
1 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในกระแสท่ีโลกยุคโลกาภิวฒัน์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบทัว่ทั้งโลก              
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการแข่งขนัในระดบัโลก รวมถึงการไหล
ของขอ้มูลข่าวสาร สินคา้ เงิน และบริการ  ท าให้หลายประเทศตอ้งเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้าง
กลไกและพฒันาคนใหมี้ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน เกิดการปรับตวัและรู้เท่าทนักระแสการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ส่วนการด าเนินการขององค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับรูปแบบเช่นกัน เพื่อให้ทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบนั การพฒันาทุนนิยมท่ีมีเศรษฐกิจเป็นตวัขบัเคล่ือนจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศ
ต่างๆ ก้าวรุดไปขา้งหน้าอย่างรวดเร็ว  ประกอบกบัประเทศต่างๆ นั้นจ าเป็นตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็น
สังคมโลก ประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถอยูโ่ดยล าพงัได ้จึงตอ้งมีการรวมตวักนัของประเทศ
ในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวที
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ร่วม และพฒันาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆกนั                    
จะท าใหส้ามารถอยูร่อด และประสบผลส าเร็จในบริบทท่ีเปล่ียนไป  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงถือว่าเป็น
ภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางดา้นสังคมและวฒันธรรม เอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือท่ีรู้จกักนั            
ในนาม “อาเซียน” หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ (Association of  South 
East Asian Nations : ASEAN) ปัจจุบนัก าลงัเป็นภูมิภาคท่ีถูกจบัตามองจากชาวโลก เน่ืองจากการ
รวมกลุ่มกนัทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนการศึกษา ท าให้ภูมิภาคน้ีซ่ึงมีทรัพยากรท่ีอุดม
สมบูรณ์อยูแ่ลว้ กลบัดูเขม้แขง็เพิ่มมากข้ึนในสายตาชาวโลก (เมืองปาย รู้สรรพกิจ, 2555, หนา้ 1) 

อาเซียนมีจุดเร่ิมต้นจากสมาคมอาสา  ซ่ึงก่อตั้ งเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดย 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน “ปฏิญญา
กรุงเทพ” หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ท่ีพระราชวงัสราญรมย ์เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2510 อาเซียนไดถื้อก าเนิดข้ึนโดยมีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ หลงัจาก พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มข้ึนจนมี 10 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า 
(เอรวรรณ์  สมรักษา, 2555, หนา้ 1) 
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ประชาคมอาเซียนมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค ธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค ์            
ความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาทางสังคม และวฒันธรรมการกินดีอยูดี่บนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวตัถุประสงค์ส าคญั                    
7 ประการของการจดัตั้งอาเซียน ไดแ้ก่ การส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร การส่งเสริมสันติภาพ 
และความมั่นคงส่วนภูมิภาค การเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทาง
วฒันธรรมในภูมิภาค การส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี             
การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวจิยั และส่งเสริมการศึกษา
ดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ 
ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม และการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับ
ประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ (เมืองปาย              
รู้สรรพกิจ, 2555, หนา้ 1) 

อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตวัอย่างของ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ความกา้วหนา้ของอาเซียนมีปัจจยัจากความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งรัฐสมาชิก อนัก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีสร้างสรรค์และเอ้ือต่อความร่วมมือระหวา่งกนั ท าให้สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ได้เปล่ียนผ่านจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญหน้าในยุคสงครามเย็นมาสู่                      
ความมีเสถียรภาพ ความมัน่คงและความร่วมมืออย่างใกลชิ้ด ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาค
ทั้งหมด 10 ประเทศ จะรวมกนัเป็นหน่ึงภายใตช่ื้อประชาคมอาเซียน (Asian Community : AC)              
เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเจริญมัน่คงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ หลายดา้น เช่น การเปิดเสรีทางการคา้ การเปิดเสรีทางดา้นบริการ
การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี การเปิดเสรีการลงทุน การเปิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน                         
การเคล่ือนยา้ยก าลงัคนเป็นไปได้สะดวกข้ึน ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยองค์ความรู้ ภาษา และ
วฒันธรรมระหวา่งกนั (เอรวรรณ์ สมรักษา, 2555, หนา้ 1 - 2) 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมือง ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้ง
ด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและแข่งขนัไดใ้นทุกสถานการณ์ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัดี อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัของ
ภาคธุรกิจ ดังนั้ น สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรท่ีช่วยในการผลิตก าลังคนท่ีมีความรู้
ความสามารถเพื่อตอบสนองและเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้ภาคเอกชนเหล่านั้น ปัจจุบนัภูมิภาคเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นตัวสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในแถบเอเชีย การรวมตัวของอาเซียน                      
10 ประเทศ กลายเป็นหวัใจในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ในอาเซียนตอ้งเตรียม
ความพร้อมในทุกดา้น และประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ การเตรียม
ความพร้อมในการพฒันาก าลังคน การพฒันาคนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการผลิตสินคา้และบริการ ดงันั้น การอบรมและเตรียมก าลงัคนให้พร้อมต่อ            
การเปล่ียนแปลงของโลกจึงเป็นส่ิงส าคญั เช่น การฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์มากกวา่การท่องจ า 
นบัเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีทา้ทายส าหรับการปฏิรูปการศึกษา นอกจากน้ียงัรวมถึงการสร้าง
จิตส านึกในการบริหารมหาวิทยาลยัในเร่ืองการตลาด การลงทุน การบริหารจดัการ การวิเคราะห์
ความคุม้ทุน เป็นตน้  ในปี ค.ศ. 2015 จะมีการรวมตวัของประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้าและบริการต่อระบบอุดมศึกษา การเปิดเสรีทางการศึกษาท่ีจะท าให้คน
จ านวน 6,000 ลา้นคน ใน 8 อาชีพ มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานได ้ไดแ้ก่ วิศวกรรม สถาปนิก แพทย ์
ทนัตแพทย ์พยาบาล  บญัชี การส ารวจ การบริการ/ท่องเท่ียว ดงันั้น ส่ิงท่ีควรให้ความตระหนกัและ
รีบเร่งด าเนินการ คือ  การจดัระบบอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยของนกัศึกษา /นกัวิจยั/ครู
อาจารย ์ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต และความมีมาตรฐานของหลกัสูตร เพื่อพร้อมต่อการแข่งขนั
ในตลาดโลก สถาบนัการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาควรให้ความตระหนกัในเร่ืองการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสร้างอตัลักษณ์ของคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็น
ตวัเช่ือมกับประเทศในอาเซียน เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัภูมิภาค หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ตระหนกัถึงการวางยทุธศาสตร์ทิศทางการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับอุดมศึกษาไทย รวมทั้ง
การปรับระบบราชการไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม ท าให้ความเป็นเลิศ                     
มีความส าคญัมากกวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ศกัยภาพของบุคลากรเป็นส่ิงส าคญัท่ีสถานศึกษาตอ้งค านึงถึง เน่ืองจากบุคลากรถือเป็นกลไกหลกัท่ี
มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือน และบ่งบอกถึงความพร้อมของสถาบนัอุดมศึกษาดา้นการแข่งขนัใน
สังคมอาเซียน ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพร้อมสู่การเป็นประชาคมในปี พ.ศ. 2558 
ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา 
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส าหรับ               
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
 



4 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุน 

ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2. เพื่อศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากร              

สายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน           

ในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ประโยชน์ของกำรวจัิย 
 ผลการวิจัยท่ีได้รับจะท าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
รามค าแหง และผลการวิจยัยงัสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บุคลากรภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 871 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย             
ลูกจา้งงบรายได ้ลูกจา้งชัว่คราวรายปี 

2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
2.1 ตวัแปรตน้ แบ่งเป็นดงัน้ี 

2.1.1 สถานภาพส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) ระดบัการศึกษา 
3) ประเภทต าแหน่ง 
4) ประสบการณ์ในการท างาน  

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของ
บุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.2.1 ดา้นบุคลากร 
2.2.2 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. ประชำคมอำเซียน (ASEAN  Community)  หมายถึง  การรวมตวักนัของประเทศ

สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ บรูไน ลาว กมัพูชา เวียดนาม และพม่า เป็นการร่วมมือทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั   

2. ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน หมายถึง ความพร้อมของบุคลากรในดา้น
ต่างๆ เพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนเช่น ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และสมรรถนะ  

3. บุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งงบรายได ้
ลูกจา้งชัว่คราวรายปี ท าหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของสายงานวิชาการหรือสายงานบริหาร           
ซ่ึงมีสถานภาพส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1) เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถาม  
2) ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 
3) ประเภทต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งหนา้ท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 
4) ประสบการณ์ท างาน หมายถึง ระยะเวลาของการบรรจุเขา้รับราชการของผูต้อบ

แบบสอบถาม  
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมุ่งท่ีจะศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน                  
ในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงมี
กรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
              ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
    
  

 
ภาพท่ี 1  

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สถำนภำพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดบัการศึกษา 
3. ประเภทต าแหน่ง 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 

ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 
1.  ดา้นบุคลากร 
2.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
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บทที ่2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา
เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีในการศึกษา                    
โดยน าเสนอสาระส าคญัและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นมาของอาเซียน 
2. กฎบตัรอาเซียน 
3. ประชาคมอาเซียน 
4. แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อม 
5. ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ควำมเป็นมำของอำเซียน  
 อาเซียนตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510  หลงัการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Declaration of ASEAN Concord) หรือท่ีรู้จกัอีกช่ือหน่ึงวา่ ปฏิญญา
กรุงเทพ (Bangkok Declaration)โดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ นายอาดมั มาลิก รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศจากอินโดนีเซีย ตุน อบัดุล ราซัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาการแห่งชาติจากมาเลเซีย นายนาซิโซ               
รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากฟิลิปปินส์  นายเอส ราชา รัตนัม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากสิงค์โปร์ และพนัเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมนัตร์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศจากไทย 
 ประเทศผูร่้วมก่อตั้งเห็นว่าการตั้งองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคน่าจะมีส่วนช่วย
ป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ และส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติวิธี ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งน้ี ปฏิญญากรุงเทพฯ ก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคส์ าหรับอาเซียน 7 ประการ ไดแ้ก่ 
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1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางสังคมและวฒันธรรม 
2. ส่งเสริมความเสถียรภาพ สันติภาพ และความมัน่คงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และ            

ดา้นการบริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการฝึกอบรมและการวจิยั 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า  การคมนาคม              

การส่ือสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวติ 
6. ส่งเสริมการมีหลกัสูตรการศึกษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
7. ร่วมมือกบัองคก์รระดบัภูมิภาคและองคก์รระหวา่งประเทศ 
หลังจากการจดัตั้ งอาเซียนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510  อาเซียนเปิดรับสมาชิกใหม่ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะ  โดยบรูไนดารุสซาลามเขา้เป็นสมาชิก  เม่ือ 7  มกราคม  
2527   เวียดนามเข้า เ ป็นสมาชิก  เ ม่ือ  28  กรกฎาคม  2538   ลาวและพม่า เข้า เ ป็นสมาชิก                                     
เม่ือ 23 กรกฎาคม 2540 ขณะท่ีกมัพชูาเขา้เป็นสมาชิก เม่ือ 30 เมษายน 2542  การเขา้ร่วมของประเทศ
สมาชิกใหม่เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัปฏิญญาอาเซียน ซ่ึงระบุไวว้า่ อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศท่ีอยูใ่น
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้พร้อมท่ีจะรับเป้าหมาย หลกัการและวตัถุประสงค์ขององค์กร           
เป็นสมาชิก 

นบัแต่ก่อตั้ง ประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามส่งเสริมการยึดมัน่ในบรรทดัฐานร่วมกนั 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูก้  าหนดนโยบาย ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนัมีส่วน
ช่วยป้องกนัความขดัแยง้ไม่ให้เกิดข้ึนในภูมิภาค ท าให้ไม่มีสงครามระหว่างกนั และยงัประสบ
ความส าเร็จในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเวทีท่ีประเทศมหาอ านาจหลายประเทศเขา้ร่วมหารือใน
ฐานะประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partnerships) รวมทั้งมีความร่วมมือในกรอบความร่วมมืออาเซียน 
+3 (ASEAN Plus Three) ดว้ย นอกจากน้ีอาเซียนยงัสร้างเวทีหารือดา้นการเมืองและความมัน่คง  
ซ่ึงเป็นเพียงเวทีเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกผ่านการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF หรือ เออาร์
เอฟ) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit) อาเซียนไดว้างรากฐานของ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area) และยงัมีความตกลงอ่ืนๆ ทั้งในอาเซียนเองและกบัประเทศคู่เจรจา เพื่อส่งเสริมให้อาเซียน
เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเปิดต่อประชาคมโลก ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
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และความร่วมมือในสาขาอ่ืนอีกมากมาย ตลอดจนส่งเสริมความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวให้เกิดข้ึน                
ในภูมิภาค (กรมอาเซียน, 2551, หนา้ 9-12) 
 
กฎบัตรอำเซียน (ASEAN Charter) 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือปี 2550 ท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ผูน้ าอาเซียน
ไดล้งนามในกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมาย 
และโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบัเคล่ือน การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี  2558              
ตามท่ีผูน้ าอาเซียนไดต้กลงกนัไวโ้ดยวตัถุประสงคข์องกฎบตัรฯ คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนยก์ลางและเคารพกฎกติกาในการท างานมากข้ึน นอกจากน้ี                
กฎบตัรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental 
Organization)โครงสร้างและสาระส าคญัของกฎบตัรอาเซียน  ประกอบด้วยบทบญัญตัิ 13 
หมวด 55 ขอ้ ได้แก่ 

หมวดท่ี 1  ความมุ่งประสงค์และหลกัการของอาเซียน 
หมวดท่ี 2  สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน 
หมวดท่ี 3  สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพนัธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับ

สมาชิกใหม่ 
หมวดท่ี 4  โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 
หมวดท่ี 5  องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน 
หมวดท่ี 6  การคุม้กนัและเอกสิทธ์ิ 
หมวดท่ี 7  กระบวนการตดัสินใจ 
หมวดท่ี 8  การระงบัขอ้พิพาท 
หมวดท่ี 9  งบประมาณและการเงิน 
หมวดท่ี 10  การบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน 
หมวดท่ี 11  อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของอาเซียน 
หมวดท่ี 12  ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
หมวดท่ี 13  บทบญัญติัทัว่ไปและบทบญัญติัสุดทา้ย 
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 ประเด็นใหม่ท่ีแสดงความกา้วหนา้ของอาเซียน (กรมประชาสัมพนัธ์, 2554, หน้า 13) 
ไดแ้ก่  

1) การจดัตั้งองคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  
2) การให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท าตามความตกลงของ             

รัฐสมาชิก  
3) การจดัตั้งกลไกส าหรับการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่งประเทศสมาชิก  
4) การใหผู้น้  าเป็นผูต้ดัสินวา่จะด าเนินการอยา่งไร ต่อรัฐผูล้ะเมิดพนัธกรณีตามกฎบตัรฯ 

อยา่งร้ายแรง  
5) การเปิดช่องใหใ้ชว้ธีิการอ่ืนในการตดัสินใจไดห้ากไม่มีฉนัทามติ  
6) การส่งเสริมการปรึกษาหารือกนัระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีกระทบ             

ต่อผลประโยชน์ร่วม ซ่ึงท าให้การตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายใน                       
มีความยดืหยุน่มากข้ึน  

7) การเพิ่ มบทบาทของประธานอา เ ซียนเพื่ อให้อา เ ซียนสามารถตอบสนอง                            
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

8) การเปิดช่องทางใหอ้าเซียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รภาคประชาสังคมมากข้ึน 
9) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ให้มีการประชุม              

สุดยอดอาเซียน 2 คร้ังต่อปี จดัตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ                
สามเสาหลัก และการมีคณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา                 
เพื่อลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการประชุมของอาเซียน  

 
ประชำคมอำเซียน 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลกัคือ ประชาคมการเมือง                  
ความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community - ASCC) เสาหลกัแต่ละดา้นมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (สุดฤทยั เลิศเกษม และคณะ, 
2554, หนา้ 111 - 114)  

1. ดา้นการเมืองและความมัน่คงอาเซียน มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่
อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมัน่ในหลกัความมัน่คงรอบด้าน
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  
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1) ใช้ขอ้ตกลงและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยู่แล้วในการเพิ่มศกัยภาพในการแก้ไข
ปัญหาขอ้พิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนา้กบัภยัคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย                
การลกัลอบคา้ยาเสพติด การคา้มนุษย ์ อาชญากรรมขา้มชาติอ่ืนๆและการขจดัอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูง  

2) ริเร่ิมกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมัน่คง และก าหนดรูปแบบใหม่ส าหรับ          
ความร่วมมือด้านน้ี ซ่ึงรวมถึงการก าหนดมาตรฐานการป้องกนัการเกิดขอ้พิพาท การแก้ไข                   
ขอ้พิพาท และการสร้างเสริมสันติภาพภายหลงัการยติุขอ้พิพาท  

3) ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล ทั้งน้ี ความร่วมมือขา้งตน้จะไม่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของประเทศสมาชิกในการด าเนินนโยบายการต่างประเทศและความร่วมมือทางทหารกบั
ประเทศนอกภูมิภาค และไม่น าไปสู่การสร้างพนัธมิตรทางการทหาร 

2. ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก           
เฉียงใตมี้ความมัน่คง มัง่คัง่และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้ 

1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุนการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าทางสังคมภายในปี พ.ศ. 2558  

2) ท าใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว(single market and production base) 
โดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแ่ลว้  

3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน เพื่อลดช่องว่างการพฒันา    
และช่วยใหป้ระเทศเหล่าน้ีเขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  

4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนการประกนัภยัและภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พฒันาความ
ร่วมมือดา้นกฎหมาย การเกษตร พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการ
ยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือแรงงาน 

3. ดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุม
ความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือดา้นการปราบปรามยาเสพติด การพฒันาชนบทการ
ขจดัความยากจน ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา วฒันธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน               
เป็นตน้ เป็นกลไกส าคญัเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมน้ี และรองรับการเป็นประชาคม                
ซ่ึงเนน้ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่  
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1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร  
2) แกไ้ขผลกระทบต่อสังคม อนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 
3) ส่งเสริมความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง  
4) ความเขา้ใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญา้ การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็นรากฐานท่ีจะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
แนวคิดเกีย่วกบัควำมพร้อม  
 รัชนีกร พนัธุวิชิต (2544) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง สภาพท่ีบุคคลพร้อมหรือเต็มใจ   
ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พรรณี ช เจนจิต (2545) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงอย่างบงัเกิดผลซ่ึงข้ึนอยู่กบัวุฒิภาวะ การได้รับการฝึกฝน การเตรียมตวั ความสนใจ และ
แรงจูงใจ ซ่ึงแต่ละคนมีความพร้อมแตกต่างกนั 
 ประดบัศรี หุ่นทอง (2547) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลพร้อมด้วย
ประการทั้งปวงท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด  
 ประชา กุณาสิทธ์ิ (2550) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมบางส่ิง
บางอย่างท่ีได้ถูกเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดความมัน่ใจและตั้งใจในการท่ีจะปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ                 
ให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคล                 
ท่ีพร้อมจะท างานหรือกระท ากิจกรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งมีแนวโนม้จะประสบผลส าเร็จ 
 สุกัญญา พวงกนัยา (2552) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคญัต่อ              
การเรียนรู้ทุกชนิด ซ่ึงได้แก่ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และขีดความสามารถขั้นพื้นฐานของ            
แต่ละบุคคลและองคก์รในการวางแผนหรือในการท างาน  ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งสร้างความพร้อม
ใหเ้กิดข้ึนมากท่ีสุดทั้งในดา้นบุคลากรและดา้นงานอ่ืนๆ เพื่อใหง้านนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 Cronbach (1996 อา้งถึงใน มาลี จุฑา, 2542) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง วุฒิภาวะ 
อารมณ์ และความสามารถในการเรียนรู้ 
 Barrow and Milburn (1990) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจและ
เร่ิมตน้ท่ีจะท าบางส่ิงบางอย่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ กาย วิภาค และ
สรีรวทิยา 
 กล่าวโดยสรุป ความพร้อมหมายถึง สภาวะหรือวุฒิภาวะของบุคคลท่ีไดถู้กเตรียมพร้อม
ใหด้ าเนินกิจกรรมบางส่ิงบางอยา่งดว้ยความเตม็ใจ และท าใหก้ารปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ด าเนินไปได้
อยา่งส าเร็จลุล่วงและไดผ้ลดีท่ีสุด 
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 นฤตพงษ์ ไชยวงศ์ (2540) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบความพร้อมไว ้3 ประการ ไดแ้ก่            
วฒิุภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ ดงัน้ี 

1. วฒิุภาวะ หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถท่ีจะท าอะไรไดเ้องตามธรรมชาติ อนัเหมาะสม
กบัวยัของตน โดยท่ีความสามารถนั้นไม่ไดเ้กิดจากการเรียนรู้หรือการฝึกฝน ประกอบดว้ย วุฒิภาวะ
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยทัว่ไปวุฒิภาวะทางดา้นร่างกายจะมองเห็นไดช้ดัเจน
กวา่ทางดา้นอ่ืน 

2. ประสบการณ์เดิม เป็นท่ียอมรับกนัวา่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิม 
เช่น ทกัษะเดิม เจตคติเดิม เป็นพื้นฐานท าใหเ้กิดความพร้อมในการปฏิบติังาน 

3. แรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน การขาดแรงจูงใจเป็นปัญหายิ่งใหญ่
ส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ มนุษย์มีความต้องการทั้งด้านร่างกายและทางสังคม 
นกัจิตวทิยา พบวา่ เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเบ้ืองตน้แลว้ก็จะหาทางเสนอความ
ตอ้งการท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบั 
 
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 

การสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดร้ะบุไวโ้ดยละเอียดในยุทธศาสตร์
การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภูมิภาค ความวา่ “สร้างความพร้อมในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยผลกัดนัให้ไทยมีบทบาทน าท่ีสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะตอ้งมีการเตรียมการ (เตือนใจ วิชาโครต, 2555, หน้า 28 – 29) 
ไดแ้ก่ 

1. พฒันาบุลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้ง       
ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ประชาคมอาเซียนให้ได้รับขอ้มูลและศึกษากฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ใจ
ชดัเจน เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะในการแข่งขนัในระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ 
ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาส และขอ้ตกลงใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมทั้งมีระบบ             
การเยยีวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขนั 

2. ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทั้ งบุคลากร                    
และมาตรฐานการใหบ้ริการเพื่อกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค (Medical 
Hub)  

3. เสริมสร้างความเขม้แข็งให้สถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็น
ท่ียอมรับในระดบัสากล ตลอดจนการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงาน และทกัษะดา้นภาษาเพื่อเตรียม
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ความพร้อมของแรงงานไทยเขา้สู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทน าในอาเซียน
ร่วมกบัประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ 

4. ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคา้และบริการ เพื่อป้องกนัสินคา้ และ
บริการน าเข้าท่ีไม่ได้คุณภาพ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภยัอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดคุณสมบติัของแรงงานน าเข้า เพื่อให้ได้แรงงานท่ีมี
คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการ 

ควำมพร้อมของสถำบันอุดมศึกษำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของการรวมตัวเป็น

ประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 
2   (พ.ศ. 2551 – 2565) ใหค้วามส าคญัในฐานะท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการจดัการอุดมศึกษา 
ทั้งน้ีการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้การเคล่ือนยา้ยก าลังคน นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกข้ึน และการเปิดเสรีการคา้บริการ ดา้นการศึกษาจะส่งผลให้เกิด
การเคล่ือนยา้ยองคค์วามรู้ ภาษาและวฒันธรรมระหวา่งกนั อุดมศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อผลิต
บณัฑิตท่ีมีความพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 
ประกอบกบัรัฐบาลในอดีตไดป้ระกาศนโยบายท่ีจะสนบัสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ารศึกษาใน
กลุ่มประเทศเพื่อนบา้น ส าหรับรัฐบาลในชุดปัจจุบนัก็ไดป้ระกาศนโยบายดา้นการศึกษา โดยจะ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจยัพฒันาใน
ภูมิภาค และมีนโยบายสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาค  

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี          
พ.ศ. 2558 เป็นผลจากการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การระดมความคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่  ผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการ                        
การอุดมศึกษา ผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึกรอบการพฒันาของอาเซียนโดยเฉพาะการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 เป็นหลกั และได้วิเคราะห์บทบาทของการอุดมศึกษากบัเง่ือนไขในการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียน ศกัยภาพของการอุดมศึกษาไทยในการแข่งขนักับประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมถึงแนวพื้นท่ีเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจและเส้นทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีมี
ผลต่อการอุดมศึกษาไทย ตลอดจนสังเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาจัดท า
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, บทสรุปผูบ้ริหาร) 
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ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี              
พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบณัฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาความเขม้แขง็ของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาประชาคม 
   อาเซียน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

  กำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรเพือ่กำรแข่งขันในสังคมอำเซียน 
 บุคลากรถือเป็นกลไกหลกัท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน           
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญและช านาญการทางดา้นทฤษฎี
และด้านการปฏิบติัในแต่ละสาขาอาชีพ ดงันั้น สถานศึกษาควรมีการพฒันาศกัยภาพบุคลากร              
โดยแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ 

1. ส่งบุคลากรและคณาจารย์เข้าร่วมพฒันาศักยภาพด้านการปฏิบติัการ ทกัษะด้าน              
การสอน โดยการเชิญวิทยากรจากประเทศสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทกัษะดา้นการสอนโดยเนน้ในเร่ืองภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงฝึกทกัษณะดา้นเทคนิคฝีมือแรงงาน และเรียนรู้วิธีการท่ีจะก่อให้เกิดความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดใหแ้ก่นกัศึกษา 

