศนะของนักวิจัยหลาย ๆ ทาน อันไดแก ทัศนะจากการสัมภาษณ
นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทัศนะจากเอกสารที่นักวิจัยไดทําวิจัยไว และทัศนะ
จากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนการขยายมุมมอง อุดชองวางหรือจุดออนในเรื่องอคติ ความ
ลําเอียง ที่อาจจะเกิดขึ้ นจากการทํางานเพียงลํ าพังของนักวิจัยคนเดียว ทําให เห็นภาพของความ
สอดคลองกันหรือความขัดแยงของทัศนะของนักวิจัยแตละทานได
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห โดยการนําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สัมภาษณ
มาเรียบเรียง เพื่อพรรณนาวิเคราะห ดังนี้
6.1 ถอดบทสัมภาษณแบบคําตอคํา (Verbatim) และสรุปประเด็นสําคัญ
6.2 เรีย บเรี ยบขอ มูล และหาขอ มูล เพิ่ มเติ ม และเขีย นรายงานในเชิ งพรรณนาวิเ คราะห
จากนั้ น ผูวิจัยดําเนิ นการปรึกษาอาจารย ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให ขอเสนอแนะในการเขีย น
พรรณนาใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ
6.3 นําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแกไขและลงพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มเติม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่องการรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสู ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมูบาน
จอมบึ ง ผู วิ จั ย ได ว างแนวทางในการวิเ คราะห ข อ มู ล โดยใช วิ ธี ต ามแนวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ดวยวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Study) ผูวิจัยได
สัมภาษณผูบริหาร อาจารย เจา หน าที่ และนักศึกษา สั งกัดคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ หมู บานจอมบึ ง จากการสั มภาษณผู ให ขอ มูล หลั ก ผู วิจั ยสามารถสรุ ป และ
นําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาแยกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
ตอนที่ 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ของบุคลากรและ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จากการวิเคราะห
เนื้อหาที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวามี แนวทางสํ าคัญที่สงผลตอการเตรียมความพรอมดาน
การศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสามารถสรุปได ดังนี้
2.1 แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซีย น เพื่ อสร า งความตระหนั ก และเตรี ย มความพร อ มของผู บ ริ ห าร อาจารย เจ าหน า ที่ และ
นักศึกษา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.2 แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา ใหมี
ทั ก ษะที่ เ หมาะสมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น เช น ความรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน และเทคโนโลยี ทักษะความชํานาญที่สอดคลองกั บการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2.3 แนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริม
หมุนเวียนของนักศึกษาและอาจารยในอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการ
ร ว มกันในอาเซีย น การส ง เสริมความร ว มมือระหวางสถาบัน ตาง ๆ และการแลกเปลี่ ย นเยาวชน
การพัฒ นาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งชวยสนับสนุน การศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนส งเสริ มความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกในอาเซียน
2.4 แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา เพื่อรองรับการ
เข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ประกอบด ว ย การจั ด ทํ า ความตกลงยอมรั บ ด า นการศึ ก ษา
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การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตอนที่ 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากร และนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา สังกัด
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง จํ า นวน 18 คน
ประกอบดวย คณบดี 1 คน รองคณบดี 2 คน อาจารย 5 คน เจาหนาที่ 5 คน และนักศึกษา 5 คน
สามารถแสดงไดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลตําแหนงงาน อายุ เพศ และประสบการทํางาน/ชั้นป ของผูใหขอมูลหลัก
ผูใหขอมูลหลัก

ตําแหนงงาน

เพศ

อายุ

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา

หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

52
40
35
29
30
28
26
36
29
31
37
40
43
25
21
35
18
21

ประสบการณทํางาน
/ระดับชั้นปการศึกษา
30 ป
6 ป
4 ป
2 ป
10 เดือน
7 เดือน
6 เดือน
3 ป
2 ป
2 ป
3 ป
15 ป
5 ป
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 3
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จากการสั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อมู ล หลั ก ทั้ ง 18 คน ผู วิ จั ย ได แบ ง ให ข อมู ล เป น 4 กลุ ม คื อ
1) ผู บ ริ ห าร 2) อาจารย 3) เจ าหน า ที่ 4) นั ก ศึก ษา และผู วิ จั ย ได จํ าแนกประเด็ น การรั บ รู เ รื่ อ ง
ประชาคมอาเซียนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไว
2 หัวขอหลัก คือ 1) การรับรูขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 2) การรับรูในขอมูลเชิงลึกของ
ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. ดานการรับรูขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาประเด็ น การรั บ รู เ รื่ อ งประชาคมอาเซี ย นของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมูบ า นจอมบึ ง ในเรื่ องการรับ รู ขอมู ล พื้น ฐานของประชาคม
อาเซียน โดยแยกออกเปนประเด็นยอย คือ ดานการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียน
ดานการรับรูประเทศสมาชิกอาเซียน ลําดับการเขารวมและประเทศสมาชิกผูกอตั้ง ดานการรับ รู
เกี่ย วกับตราสั ญญาลั กษณ ดา นสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน และดานแหล งขอมูลที่ไดรั บ
เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้คือ
1.1 ดานการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียน
กลุ มผู บริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสั มภาษณ ผู วิจัยพบวา มีการรับ รู
ความเป นมาและวัตถุประสงคของอาเซียน ดังนี้ คนที่ 1 รับ รู ความเป นมาและวัตถุประสงคของ
อาเซียนมาโดยตลอด คอนขางมาก ผูใหขอมูลไดเขียนงานทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน
รวมถึงเปนวิทยากรในงานอบรมตาง ๆ สามารถบอกวัตถุประสงคและความเปนมาไดอยางละเอียด
คนที่ 2 รับรูเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนมากพอสมควร เนื่องจากเปนบุคลากรการศึกษา มีการขับเคลื่อน
เรื่องประชาคมอาเซียนมาโดยตลอด จึงสามารถบอกความเปนมาและวัตถุประสงคได คนที่ 3 รับรู
ความเปนมาและวัตถุประสงควาเปนการรว มมือกันระหวาง 10 ประเทศ ในดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และดานการเมือง
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวามีการรับรู ความ
เปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียน ดังนี้ คนที่ 4 รับรูวาประชาคมอาเซียนคือประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใตที่รวมมือกันในเรื่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ และรวมมือกันในดานตาง ๆ คนที่ 5
รับรูวาเปนการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ เพื่อที่จะพัฒนารวมกันในการพัฒนาในดาน เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม เพื่อใหประเทศสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คนที่ 6 รับรูวาเปนการรวมมือกันในกลุม
ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ มีการลงนามความรวมมือกันในดานตาง ๆ เชน การทองเที่ยว การ
คมนาคม การคาขาย เปนตน เปดเสรีมากขึ้น การแลกเปลี่ยนสินคาและแรงงานงายขึ้น คนที่ 7 รับรู
วาเปน การรวมตัวกัน 10 ประเทศ วัตถุประสงคจะเกี่ยวกับเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและ

