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การศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษา 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน และเพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อ

บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง กับแนวคิดประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง  

ช้ันปีที่ 1-4 จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และคณะนิติศาสตร์ จํานวน 323 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถ่ีและร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบไคสแควร์ ค่า t-test ค่า F-test การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และสถิติการถดถอย

พหุคูณ โดยวิธี Enter ผลการศึกษาดังน้ี 

จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ 

คณะนิติศาสตร์ และศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 ความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติซึ่งด้านดังกล่าวกลุ่มตัวอย่าง 
มีระดับทัศนคติมากที่สุด คือ ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านทักษะ ซึ่งด้านดังกล่าว 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะมากที่สุด คือ ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน สําหรับทัศนคติของ
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นักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน พบว่า ทัศนคติในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ นักศึกษายังไม่มี 

ความพร้อมด้านภาษาและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดโครงการอบรม

ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สําหรับนักศึกษาและองค์กร 

ดังน้ีนักศึกษาควรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อาทิเช่น โครงการ

อบรมด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านทักษะด้านภาษา หาความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับประคิดประชาคมอาเซียน อาทิเช่น ผลกระทบและประโยชน์ของแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ซึ่งจะมีผลต่อตนเอง และควรมีการจัดโครงการ/ กิจกรรม/ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่างๆ ที่ส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาความพร้อมในด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และ 

ด้านทักษะ ผ่านการจัดต้ังชมรมภายในช้ันปี/ คณะหรือภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และองค์กรควรมี

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน  

ควรเพ่ิมจํานวนโครงการ/ และกิจกรรมสําหรับการพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความพร้อมต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน  

ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ เ ก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรู้  

และทักษะที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้ 

รับผลประโยชน์มากที่สุด และควรมีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งทักษะ 

ด้านภาษาผ่านรายวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น 

ในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และติดตามข่าวสารใหม่อยู่เสมอ 

 

คําสําคัญ: ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

 

 

Thesis Title HOW READINESS TO STUDY AFFECTS ASEAN  
COMMUNITY CONCEPTS AT THAMMASAT UNIVERSITY, 
LAMPANG CENTER, THAILAND 

Author Miss Nittaya Pintawong 
Degree Master of Social Work  

(Social Welfare Administration  and Policy) 
Department/Faculty/University  Social Welfare Administration and Policy 
 Social Administration 
 Thammasat University 
Thesis Advisor Associate Professor Sakchai Lertpanitpan  
Thesis Co-Advisor Associate Professor Boonthawan Wingwon, Ph.D. 
Academic Year 2016 
 

ABSTRACT 
 

Student readiness to accept the ASEAN community was studied at 
Thammasat University Lampang Center (TULC) as well as student attitudes toward 
the role of TULC in the ASEAN Community.  

323 samples were chosen from students in the first to fourth year of 
undergraduate studies. They were enrolled at the College of Science and Faculties of 
Social Science, Arts, and Law. Data was gathered by questionnaire and analyzed by 
frequency and percentage, average (mean), standard deviation, chi-squared test,  
t-test, F-test, Scheffé's method, and multiple regression (regression analysis).  

Results were that first-year female students at the Faculty of Law 
showed positive readiness toward the ASEAN Community in knowledge, attitude, and 
skill. To measure skill, self-improvement and self-leaning were taken into account.  

Student attitudes about the role of TULC in the ASEAN Community, was 
overall positive. English language skill was a significant issue. Students suggested that 
the university should provide more English and ASEAN language training courses. 
 
Keyword: ASEAN, Thammasat University Lampang Center 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีและการให้
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ที่คอยเสียสละเวลา ให้คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการทํา ตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์

ย่ิงขึ้น ต้ังแต่เร่ิมดําเนินการจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ ไ ด้ให้ความรู้ ประสิทธ์ิประสาทวิชา

ประสบการณ์ ตลอดจนให้ความเมตตา เอ้ือเฟ้ือถ่ายทอดความรู้ วามเข้าใจและเป็นกําลังใจให้แก่ 

ผู้ศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่ให้ชีวิต ความรัก ดูแลเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอน

เป็นอย่างดี และว่าที่ร้อยตรี ดร. โอฬาร เช่ียวชาญ ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่คอยให้กําลังใจ 

ให้คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 

ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ที่กรุณาให้ความร่วมมือ 

ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี 

สุดท้ายน้ีคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอน้อมบูชา

พระคุณบิดา มารดา ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและช้ีแนะแนวทางท่ีดีและมีคุณค่า

ตลอดมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จในวันน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา  

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

 

ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ที่ได้มีร่วมก่อต้ังสมาคมอาเซียน

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Association of South East Asian Nations”

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อต้ังเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดย ไทย มาเลเซีย 

และฟิลิปปินส์ เพ่ือการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดําเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ได้
ถูกยกเลิกไป (ฝ่ายวิชาการปัญญาชน, 2555, น. 11) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” หรือปฏิญญาอาเซียน 

(ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 อาเซียนได้ถือกําเนิดขึ้น

โดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาค ธํารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 

และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคม และ

วัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก และ 

เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา 

อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพ่ิมข้ึน จนมี 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน, 2554) 

โดยประชาคมอาเซียนได้มีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก 

ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ 

APSC) ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือ 1 ใน 3 เสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของ
อาเซียนเพ่ือสร้างความมั่นใจเสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนในอาเซียน 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 

ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศที่มีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากระบบ

เศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรี
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อเมริกาเหนือ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 

หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและ

แบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 

โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์  

ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครอง

และสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social 

Justice and Rights) ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การสร้าง 
อัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the 

Development Gap) ในบริบทดังที่กล่าวมาย่อมจะส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาของไทย 

ในระดับอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน (ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย, 2558) 

จากท่ีกล่าวในเบื้องต้นเก่ียวกับเสาของประชาคมอาเซียนน้ัน ประกอบด้วย ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

ของอาเซียน โดยการศึกษานั้นได้จัดอยู่ในเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสาที่ 3 ของ

ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืนๆ มีความเข้มแข็ง และ

เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังน้ันรัฐบาลจึงมีการเตรียมความพร้อม คือ 

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมี

นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา นโยบายที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาลยังไม่มี 

ความชัดเจนมากนักในการนําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรมีนโยบายในการปรับตัวและการเตรียมความพร้อม 

ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนที่ได้

กล่าวถึง เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม ด้วยข้อความดังต่อไปน้ี “เร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก  

จิตวิญญาณ ค่านิยม ความเช่ือ ศาสนา ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก และยากที่กําหนด

เป็นนโยบายได้ แต่ละประเทศ จึงต้องพยายามปรับด้วยตัวเอง” สิ่งที่อาเซียนทําได้ ก็คือ ส่งเสริมให้

คนในอาเซียนสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะ วิทยาการ 

กันมากขึ้น เช่น มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอาเซียน ให้มี 

การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน เป็นต้น และด้วยอาเซียนต้องการส่งเสริมเสรีภาพ

ของมนุษย์เพราะมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกทางชีวิตของตนเองในกรอบท่ีไม่ทําให้สังคม
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เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการเคลื่อนไหว เสรีภาพในกรณีศึกษาเล่าเรียนในการเลือกวิถีชีวิต 

ในแบบที่คุณต้องการ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555)  

ในฐานะสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มี Partner University จากทั่วโลก 

จํานวน 219 มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย 1) ทวีปเอเชีย จํานวน 122 มหาวิทยาลัย 2) ทวีปโอเซียเนีย 

จํานวน 13 มหาวิทยาลัย 3) ทวีปยุโรป จํานวน 47 มหาวิทยาลัย 4) ทวีปอเมริกาเหนือ จํานวน 28 

มหาวิทยาลัย และ 5) ทวีปแอฟริกาใต้ จํานวน 9 มหาวิทยาลัย โดยจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยได้มี 

การให้ความสําคัญเป็นอย่างมากและเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐและปฏิบัติตามเสาที่ 3 คือ 

เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม ในเรื่องของการศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งภายในประเทศสมาชิก
อาเซียนและภายนอกประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดทําหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ผ่านมายังคณะแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ  

ไม่ว่าจะทุนการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ แต่ทั้งน้ีอาจมีเง่ือนไขในการแลกเปลี่ยนดังกล่าว

ต่างๆ แต่เง่ือนไขที่สําคัญ น่ันคือ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลไม่ว่าจะไปประเทศใดก็สามารถ

สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ของกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม จํานวน 40 คน จากการสังเกตการณ์ พบว่า 

นักศึกษาให้ความสนใจกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สังเกตจากนักศึกษาได้สอบถามข้อมูลและ