2. จัดให้มีโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและอาจารย์กับสถานประกอบการ หรือ
สถานศึกษาท่ีมีการลงทุนโดยประเทศสมาชิกฯ เพื่อเรียนรู้การท างานขา้มวฒันธรรม ถือเป็นการ
เสริมสร้างความพร้อมในการแข่งขนัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. จดักิจกรรมด้านบริการทางวิชาการให้แก่ประเทศสมาชิก โดยส่งอาจารยท่ี์มีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของประเทศสมาชิกไปสอนหรือท าวิจยัร่วมกนั เพื่อสาน
ความสัมพนัธ์และก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของอาจารยร์วมถึงเกิดความร่วมมือทางดา้นวชิาการ 
 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชยัส าราญ พิมณาคุณ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพความพร้อมการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีวตัถุประสงค ์           
1) เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมการบริหารสถานศึกษาเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบวา่ ระดบัสภาพความพร้อมการบริหารสถานศึกษา
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เพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทั้ง 4 ดา้น            
มีความพร้อมอยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความพร้อมตามล าดบั ดงัน้ี 1) ดา้นการ
บริหารงานบุคคล 2) ดา้นการบริหารงานวิชาการ 3) ดา้นการบริหารงบประมาณ 4) ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป แนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เตรียมบุคลากรโดย
การพฒันาบุคลากรเขา้รับการอบรม มีแนวทางการจดัศูนยอ์าเซียนและเครือข่ายทั้งในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน เพื่อจดัท าแนวทางการพฒันาหลกัสูตรเพื่อเขา้สู่อาเซียน โดยทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือจดัท า
แผนพฒันาแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 ส่งเสริมสถานศึกษามีการจดันิทรรศการต่างๆ            
เพื่อกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดความอยากในการเรียนรู้ และประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ชุมชน 
 เตือนใจ วิชาโครต (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความพร้อม และ 
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัขอนแก่น   ใน 9 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า สรุปภาพรวมสภาพความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่มีความพร้อมเก่ียวกบัระบบประปา ไฟฟ้า ถนน แหล่งน ้ า ตลาดส าหรับ
ท าการคา้มีการเตรียมการส าหรับท าคา้ขาย การเตรียมการเก่ียวกบัสถานศึกษา ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
เพิ่มข้ึน มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น มีห้องสมุดประจ าต าบล มีสถานีวิทยุชุมชน ช่วยในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้คนในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร สามารถติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นขอ้มูลข่าวสารร่วมกนัในการปฏิบติัเพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีร่วมกนั 
หน่วยงานมีความพร้อมในดา้นเคร่ืองใชส้ านกังาน วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีแหล่งเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เช่น อินเตอร์เน็ตต าบล ศูนยเ์ทคโนโลยีประจ าต าบล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการหา
ขอ้มูลข่าวสารมีการจดัให้โรงเรียนในสังกดั ไดมี้การเรียนภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียน เพิ่มมากข้ึน             
มีการแลกเปล่ียนนักเรียน /ครูต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมระหว่างกัน                 
มีการจัดตั้ งศูนย์วฒันธรรมอาเซียนให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ในด้านสถานท่ีท่องเท่ียว              
มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่หเ้กิดมูลค่าเพิ่มสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติได ้
 สมพงษ์ จิตระดับ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง วิจยัโครงการพฒันาบุคลากรและผลิตภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 2558 ผลการวิจยัพบว่า ข้าราชการครู ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) อาจารยม์หาวิทยาลยั นกัศึกษา 
ประมาณ  70 – 80% มีความรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก หรือแทบไม่รู้เลย              
และท่ีส าคญัไม่รู้วา่นโยบายท่ีออกมาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนนั้นมีอะไรบา้ง การเตรียมการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น เม่ือไปสอบถามผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือ
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ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะระบุว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุนและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีกรอบและความชดัเจนว่าจะด าเนินการและเตรียมการอะไรในการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตอนน้ี ไปท่ีไหนทุกคนก็คิดวา่มีความพร้อม เม่ือประเมิน
แลว้สถานการณ์ของไทยน่าเป็นห่วงมากเพราะอีก 3 ปีขา้งหนา้ ระบบการศึกษาไทยกบัเร่ืองอาเซียน
ยงัเป็นไมห้ลกัปักข้ีเลนมีการพูดว่าประชาคมอาเซียนมีความส าคญั แต่ไม่ไดด้ าเนินการอะไรมาก
พอสมควร ท่ีเห็นท าอยูก่็จะมีโครงการส่งเสริมภาษาองักฤษ ปิดเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และ
สถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้น และหากเป็นเช่นน้ีเม่ือมีการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ก็จะเร่ิม
เห็นผลกระทบมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปัญหาการท่ีนกัศึกษาไทยจบออกมาจะมีอตัราการตกงานเพิ่ม
มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ตนคิดวา่ควรจะตอ้งมีการร้ือระบบหลกัสูตรการเรียนการสอนของไทย และ
ส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปคือ ประเทศไทยตอ้งรู้เก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นเหมือนท่ีเขารู้จกัประเทศไทย 
ทั้งน้ี ผลการวิจยัดงักล่าว จะเร่งด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเดือนกนัยายน เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์
ในการท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะน ามาปรับปรุงเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนท่ีเหลือเวลา
อีก 3 ปี 
 หทยัชนก บุญปลูก (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมของพนกังาน บริษทัไทย
โทเร เทก็ซ์ไทล ์มิลลส์ จ ากดั (มหาชน) ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการรับรู้ข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมของพนกังานบริษทัไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ 
จ ากดั (มหาชน) เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีวิเคราะห์ศึกษาเป็นรายกรณี ใช้การ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี รวมทั้ง
ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของบริษทัฯ ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผา่นทางส่ืออินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์
มากท่ีสุด ซ่ึงการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีผลต่อชีวิตประจ าวนั และการท างาน 
ส าหรับในดา้นการท างานพนกังานควรตอ้งเรียนรู้ ศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมถึงผลดีหรือผลเสียท่ีเกิด
ข้ึนกบับริษทัฯ เพื่อสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับนโยบายการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ถึงแมบ้ริษทัยงัไม่มีนโยบายอยา่งชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม แต่ไดเ้ตรียมความพร้อมในทางดา้นโครงสร้าง ลกัษณะงาน เทคโนโลยี และทางดา้น
การท างานของพนกังาน อีกทั้งยงัหาแนวทางน ามาปรับใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการท างาน
ของบริษทัฯ และสอดคล้องกบัรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างชัดเจนและถูกตอ้ง 
รวมทั้ งผูบ้ริหารต้องให้ความส าคัญต่อนโยบายในการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อความ
เจริญเติบโตและย ัง่ยนืของธุรกิจ 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 

ประเภทของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558             
ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบ
วจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  บุคลากรภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 871 คน 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูลตำมแบบสอบถำม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล                   
แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) ใชโ้ดยสถิติการวเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงจ านวนค่าความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที ่2  เป็นแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจง
จ านวนค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 เกณฑค์่าเฉล่ียคะแนนร้อยละความรู้ความเขา้ใจ 
 คะแนน  76 – 100%  มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
 คะแนน  56 – 75%  มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
 คะแนน  26 – 55%  มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
 คะแนน   1 – 25%   มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
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 ตอนที ่3  ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
3.1 ขอ้มูลระดบัความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

โดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean : x   ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) 
  เกณฑใ์นการแปลความหมายตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดบัความพร้อมมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัความพร้อมมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดบัความพร้อมปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดบัความพร้อมนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบัความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที ่4  ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อมูลเสนอแนะเก่ียวกับความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรสาย
สนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจง
จ านวนค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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บทที ่4 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 

ผลการศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากร            
สายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี ผูว้ิจยัขอเสนอรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ
ดงัต่อไปน้ี 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

 n แทน จ านวนประชากร 

 x   แทน ค่าเฉล่ีย 

 S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

กำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง แบ่งไดด้งัน้ี 
 ตอนที ่1 สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและสรุปเป็นค่าร้อยละ 
 ตอนที ่2 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ              
แจกแจงความถ่ีและสรุปเป็นค่าร้อยละ 
 ตอนที ่3   ระดบัความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน-
มาตรฐาน 
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 ตอนที ่4   ขอ้เสนอแนะของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1   สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ตำรำง  1  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังาน

อธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 

สถานภาพส่วนบุคคล  จ  านวน (n=871) ร้อยละ (100.00) 
1.  เพศ   
 ชาย 370 42.48 
 หญิง 

 
501 57.52 

2.  ระดบัการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี               
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

282 
317 
272 

32.38 
36.39 
31.23 

3.  ประเภทต าแหน่ง   
 ขา้ราชการ                          138 15.84 
 พนกังานมหาวทิยาลยั           120 13.78 
 ลูกจา้งประจ า                   101 11.60 
 ลูกจา้งงบรายได ้ 191 21.93 
 ลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราวรายปี 

 
321 36.85 

4.  ประสบการณ์ในการท างาน   
 5 ปีหรือนอ้ยกวา่                        146 16.76 
 6 – 10 ปี           154 17.68 
 11 – 15 ปี                157 18.03 
 มากกวา่ 15 ปี 414 47.53 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงาน

อธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหงจ าแนกเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
เพศ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 871 คน พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 501 คน คิด

เป็นร้อยละ 57.52 และเป็นเพศชาย จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 42.48 
ระดับกำรศึกษำ พบว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ  านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.39 รองลงมา จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน  282 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38 และ            
จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 272 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.23 ตามล าดบั 

ประเภทต ำแหน่ง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราวรายปี จ  านวน  
321 คน คิดเป็นร้อยละ 36.85 รองลงมาเป็นลูกจา้งงบรายได้ จ  านวน 191 คิดเป็นร้อยละ 21.93 
ขา้ราชการ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 พนักงานมหาวิทยาลยั จ านวน 120 คน  คิดเป็น              
ร้อยละ 13.78 และเป็นลูกจา้งประจ า จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามล าดบั  