59
วัฒนธรรม แตในสวนของเรื่องการเมืองนั้นจะไมมีการเขาไปแทรกแซงการเมืองระหวางประเทศ คนที่
8 รับรูวาประชาคมอาเซียนเริ่มจากการเกิด ปฏิญญากรุงเทพ ที่มาประชุมในประเทศไทย หลังจากนั้ น
ก็มีการสืบตอกันมาเรื่อย ๆ
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – 13) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวามีการรับรูความ
เปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียน ดังนี้ คนที่ 9 รับรูวาอาเซียนเกิดจากการรวมตัวกัน 10 ประเทศ
รวมมือกันประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน คนที่ 10 รับรู วาอาเซียนมี 10 ประเทศเทานั้น ไม
ทราบความเปนมาและวัตถุประสงค คนที่ 11 รับรูวาประชาคมอาเซียนประกอบดวย 10 ประเทศ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจการตอรองทางการคากับกลุมประเทศมหาอํานาจ
หรือประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อใหมีศั กยภาพมากขึ้น ประเทศใดมีจุดเดน ก็ใชสิ่งนั้นเปนตัวนําทาง
รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องผลผลิต เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน คนที่ 12 รับรูวาเปนการรวมตัวกันของ
10 ประเทศ ทั้ง 10 ประเทศจะตองรวมมือกัน ทําอะไรเหมือนกัน เชน อัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจ
การคมนาคม เปนตน คนที่ 13 รับรูวาการเขาสูอาเซียน จะมีในเรื่องของภาษาที่ประชาชนจะตองรู
ภาษาอื่น ๆ ที่อยูในอาเซียน และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมรวมกัน
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – 18) จากการสัมภาษณ จากการสัมภาษณ ผูวิจั ย
พบวามีการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียน ดังนี้ คนที่ 14 รับรูความเปนมาวาอาเซียน
เกิดจากการรวมกลุมเริ่มแรก 5 ประเทศ โดยมีประเทศไทยเปนหนึ่งในหาประเทศในการกอตั้ง และมี
สนธิสัญญาตาง ๆ เพื่อรองรับ คนที่ 15 รับรูเรื่องความเปนมาและวัตถุประสงคเฉพาะตอนที่เรียน
แตตอนนี่ลืมแลว วัตถุประสงคนาจะเปนเรื่องของการสงออก คนที่ 16 รับรูวามีการรวมตัวกันของ
ประเทศสมาชิก มุงเนนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทําใหเกิดประเทศภาคีสมาชิกขึ้น เพื่อ
สรางอํานาจการตอรองกับประเทศมหาอํานาจของโลก โดยเนนในเรื่องของเกษตรกรรม วัฒนธรรม
รวมเปนหนึ่งเดียวกัน คนที่ 17 รับรูวาการรวมตัวกันทําใหการคาขายงายขึ้น การเดินทางเขา -ออก
ประเทศสมาชิกงายขึ้น เปนการรวมมือกัน คนที่ 18 รับรูวาประชาคมอาเซียนนั้นมุงเนนใหเด็กไทย
กาวเขาสูอาเซียน และแลกเปลี่ยนภาษากันมากขึ้น
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนรับรูมาโดยตลอด คอนขางมาก เพราะเปนวิทยากรใน
การอบรมเรื่องประชาคมอาเซียนดวย ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคในการรวมตัวกัน ประเทศสมาชิก
หรื อขอมูลพื้นฐานอื่น ๆ ถามีผู ใตบั งคับ บัญ ชาหรื อนั กศึกษามาถาม จะตองตอบไดเพราะเราเป น
วิทยากรทางดานนี้โดยตรง” (จีรพรรณ นิลทองคํา, 2558)
“ความเปนมาของอาเซียนเทาที่ทราบเปนการรวมตัวของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่รวมมือกันในดานตาง ๆ เรื่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ” (ภานุกรณ จันทรสวาง,
2558)
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“ความเปนมาและวัตถุประสงค ทราบวาเปนการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ
และเคยศึก ษาทราบว า มี ป ระเทศ สมาชิ ก 3 ประเทศที่ ร ว มกั น ก อตั้ ง เพื่ อ พัฒ นาร ว มกั น ในด า น
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและวัฒนธรรม แตเรื่องของการเมืองนั้นจะไมมีการเขาไปแทรกแซง
การเมืองระหวางประเทศ” (อาทิตธเนศ อุไรกุล, 2558)
1.2 ดานการรับรูประเทศสมาชิกอาเซียน ลําดับการเขารวมและประเทศสมาชิกผูกอตั้ง
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรู ประเทศ
สมาชิกอาเซียน และลําดับการเขารวม ดังนี้ คนที่ 1 – คนที่ 3 รับรูวาประชาคมอาเซียนมีสมาชิก 10
ประเทศ และสามารถบอกรายชื่อประเทศสมาชิกไดทั้งหมด แตไมทราบลําดับการเขารวมประชาคม
อาเซียนของประเทศสมาชิกและประเทศสมาชิกผูกอตั้งได
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูประเทศ
สมาชิกอาเซียน และลําดับการเขารวม ดังนี้ คนที่ 4 – คนที่ 8 รับรูวาประชาคมอาเซียนมีสมาชิก 10
ประเทศ และสามารถบอกรายชื่อประเทศสมาชิกไดทั้งหมด แตไมทราบลําดับการเขารวมประชาคม
อาเซียนของประเทศสมาชิก ไมทราบประเทศสมาชิกผูกอตั้ง ทราบเพียงวาประเทศไทยเปนหนึ่งในผู
กอตั้งประชาคมอาเซียน
กลุมผูเจ าหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับ รู
ประเทศสมาชิกอาเซียน และลําดับการเขารวม ดังนี้ คนที่ 9 – คนที่ 13 รับรูวาประชาคมอาเซียนมี
สมาชิก 10 ประเทศ แตยังไมทราบรายชื่อสามารถไดครบทั้ง 10 ประเทศและไมทราบลําดับการเขา
รวมประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกและไมทราบประเทศสมาชิกผูกอตั้ง
กลุ มนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสั มภาษณผู วิจัยพบวา การรั บ รู
ประเทศสมาชิกอาเซียน และลําดับการเขารวม ดังนี้ คนที่ 14 – คนที่ 18 รับรูวาประชาคมอาเซียนมี
สมาชิก 10 ประเทศ และสามารถบอกรายชื่อประเทศสมาชิกไดทั้งหมด แตไมทราบลําดับการเขารวม
ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกและไมทราบประเทศสมาชิกผูกอตั้ง
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ประเทศสมาชิกอาเซียนมีดวยกัน 10 ประเทศ คือประเทศไทย ลาว พมา กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร ฟลิปปนส และมีสิบบวกสาม คือ เกาหลี ญี่ปุน และ
จีน” (นุกูล ธรรมจง, 2558)
“ประเทศสมาชิกมี 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต ก็มีประเทศไทย
พมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร แตไมทราบลําดับการเขา
รวมครับ แตประเทศผูกอตั้งถาจําไมผิดนาจะมีประเทศไทยดวย” (เสมา หนาแนน, 2558)
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“ประเทศสมาชิ ก มี 10 ประเทศ มี ป ระเทศไทยของเรา ประเทศกั ม พู ช า พม า
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร เวียดนาม และลาว แตไมทราบลําดับของประเทศ
สมาชิกอาเซียน” (สันทัศน ชมภูพงศ, 2558)
1.3 ดานการรับรูเกี่ยวกับตราสัญญาลักษณ
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – 3) จากการสั มภาษณผูวิจัยพบวา การรับ รูเกี่ยวกับ ตรา
สัญญาลักษณ ดังนี้ คนที่ 1 – 3 รับรูวาตราสัญลักษณมีลักษณะเปนรูปรวงขาว สีทอง พื้นสีน้ําเงิน มี
ตัวอักษรคําวา asean ผูใหขอมูลหลัก ไมสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบสีไดอยางชัดเจน และไม
สามารถอธิบายความหมายของสีแตละสีที่อยูในตราสัญลักษณลักได
กลุมผูอาจารย (คนที่ 4 – 8) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูเกี่ยวกับตรา
สัญญาลักษณ ดังนี้ คนที่ 4 – 8 รับรูวาตราสัญลักษณมีลักษณะเปนรูปรวงขาว สี เหลือง 10 ตน
หมายถึงความรวมมือกันของ 10 ประเทศ ผูใหขอมูลหลักไมสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบสีไดอยาง
ชัดเจน และไมสามารถอธิบายความหมายของสีแตละสีที่อยูในตราสัญลักษณได
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – 13) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูเกี่ยวกับตรา
สัญญาลักษณ ดังนี้ คนที่ 9 รับรูวาตราสัญลักษณมี ลักษณะเปนรูปถวยสีเหลือง คนที่ 10 ไมทราบ
ลักษณะของตราสัญญาลักษณ คนที่ 11 รับรูวาตราสัญลักษณมีลักษณะเปนรวงขาวสีเหลืองมัดรวมกัน
10 มัด สีเหลือง คนที่ 12 รับรูวาตราสัญลักษณเปนรูปทรงกลมสีแดง มีอักษร asean คนที่ 13 รับรูวา
ตราสัญญาลักษณเปนรูปรวงข าว ผูใหขอมูลหลักไมสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบสีไดอยางชัดเจน
และไมสามารถอธิบายความหมายของสีแตละสีที่อยูในตราสัญลักษณได
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – 18) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูเกี่ยวกับตรา
สัญญาลักษณ ดังนี้ คนที่ 14 – 18 รับรูวาตราสัญลักษณมีลักษณะเปนรูปรวงขาวสีเหลือง 10 ตน ผูให
ขอมูลหลักไมสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบสีไดอยางชัดเจน และไมสามารถอธิบายความหมายของสี
แตละสีที่อยูในตราสัญลักษณได
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ตราสัญลักษณเห็นบอยแตจํารายละเอียดไดไมทั้งหมด จําไดแค เปนรูปรวงขาว 10
รวง สีทอง มัดรวมกัน และมีสีแดง แตไมทราบความหมายของสี สีเหลืองนาจะหมายถึงความอุดม
สมบูรณ” (ปริตา เอื้อมไพร, 2558)
“สําหรับตราสัญลักษณเปนรูปทรงกลม มีอักษรคําวา asean สวนสีลืมไปแลวไม
คอยแนชัด ความหมายของสี ตาง ๆ ก็ไมทราบ แตถาเห็ นตราสั ญลั กษณที่ไหน ก็จะทราบวาเป น
สัญลักษณของอาเซียน” (อัมพร กลางพิมาย, 2558)
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“ตราสัญลักษณมีสีเหลือง สีแดง มีรูปรวงขาว 10 รวง มัดเขาดวยกัน สวนตัวเห็น
บ อ ยทั่ ว ไปทั้ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอก แต ดูเ พี ย งผ า น ๆ ไม ไ ด จ ดจํ า รายละเอี ย ดของตรา
สัญลักษณทั้งหมด” (อาทิตธเนศ อุไรกุล, 2558)
1.4 ดานเสาหลักของประชาคมอาเซียน
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรู ดานเสา
หลักของประชาคมอาเซียน ดังนี้ คนที่ 1 – 3 รับรูวาเสาหลักของประชาคมอาเซียนมี 3 ดาน คือ
เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูดานเสา
หลักของประชาคมอาเซียน ดังนี้ คนที่ 4 และคนที่ 6 ไมทราบเรื่องเสาหลักของประชาคมอาเซียน คน
ที่ 5 คนที่ 7 และคนที่ 8 รับรูวาเสาหลักของประชาคมอาเซียนมี 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ ความมั่นคง
และสังคมวัฒนธรรม
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูดาน
เสาหลักของประชาคมอาเซียน ดังนี้ คนที่ 9 คนที่ 10 และคนที่ 13 ไมทราบเรื่องเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน คนที่ 11 และคนที่ 12 รับรูวาเสาหลักของประชาคมอาเซียนมี 3 ดาน คือ
เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูดานเสา
หลักของประชาคมอาเซียน ดังนี้ คนที่ 14 และคนที่ 18 ไมทราบเรื่องเสาหลักของประชาคมอาเซียน
คนที่ 15 รับรูวาเสาหลักของประชาคมอาเซียนมี 3 ดาน แตสามารถบอกไดเพียง 2 ดานคือ เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรม คนที่ 16 รับรูวาเสาหลักของประชาคมอาเซียนมี 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ ความ
มั่นคง และสังคมวัฒนธรรม คนที่ 17 รับรูวาเสาหลักของประชาคมอาเซียนมี 3 ดาน แตสามารถบอก
ไดเพียง 2 ดานคือ เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ไมทราบวาเสาหลักอาเซียนมีอะไรบาง เคยเรียนมาในวิชาอาเซียนศึกษาตราลืมไป
แลว” (ชัยวัฒน อุทยาน, 2558)
“ทราบวาการจัดตั้งประชาคมอาเซียนประกอบดว ยมี 3 เสาหลั ก คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม” (เอกชัย ตันภิรมย, 2558)
“อาเซียนมี 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่ทุกประเทศ
ในประชาคมอาเซียนจะตองพัฒนารวมกันเปนหลัก” (สันทัศน ชมภูพงศ, 2558)
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1.5 ดานแหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับอาเซียน
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียนจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
และหนวยงานมีการประชาสัมพันธ
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียนจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
และหนวยงานมีการประชาสัมพันธ
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียนจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
และหนวยงานมีการประชาสัมพันธ ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา การรับรูขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียนจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
วิชาที่เรียน และปายโฆษณา
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ทราบขาวสารอาเซียนจากการโทรทัศน วิทยุของกรมประชาสัมพันธแตฟงนอยมาก
ในหนวยงานก็มีการประชาสัมพันธบ างเชน มีกระดานขาวที่ติดขาวสารความรูเกี่ยวกับอาเซียน”
(อนุรักษ ชัยจันทร, 2558)
“เนื่องจากเปนอาจารยผูสอนไดรับขอมูล จากสื่อทุกแขนง อินเตอรเน็ต โทรทัศน
วิทยุ และสิ่งพิมพตาง ๆ โดยเฉพาะอาจารยจะตองสนใจ ศึกษาขอมูล ขาวสารเปนพิเศษ เพื่อนํามา
ถายทอดใหกับนักศึกษาของเรา” (นุกูล ธรรมจง, 2558)
“ไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ในหนวยงานก็มีการจัด
บอร ด ประชาสั มพัน ธ มีการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และในห องสมุดก็มีการจั ดเตรี ยมหนั งสื อที่
เกี่ยวกับอาเซียนอยูมาก” (เสมา หนาแนน, 2558)
2. ดานการรับรูในขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน
ผู วิ จั ย ไดศึ ก ษาประเด็ น การรั บ รูเ รื่ องประชาคมอาเซี ย นของบุ คลากรและนั ก ศึ กษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในเรื่องการรับรูขอมูล เชิงลึกของ
ประชาคมอาเซียน โดยแยกออกเปนขอดีและขอเสีย ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการรับรูในขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียนตอคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กลุมผูใหขอมูล
ขอดี
กลุมผูบริหาร 1. นักศึกษามีโอกาสในการทํางาน มีเสนทาง
ในการทํางาน
2. ไดภาษาเพิม่ ขึ้น
3. มีประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิด เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
4. บุคลากรไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอื่น
เพิ่มขึ้น

กลุมอาจารย

ขอเสีย
1. ตางชาติจะเขามาในประเทศเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน
2. อาจเกิดอาชญากรรมขามชาติ
3. ความไมปลอดภัยทางขอมูล
4. รัฐบาลตองมีมาตรการควบคุมมากขึ้น อาจ
ตองใชงบประมาณมาก
5. เกิดโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาดงายขึ้น
6. ประเทศไทยเสียเปรียบในเรื่องตนทุนแรงงาน
ที่สูงกวา
7. เสียเปรียบเรื่องภาษา เพราะประเทศอื่น
สามารถใชไดหลายภาษา และใชไดดีกวาคนไทย
1. ประเทศไทยสามารถเผยแพรวฒ
ั นธรรมของ 1. โดนแยงงาน หางานยากขึ้น
ไทยได
2. ปริมาณคนเพิ่มขึ้น รัฐบาลควบคุมยากขึ้น
2. สามารถและเปลี่ยนวัฒนธรรม
3. เสียเปรียบเรื่องภาษา เพราะภาษาของไทย
ออนกวาประเทศอื่นในอาเซียน
ภายในประเทศสมาชิกได
3. สามารถแลกเปลี่ยนภาษาภายในประเทศ
สมาชิกได
4. เศรษฐกิจของไทยจะพัฒนาและเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว
5. ทําใหประเทศในภูมภิ าคอื่น ๆ เห็น
ความสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
6. การทองเที่ยวดีขึ้น
7. การเดินทางเขา-ออกประเทศงายขึ้น
8. การติดตอคาขายสะดวกขึ้น
9. การคมนาคมดีขึ้น
10. ไดภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น
11. การเขาสูประชาคมอาเซียนเหมาะกับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพราะ
เปนเรื่องของสังคม วัฒนธรรม และภาษา
12. มีเขตปลอดภาษี
13. มีการเคลื่อนยายแรงงาน

65
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการรับรูในขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียนตอคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ตอ)
กลุมผูใหขอมูล
ขอดี
กลุมเจาหนาที่ 1. ชวยกระตุน และพัฒนาบุคลากร
2. ไดภาษาเพิ่มขึ้น
3. มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. สามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
5. เรียนรูวัฒนาธรรมประเทศอื่น
6. เป ด กว า งมากขึ้ น ในเรื่ อ งการเคลื่ อ นย า ย
แรงงาน
7. สามารถแลกเปลี่ยนแรงงานรวมกันได
8. สามารถแลกเปลี่ ย นผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
รวมกันได
9. สามารถแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมกันได
10. มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งนี้ อ ย า ง
ชัดเจน
กลุมนักศึกษา 1. แลกเปลี่ยนแรงงานได สามารถไปทํางาน
ตางประเทศได เงื่อนไขนอยลง
2. การสงออกสินคาดีขึ้น
3. เศรษฐกิจดีขึ้น
4. เปดกวางในดานเสรีการศึกษา
5. แลกเปลี่ยนภาษาระหวางกัน
6. การคมนาคมสะดวกขึ้น