รายละเอียดต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ กองวิเทศสัมพันธ์ในหลากหลายคําถาม อาทิเช่น หากนักศึกษามี

ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต้องทําอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยที่ทํา MOU ร่วมกัน  

มีมหาวิทยาลัยใดที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษที่น้อยที่สุด สําหรับทุนการศึกษาจะได้รับเต็มจํานวนหรือไม่ 

หลังจากที่เรียนไปแล้วน้ันสามารถนํารายวิชาที่เรียนไปมาเทียบโอนหน่วยกิตกับรายวิชาในคณะเดิมได้

หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า “ส่วนใหญ่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ โดยศูนย์ลําปาง 
ไม่มีเลย” เมื่อหันกลับมามองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง พบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนในจํานวนที่น้อยมากหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษายัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางก็ตาม ดังน้ัน จึงทําให้เกิดการขาดบรรยากาศในการเป็นประชาคม

อาเซียนเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปางที่มีการรับ

นักศึกษาต่างประเทศ เช่นนักศึกษาชาวจีน เข้ามาศึกษาในสถาบันตนเอง และแม้ว่าคณะใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จะมีการจัดอบรมต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน แต่ทว่าเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
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หรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น แต่ไม่ได้นําไปใช้ก็ทําให้เกิดการอบรมโดยเกิดประโยชน์ 

ในระดับน้อย 

สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับนักศึกษาที่จะต้องเรียนรู้ปรับตัว และ

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เช่น นักศึกษาต้องมีความสนใจและตระหนักถึงผล 

ที่เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการรวมตัวของประเทศต่างๆ สู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของข้อดีและข้อเสีย

อย่างเข้าใจ การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนซึ่งสังคมยุคใหม่จะสะท้อนความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

เพ่ิมมากขึ้น การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่จึงจําเป็นต้องปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ปรับทัศนคติที่

จะต้องตระหนักถึงความเป็นชาติ การปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหม่ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 
อย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนที่ต่างวัฒนธรรมได้และ

เรียนรู้ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

พร้อมกับสร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากข้ึนให้

สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย, 2558) 

 

1.2 มูลเหตุจูงใจในการศึกษา 

 

จากการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของไทย” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวไว้ว่า  

หากถามว่า 3 เสาหลัก (1) Political-Security (2) Economic (3) Socio-Cultural 

ทั้ง 3 เสาอันไหนสําคัญที่สุด ไม่ใช่เพราะ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ 

เป็นนักการทูต หรือไม่ใช่เพราะสนใจเรื่องเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและสังคม แต่คิดว่า

เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ เสาที่สําคัญที่สุด และจะเป็นเสาที่การันตีว่า 

อีกสองเสาอยู่ได้หรือไม่ อีกสองประชาคมอยู่รอดหรือไม่ ถ้าเสาที่ 3 เสาสังคมและ
วัฒนธรรมไม่มั่นคง อีก 2 เสาน้ีก็จะวางอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคง เพราะฉะนั้นเร่ืองของ

ความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างประชาชน สถาบันการศึกษา เรียนรู้

วัฒนธรรมของกันและกัน เรียนรู้ภาษาของกันและกัน ช่ืนชมความแตกต่างทางด้าน

วัฒนธรรมของกันและกัน คือ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะสร้างประชาคมอาเซียนและอัตลักษณ์ 

ของอาเซียนขึ้นมาให้ได้ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์อาเซียนศึกษา, 2556) 

ทั้งน้ีผู้ศึกษาได้ทําการสํารวจความคิดเห็นในเบ้ืองต้นจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ตัวอย่างจํานวน 6 คน เกี่ยวกับทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาต่อ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า นักศึกษาเป็นที่ทราบกันดีว่า ประชาคมอาเซียน คืออะไร เกิดขึ้น
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เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร โดยมองว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่ดีด้วยเหตุผลที่หลากหลาย  

อาทิเช่น ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังประเทศต่างๆ ภายในสมาชิกอาเซียน เป็น 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดอํานาจต่อรองในด้านต่างๆ มากมาย โดยสิ่งที่สําคัญทางการศึกษา คือ 

เกิดการต้ังเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม 

และด้านการศึกษา เป็นต้น  

ในด้านทัศนคตินักศึกษามองว่า ทําให้เกิดความกดดัน เมื่อเกิดการเปรียบเทียบ เกิดโรคระบาด