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จ  านวน 
414 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.53 รองลงมาเป็นผูมี้ประสบการณ์ 11 – 15 ปี จ  านวน 157 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 18.03 ผูมี้ประสบการณ์ 6-10 ปี จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 17.68 และ ผูมี้ประสบการณ์ 
5 ปีหรือนอ้ยวา่ จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนของบุคลำกรสำยสนับสนุน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง โดยกำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ 
ตำรำง  2  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 1 สมำคมประชำคมแห่งอำเซียนตะวันออกเฉียงใต้ หรืออำเซียน 

(ASEAN) จัดตั้งขึน้โดยปฏิญญำใด? 
 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
(n) 

 
(%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

    1.   กรุงเทพฯ 118 88.06 49 74.24 67 80.7 21 95.5 39 68.42 198 79.20 128 92.8 80 71.4 7 77.78 707 81.17 

     2.  เชียงใหม่ 3 2.24 2 3.03 6 7.2 - - 4 7.02 10 4 3 2.2 3 2.7 - - 31 3.56 

     3.  บำหลี 2 1.49 3 4.54 - - 1 4.5 9 15.79 19 7.60 - - 9 8.0 - - 43 4.94 

     4.  มะนิลำ 11 8.21 12 18.18 10 12.0 - - 5 8.77 23 9.20 7 5 20 17.9 2 22.22 90 10.33 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
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ข้อ 1 สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) จดัตั้ งข้ึนโดยปฏิญญาใด ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ “กรุงเทพฯ”                    
ซ่ึงปฏิญญาดงักล่าว เป็นเอกสารในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไดรั้บการลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 8 สิงหาคม              
พ.ศ. 2510  

  บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “กรุงเทพฯ” มีจ  านวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 81.17  รองลงมา ไดแ้ก่ “มะนิลา” มีจ  านวน 90 คน คิดเป็น             

ร้อยละ 10.33 “บาหลี” มีจ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 และ “เชียงใหม่” มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 

81.17 แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก  
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ตำรำง  3  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 2 แรกเร่ิมก่อตั้งมีสมำชิก 5 ประเทศ ปัจจุบันรวมสมำชิกอำเซียนกี่
ประเทศ? 

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  7  ประเทศ - - 3 4.5 6 7.2 - - - - 10 4.00 - - 3 2.7 1 11.11 23 2.64 

     2.  8  ประเทศ 1 0.7 2 3.0 1 1.2 - - 4 7.02 6 2.40 3 2.2 3 2.7 - - 20 2.30 

     3.  9  ประเทศ - - 1 1.5 6 7.2 1 4.5 1 1.75 8 3.20 - - 3 2.7 - - 20 2.30 

     4.  10  ประเทศ 133 99.3 60 90.9 70 84.3 21 95.5 52 91.23 226 90.40 135 97.8 103 92.0 8 88.88 808 92.76 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
 

ขอ้ 2  แรกเร่ิมก่อตั้งมีสมาชิก 5 ประเทศ ปัจจุบนัรวมสมาชิกอาเซียนก่ีประเทศ ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “10 ประเทศ” ซ่ึงมีประเทศสมาชิกทั้งหมด              
10 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  บรูไนดารุสซาลาม  เวยีดนาม  ลาว  พม่า  กมัพชูา   

บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “10 ประเทศ” มีจ  านวน 808 คน คิดเป็นร้อยละ 92.76 รองลงมา ไดแ้ก่ “7 ประเทศ” มีจ  านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.64 ส าหรับค าตอบ “8 ประเทศ และ 9 ประเทศ” มีบุคลากรตอบค าถามจ านวน 20 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.76 แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก     
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ตำรำง  4  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 3 กำรจัดตั้งประชำคมอำเซียน (AC) ประกอบด้วยสำมเสำหลัก

อะไรบ้ำง?      
 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  เสำกำรเมอืงและควำมมัน่คง : APSC - - 1 1.5   - - - - 4 1.60 2 1.4 2 1.8 - - 9 1.03 

     2.  เสำเศรษฐกจิ : AEC 13 9.7 5 7.6 13 15.7 1 4.5 7 12.28 16 6.40 20 14.5 16 14.3 3 33.33 94 10.79 

     3.  เสำสังคมและวฒันธรรม : ASCC 1 0.7 1 1.5 2 2.4 - - - - 8 3.20 2 1.4 1 0.9 - - 15 1.72 

     4.  ถูกทุกข้อ 120 89.6 59 89.4 68 81.9 21 95.5 50 87.72 222 88.80 114 82.6 93 83.0 6 66.67 753 86.45 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
  

 

ขอ้ 3  การจดัตั้งประชาคมอาเซียน (AC) ประกอบดว้ยสามเสาหลกัอะไรบา้ง ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “ถูกทุกขอ้” ซ่ึงประกอบดว้ย สามเสาหลกั ดงัน้ี 
 1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  (ASEAN Security Community–ASC)  
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community-AEC) 
 3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)  
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บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “ถูกทุกขอ้” มีจ  านวน 753 คน คิดเป็นร้อยละ 86.45 รองลงมา ไดแ้ก่ “เสาเศรษฐกิจ : AEC ” มีจ  านวน 94 คน 
เป็นร้อยละ 10.79  “เสาสังคมและวฒันธรรม : ASCC” มีจ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 และ “เสาการเมืองและความมัน่คง : APSC” มีจ านวน 9 คน              
คิดเป็นร้อยละ 1.03 ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 86.45 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง            
มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก     
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ตำรำง  5  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 4 ประเทศสมำชิกได้มีกำรรับรองกฎบัตรอำเซียน (ASEAN Charter)  
กฎบัตรอำเซียนเปรียบเสมือน?  

 

 

ขอ้  4  ประเทศสมาชิกไดรั้บการรับรองกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบตัรอาเซียน เปรียบเสมือน ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “ธรรมนูญของ
อาเซียน” เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กบัอาเซียน เป็นขอ้ปฏิบติัอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยงัมีการปรับปรุง
แก้ไข และสร้างกลไกใหม่ข้ึน พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคญัในอาเซียนตลอดจนความสัมพนัธ์ในการด าเนินงาน
ขององค์กรเหล่าน้ีให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบัเคล่ือนการรวมตวัของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามท่ีผูน้ าอาเซียนได้ตกลงกนัไว ้  

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. (n) 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  ธรรมนูญอำเซียน 87 64.9 26 39.39 45 54.2 17 77.3 26 45.61 91 36.40 95 68.8 35 31.3 1 11.11 423 48.56 

     2.  กฎหมำยของอำเซียน 21 15.7 13 19.7 8 9.6 - - 7 12.28 57 22.80 13 9.4 12 10.7 3 33.33 134 15.38 

     3.  ระเบียบของอำเซียน 5 3.7 6 9.1 16 19.3 2 9.1 6 10.53 27 10.80 11 8.0 10 8.9 2 22.22 85 9.76 

     4.  ข้อบังคับของอำเซียน 21 15.7 21 31.8 14 16.9 3 13.6 18 31.58 75 30 19 13.8 55 49.1 3 33.33 229 26.29 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
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บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “ธรรมนูญอาเซียน” มีจ  านวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 48.56 รองลงมา ไดแ้ก่ “ขอ้บงัคบัของอาเซียน ”  มีจ  านวน                    
229 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29  “กฎหมายของอาเซียน” มีจ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ “ระเบียบของอาเซียน” มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 
ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 48.56 แสดงให้เห็นวา่บุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจ
อยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
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ตำรำง  6  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 5 กฎบัตรอำเซียนได้บรรจุเร่ืองกำรศึกษำไว้เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ด้วยควำมร่วมมือ?   

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  ควำมร่วมมือใกล้ชิดด้ำนกำรศึกษำ 15 11.2 7 10.6 5 6.0 5 22.7 2 3.51 10 4.00 7 5.1 6 5.4 1 11.11 58 6.66 

     2.  กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 7 5.2 5 7.6 7 8.4 - - 1 1.75 13 5.20 12 8.7 5 4.5 2 22.22 52 5.97 

     3.  วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 0.7 4 6.1 3 3.6 - - 2 3.51 12 4.80 10 7.2 5 4.5 - - 37 4.25 

     4.  ถูกทุกข้อ 111 82.8 50 75.7 68 81.9 17 77.3 52 91.23 215 86.00 109 79.0 96 85.6 6 66.67 724 83.12 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
     

ขอ้ 5  กฎบตัรอาเซียนไดบ้รรจุเร่ืองการศึกษาไวเ้พื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยความร่วมมือ ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “ถูกทุกขอ้” กฎบตัรอาเซียนได้
บรรจุการศึกษาเร่ือง ความร่วมมือใกลชิ้ดดา้นการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีพ และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “ถูกทุกขอ้” มีจ  านวน 724 คน คิดเป็นร้อยละ 83.12 รองลงมา ไดแ้ก่ “ความร่วมมือใกลชิ้ดดา้นการศึกษา”              
มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 “การเรียนรู้ตลอดชีพ” มีจ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีจ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.25 ตามล าดับ ซ่ึงมีผูต้อบถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 83.12 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง                              
มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก  
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ตำรำง  7  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 6 จุดอ่อนของสถำบันอุดมศึกษำไทยในกำรเป็นประชำคม
อำเซียน? 