ขอเสีย
1. หากคนไทยมีศักยภาพไมเพียงพอ อาจโดน
แยงงาน
2. ประเทศที่ดอยพัฒนาอาจเปนภาระของอีก
ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือพัฒนาแลว
3. คุณภาพฝมือแรงงานไมเทาเทียมกัน
4. การเขาเมือง การยายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น
5. ตองใชงบประมาณมากในการพัฒนา
6. มีสินคาผิดกฎหมายลักลอบเขามางายขึ้น

1. คนไทยโดนแยงงาน
2. ประเทศไทยจะเสียเปรียบในเรือ่ งภาษา
3. จะตองเรงพัฒนาคนไทยใหอยูในระดับ
เดียวกับชาติอื่น
4. การรวมตัวกันเปนเรื่องยุงยาก
5. คนไทยสวนมากจะปรับตัวไมทัน

2.1 ขอดีของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
จากการสั มภาษณผู วิ จั ย พบว า ผู ใ ห ข อมู ล หลั ก ได อธิ บ ายถึ ง ขอ ดี ข องการจั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซียน ดังนี้
กลุมผูบริหาร ให ขอมูลวาถาเขาสู ประชาคมอาเซียน เป นการรวมตัวกันทําให
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสในการทํ า งาน มี เ ส น ทางในการทํ า งานเป น การสร า งโอกาส โดยเฉพาะคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีทางดานภาษาเขาไปเกี่ยวกับการเขาไปทํางานตางประเทศ เชน
ภาษาจีนใชมากที่สุดในอาเซียน ภาษาอังกฤษที่เปนภาษากลางและเปนภาษาหลักของโลก รวมทั้ง
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บุคลากร ไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอื่น นอกจากนี้ยังเห็นวาประเทศไทยสามารถเปนฐานการผลิต
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม เพราะมียุทธศาสตรที่ตั้งที่ดี สามารถรวมมือกันเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
ภาษา แรงงาน และเทคโนโลยีรวมกัน
กลุ มอาจารย ไดให ขอมู ล วาการจั ดตั้ง ประชาคมอาเซี ยนมีขอดี คือ สํ า หรั บ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดการสอนในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เรื่องคน จึงสามารถเชื่อมโยง
ไดในหลายวิชาที่เปดสอน สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได และนักศึกษามีโอกาสไดเรียน
ภาษาเพิ่มขึ้น เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน สามารถเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศไทยไปใน
ต า งประเทศ และแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมซึ่ ง กั น และกั น สามารถติ ด ต อ สื่ อ สารได ห ลายภาษาขึ้ น
เศรษฐกิจของประเทศจะพัฒนาและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว การคาขายดีขึ้น มีเขตปลอดภาษี มีการ
เคลื่อนยายแรงงานแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางกัน ดานการทองเที่ยวจะเติบโตมากขึ้น การเขา -ออก
ประเทศงายขึ้น การคมนาคมก็จะดีขึ้นตามลําดับ
กลุ มเจ า หนาที่ ไดใ ห ขอมูล วาการจั ดตั้ งประชาคมอาเซียนมีขอดีคือ ชว ยพัฒ นา
บุคลากรในดานภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสาร มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร แตตอง
คํานึงวาแตละประเทศมีศักยภาพในการสงเสริมกันหรือไม บางทีประเทศหนึ่งอาจเปนภาระของอีก
ประเทศ
กลุ ม นั กศึ กษา ไดใ ห ขอ มูล วา การจั ดตั้ งประชาคมอาเซีย นมีข อดี คือ ทํา ให มี การ
แลกเปลี่ ย นในแง ข องอาชีพ สามารถไปทํา งานต า งประเทศได เงื่ อ นไขน อยลง การส ง ออกดี ขึ้ น
เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามมา การคมนาคมสะดวกขึ้น เปดกวางทางการศึกษามากขึ้น
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ขอดีถาเขาสู อาเซียน ในเรื่ องทองเที่ยวเมื่อกอนอาจจะเขาประเทศยาก ตอไป
อาจจะงายขึ้น การติดตอสื่อสาร คาขาย ก็จะรวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น การคมนาคมก็จะดีขึ้นตามลําดับ ”
(พันทิวา หมื่นจิตร, 2558)
“คิดวาการเขาสูอาเซียนเปนเรื่องที่ดี นักศึกษาจะไดเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น
เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน เรื่องของการแขงขัน การทํางาน การคมนาคมนาจะมีโอกาส
เพิ่มขึ้น” (อาทิตยธเนศ อุไรกุล, 2558)
“การกา วเขา สู ป ระชาคมอาเซี ยนดีน ะ ทําให นั กศึ กษามี โ อกาสในการทํา งาน มี
เสนทางในการทํางาน เหมือนกับการสรางโอกาสที่เขาจะไปในหลาย ๆ จุด โดยเฉพาะนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีศาสตรทางดานภาษาเขาไปเกี่ยวของในการทํางานตางประเทศ
เชน ภาษาจีนใชมากที่สุดในอาเซียนอยูแลว และภาษาอังกฤษที่เปนภาษากลาง ภาษาหลักอยูแลว ”
(จีรพรรณ นิลทองคํา, 2558)
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2.2 ขอเสียของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบายถึงขอ เสียของการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ดังนี้
กลุมผูบริหาร ใหขอมูลวาถาระบบมาตรการควบคุมของภาครัฐไมดี ในเรื่องของการ
ปกปองสิทธิคนไทยก็จะเสียตามไปดวย เพราะประเทศไทยเปนศูนยกลางของอาเซียน เปนประเทศที่มี
ทรัพยากรมาก เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเปนดินแดนที่ตางชาติเขามาแสวงหาประโยชน อีกทั้งใน
หลายประเทศที่อยูโดยรอบเราสามารถสรางคนของเขาใหมีกระบวนการทางความคิดในแงของการอยู
รอดในสังคมไดดีกวาคนไทย ในทางการศึกษา การคิดวิเคราะหของคนไทยถูกพัฒนาออกมานอยมาก
ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ เหมือนกับปลาใหญกินปลาเล็ก ใครที่ฉลาดกวาก็
ยอมไดเปรียบกวา และในเรื่องของอาชญากรรมขามชาติ เพราะตอไปเทคโนโลยีจะไรพรมแดน จะทํา
ใหมีขอเสียตามมาหากภาครัฐไมเขามาดูแล ในเรื่ องขอมูลทั้งหลายอาจไมปลอดภัย เมื่อมีผลกระทบ
ตอประเทศชาติ รัฐบาลยอมมีผลกระทบตามมาเชนกัน อีกทั้งเรื่องของโรคภัย หรือโรคระบาดจะตอง
มีตามมาแนนอน และเสียเปรียบในเรื่องการคาเพราะตนทุนแรงงานของเราคอนขางสูงกวา มีผลตอ
การคาในอนาคต และในเรื่องภาษาเรายังดอยกวาประเทศอื่น
กลุมอาจารย ไดใหขอมูลวาการจัดตั้งประชาคมอาเซียนมีขอ เสียคือ ทําใหตางชาติ
เขามาในประเทศเราเพิ่มขึ้น การหางานทํายากขึ้น จํานวนคนมีมากขึ้นยอมควบคุมยากขึ้น ดานภาษา
จะเสียเปรียบประเทศอื่น เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพทางดานภาษานอยกวา ในระดับชุมชนยัง
ไมเห็นภาพชัดเจนวาจะสงผลดีอยางไร
กลุมเจาหนาที่ ไดใหขอมูลวาการจัดตั้งประชาคมอาเซียนมีขอเสียคือ หากศักยภาพ
ในการทํางานมีนอย อาจโดนแยงงานจากตางชาติไดเพราะเปดเสรีดานแรงงานทําใหคนทองถิ่นตกงาน
การเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การยายถิ่นฐาน การนําพาโรคภัย ไขเจ็บติดตัวมา ทําใหมีปญหาทางดาน
สาธารณสุขตามมา และเรื่องงบประมาณในการพัฒนาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลุมนักศึกษา ไดใหขอมูลวาการจัดตั้งประชาคมอาเซียนมีขอ เสียคือ โดนตางชาติ
เขามาแยงงานคนไทย เพราะประเทศไทยดอยเรื่องภาษากวาประเทศอื่น ศักยภาพของคนไทยยังตอง
พัฒนาใหอยูในระดับเดียวกัน เปนเรื่องยากในการรวมตัวกัน อาจเปนการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วมาก
คนไทยอาจไมสามารถปรับตัวไดทัน
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“สําหรับขอเสียคิดวาจังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศพมา มีคนพมา
มากทํางานเยอะ ขอเสียคือเราไมสามารถสื่อสารกับเขาเปนภาษาพมาได แตเขาสื่อสารภาษาไทยได
เราก็อาจจะเสียเปรียบเขา” (เนตรตะวัน สมนาม, 2558)
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“การเขาสูอาเซียนอาจจะมีขอเสียอยูบางพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องการหลบหนีเขา
เมือง การยายถิ่นฐาน การแยงงาน เชน แรงงานราคาถูกเขามา ทําใหคนไทยในทองถิ่นตกงาน เรื่อง
ของการนํ า พาโรคภั ย ไข เ จ็ บ ติ ด ตั ว มา ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาทางด า นสาธารณสุ ข ตามมา เรื่ อ งของ
งบประมาณประเทศที่ดอยพัฒนาก็จะตองพึ่งพาประเทศที่มีศักยภาพมากกวา ” (เสมา หนาแนน ,
2558)
“ขอเสียของการเขาสูอาเซียนคิดวาถาประเทศไทยเขาสูอาเซียนประเทศไทยจะดอย
กวาประเทศอื่น ในดานภาษาเพราะคนไทยออนภาษามาก อาจเปนรองประเทศอื่น ๆ ได” (เอกชัย
ตันภิรมย, 2558)
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสูประชาคมอาเซียน ของบุคลากร
และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
จากการสั ม ภาษณผู ใหขอมูลหลั ก ทั้ง 18 คน ผู วิจัยไดแบง ให ขอมูล เปน 4 กลุ ม คือ
1) ผูบริหาร 2) อาจารย 3) เจาหนาที่ 4) นักศึกษา และผูวิจัยไดจําแนกประเด็นแนวทางการเตรียม
ความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมูบานจอมบึง ไว 4 แนวทาง คือ 1) แนวทางการเตรียมความพรอมดานการ
เผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน 2) แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุ คลากร
3) แนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ 4) แนวทางการเตรียมความ
พรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
แนวทางดานการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและ
เตรียมความของผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา มีแนวทางการเตรียมความ
พรอมดานการเผยแพรขอมูลข าวสารเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ ไดจัดทําโครงการเสาพูดได แตไมเนนแค
ประชาคมอาเซียนเทานั้น แตจะเนนภาษาอังกฤษ เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาไดอานขาวสาร
ขอมูล จัดบอรดประชาสัมพันธภายในหนวยงาน สอดแทรกไวในเอกสารตาง ๆ และมีการจัดรายการ
วิทยุที่คลื่น 98.5 ทุกวันจันทร ถึง ศุกร เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผูให
ขอมูลหลักเห็นวาการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซีย นเปนเรื่องสําคัญ เพราะเรากําลัง กาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ตองรูวาใครเปนใคร รูเขารูเรา คนไทยบางคนภาษาไทยบางคนยังไมแตกฉาน ยังไม
รูจักศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของความเปนไทย การเขาสูอาเซียนก็ อาจลําบาก ไมรูวาประเทศสมาชิก
อื่น ๆ มีวัฒนธรรมอยางไร เชน ผูที่นับ ถือศาสนาอิสลาม เราตองปฏิบัติ ตัวกับเขาอยางไร การอยูใน
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สังคมตองเชื่อมโยงและประสานสัมพันธกันไดจึง ไมมีปญหา ตองสามารถยอมรับไดทุกศาสนา และ
ยอมรับความตางได อยูในสังคมรวมกันบนฐานความแตกตางได เพราะฉะนั้นถาขอมูลไมชัด ไมเขาใจ
ก็จะปรับตัวไมถูก
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักมีแนวทางการ
เตรียมความพรอมดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ
ใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อกระตุนใหบุคลากรมีความอยากรู มีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น มีการจัดอบรมเกี่ยวกับอาเซียนเปนระยะ ๆ ซึ่งขณะนี้คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีอบรมภาษาจีนใหกับบุคลากรทุกวันพุธชวงบาย ถือวาเปนประโยชนมาก เพราะ
ประเทศในอาเซี ย นมี ห ลายประเทศที่ ใ ช ภ าษาจี น ในอนาคตภาษาจี น จะเป น ภาษาที่ ตี คู ม ากั บ
ภาษาอังกฤษ การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีความสําคัญมาก เพราะถา ไมมีการเผยแพร
ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทําให ไมเกิดความตระหนั ก ไมมีการเตรียมความพรอม
ทําใหไมทราบขอมูล ขาวสารในโลกปจ จุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ควรเผยแพร ขอมูล
ขาวสารในเรื่องประชาคมอาเซียนโดยรวม เชน ความเปนมา ความสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ความเหมือนและความแตกตางของแตละประเทศ เปนตน ที่ผานมาทางมหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย แตยังไมไดผลเทาที่ควร ไมมีการเผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
อาเซียน อาจตองจัดรายการเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับอาเซียนใหมากกวานี้ ไมใชแคเปดเพลงและพูดในเรื่อง
ทั่วไปถาตองการใหความรูกับบุคลากรและนักศึกษา ควรจัดเวลาสักชวงพูดในเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ
และควรชี้ให เห็ น ถึงประโยชน หรือโทษใหชัดเจน ให เขาใจวาเปดประชาคมอาเซียนไปเพื่ออะไร
ประโยชนที่คนไทยจะไดรับ เรื่องที่ตองระมัดระวัง และการเตรียมตัวตั้งรับสถานการณอยางไร เปนตน
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักมีแนวทาง
การเตรี ย มความพร อ มด า นการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น ดั ง นี้ องค ก รควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ การจัดอบรม เว็บบอรดที่ใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อใหบุคลากรได
เรียนรูภาษามากขึ้น และเพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารและใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการรับรู
การเผยแพรขอมูลขาวสารมีความสําคัญเพราะถือเปนการกระจายขอ มูลขาวสารเพื่อใหทุกคนทราบ
ขอ มู ล ข า วสารได อย า งทั่ ว ถึง เรื่ อ งที่ ค วรรั บ รู เ กี่ย วกับ ข อมู ล ขา วสารของประชาคมอาเซี ย น เช น
ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน การคาขาย การเดินทาง และในเรื่อง
ของกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักมีแนวทาง
การเตรียมความพรอมดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ
ทั้งบอรดประชาสัมพันธ เว็บไซด ใบปลิว สอดแทรกในรายวิชาที่ศึกษา การเผยแพรขอมูลขาวสารมี
ความสําคัญโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตสําหรับใครที่ตองการศึกษาก็สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา ถาไมมี
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การเผยแพรขอมูลขาวสารก็ไมเกิดการตื่นตัว และไมทราบวาอาเซียนมีความสําคัญ อยางไร ควรมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารในเรื่องของขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียน ปจจุบันอาจจะเปนการติดภาพโดยรวม เชน คําทักทาย การแตงตัว และธงชาติของแตละ
ประเทศ เปน ตน แตสิ่งที่สําคัญและควรรับรูมากคือวัฒนธรรมของแตละประเทศ แนวทางในการ
ปฏิบัติตัว ปรับตัวเขาหากัน
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“การเผยแพรขอมูลขาวสารสําคัญ เพราะวาการที่จะเขาไปอยูรวมกัน 10 ประเทศ ตองรูเขารู
เราแบบซุนวูวา บางครั้งคนไทยยังไมรูจักตนเองดีพอ ภาษาไทยคนไทยบางคนยังไมแตกฉาน ยังไมรูจัก
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง อันนี้ลําบาก” (จีรพรรณ นิลทองคํา, 2558)
“การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีความสําคัญ ควรมีการประชาสัมพันธ อาจจะ
ตั้งบอรดที่ติดขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไวตามที่ ตาง ๆ หรือไมก็จัดอบรม ในสวนวิชาที่เรียนก็
ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนใหมากกวานี้” (ปริตา เอื้อมไพร, 2558)
“การเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานเรายังมีนอย ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม ทั้ง
ในเว็บ ไซด ติ ด บอร ด แจกใบปลิ ว โดยเฉพาะทางอิ น เตอร เ น็ ต ที่ ใ ครต อ งการศึก ษาก็เ ข า ไปดู ไ ด
ตลอดเวลา” (ชัยวัฒน อุทยาน, 2558)
2.2 แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร
แนวทางดานศักยภาพของบุคลากร ใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน และเทคโนโลยี ทักษะความชํานาญที่
สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวามีแนวทางการเตรียมความ
พรอมดานศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ มีการจัดโครงการอบรมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากร
มีการประชุมรวมกัน การทํางานเปนทีม เปนลักษณะในการพัฒนาในการสรางทีมงาน การแลกเปลี่ยน
ความคิด พูดคุยทําความเขาใจ และใหโอกาสในการที่จะไปพัฒนาตนเอง สําหรับการพัฒนานักศึกษา
ไดจัดโครงการอบรมใหกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน ใหความรูในเรื่องความเปนมา ปฏิญญา
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ขอตกลงตาง ๆ และการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมทั้งอบรมในเรื่องของภาษา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาพมา และทําอยางตอเนื่อง เพราะ
บุคลากรมีความสําคัญ ถาประชาคมอาเซียนเปดมีช าวตางชาติเขามาติดตอ หรืออาจตองไปเชื่อมโยง
กับหนวยงานอื่น บุคลากรเปนเหมือนทรัพยากรที่เปนตัวขับเคลื่อน ถามีศักยภาพไมเพียงพอ เชน
มีอาจารยชาวตางชาติมาสอน อาจสื่อสารและทําความเขาใจไมได บุคลากรเปน สวนสําคัญในการ
พัฒนานักศึกษา ถาบุคลากรไมชวยในการขับเคลื่อนพัฒนานักศึกษาตอไป นักศึกษาของเราก็อาจสู
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ประเทศสมาชิ ก อื่ น ไม ไ ด ถ า มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของเราขณะนี้ มี ศั ก ยภาพใน
ระดับกลาง ตองพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ เชื่อวาตอไปบุคลากรสามารถพัฒนาไดอีก หลายคนมีศักยภาพ
พื้นฐานในการทํางานดีอยูแลว แตอาจขาดทักษะในเรื่องของภาษา ภาษาเพื่อนบานก็สําคัญ ควรอบรม
ใหกับบุคลากร เชน ภาษาพมาที่เปนประเทศที่อยูติดกับเรามากที่สุด แตปญหาติดอยูที่วา วิทยากร ที่
สามารถเขา มาอบรมหายาก บางคนพูดไดแตไมสามารถถายทอดได ภาษามาเลเซียก็เปนภาษาที่
นาสนใจและใชกันมาก
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบายถึง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
เรื่องของภาษา เพราะภาษาเปนหัวใจหลักในการสื่อสาร ถาภาษาไมไดก็ไมสามารถสื่อสารกันได ใน
สวนของการปฏิบัติงานก็ไดสอดแทรกความรูในเรื่องภาษาใหกับนักศึกษาบาง ใหตระหนักวาภาษา
เปนสิ่งที่สําคัญ ควรรูไว บุคลากรถือวาเปนสวนสําคัญสําคัญในการขั บเคลื่อนเขาสูประชาคมอาเซียน
จะตองผลักดันและเตรียมความพรอมในสวนของภาษา การทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภาษา
เพื่อนบานก็เปนอีกภาษาที่มีความสําคัญที่ควรพัฒนาใหกับบุคลากร ถึงแมภาษาอังกฤษนั้น เปนภาษา
หลั กที่ใชใ นการสื่ อสารในอาเซียนก็ตาม แต ก็ค วรรูภ าษา และวัฒนาธรรมของแตล ะเทศสมาชิ ก
อาเซียนไวดวย สําหรับเทคโนโลยีก็เปนสิ่งสําคัญในการติดตอสื่อสาร ควรมีความรวดเร็วให ทันตอ
สถานการณโลกในปจจุบัน ใชสําหรับหาความรู ความรูเบื้องตน หรือความรูอื่น ๆ ในขอมูลเชิงลึกมาก
ขึ้น
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ ควรมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยการจัดอบรมในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานในการสื่อสารของ
ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน รวมถึงระดับโลก ภาษาเพื่อนบานก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะมี
พื้นที่ติดตอกัน ควรพัฒนาใหกับบุคลากรเพราะมีชาวตางประเทศมาทํางานที่เราจํานวนมาก เขาฟง
เรารูเรื่องแตเราฟงเขาไมรูเรื่อง บุคลากรมีความสําคัญเพราะเปนผูปฏิบัติงานและเปนผูที่ตองพบปะ
ผูคนที่มาติดตอโดยตรง ถาบุคลากรขององคกรมีคุณภาพ มีความสามารถ องคกรก็ สามารถพัฒนาได
เร็วยิ่งขึ้นและประสบความสําเร็จตอไป ในสวนการปฏิบัติงานของบุคลากรเองก็ควรตองทําแผนงาน
กําหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว มีการเตรียมขอมูลในสวนความรับผิดชอบ สําหรับ เทคโนโลยี
ก็ควรพัฒนาเชนกันเพราะชวยประหยั ดทรัพยากรกระดาษ ลดระยะเวลาการติดตอสื่อสารได เปนตัว
ชวยในการอธิบายไดดีกวาการพูด
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักไดอธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ ควรมีการพัฒนาศักยภาพเรื่องของ
ภาษาใหกับนักศึกษา ภาษาอังกฤษมีความสําคัญเปนภาษาที่ใชในสากล ควรสอดแทรกภาษาเขาไปใน
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ตําราเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน หรืออาจใหนักศึกษาสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชั้น เรี ยน ภาษาเพื่อนบานยังมองวาเป นป จ จัยรอง เพราะนาจะเปนการพัฒ นาที่ตอเนื่ องมากจาก
ภาษาอังกฤษ ถามีเวลาวางก็ควรศึกษาเพิ่มเติม นักศึกษามีความสําคัญถือวาเปนปจจัยหนึ่งในดาน
การศึ ก ษา ถือ ว าเปน หั ว ใจหลั ก เลยก็ ว า ได เพราะป จ จุ บั น เรี ย นแบบนั กศึ ก ษาเปน ศูน ย กลาง ถ า
นักศึกษาไมมีความตื่นตัว โอกาสในการพัฒนาจากรุนสูรุนก็อาจทําไดยาก ทําใหเกิดปญหาวัฒนธรรม
องคกรตามมา เทคโนโลยีก็ควรพัฒนาเพื่อใหการกระจายขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง การพัฒนา
เทคโนโลยี เราตองดูวาเราจะพัฒนาคนอย างไรกอน แล ว จึ งนํ า ไปพัฒ นาเทคโนโลยี ที่คูขนานกัน
สามารถชวยพัฒนาคนใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“ศักยภาพของบุคลากรยังตองพัฒนาอีก เชน จั ดอบรมใหบุ คลากร รณรงคเรื่องอาเซีย น
จัดทําขอมูลขาวสารเพื่อทําเปนสารสนเทศใหกับบุคลากร และในเรื่องภาษาปจจุบันคนที่สามารถ
สื่อสารภาษาตางประเทศไดมีไมถึงครึ่ง ควรพัฒนาในเรื่องภาษามาก” (นุกูล ธรรมจง, 2558)
“ศักยภาพของบุคลากรควรพัฒนาเรื่องหลักคือในดานของภาษา เพราะภาษาเปนหัวใจหลัก
ในการสื่อสาร ถาเราไมไดภาษาจะสื่อสารกับเขาไมรูเรื่อง หลักการคือควรมีการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใหกับบุคลากร” (ภาณุกร จันทรสวาง, 2558)
“การพัฒนานั้น อยากใหอบรม พูดไดหลายภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาในอาเซียน ถา
ประเทศอื่นมาดูงานที่เรา เราก็สามารถติดตอประสานงานได ในระดับหนึ่ง คิดวาบุคลากรควรพัฒนา
เรื่องภาษาที่สุด” (อัมพร กลางพิมาย, 2558)
2.3 แนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
แนวทางดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมหมุนเวียนของนักศึกษาและอาจารยใน
อาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน การสงเสริมความ
รวมมือระหวางสถาบันตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งชวย
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศ
สมาชิกในอาเซียน
กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบายถึง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ เรื่องของหลักสูตรไดบรรจุวิชา
อาเซียนศึกษาและภาษาไวแลว จากนั้นจะพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกันในอาเซียน สําหรับตอนนี้
ตอนนี้ยังไมสามารถขยายหลักสูตรไดมาก เพียงแตทําหลักสูตรที่พัฒนา ในดานการพัฒนาศักยภาพ
ใหกับนักศึกษา พยายามใหนักศึกษาทํากิจกรรม ไมใชแคสอนอยางเดียว เนนใหมีกิจกรรมเปนการ
พัฒนาทักษะ สามารถสรางสรรค และเรียนรูได มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญมา ถาการศึกษาไทย
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ไมมีมาตรฐาน ทั้งดานหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาอาจไมมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอยูที่การ
วางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางไร การเขาสูประชาคมอาเซียนจะตองเตรียมตัวอยางไร ลักษณะ