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  กำรใช้ภำษำ 123 91.8 60 90.9 59 71.1 21 95.5 54 94.74 188 75.20 125 90.6 92 82.1 9 100 731 83.92 

     2.  กำรให้บริกำรกำรศึกษำ 7 5.2 5 7.6 4 4.8 1 4.5 3 5.26 23 9.20 4 2.9 13 11.6 - - 60 6.89 

     3.  โครงกำรพเิศษต่ำงประเทศ - - 1 1.5 5 6.0 - - -  5 2.00 2 1.4 3 2.7 - - 16 1.84 

     4.  กำรด ำเนินธุรกจิกำรศึกษำ 4 3.0 - - 15 18.1 - - -  34 13.60 7 5.1 4 3.6 - - 64 7.35 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
  

ขอ้ 6  จุดอ่อนของสถาบนัอุดมศึกษาไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “การใช้ภาษา” จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของ
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขนัประชาคมอาเซียน โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา่ จุดอ่อน (Weaknesses) ของ 
อุดมศึกษาไทย คือ เร่ืองของการพฒันาดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีทางอาเซียนตกลงให้ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งกนั ซ่ึงการพฒันาดา้นภาษานั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัของคุณภาพในแต่ละสถาบนั 
เป็นตน้  
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บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “การใช้ภาษา” มีจ  านวน 731 คน คิดเป็นร้อยละ 83.92 รองลงมา ได้แก่ “การด าเนินธุรกิจการศึกษา”                          
มีจ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 “การให้บริการการศึกษา” มีจ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 และ “โครงการพิเศษต่างประเทศ” มีจ านวน 16 คน               
คิดเป็นร้อยละ 1.84 ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 83.92 แสดงให้เห็นวา่บุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง                
มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก 
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ตำรำง  8  จ  านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 7 อันดับที่ 8 ขีดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของ
ไทยเป็นรอง ประเทศใด? 

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  สิงคโปร์ 43 32.1 26 39.4 42 50.6 7 31.8 15 26.32 69 27.60 45 32.6 68 60.7 2 22.22 317 36.39 

     2.  มำเลเซีย 13 9.7 3 4.55 12 14.5 4 18.2 8 14.04 24 9.60 21 15.2 13 11.6 - - 98 11.25 

     3.  เวยีดนำม 44 32.8 29 43.93 8 9.6 3 13.6 29 50.88 87 34.80 56 40.6 21 18.8 2 22.22 279 32.03 

     4.  กมัพูชำ 34 25.4 8 12.12 21 25.3 8 36.4 5 8.76 70 28 16 11.6 10 8.9 5 55.56 177 20.32 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
 

ขอ้ 7  อนัดบัท่ี 8 ขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการศึกษาของไทยเป็นรองประเทศใด ค  าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “เวียดนาม” คุณภาพการศึกษาไทย
เม่ือเทียบกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน (อา้งอิงจากการประชุม World Economic Forum (WEF) 2012 – 2013)  ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 1)  สิงคโปร์  2) มาเลเซีย 3) บรูไน                  
4) ฟิลิปปินส์  5) อินโดนีเซีย 6) กมัพชูา  7)  เวียดนาม  8) ไทย ตามล าดบั       

บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “สิงคโปร์” มีจ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 36.39 รองลงมา ไดแ้ก่ “เวียดนาม” มีจ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.03 “กมัพูชา” มีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 และ “มาเลเซีย” มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 32.03 
แสดงใหเ้ห็นว่าบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
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ตำรำง  9  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 8 ภัยคุกคำม / อุปสรรคของอุดมศึกษำไทยของกำรเข้ำร่วมประชำคม
อำเซียนในอนำคต? 

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  มหำวทิยำลยัต่ำงชำติตั้งวทิยำเขต 9 6.7 - - 5 6 - - 3 5.26 6 2.40 2 1.4 2 1.8 - - 27 3.09 

     2.  กำรแข่งขันในกำรจัดกำรศึกษำ 10 7.5 5 7.58 12 14.5 3 13.6 1 1.75 18 7.20 10 7.2 3 2.7 1 11.11 63 7.23 

     3.  ปัญหำสมองไหลบุคลำกร
กำรศึกษำทีเ่ก่ง 

3 2.2 11 16.66 7 8.4 - - 6 10.53 17 6.80 12 8.7 8 7.1 - - 64 7.35 

     4.  ถูกทุกข้อ 112 83.6 50 75.75 59 71.1 19 86.4 47 82.46 209 83.60 114 82.6 99 88.4 8 88.89 717 82.32 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
 

ขอ้ 8  ภยัคุกคาม / อุปสรรคของอุดมศึกษาไทยของการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนในอนาคต ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “ถูกทุกข้อ” ซ่ึงภยัคุกคาม / 
อุปสรรคของอุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัต่างชาติมาตั้งวทิยาเขต มีการแข่งขนัในการจดัการศึกษา และปัญหาสมองไหลของบุคลากรการศึกษาท่ีเก่ง 
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บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “ถูกทุกขอ้” มีจ  านวน 717 คน คิดเป็นร้อยละ 82.32 รองลงมา ไดแ้ก่ “ปัญหาสมองไหลบุคลากรการศึกษา              
ท่ีเก่ง”  มีจ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 “การแข่งขนัในการจดัการศึกษา” มีจ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 และ “มหาวิทยาลยัต่างชาติตั้งวิทยาเขต”             
มีจ  านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 ตามล าดบั ซ่ึงมีผู ้ตอบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 82.32  แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก 
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ตำรำง  10  จ านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 9 โอกำสของสถำบันอุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน? 
 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     1.  ไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง 6 4.5 4 6.06 10 12 - - 4 7.02 10 4.00 9 6.5 14 12.5 1 11.11 58 6.66 

     2.  เป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ประเทศเพื่อนบา้น 

16 11.9 7 10.6 17 20.5 2 9.09 1 1.75 25 10.00 11 8.0 14 12.5 2 22.22 95 10.90 

     3.  การเคล่ือนยา้ยทุนและก าลงัคน 1 0.7 5 7.58 3 3.6 - - 1 1.75 13 5.20 2 1.4 4 3.6 - - 29 3.33 

     4.  ถูกทุกขอ้ 111 82.8 50 75.75 53 63.9 20 90.9 51 89.47 202 80.80 116 84.1 80 71.4 6 66.67 689 79.10 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
 

ขอ้ 9  โอกาสของสถาบนัอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ “ถูกทุกขอ้” โอกาสของสถาบนัอุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่  ไดเ้ปรียบ
ทางภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง เป็นศูนยก์ลางการศึกษาประเทศเพื่อนบา้น และการเคล่ือนยา้ยทุนและก าลงัคน 

บุคลากรผูต้อบค าถามส่วนใหญ่ตอบ “ถูกทุกขอ้” มีจ  านวน 689 คน คิดเป็นร้อยละ 79.10 รองลงมา ไดแ้ก่ “เป็นศูนยก์ลางการศึกษาประเทศเพื่อน
บา้น”  มีจ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 “ไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง” มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 และ “การเคล่ือนยา้ยทุนและก าลงัคน”                 
มีจ  านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั ซ่ึงมีผูต้อบถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 79.10  แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมีความรู้ความเขา้ใจมาก 
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ตำรำง  11  จ  านวนความถ่ี (n) และค่าร้อยละ (%) แสดงผลค าถามความรู้ความเขา้ใจ ข้อ 10 ถ้ำมีโอกำสท่ำนต้องกำรไปศึกษำดูงำนกำรจัดระบบกำรศึกษำ
อุดมศึกษำของประเทศเพือ่นบ้ำนที.่.. 

 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน. 
(n) (%) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

     สิงคโปร์ 115 85.8 45 68.2 60 72.29 21 95.5 47 82.46 140 56.00 101 73.2 82 73.2 5 55.56 616 70.72 

     มาเลเซีย 4 3.0 11 16.7 6 7.23 1 4.5 4 7.02 44 17.60 18 13.0 12 10.7 3 33.33 103 11.83 

     เวยีดนาม 13 9.7 9 13.6 10 12.04 - - 5 8.77 26 10.40 14 10.1 13 11.6 1 11.11 91 10.45 

     กมัพชูา 2 1.5 1 1.5 7 8.43 - - 1 1.75 40 16.00 5 3.6 5 4.5 - - 61 7 

รวม 134 100 66 100 83 100 22 100 57 100 250 100 138 100 112 100 9 100 871 100 
   

 ขอ้ 10  ถา้มีโอกาสท่านตอ้งการไปศึกษาดูงานการจดัระบบการอุดมศึกษาของประเทศเพื่อนบา้นท่ี....ความคิดเห็นส่วนใหญ่ตอ้งการไปศึกษาดูงาน           
ท่ีประเทศ “สิงคโปร์” มากท่ีสุด จ านวน 616 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72 รองลงมา คือประเทศ “มาเลเซีย” จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 11.83 “เวียดนาม” 
จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 และประเทศกมัพชูา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดบั   
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ตอนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนของบุคลำกรสำยสนับสนุน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ และค่ำร้อยละ    
ตำรำง  12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนับสนุน                

ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง “ดา้นบุคลากร” จ  าแนกเป็นรายขอ้ 
 