ของเด็กไทยที่กระทรวงศึกษาธิการออกมา เรื่องของความรู ทักษะ เจตคติ การปฏิบัติ ก็มีอยูหลายขอ
มีการทําวิจัยเพื่อหาปญหานํามาแกไข และสิ่งสําคัญถาเด็กไทยไมเกง อาจไมสามารถเอาตัวรอดได
เพราะการเขาสูประชาคมอาเซีย นในเรื่องของศักยภาพเด็กไทยไมไดมองแคเรื่องของความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเทานั้น แตมองเรื่องของทักษะการครองชีวิตในสังคม การคิดวิเคราะห แยกแยะ
ภาวะความเปนผูนํา การมีสวนรวม ความรับผิดชอบตอสังคม การอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติการยึดถือ
วิถีของประชาธิปไตย การมีเจตคติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญู เหลานี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะ
เปนวิถีไทยทั้งสิ้น เพราะถาไมรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเปนไทยแลวจะเหลืออะไรเปน อัตลักษณ
ตราบใดที่หนวยงานที่รับผิดชอบทางดานการศึกษา ยังไมมองและพัฒนาถึงความชัดเจน ความโดดเดน
ใหเปน อัตลักษณของคนไทยก็อาจลําบาก หากเขาสูประชาคมอาเซียนก็อาจถูกกลืน มาตรการศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะสอดคลองกับทางมหาวิทยาลัย ทางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรทําโครงการที่จะพัฒนาออกมามากมาย อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมาก ในหลาย ๆ
ดาน ไมวาจะเปนเรื่องของโครงสรางสถานที่ การอบรมตาง ๆ แตก็มีปญหาบางประการ คือ วัตถุดิบ
นักศึกษาที่เราไดมา อยูในระดับที่คอนขางพัฒนาไดยาก พื้นฐานไมดี ไมวาจะเปนพื้นฐานภาษาไทย
การพูด การอาน การเขียน ทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี หรือแมแตในเรื่องของความรับผิดชอบของ
เขามีนอย แตเราก็พยามสรางวินัย สรางระเบียบ ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน
กลุมผูอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักไดอธิบายถึง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตอง
มีก ารพัฒ นา เพราะถ าเขา สู ป ระชาคมอาเซีย น ควรมี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาให
ทัดเทียมกับประเทศเพื่อบาน เพราะจากที่มีผลสํารวจและวิจัยมาแล ว ประเทศไทยยังดอยในเรื่องของ
การศึกษามากกวาประเทศเพื่อนบานหลาย ๆ ประเทศ จะตองมีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น อาจารยมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรับผิดชอบใน
รายวิชาที่สอน สอนอยางเต็มที่ ถายทอดความรูใหกับนักศึกษาใหสามารถนําไปใชได หรือประกอบ
อาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ถานักศึกษาของเราดอย ไมมีคุณภาพ ตางชาติก็อาจมาแยงงานได คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญ ประเทศนั้นเจริญรุงเรืองหรือจะพัฒนาขึ้นได การศึกษาของคนใน
ประเทศสําคัญในการพัฒนาประเทศ
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ควรตองเนนที่ตัว เด็กเปนสําคัญ ควรตองใหนักศึกษามีสว นรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ อาเซีย น
อาจจะเปน ในเรื่ องของภาษาที่ใช บอย การจั ดกิจ กรรมเชน การโต เ วที การตอบคํา ถาม เป น ต น
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ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมติดตามความเคลื่อนไหว ถาสถาบันการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่
ดี เด็กก็จะสามารถนําความรูและประสบการณไปในใชการประกอบอาชีพได ควรสงเสริมใหบุคลากร
ทําวิจัยเพื่อหาปญหาแลวนํามาแกไขประยุกตใชในหนวยงาน คุณภาพมาตรฐานการศึกษานับวาเปน
สวนสําคัญเปนอยางยิ่ง ในสวนของเจาหนาที่ก็จะสนับ สนุนในเรื่องของเอกสาร อุปกรณเพื่อใหการ
เรียนการสอนเปนไปอยางสะดวก และมีขอติดขัดนอยที่สุด
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักไดอธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
สําคัญมาก เพราะสามารถวัดคุณภาพการศึกษาระหวางประเทศได ตองพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ พัฒนา
อยางไรนั้นตองเปนบทบาทของผูบริหารหรือทางคณาจารย ในมุมมองของนักศึกษามองวาควรพัฒนา
ใหเราศักยภาพที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศกอน แลวคอยพัฒนาตอยอด สํา หรับตัว
นักศึกษามีสวนชวยในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไดโดย ตั้งใจเลาเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง ทบทวน
บทเรียน และนํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“คุณภาพการศึกษาตองพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ พัฒนาอยางก็ตองเปนบทบาทของผูบริหาร
หรื อทางคณาจารย แตถาเป นในมุมมองของนักศึกษา ก็มองวาควรพัฒ นาให นักศึกษามีศักยภาพ
ใกลเคียงกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยในตางประเทศกอน แลวคอยพัฒนาตอยอดไปเรื่อย ๆ” (สันทัศน
ชมภูพงศ, 2558)
“การพัฒนามาตรฐานการศึกษาในเรื่องหลักสูตรยังไมคอยไดสัมผั ส ตามหนาที่จะไมคอย
ทราบ แต จ ากการพู ด คุ ย แล ว ก็ เ ห็ น ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ และควรพั ฒ นาไปอี ก เพราะโลกทุ ก วั น นี้
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบริหารก็สงเสริมใหบุคลากรของคณะทํางานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
มาตรฐานการศึกษาดวย และทําใหเจาหนาที่ไดเพิ่มพูนความรู และเพิ่มมาตรฐานในการทํางานดวย”
(ครรชิต สระทอง, 2558)
“คุณภาพมาตรฐานการศึกษาควรตองเนนที่ตัวเด็กเปนสําคัญ ควรเนนใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียน เรื่องภาษา จัดกิจกรรมใหเด็ก เชน การโตวาที
การตอบคําถาม จัดกระดานใหความรู เปนต น จะทําใหพวกเขาไดมีสวนรวมติดตามความเคลื่อนไหว
ของเซียน” (เสมา หนาแนน, 2558)
2.4 แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา
แนวทางดานการเปดเสรีทางการศึกษา เพื่อรองรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณใน
สาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
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กลุมผูบริหาร (คนที่ 1 – คนที่ 3) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบายถึง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ดังนี้ การเปดเสรีทางการศึกษาทางคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรวมมือกับภายในประเทศคือ วัดถ้ําสิงโต จังหวัดราชบุรีที่ทําให
เป น แหล ง เรี ยนรู เพราะถื อไดวาเป น เสาหลั กในดา นสั งคมและวัฒนธรรมเปน เสาหลั ก ที่สามารถ
กระจายไปสูเศรษฐกิจชุมชนได ทั้งในเรื่องของแหลางทองเที่ยว แหลงอาหาร แหลงเรียนรูชุมชน แหลง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การรวมมือกับหนวยงานภายนอกก็มีนโยบาย ไปศึกษาดูงานที่ประเทศ
สิงคโปร เกาหลีใต และมีการลงนามความรวมมื อกับประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ถึง 2
โครงการดวยกัน สวนการแลกเปลี่ยนอาจารยมีการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศ
จีน สงอาจารยชาวจีนมาสอนที่มหาวิทยาลัยของเรา แตของมหาวิทยาลัยของเรายังไมมีการสงอาจารย
ไปสอนในตางประเทศ การเปดเสรีทางการศึกษามีความสําคัญ คือ นักศึกษาแตละชาติแตละภาษาไดมี
โอกาสเรียนรู เกิดการแลกเปลี่ยน ประเทศที่กําลังพัฒนา แตอาจไมมีสถาบันการที่ดีรองรับ ไดมีโอกาส
สงนักศึกษาไปเรียนรูในตางประเทศ สําหรับการเคลื่อนยายแรงงานก็สําคัญ ถาคนไทยยังไมพั ฒนา
หรือมีศักยภาพไมเพียงพอ ในแงของการบริหารงานในองคกร ผูบริหารมักจะตองการบุคลากรที่เปน
แรงงานที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นถามีแรงงานที่มีฝมือจากตางประเทศเขามาก็นาเปนหวง คณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตรเปดโอกาสใหคนอื่นเขามา แตตองไมมาทําลายโอกาสของคนภายใน ตอง
พัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น เชน พัฒนาดานทักษะภาษา เทคโนโลยี หรือแมแตกระบวนการทํางาน ตาง ๆ
การทํางานเปนทีม ความสามัคคี เปนตน
กลุมอาจารย (คนที่ 4 – คนที่ 8) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบายถึง
แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ดังนี้ การรวมมือกันเปนเรื่องที่ดี อันดับ
แรกภายในองคกรตองแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สรางความสามัคคี สําหรับภายนอกองคกรควรมีการลง
นามความร ว มมื อ กั น ระหวา งมหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศ เพื่ อแลกเปลี่ ย นความรู สํ า หรั บ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเ องก็ลงนามความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน ฟลิปปนส
เปนตน การเปดเสรีทางการศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาองคกร เปนการประชาสั มพัน ธและ
เผยแพรองคกร เปดโอกาสใหชาวตางชาติไดเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศไทย ถามีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากัน นักศึกษาจะไดไปใชชีวิตในตางประเทศนั้น ทําใหเกิดการเรียนรู ประสบการณ และไดใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน สําหรับการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติ ยังไมมีผลกระทบกับองคกรเพราะ
บุคลากรที่ทํางานสวนใหญเปนผู มีความเชี่ยวชาญอยูแลว แตสงผลกระทบกับหนวยงานยอย ๆ เชน
บริษัท หางราน เปนตน ที่ใชแรงงานตาง ๆ มีผลกระทบมาก เพราะแรงงานตางชาติมีราคาถูกกวา
แรงงานไทย ทําใหเกิดการจางงานชาวตางชาติมากขึ้น การกาวเขาสูอาเซียนนั้นทั้ง 10 ประเทศตอง
รวมมือกัน อยางนอยในเรื่องเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเรื่องการศึกษา ทําใหเรารูจักบริบทของแตละ
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ประเทศในมุมมองทางดานการศึกษา เปนการเสริมสรางความเขมแข็งทางการศึกษาระหวางประเทศ
รวมกัน
กลุมเจาหนาที่ (คนที่ 9 – คนที่ 13) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักไดอธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ดังนี้ ควรมีการรวมมือประสานงาน
ระหวางองคกรภายในมีกิจกรรมรวมกัน และควรมีความรวมมือกับกับภายนอกองคกร เชน หนวยงาน
ทางการศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษามีความสําคัญนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กัน ทําใหมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น มีตัวเลือกทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ควรสนับสนุนแตตองใชงบประมาณ
คาใชจายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามมาดวย สําหรับการเคลื่อนยายแรงงานยังไมสงผลกระทบกับ
ตนเอง แตสําหรับองคกรอื่น ๆ อาจสงผลกระทบ อาจมีการจางงานชาวตางชาติแทนที่คนไทยมากขึ้น
เพราะคาแรงต่ํากวา
กลุมนักศึกษา (คนที่ 14 – คนที่ 18) จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักไดอธิบาย
ถึงแนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ดังนี้ ควรมีการทําความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศ แลวขยายไปสูตางประเทศ ลงนามความรวมมือระหวางประเทศ จากนั้น
ตองมีหนวยงานที่สงผลใหเกิ ดการปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจมีปญหาในเรื่องของงบประมาณ เชน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษามีความสําคัญ ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ในแงของ
การศึกษา แลกเปลี่ ยนประสบการณ ภาษา วัฒนธรรม แลว นําสิ่งเหลานั้น กลั บมาพัฒนาประเทศ
สําหรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีถาเรามีศักยภาพเพียงพอ ก็สามารถไปทํางานตางประเทศไดงายขึ้น
ในองคกรตางประเทศอาจมีคาแรงหรือคาครองชีพที่เหมาะสมกวา ตอไปกันแขงขันในประเทศอาเซียน
มากขึ้น ถาคาแรงของประเทศไทยอยูในระดับ ที่ต่ํากวา เกิดปญหาสมองไหล และในประเทศที่ให
คาแรงมากกวาก็จะทําใหประเทศนั้น ๆ มีศักยภาพและพัฒนาประเทศไดอยางรวดเร็ว
ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก คือ
“การเปดเสรีดานการศึกษา ควรมีการแลกเปลี่ยน รวมมือกันเปนสิ่งที่ดี ทําใหเขาไดเรียนรูวิถี
ชีวิตของเรา และเราไดรูวิถีชีวิตของเขา” (เนตรตะวัน สมนาม, 2558)
“การเป ด เสรี ท างการศึ ก ษา มี ส ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาองค ก ร เป น การประชาสั ม พั น ธ
เผยแพร เปดโอกาสใหชาวตางชาติไดมาเรียนรูวัฒนธรรมเรา ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เปนจุดศูนยกลางใน
การใหความรู ดังนั้นควรพัฒนาโดยเริ่มตนจากสถานศึกษากอน” (ภาณุกร จันทรสวาง, 2558)
“การเปดเสรีทางการศึกษาควรมีความรวมมืออยางตอเนื่อง แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
ประเทศ จะทํ าให นั ก ศึกษามองโลกกวางขึ้ น ได ไปเรี ย นรู สิ่ งใหม ๆ เป ดหู เ ป ดตามากขึ้น ทําให มี
ความคิดสรางสรรค และมาพัฒนางานหรือการเรียนได” (ครรชิต สระทอง, 2558)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสู ประชาคม
อาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง การวิจั ยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว ยวิธีวิทยาแบบ
ปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและแนวทางการ
เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งในบทนี้จะเปนการสรุปผล
อภิปรายผล และนําเสนอขอเสนอแนะ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว จากการเก็บ
รวบรวมของมูล ผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการศึกษาไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักประกอบไปดวย ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ทั้ ง 18 คน โดยแบง
ผูใหขอมูลเปน 4 กลุม คือ 1) ผูบริหาร 2) อาจารย 3) เจาหนาที่ 4) นักศึกษา และผูวิจัยไดจําแนก
ประเด็นการรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ไว 3 หัวขอหลัก คือ 1) การรับรูขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 2) การรับรูใน
ขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. ดานการรับรูขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
ผู วิจัยได ศึกษาประเด็น การรั บ รู เรื่ องประชาคมอาเซียนของบุ คลากรและนั กศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในเรื่องการรับรูขอมูลพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน โดยแยกออกเปนประเด็นยอย คือ ดานการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของ
อาเซียน ดานการรับรูประเทศสมาชิกอาเซียนและลําดับการเขารวม ดานการรับรูเกี่ยวกับตราสัญญา
ลักษณ และดานเสาหลักของประชาคมอาเซียน ดังนี้ คือ
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1.1 ดานการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียน
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญ มีการรับรูดานความเปนมาและวัตถุประสงคของประชาคม
อาเซียน โดยใหความเห็นวาเกิดจากการรวมตัวกันของกลมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวม 10 ประเทศ โดยจะทําความรวมมือกันในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาษา สินคา
การทองเที่ยว การเมือง เทคโนโลยี และแรงงาน เป นตน เพื่อเปนอัน หนึ่งอันเดียวกันในการสราง
อํานาจการตอรองกับประเทศมหาอํานาจและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ จะเห็นไดวา ผูใหขอมูลหลัก
สวนใหญไมไดรับรูในเรื่องการสงเสริมศึกษาเลย และผูใหขอมูลหลักสวนใหญไมทราบประเทศผูกอตั้ง
และเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. ใด
1.2 ดานการรับรูประเทศสมาชิกอาเซียน และลําดับการเขารวม
ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ส ว นใหญ มี ก ารรั บ รู ว า ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นประกอบด ว ยกี่
ประเทศ สวนใหญสามารถบอกรายชื่อประเทศสมาชิกไดครบถวนทั้ง 10 ประเทศ สวนผูใหขอมูลหลัก
คนอื่นไมสามารถบอกรายชื่อประเทศสมาชิกไดครบทุกประเทศ จึงเห็นไดวาผูใหขอมูลหลักสวนใหญมี
การรับรูประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถบอกรายชื่อประเทศสมาชิกได
นอกจากนั้น ผูใหขอมูลหลัก สวนสวนใหญไมทราบลําดับการเขารวมของประเทศ
สมาชิก รวมทั้งผูใหขอมูลหลักสวนใหญไมมีการรับรูเรื่องประเทศผูกอตั้งและลําดับประเทศสมาชิกนั้น
มีเพียงส ว นน อยเท านั้ น ที่ สามารถบอกไดเพี ยงพอประเทศผู เ ริ่ มกอตั้ งเริ่ ม แรกมี 5 ประเทศ และ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูรวมกอตั้ง เนื่องจากผูใหขอมูลหลักใหเหตุผลชี้แจงวา ตนเองไมไดใหความ
สนใจที่จะรับรูขอมูลดังกลาว เนื่องจากเปนเรื่องไกลตัว และคิดวาการไมรับรูขอมูลไมไดกอใหเกิดผลดี
หรือผลเสียกับตนเอง
1.3 ดานการรับรูเกี่ยวกับตราสัญญาลักษณ
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญ มีการรับรูเกี่ยวกับตราสัญลักษณ โดยใหความเห็น วาตรา
สัญลักษณเปนรูปรวงขาวสีเหลืองมัดรวมกัน 10 ตน แสดงใหเห็นถึงความรวมมือของ 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน และมีตัว อักษรคําวา asean แต ทั้ งนี้ ผู ให ข อมูล หลั กไม ส ามารถอธิบายไดถึ ง
รายละเอียดความหมายของรูปทรง และสี ในตราสัญญาลักษณไดอยางถูกตอง ผูใหขอมู ลหลักไดให
เหตุผลวาเห็นตราสัญลักษณคอนขางบอย สวนมากจะเห็นแบบผาน ๆ ไมไดจดจํารายละเอียด และ
ไมไดศึกษาถึงความหมายของสีและรูปตาง ๆ เลย เนื่องจากคิดวาเปนเรืองไกลตัว แตหากเห็นก็จะ
สามารถบอกไดวาคือตราสัญลักษณอาเซียน
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1.4 ดานสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ผู ใ ห ข อมู ล หลั ก ส ว นใหญ มี การรั บ รู ดา นเสาหลั กของประชาคมอาเซีย น โดยให
ความเห็นวาเสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบดวยกัน 3 เสา คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง
และดานสังคมวัฒนธรรม เห็นไดวาผูใหขอมูลหลักรับรูขอมูลพื้นฐานของสามเสาหลักในการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน
1.5 ดานแหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับอาเซียน
ผูใหขอมูล หลั กส วนใหญ รั บ รูขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ จากรายการโทรทัศน
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และหนวยงานมีการประชาสัมพันธ
2. ดานการรับรูในขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน
ผู วิจั ยไดศึกษาประเด็นการรั บ รู เรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนั กศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในเรื่องการรับรูขอมูลเชิงลึกของ
ประชาคมอาเซียน โดยแยกออกเปนขอดี ขอเสีย ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้ คือ
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญ เห็นขอดีของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้ ประชาคมอาเซียน
ทําใหนักศึกษามีโอกาสในการทํางาน มีเสนทางในการทํางานเพิ่มขึ้นสามารถไปทํางานตางประเทศได
ไดภาษาเพิ่มขึ้น และสามารถแลกเปลี่ ยนกันในเรื่องของภาษา มีประเทศเพื่อนบ านที่ใกล ชิด เป น
อันหนึ่งอันเดียวกัน บุคลากรไดพัฒนาและเรียนรูวัฒนธรรมของชาติอื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงประเทศไทย
สามารถเผยแพรวัฒ นธรรมของไทยได สามารถและเปลี่ ยนวัฒ นธรรมภายในประเทศสมาชิกได
เศรษฐกิ จ ของไทยจะพั ฒ นาและเติ บ โตขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ทํ า ให ป ระเทศในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เห็ น
ความสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ในดานการทองเที่ยวก็ดีขึ้น เดินทางเขา-ออกประเทศงายขึ้น
การคมนาคม การติดตอคาขายสะดวกขึ้น มีเขตปลอดภาษี มีการเคลื่อนยายแรงงาน แลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีรวมกันได
นอกจากนั้น ผูใหขอมูลหลัก เห็นขอเสียของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้ ตางชาติจะเขา
มาในประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน อาจเกิดอาชญากรรมขามชาติ สินคาผิดกฎหมายลักลอบเขา
มางายขึ้น รัฐบาลตองมีมาตรการควบคุมมากขึ้น อาจตองใชงบประมาณมาก เกิดโรคภัยไขเจ็บ
โรคระบาดงายขึ้น ประเทศไทยเสียเปรียบในเรื่องตนทุนแรงงานที่สูงกวา และเสียเปรียบเรื่องภาษา
เพราะประเทศอื่นสามารถใชไดหลายภาษา และใชไดดีกวาคนไทย อาจโดนแยงงานหากคนไทยไมมี
ศักยภาพพอและไมพัฒนาตนเอง หางานยากขึ้น และคิดวาการรวมตัวกันเปนเรื่องที่ยุงยาก คนไทย
สวนมาจะปรับตัวไมทัน
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เห็นไดวาผูใหขอมูลหลักเห็น วามีทั้งขอดีและขอเสีย สวนขอเสียนั้นจะตองเปนเรื่องที่ตอง
รวมมือกันตั้งแตพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อใหทัดเทียมประเทศอื่น หนวยงานตองเนนย้ําใหเห็นถึง
ความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน บอกผลกระทบ บทบาท และแนวทางในการเตรียมความ
พรอม จนถึงภาครัฐตองมีมาตรการรองรับและงบประมาณในการจัดการ
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ของบุคลากรและนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ไว 4 แนวทาง คือ 1) แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
2) แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร 3) แนวทางการเตรียมความพรอมดาน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ 4) แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา
ดังนี้
2.1 แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมดานการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน เพื่อสรางความตระหนักและเตรียมความของผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ คือ
ผูให ขอมูลหลั กส ว นใหญไดเสนอแนวทางการเตรี ย มความพรอมดานการเผยแพร ขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธ คือ ควรมีการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให
มากกวานี้ โดยผายสื่อหลาย ๆ ประเภท เชน การจัดบอรด การอบรม การจัดทําเว็บไซด การแจก
ใบปลิ ว และสอดแทรกไปในรายวิชาที่ศึกษา เปนตน เพื่อกระตุ นใหบุ คลากรมีความอยากรู และ
มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องประชาคมอาเซียนมากขึ้น
นอกจากนั้นผูใหขอมูลหลักยังเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสาร ถาไมมีการ
เผยแพรของมูลขาวสารก็จะทําใหไมเกิดความตระหนัก ไมมีการเตรียมความพรอม ทําใหไมทราบ
ขอมูล ขาวสารในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน เชน ความเปนมา ความสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น ความเหมือนและความแตกตางของแตละประเทศ ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย การเตรียมตัว
เขาสูประชาคมอาเซียน การคาขาย การเดินทาง และในเรื่องของกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
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2.2 แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาแนวทางการเตรี ย มความพร อ มด า นศั ก ยภาพของบุ ค ลากร ให มี ทั ก ษะที่
เหมาะสมเพื่ อเตรี ยมความพรอมเพื่อ รองรับประชาคมอาเซี ยน เชน ความรู ภ าษาอั งกฤษ ภาษา
เพื่อนบาน และเทคโนโลยี ทักษะความชํานาญที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดังนี้ คือ
ผูใหขอมูลหลั กสวนใหญเห็ นวาบุ คลากรมีความสําคัญในการขับ เคลื่อนไปสูเปาหมายของ
องค ก ร จึ ง ควรพั ฒ นาศั กยภาพของบุค ลากรให มีค วามสามารถ โดยผู ให ข อ มู ล หลั กส ว นใหญ ใ ห
ความสําคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพราะเปนภาษาหลักที่ใชใ นการติดสื่อสื่อสาร เปนภาษาหลัก
และภาษาสากล และเห็ น วาภาษาเพื่อนบานนั้น ควรศึกษาและพัฒนารองลงมาจากภาษาอังกฤษ
เพราะประเทศไทยมีพื้ นที่ติดตอกับประเทศเพื่อบานหลายประเทศที่เขามาทํางานในประเทศไทย
ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานสามารถฟงภาษาไทยได แตคนไทยไมสามารถฟงภาษาของประเทศเพื่อน
บานได อาจเปนขอเสียเปรียบได
นอกจากนั้นผูใหขอมูลหลักยังเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีวาควรพัฒนาควบคูกันไปกับการ
พัฒนาบุคลากร เพราะเทคโนโลยีจะชวยในการเขาถึงขอมูลไดงาย และรวดเร็วกวา
2.3 แนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริม
หมุนเวียนของนักศึกษาและอาจารยในอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการ
รวมกันในอาเซียน การสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังนี้ คือ
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญเห็นวาคุณภาพมาตรฐานมีความสําคัญ เมื่อจะกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ควรพัฒนาใหเทียบเทากับตางประเทศ พัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา พยายามใหนักศึกษา
ทํากิจกรรมเปนการพัฒนาทักษะ สามารถสรางสรรคและเรียนรูได เนนที่ตัวนักศึกษาเปนสําคัญ และ
ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้ น ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ยั ง เห็ น ว า ทุ ก คนส ว นช ว ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองที่ปฏิบัติหรือไดรับมอบหมาย
2.4 แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา เพื่อรองรับการ
เข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ประกอบด ว ย การจั ด ทํ า ความตกลงยอมรั บ ด า นการศึ ก ษา
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การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ คือ
ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ส ว นใหญ เ ห็ น ว า การเป ด เสรี ท างการศึ ก ษาต อ งมี ก ารร ว มมื อ กั บ องค ก ร
ภายในประเทศกอน ร วมมือกันพัฒนาในดานศึกษา จากนั้ นจึ ง ขยายผลสู ความรว มมือกับองคกร
ภายนอกประเทศ เนื่องจากการเปดเสรีทางการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ เปนการแลกเปลี่ยนองคความรู
ประสบการณ ภาษา วัฒนธรรม เปนตน แลวนํากลับมาพัฒนาประเทศ
นอกจากนั้นผูใหขอมูลหลักยังเห็น การเคลื่อนยายแรงงานยังไมสงผลกระทบตอตนเอง แตจะ
สงผลกระทบกับหนวยงานหรือองคกรที่ตองใชแรงงานในการผลิต อาจจะมีการจางงานชาวตางชาติ
มากขึ้นเพราะคาแรงถูกกวาคนไทย คนไทยอาจโดนแยงงาน
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง การรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง การ
อภิปราย นําเอาประเด็นจากปญหาของการศึกษาเปนหลัก ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสู
ประชาคมอาเซียน สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตอนที่ 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
จากการศึกษาเรื่องการรับรูเรื่องประชาคมอาเซียน เห็นไดวา บุคลากรและนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีการรับรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนวาเปนการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศ ทั้ง 10
ประเทศไดทําขอตกลงความรวมมือกันในหลาย ๆ ด าน เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยว การแลกเปลี่ยนสินคาและแรงงาน เปนตน และเพื่อสรางอํานาจการตอรองกับประเทศ
มหาอํานาจ และในภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้บุคลากรและนักศึกษายังมีการรับรูจํานวนประเทศสมาชิก
และสามารถบอกรายชื่อสมาชิกทั้ง 10 ประเทศไดหมด มีสวนนอยเทานั้นที่ไมสามารถบอกไดครบอาจ
เป น เพราะมี เ วลาจํ า กั ด และยั ง นึ ก ไม อ อกในขณะสั ม ภาษณ ทั้ ง นี้ ใ นเรื่ อ งของลํ า ดั บ การเข า ร ว ม
ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก และประเทศสมาชิกผูกอตั้ ง บุคลากรและนักศึกษาไมมีความรู
และไมสามารถอธิบายถึงรายละเอียดไดถูกตอง ในเรื่องของตราสัญญาลักษณ บุคลากรและนักศึกษามี
การรับรูวาตราสัญญาลักษณมีรูปรวงขาวสีเหลือง มีตัวอักษรคําวา asean แตไมสามารถบอกที่
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ลักษณะสีในสวนประกอบของตราสัญลักษณไดทั้งหมด และไมสามารถอธิบายถึงความหมายของสีที่
อยูในตราสัญญาลักษณได ในเรื่องของเสาหลักประชาคมอาเซียน บุคลากรและนักศึกษามีการรับรูวามี
สามเสาหลัก คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานสังคมวัฒนธรรม ไดอยางถูกตอง ในสวนของ
แหล ง ข อมู ล ที่ ไ ด รั บ ก็ ม าจากรายการโทรทั ศน หนั ง สื อ พิ ม พ อิน เตอร เน็ ต วิ ท ยุ สื่ อ สิ่ ง พิม พ และ
หนวยงานมีการประชาสัมพันธ
ดังนั้นในเรื่องการรับรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภาครัฐ
จึงควรเรงทําความเขาใจ ใหความรูและประชาสัมพันธในเรื่องประชาคมอาเซียนใหแกผูเกี่ยวของไดรั บ
รูอยางถูกตอง รวมถึงเตรียมมาตรการปองกันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดจากประชาคมอาเซียน
ด า นการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา ในเรื่ อ งข อ มู ล พื้ น ฐานของ
ประชาคมอาเซียน สอดคลองกับแนวความคิดของเติมศักดิ์ คทวณิช (2543) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการรับรูของ แตละบุคคลจะเกิดการรับรูสิ่งเราไดแตกตางกันไป แตการรับรูสิ่งเราใดกอนหลัง มาก
หรือนอย ถูกตองหรือผิดพลาด ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ตัวบุคคล 2) คุณสมบัติของ
สิ่งเรา กลาวคือ บุคลากรมีการรับรูมากนอยขึ้นอยูกับตัว 1) จากตัวบุคคล เชน ประสบการณเดิมจาก
การไดเปนวิทยาการ จากการสอน และจากศึกษาเลาเรียน เปนตน รวมถึงความตองการที่จะรับรู
ความใสใจที่จะรับรู บุคลากรสวนใหญเห็นวาเรื่องประชาอาเซียนยังไกลตัว และยังไมสงผลกระทบถึง
ตนเอง จึงใหความสําคัญที่จะรับรูเกี่ยวกั บเรื่องประชาคมอาเซียนนอย 2) คุณสมบัติของสิ่งเราก็เปน
ปจจัยสําคัญ หากคุณสมบัติของสิ่งเรา สามารถสรางความสนใจ หรือกระทําซ้ํา ๆ บอย ๆ บุคคลก็จะ
สามารถรับรูไดมากขึ้น เชน ในเรื่องของตราสัญลักษณหากบุคลากรไดพบเห็นบอย ๆ และเปนที่สะดุด
ตาจะสามารถรับรูในตราสัญญาลักษณนั้น และสามารถอธิบายรายละเอียดได
บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง สวนใหญมีการรับรูถึงขอดี และขอเสียของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และเห็นวาขอดีของ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนนั้นวา ประชาคมอาเซียนทําใหนักศึกษามีโอกาสในการทํางาน มีเสนทาง
ในการทํางานเพิ่มขึ้นสามารถไปทํางานตางประเทศได ไดภาษาเพิ่มขึ้นและสามารถแลกเปลี่ยนกันใน
เรื่องของภาษา มีประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิด เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน บุคลากรไดพัฒนาและเรียนรู
วัฒนธรรมของชาติอื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงประเทศไทยสามารถเผยแพรวัฒนธรรมของไทยได สามารถและ
เปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศสมาชิกได เศรษฐกิจของไทยจะพัฒนาและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทํา
ใหประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ เห็นความสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ในดานการทองเที่ยวก็ดีขึ้น
เดินทางเขา-ออกประเทศงายขึ้นการคมนาคม การติดตอคาขายสะดวกขึ้น มีเขตปลอดภาษี มีการ
เคลื่อนยายแรงงาน แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมกันได ในเรื่องขอเสียของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ดังนี้เห็นวา ตางชาติจะเขามาในประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน อาจเกิดอาชญากรรมขามชาติ
สินคาผิดกฎหมายลักลอบเขามางายขึ้น รัฐบาลตองมีมาตรการควบคุมมากขึ้น อาจตองใชงบประมาณ
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มาก เกิดโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาดงายขึ้น ประเทศไทยเสียเปรียบในเรื่องตนทุนแรงงานที่สูงกวา และ
เสียเปรียบเรื่องภาษา เพราะประเทศอื่นสามารถใชไดหลายภาษา และใชไดดีกวาคนไทย อาจโดนแยง
งานหากคนไทยไมมีศักยภาพพอและไมพัฒนาตนเอง หางานยากขึ้น และคิดวาการรวมตัวกันเปนเรื่อง
ที่ยุงยาก คนไทยสวนมาจะปรับตัวไมทัน ทั้งนี้ทั้งนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบุคลากรเห็นวาควรพัฒนา
ศักยภาพตัวเองและหนวยงานควรจะเนนย้ําถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน จนถึง
ภาครัฐบาล และตองใชงบประมาณในการจัดการมาก สอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน โชคสุชาติ
(2555) ศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียน : ความสําคัญและการเตรียมความพรอมของไทย กลาววา
ประชาคมอาเซียนอาจสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมอยางดีของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนสิ่งที่สําคัญในการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน หนวยงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญ เปนที่สนใจ
และเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคมอาเซียน หน วยงานทางการศึกษาก็เชน กัน ไดมีการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้ งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
และวัฒ นธรรม รวมทั้ งวางแผนยุท ธศาสตร ตั้งแตร ะดับ กระทรวง ทบวง กรม ตามลํ า ดับ ขั้น ทุ ก
หนวยงานรับเอานโยบายมาสูการปฏิบัติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง จึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบตอการพัฒนาองคกร ทั้งนี้รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่ตองเตรียมความ
พรอมในดานตาง ๆ จากการศึกษาพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความ
พรอม โดยใหความสําคัญในเรื่องภาษามากที่สุด รองลงมาคือวัฒนธรรม ตองการใหองคกรพัฒนา
ศักยภาพใหกับบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายขององคกรที่วางไว และให
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนมากขึ้น
ทั้งนี้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นสามารถแบง 4 แนวทาง คือ
1. แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งพบวา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหกับบุคลากรและนักศึกษาในหลายชองทาง ทั้งวารสารภายใน บอรดประชาสัมพันธ การอบรม
เกี่ยวกับอาเซียนและภาษา รวมถึงรายวิชาที่ศึกษา แตยังขาดการเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ที่สามารถ
จะเรียนรูไดตลอดเวลาและมีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การเผยแพรขอมูลข าวสาร