 
ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

ด้ำนบุคลำกร 
1.  หน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาสให้
บุคลากรเรียนรู้อบรม
ภาษาอาเซียนแต่ละ
ประเทศ 
    

4.06 0.783 3.36 1.19 3.65 0.930 4.14 0.71 4.00 0.906 3.76 1.03 3.70 0.96 3.12 1.12 4.11 0.93 3.77 0.35 มาก 

2.  ท่านมีทกัษะใน
การส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษาราชการของ
อาเซียน   
 

2.99 0.671 3.02 0.94 2.76 0.919 3.00 0.87 3.04 0.906 3.75 0.91 2.83 0.93 3.96 1.03 2.33 1.00 3.08 0.50 ปานกลาง 
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ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

3.  ท่านเคยมีโอกาส
ไดไ้ปศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรมระหวา่ง
มหาวทิยาลยัใน
อาเซียนดว้ยกนั 
 

1.81 1.035 2.13 1.17 2.11 1.036 1.73 0.88 1.77 1.069 2.38 1.04 1.62 1.00 1.86 0.95 1.44 1.01 1.87 0.29 นอ้ย 

4.  ท่านสนใจ รับรู้
ข่าวสารความ
เคล่ือนไหวของ
ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกประชาคม
อาเซียน 

3.24 0.768 3.47 0.90 3.05 0.779 3.23 0.61 3.47 0.868 2.32 1.03 3.25 0.95 1.79 0.87 3.33 0.71 3.02 0.58 ปานกลาง 

5.  ท่านมีความรู้
ความเขา้ใจใน
วฒันธรรมและ
ประเพณีของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 

2.97 0.755 3.03 0.84 2.94 0.817 2.82 0.40 2.95 0.854 3.51 0.95 2.81 0.82 3.00 1.12 3.00 - 3.00 0.21 ปานกลาง 
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ค ำถำม 

กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดับ 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

6.  ขอ้ตกลงอาเซียนผูท่ี้
จะเป็นผูบ้ริหาร ผูน้ า
องคก์รตอ้งอ่าน เขียน พดู
ใชภ้าษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษากลางของอาเซียน
ไดใ้นระดบัดี 

3.96 0.975 3.59 1.04 3.59 0.898 3.55 0.80 3.86 0.875 3.36 1.02 3.50 1.01 2.41 1.11 3.56 0.73 3.49 0.44 
ปาน
กลาง 

รวมด้ำนบุคลำกร 3.13 0.83 3.10 0.53 3.02 0.57 3.08 0.33 3.18 0.596 3.18 0.63 2.95 0.63 2.96 0.64 2.96 0.95 3.04 0.15 ปำน
กลำง ระดับ ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 

 

จากตาราง 12  พบว่าความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 “ด้านบุคลากร” ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมมีความพร้อมอยูใ่นระดบั “ความพร้อมปานกลาง”  (x   = 3.04 , S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน  เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย มีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้อบรมภาษา
อาเซียนแต่ละประเทศ  (x   = 3.77) รองลงมามีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ านวน 4 ขอ้  ไดแ้ก่ ขอ้ตกลงอาเซียนผูท่ี้จะเป็นผูบ้ริหาร ผูน้ าองคก์รตอ้งอ่าน 
เขียน พดูใชภ้าษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษากลางของอาเซียนไดใ้นระดบัดี (x   = 3.49) ท่านมีทกัษะในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียน 
(x   = 3.08) ท่านสนใจ รับรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหวของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน (x   = 3.02) และ ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมและ
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ประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียน (x   = 3.00) ส่วนขอ้ท่ีมีความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ท่านเคยมีโอกาสไดไ้ปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม
ระหวา่งมหาวทิยาลยัในอาเซียนดว้ยกนั (x   = 1.87) ตามล าดบั   

เม่ือแยกตามหน่วยงานทั้ งหมด 8 กอง 1 ส านัก พบว่าความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 “ด้านบุคลากร” ของบุคลากร                  
สายสนบัสนุน ทุกหน่วยงานในสังกดัส านักอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมมีความพร้อมอยูใ่นระดบั “พร้อมปานกลาง”   
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ตำรำง  13  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนับสนุน                  
ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง “ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก” จ  าแนกเป็นรายขอ้  

ค ำถำม 
กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  

x̄ 
 

S.D. 
 

ระดับ x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
7.  ในหน่วยงานของท่านมีป้ายบอก
อาคาร สถานท่ี การประชาสมัพนัธ์ 
การติดต่อหน่วยงานเป็น
ภาษาองักฤษ / ภาษาอาเซียน
ครบถว้นแลว้ 

3.31 1.028 2.58 1.12 2.59 1.105 2.45 1.14 3.18 1.054 3.31 0.90 2.46 1.09 3.10 1.32 1.44 0.73 2.71 0.60 
ปาน
กลาง 

8.  ในหน่วยงานของท่านมีระบบ 
Internet WIFI ความเร็วสูงฟรีตาม
ขอ้ตกลงอาเซียน   

3.18 0.866 2.83 1.22 2.70 1.217 2.36 1.04 3.33 1.272 3.12 0.92 2.83 1.11 2.54 0.93 2.89 1.69 2.86 0.31 
ปาน
กลาง 

9.  ความพร้อมท่ีจะใหเ้พื่อนบา้นใน
ประชาคมอาเซียนไดม้าศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานท่าน 

2.66 0.959 2.77 1.01 2.64 1.164 2.45 0.80 3.28 0.996 2.16 1.03 2.86 1.06 1.90 0.96 2.33 1.00 2.56 0.41 
ปาน
กลาง 
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ค ำถำม 
กค. กก. กจ. กบศ. กผ. กอ. กน. วข. สตน.  

x̄ 
 

S.D. 
 

ระดับ x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

10.  หน่วยงานท่านมีการจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2.54 0.978 2.89 1.01 2.70 1.319 2.36 0.72 3.28 0.861 3.54 1.09 2.76 1.14 2.93 0.94 3.33 1.00 2.93 0.39 
ปาน
กลาง 

รวมด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 2.29 0.713 2.76 0.13 2.66 0.05 2.41 0.58 3.27 0.825 3.14 0.66 2.73 0.94 2.62 0.79 2.25 0.94 2.78 0.28 ปาน
กลาง ระดับ น้อย ปำนกลำง ปำนกลำง น้อย ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง น้อย ปำนกลำง 

 

 จากตาราง 13  พบว่าความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 “ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก” ของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมมีความพร้อมอยูใ่นระดบั “ความพร้อมปานกลาง” (x   = 2.78, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เรียงคะแนนจากมากไปหานอ้ย มีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งหมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่ หน่วยงานท่านมีการจดัการความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (x   = 2.93) รองลงมา ในหน่วยงานของท่านมีระบบ Internet WIFI ความเร็วสูงฟรีตามขอ้ตกลงอาเซียน  (x   = 2.86) ในหน่วยงานของ
ท่านมีป้ายบอกอาคาร สถานท่ี การประชาสัมพนัธ์ การติดต่อหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษ/ภาษาอาเซียนครบถว้นแลว้ (x   = 2.71) และ ความพร้อมท่ีจะให้เพื่อน
บา้น                   ในประชาคมอาเซียนไดม้าศึกษาดูงานในหน่วยงานท่าน (x   = 2.56) ตามล าดบั  

เม่ือแยกตามหน่วยงานทั้งหมด 8 กอง 1 ส านกั พบวา่ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 “ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก” ของบุคลากร
สายสนบัสนุน สังกดัส านกัอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง แบ่งไดด้งัน้ี 

1. ความพร้อมอยู่ในระดับ “ความพร้อมปานกลาง”  ได้แก่  กองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี กองแผน กองอาคารสถานท่ี กองกิจการนักศึกษา                        
วทิยาเขตบางนา และ  

2. ความพร้อมอยูใ่นระดบั “น้อย”  ไดแ้ก่ กองคลงั กองบริการการศึกษา และส านกังานตรวจสอบภายใน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี             
พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา ประเภท
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรภายในสังกดั
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 871 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม จ านวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)                 
ค่าเฉล่ีย (x  )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
สรุปผลกำรวจัิย 

ผลการวิจัยความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากร                 
สายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพส่วนบุคคลของของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 871 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                    

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นลูกจา้งปฏิบติังานชั่วคราวรายปี  และมีประสบการณ์ในการ

ท างานมากกวา่ 15 ปี  

2. ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นบุคลากรและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  โดย

ภาพรวม มีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร 

(X  = 3.04) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (X  = 2.78) เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบวา่  “ดา้นบุคลากร” 

ทุกหน่วยงานมีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง” ส่วน “ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก” หน่วยงานท่ีมี

ความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  กองกลาง กองการเจา้หนา้ท่ี กองแผน กองกิจการนกัศึกษา

กองอาคารสถานท่ี วิทยาเขตบางนา และมีความพร้อมอยูใ่นระดบัน้อย ไดแ้ก่ กองคลงั กองบริการ-

การศึกษา และส านกังานตรวจสอบภายใน 
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อภิปรำยผล 