85
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนี้ ทําใหบุคลากรและนักศึกษามีความรูในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบวา
บุคลากรและนักศึกษาใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพราะเปนสิ่งกระตุนการรับรูของ
บุคคลได ใหบุคคลสนใจ กระตือรือรนและเห็นความสําคัญของประชาคมอาเซียน สอดคล องกับ
แนวคิด พรรณี ชูชัย (2522 : 15) ไดกลาววา ความพรอมเปนสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอยางบังเกิดผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะ การไดรับฝกฝน การเตรียมตัว ความสนใจหรือแรงจูงใจ
2. แนวทางการเตรียมความพรอมดานศักยภาพของบุคลากร ซึ่งพบวาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตองใหสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเตรียม
ความพรอมในการรองรับประชาคมอาเซียน เพราะบุคลากรเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหองคกร
บรรลุ สู เ ป าหมายที่ ตั้ ง ไว ไม ว า จะเป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น หรื อ นโยบายต า ง ๆ ก็ ตาม หากให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ใหบุคลากรมีความสามารถ รอบรู พัฒนาตนเอง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได จะทําใหองคกรพัฒนาไดรวดเร็วเชนกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของอิสริยา บัวคลี่
(2555) ที่ศึกษาเรื่องความรู ความเขาใจและแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรบริษัท ไปรษณี ยไทย จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานศักยภาพบุคลากร
และวั ฒ นธรรมองค กร ควรให ค วามรู ความเข า ใจที่ ถู ก ตอ งเรื่ อ งประชาคมอาเซี ย นและประคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น มุ ง เน น วั ฒ นธรรมองค ก รส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรเตรี ย มความพร อ มรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานภายใตความหลากหลายได และยังพบวาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ใหความสําคัญในเรื่องการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเปนอยางมากเพราะ
ใชเปนภาษากลางในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกประขาคมอาเซียน และมีความสนใจที่จะเรียนรู
ภาษาที่สาม บุคลากรมี ความเห็นวาประเทศไทยมีขอเสียเปรียบประเทศอื่นในเรื่องภาษา สอดคลอง
กับผลการวิจัยของกานดาวรรณ แกวผาบ (2555) ที่พบวา ภาษาอังกฤษ คือ อุปสรรคในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด
3. แนวทางการเตรี ย มความพร อ มด า นคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา ซึ่ ง พบว า คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึงและมีการพัฒนาหลักสูตรใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง เนนใหนักศึกษารวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดทักษะ
ความคิดสรางสรรค สามัคคี และมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรใหความสําคัญกับ
มาตรฐานการศึกษาตองทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนเรื่องที่ดีในการเปดประชาคม
อาเซียนในดานการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู สงเสริมวิชาการ และสงเสริมความเข็มแข็งทาง
การศึกษาระหวางประเทศรวมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของเอกราช อะมะวัลย (2554) ที่ศึกษา
เรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลกร สูความเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอ การพัฒนาการศึกษาตอ
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การเขาประชาคมอาเซียนไดแก ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและ
ครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริมและเพิ่มพูน
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. แนวทางการเตรียมความพรอมดานการเปดเสรีทางการศึกษา ซึ่งพบวาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีแนวทางในการเตรียมความพรอมดานการ
เปดเสรีทางการศึกษา โดยใหความสําคัญในการรวมมือดานการศึกษากับภายในองคกร แลวขยายผลสู
ภายนอกองคกร มีการลงนามความรวมมือทางดานการศึกษากับตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้ง ดานภาษา ประสบการณ และวัฒ นธรรมของแตล ะประเทศ เพื่อรองรั บการเปด เสรีการศึกษา
สอดคล องกับ ผลการวิจัยของเอกราช อะมะวั ล ย (2554) ที่ศึกษาเรื่ อ งการพัฒ นาการศึก ษาของ
โรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากร สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
2558 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสํ าคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาประชาคมอาเซีย น
ไดแก ปจจัยการเปดเสรีการศึกษา ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมกันดานการศึกษา
การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา ควบคู
กับการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เปนขอเสนอแนะที่มุงหวังใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
คือ คณะมนุษยศาสตร และสั ง คมศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมูบ า นจอมบึ ง นํ า ขอเสนอนี้เป น
แนวทางในการพัฒนาและใหการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาหนวยงานตอไป
1. จากผลการวิจัยพบวาการรับรูบุคลากรขึ้นอยูกับความตองการที่จะรับรู ความสนใจที่จะ
รั บ รู ประสบการณ ใ นการรั บ รู และพั ฒ นาตนเอง ดั ง นั้ น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ หมูบานจอมบึ ง ควรให ความสํ าคัญตอการคัดเลื อกและพัฒนาบุ คลากร เช น
อาจารย เจาหนาที่ ตองเปนผูที่มีความรู ประสบการณ สงเสริมใหมีการศึกษาหาความรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนและแนวคิดมุมมองที่กวางไกลทันต อการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถถายทอดสูนักศึกษาใหมีการพัฒนาอยูเสมอ
2. จากผลการวิจัยพบวาการบุคลากรมีความตองการในการพัฒนาตนเอง และเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน
และความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง ควรมีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากร โดยมีการใหความรูพื้นฐานที่สํา คัญ
และจํ า เป น ต อ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น เช น ในเรื่ อ งข อ มู ล พื้ น ฐานของประชาคมอาเซี ย น
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน เปนตน
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3. จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารจากทางหนวยงานบาง แตยังไมเพียงพอ
โดยเฉพาะทางอินเตอรเน็ตไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเลย ดังนั้นคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ควรมีการจัดปายนิทรรศการ
ความรูดานอาเซียนไวภายในหนวยงานเพิ่มขึ้น และจัดทําฐานขอมูลในเว็บไซดของหนวยงานเพื่อเปน
แหลงรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง
4. จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ การเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยใหความสําคัญกับการทําความรวมมือกับองคกรภายในและองคกรภายนอก
ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ควรมีการสนับสนุนให
บุคลากรเขารวมหรือจัดการประชุมสัมมนา อบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร เพื่อสรางทัศนคติที่ดีและสรางความพรอมในดานความรูความเขาใจและ
การปรับตัวดานตาง ๆ ของหนวยงาน
5. จากผลการวิจัยพบวาแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนขึ้นอยู
กับนโยบายในการจั ดการของผู บริ ห าร ดังนั้ นคณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ควรมีการวางแผน ตลอดจนวางวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค เป น
นโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อใหการขับเคลื่อนขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน และทุก
คนในองคกรจะไดตระหนักถึงความสําคัญ
6. จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเปดเสรีทางการศึกษา ควรมี
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย แตทั้งนี้อาจจะมีปญหาในเรื่องของงบประมาณตามมา ดังนั้น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ควรใหความสําคัญและ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยหรือนักศึกษาใน
อาเซียน เพื่อพัฒนาองคความรู ประสบการณ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในมุมมองอื่น ๆ เชนการรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในดานอื่น ๆ เชน ดานการเมือง ดานสังคม-วัฒนธรรม และศึกษาแนวทางการ
เตรียมความพรอมของประสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เปนตน
2. ควรมีการศึกษาในระดับการศึกษาอื่น ๆ เชน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสาย
อาชีวะ รวมทั้งในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อทราบถึงการรับรูและการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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แนวคําถามในการสัมภาษณ
“การรับรูและแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง”
ขอมูลเบื้องตนของผูใหสัมภาษณ
1. ชื่อผูใหสัมภาษณ เพศ อายุ
2. ตําแหนงงาน
3. อายุงาน
ตอนที่ 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียน
1. ทานรับรูขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียนหรือไม มากนอยเพียงใด (ความเปนมาอาเซียน/
ตราสัญลักษณ/ประเทศสมาชิก/ลําดับประเทศสมาชิก)
2. ท า นมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นในด า น วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน มากนอยเพียงใด
3. ทานทราบหรือไมวาในป พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะรวมตัวกันเปนประชาคม
อาเซียนประกอบดวยเสาหลัก ดานใด
4. ทานคิดวาการจัดตั้งประชาคมอาเซียน สงผลตอการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรอยางไร มีขอดี ขอเสีย อยางไร
5. ทานคิดวาคนไทยและประเทศไทยไดประโยชนอะไรจากประชาคมอาเซียนบาง
6. ทานรับรูขอมูลขาวสารเรื่องประชาคมอาเซียนจากแหลงใดมากที่สุด (เชน โทรทัศน/วิทยุ/
หนังสือพิมพ/อินเตอรเน็ต/หนวยงาน เปนตน)
7. ทานมีการเตรียมความพรอมรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนอยางไร
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ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
แบบสัมภาษณผูบริหาร
1. ดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
1.1 ทานมีน โยบายและแนวทางการพัฒ นาดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซีย น
อยางไร
1.2 การเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคม
อาเซียน
1.3 มีนโยบายและแนวทางการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องใดบาง
2. ดานศักยภาพของบุคลากร
2.1 องคกรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับผูบริหารอยางไร
2.2 องคกรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับอาจารยอยางไร
2.3 องคกรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับเจาหนาที่อยางไร
2.4 องคกรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษาอยางไร
2.5 บุคลากรมีความสําคัญอยางไรกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.6 ทานคิดวาบุคลากรขององคกรมีศักยภาพเพียงพอกับการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม
อยางไร
2.7 ภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และมีนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรอยางไร
2.8 ภาษาเพื่อนบานมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และมีนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาดานภาษาเพื่อนบานใหกับบุคลากรอยางไร
2.9 เทคโนโลยีมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และมีนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางไร
3. ดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน ควรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาอยางไร
3.2 คุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคมอาเซียน
3.4 ทานคิดวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษามากนอย
เพียงใด เพียงพอหรือไมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ดานการเปดเสรีการศึกษา
4.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน ควรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาความรวมมือกับภายใน
และภายนอกองคกรอยางไร
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4.2 การเปดเสรีการศึกษา มีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคมอาเซียน
4.3 การเคลื่อนยายแรงงานสงผลกับองคกรหรือไม และมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แบบสัมภาษณบุคลากรและอาจารย
1. ดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
1.1 องคกรควรมีแนวทางพัฒนาดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนอยางไร
1.2 การเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคม
อาเซียน
1.3 องคกรควรเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนใหกับบุคลากรในเรื่องใดบาง
2. ดานศักยภาพของบุคลากร
2.2 องคกรควรมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรอยางไร
2.3 ทานมีแนวทางการจั ดการเรียนการ/การปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให กับองคกรและ
นักศึกษาอยางไร
2.4 บุคลากรมีความสําคัญอยางไรกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.5 บุคลากรขององคกรมีศักยภาพเพียงพอกับการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร
2.6 ภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และองคกรควรมี
แนวทางในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรหรือไม อยางไร
2.7 ภาษาเพื่อนบานมีความสําคัญกับการเขา สูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และควรมี
แนวทางในการพัฒนาดานภาษาเพื่อนบานใหกับบุคลากรหรือไม อยางไร
2.8 เทคโนโลยีมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และองคกรควรมี
แนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางไร
3. ดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3.1 องคกรควรมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางไร
3.2 คุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคมอาเซียน
3.3 ทานมีสวนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางไร
3.4 ท านคิด วา คณะมนุษยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มีคุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษามากน อ ย
อยางไร เพียงพอหรือไมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
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4. ดานการเปดเสรีการศึกษา
4.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน ควรมีแนวทางการพัฒนาความรวมมือกับภายในและภายนอก
องคกรอยางไร
4.2 การเปดเสรีการศึกษา มีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคมอาเซียน
4.3 การเคลื่อนยายแรงงานสงผลกับตัวทานและองคกรหรือไม
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
แบบสัมภาษณนักศึกษา
1. ดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน
1.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน องคกรควรพัฒ นาดานการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อาเซียนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางไร
1.2 การเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนมีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคม
อาเซียน
1.3 องคกรควรพัฒนาความรูใหกับนักศึกษาในเรื่องใดบาง
2. ดานศักยภาพของบุคลากร
2.2 องคกรมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษาอยางไร
2.3 ทานมีแนวทางในการเรียนอยางไร เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับตัวทานเองและองคกร
2.4 นักศึกษามีความสําคัญอยางไรกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.5 นักศึกษาขององคกรมีศักยภาพเพียงพอกับการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร
2.6 ภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และองคกรควรมี
แนวทางในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาหรือไม อยางไร
2.7 ภาษาเพื่อนบานมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และควรมี
แนวทางในการพัฒนาดานภาษาเพื่อนบานใหกับนักศึกษาหรือไม อยางไร
2.8 เทคโนโลยีมีความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด และองคกรควรมี
แนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางไร
3. ดานคุณภาพมาตรฐาน
3.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางไร
3.2 คุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคมอาเซียน
3.3 นักศึกษามีสวนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางไร
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3.4 ทานคิดวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษามากนอย
อยางไร เพียงพอหรือไมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ดานการเปดเสรีการศึกษา
4.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน ควรมีแนวทางการพัฒนาความรวมมือกับภายในและภายนอก
องคกรอยางไร
4.2 การเปดเสรีการศึกษา มีความสําคัญอยางไรกับการรองรับประชาคมอาเซียน
4.3 การเคลื่อนยายแรงงานสงผลกับตัวทานและองคกรหรือไม และองคกรควรมีแนวทางในการ
พัฒนาอยางไร
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
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