จากผลการวจิยัเร่ืองความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากร
สายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ในด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า บุคลากรของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ในมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวม
มีความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง และจากการตอบขอ้ค าถามท าให้ทราบว่าบุคลากรส่วนใหญ่             
มีความรู้ความเขา้ใจคลา้ยกนั คือ มีความเขา้ใจในความรู้ทัว่ๆ ไปเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน แต่บาง
ขอ้ค าถามท่ีมีรายละเอียดสาระส าคญั อาทิเช่น กฎบตัรอาเซียนเปรียบเสมือนส่ิงใด และขีดความรู้
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการศึกษาของไทยเป็นรองประเทศใด บุคลากรส่วนใหญ่ยงัมี
ความรู้ความเขา้ใจนอ้ย และทุกขอ้ค าถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ยงัไม่มีขอ้ใด
ท่ีมีผูต้อบค าถามถูกต้องครบตามจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงท าให้เห็นว่าการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของบุคลากรย ังไม่ครอบคลุมหรือย ังไม่ เข้าใจเท่าท่ีควรจะเป็น                        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัสมพงษ ์จิตระดบั (2555) ไดศึ้กษาวิจยัโครงการพฒันาบุคลากรและผลิต
ภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 2558 ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการครู ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) อาจารยม์หาวิทยาลยั นกัศึกษา 
ประมาณ 70 – 80% มีความรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนน้อยมากหรือแทบไม่รู้เลย 
นอกจากน้ี บุคลากรของส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ส่วนใหญ่ยงัให้ความเห็นว่า
จุดอ่อนของสถาบนัอุดมศึกษาไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน คือการใชภ้าษา ซ่ึงในปัจจุบนัเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งมีการพิจารณาแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน หากเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แลว้ 
ภาษาถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต 
นอกจากเร่ืองภาษาแลว้ การท่ีมหาวิทยาลยัต่างชาติมาตั้งวิทยาเขต การแข่งขนัในการจดัการศึกษา 
หรือปัญหาสมองไหลบุคลากรการศึกษาท่ีเก่ง  ก็นบัว่าเป็นภยัคุกคาม/อุปสรรคของอุดมศึกษาไทย
ของการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนเช่นกัน ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือมหาวิทยาลยัควรมีการ
ด าเนินการแกไ้ขหรือท ามาตรการข้ึนมาเพื่อป้องกนั ดว้ยเหตุผลวา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมามหาวิทยาลยั
มุ่งให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา จึงเกิดการมองขา้มความส าคญัของ            
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ความตระหนกัรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนจึงยงัไม่ค่อยเห็นผลท่ีชัดเจน เพื่อให้บุคลากรของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558 การจดัการ
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนภายใน
หน่วยงานหรือส านกังานอธิการบดี จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความรู้ความเขา้ใจให้เกิดข้ึนแก่บุคลากร 
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และท้ายสุด บุคลากรส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าถ้ามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานการจัดระบบ                
การอุดมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศท่ีบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ให้ความสนใจเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ประเทศสิงคโปร์ เหตุผลในการตดัสินใจเลือกนั้น        
เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความเจริญในทุกด้าน มีระบบการศึกษาเป็นอนัดบั 1             
ของอาเซียน และระบบการศึกษาท่ีเป็นเลิศประเทศหน่ึงระดบัโลก  

2. ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง “ดา้นบุคลากร” โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   
แต่ระดบัความพร้อมมากท่ีสุด คือ การท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้อบรมภาษาอาเซียน
แต่ละประเทศ เป็นการอบรมท่ีจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยัและบุคลากรสามารถเลือกไดอ้ย่างอิสระ 
ส่วนข้อตกลงอาเซียน ผูบ้ริหาร ผูน้ าองค์กรต้องสามารถอ่าน เขียน พูดใช้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษากลางของอาเซียนได้ในระดบัดี และทกัษะของบุคลากรเองในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ            
ซ่ึงเป็นภาษาราชการของอาเซียนมีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการปฏิบติังานประจ า
ท่ีท าในปัจจุบัน อาจไม่ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะในการส่ือสารโดยตรง แต่การใช้
ชีวติประจ าวนัทัว่ไป ภาษาองักฤษถือวา่เป็นภาษาหน่ึงท่ีสามารถพบเห็นหรือมีโอกาสไดใ้ชไ้ม่มากก็
นอ้ย ดงันั้น การเตรียมความพร้อมในเร่ืองของภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาราชการของ
อาเซียนควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง การให้ความสนใจรับรู้ข่าวสารความ
เคล่ือนไหวของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน และมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรม
และประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียนของบุคลากรมีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย
เช่นกัน สาเหตุมาจากส่ือต่างๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ในปัจจุบันมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลและข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยูต่ลอด บุคลากรสามารถเลือกรับ
ส่ือและข่าวสารตามความสนใจและต้องการของตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ                
พรรณี ช เจนจิต (2545) ท่ีกล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง
อย่างบงัเกิดผลซ่ึงข้ึนอยูก่บัวุฒิภาวะ การไดรั้บการฝึกฝน การเตรียมตวั ความสนใจ และแรงจูงใจ 
ซ่ึงแต่ละคนมีความพร้อมแตกต่างกนั ส่วนการท่ีบุคลากรมีโอกาสไดไ้ปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรมระหว่างมหาวิทยาลยัในอาเซียนดว้ยกนัมีความพร้อมอยู่ในระดบัน้อย หน่วยงาน หรือ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา 
ตลอดจนการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในประเทศและประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพราะจะท าให้บุคลากรเกิดความตระหนกัรู้มองเห็นความส าคญัและความจ าเป็น             
ท่ีจะต้องมีการพฒันาตนเองและองค์กรอย่างจริงจงั เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแส                
สังคมโลก 
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3. ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง “ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก” จากการวิจยัพบว่า         
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเป็น
หน่วยงานภายในสังกดัส านกังานอธิการบดีหลายหน่วยงาน เร่ิมมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมีการจดัการความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนภายใน
หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรและมีความพร้อมในการ
ปรับตวัสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่นาน นอกจากน้ี การเตรียมสถานท่ีให้มีป้ายบอกอาคาร 
สถานท่ี การประชาสัมพนัธ์ หรือการติดต่อหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษ/ ภาษาอาเซียน และมีระบบ 
Internet WIFI ความเร็วสูงฟรีตามขอ้ตกลงอาเซียน ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัในการเตรียมความพร้อมท่ี
จะให้เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนได้มาศึกษาดูงานในหน่วยงาน และทุกหน่วยงานควร
ด าเนินการใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่น ำไปปฏิบัติ  

1. หน่วยงานควรก าหนดกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินงานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลยัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีการปรับปรุงและพฒันาแผนงานท่ีเหมาะสม 
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป 

2. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผู ้บริหารควรตระหนักและ                  
ใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรทุกระดบั ใหมี้โอกาสเขา้รับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ตลอดจนการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนจากหน่วยงาน สถาบนั 
หรือองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน  

3. บุคลากรควรพฒันาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการ
พฒันาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พฒันาความรู้ในวิชาชีพของตน             
พฒันาความรู้ความสามารถ และพฒันาทศันคติ ให้เกิดการปรับตวัในการท างานและใชป้ระโยชน์
จากการเป็นประชาคมอาเซียนในการพฒันางานท่ีปฏิบติัอยู่ ศึกษาหาความรู้ ความส าคญั และ
วตัถุประสงค์ของอาเซียน เพื่อให้สามารถปรับตวัและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอาเซียนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

4. การจดัความรู้ (KM) เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นเร่ืองท่ีส าคญั หน่วยงานควรมีการ
จดัท าข้ึนมา โดยให้บุคลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัท า แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ 
หรือร่วมกนัคิดแกปั้ญหา และสามารถน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  
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ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการปรับตวัของบุคลากรเม่ือเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบของวิชาชีพท่ีสามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน

ประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) 
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ปีทีว่จัิย :  2557 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี             
พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โดยจ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา ประเภท
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรภายในสังกดั
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 871 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม จ านวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)                 
ค่าเฉล่ีย (x  )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจยั พบวา่ ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากร
สายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นบุคลากรและดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก  โดยภาพรวม มีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคลากร (X  = 3.04) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (X  = 2.78) เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบวา่  
“ดา้นบุคลากร” ทุกหน่วยงานมีความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วน “ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก” หน่วยงานท่ีมีความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่  กองกลาง กองการเจา้หน้าท่ี               
กองแผน กองอาคารสถานท่ี กองกิจการนักศึกษา และวิทยาเขตบางนา และมีความพร้อมอยู่ใน
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ กองคลงั กองบริการการศึกษา และส านกังานตรวจสอบภายใน 
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กติติกรรมประกำศ 
 

รายงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จดว้ยดีโดยไดรั้บความอนุเคราะห์จาก นางสาวสุมนา ปรุงศกัด์ิ 
หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบภายใน ท่ีให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี ท่ีส่งผลการวิจัยมาให ้                
เพื่อใช้ในการรวบรวมเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  และคณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจยั
ฉบบัน้ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรสายสนบัสนุน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง ส าหรับการเตรียมความพร้อม
สู่การประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 อยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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