ต่างๆ ตามมาจากการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ เกิดลักลอบเข้ามาของแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนิสัย

ที่เห็นแก่ตัวเกิดขึ้น อันเน่ืองมากจากผลของการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ 
สิ่งที่สําคัญ คือ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน 

ส่งผลกระทบต่อการเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนซึ่งยังไม่ได้ปรับช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนตาม

ประชาคมอาเซียน 

ในด้านความพร้อมของนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า นักศึกษาได้มี 

การพูดคุยกับเพ่ือชาวต่างชาติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น มาเลเซีย 

แคนาดา ตุรกี เป็นต้น นอจากน้ีนักศึกษายังได้เดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศของประเทศเพ่ือนบ้าน 

อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น โดยสิ่งเหล่าน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของความพร้อม

สําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตหรือจากการไปเที่ยวที่

ประเทศต่างๆ ก่อนกระทําการใดๆ ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้อง 

ด้วยการศึกษาหาข้อมูลสําหรับประเทศน้ันๆ เช่น ภาษาที่ใช้ คําศัพท์ วิธีพูดคุย วิถีชีวิตและ 

ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนั้นๆ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้

การเล่นเอเชียอาคเนย์ถือเป็นอีกเกมส์ที่ทําให้ได้รู้จักเพ่ือนต่างชาติและยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก

การเล่นเกมส์อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายได้ เกิดความสนุกสนาน

ผ่านกิจกรรมเหล่าน้ี  
ข้อจํากัดของนักศึกษาต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 1. ด้านภาษาอังกฤษที่

นักศึกษาต้องสอบให้ได้คะแนนในส่วนของ TOEIC และ TOEFL ในคะแนนที่สูง 2. ค่าใช้จ่ายสําหรับ

การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอีกส่วนหน่ึงจึงทําให้นักศึกษาไม่สามารถหยิบคว้าโอกาสเหล่าน้ันได้ 

และจากการสํารวจพบโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่นักศึกษาให้ความสนใจและอยาก 

เข้าร่วมเป็นอย่างมากแต่ด้วยติดเง่ือนไขต่างๆ ที่กล่าวไปในเบ้ืองต้นจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ เมื่อดูผล

การสํารวจทัศนคติและการตระหนักรู้ของเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันนําใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ จํานวน 2,170 คน ช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า นักศึกษาไทย 
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มีความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียนน้อยมาก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน, 2555) 

การรวมตัวของอาเซียนจนกลายมาเป็นประชาคมอาเซียนประเทศไทยได้เป็นผู้บุกเบิก

ต้ังแต่แรกเริ่ม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสําคัญและเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมาก โดยภาคการศึกษา 

เป็นสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาบัณฑิตของแต่ละประเทศให้สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันจากการเปิดเสรี 

ในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน แต่สิ่งที่สําคัญ น่ันคือ แรงงานที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนการทํางาน

ข้ามประเทศมากขึ้น ฉะน้ันบุคลากรของประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประเทศพัฒนาไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันจากบริบทภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดต้ังศูนย์อาเซียนฯ การจัดหลักสูตรให้
สอดคล้องตามประชาคมอาเซียน การเปิดและปิดภาคการศึกษาใหม่ตามอาเซียน การจัดทํา 

ความร่วมมือด้านการศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้นและบริบทภายนอกมหาวิทยาลัย

เช่น ประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ จากการกําหนด

กลยุทธ์เพ่ือให้แต่ละสถานศึกษาดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ และจากผลสํารวจความคิดเห็นของ 

กลุ่มนักศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาไทยจึง

จะต้องเร่งให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนให้มากข้ึน เพราะผลการสํารวจทัศนคติ

และการตระหนักรู้ของเยาวชนเก่ียวกับอาเซียน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศสมาชิก

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จํานวน 2,170 คน ช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า นักศึกษาไทยมีความตระหนักรู้

เก่ียวกับอาเซียนน้อยมาก และติดเป็นลําดับสุดท้ายในหลายคําถาม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 

จากท่ีกล่าวไปในเบื้องต้น ผู้ศึกษามองว่าสิ่งที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน คือ ด้านภาษา เพราะเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกับ

ประเทศต่างๆ ทั้งภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและภายนอกสมาชิกอาเซียน รองลงมา คือ เงิน ถือเป็น

ปัจจัยที่จะสามารถสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับและเรียนรู้สิ่งดีๆ ได้ สุดท้าย คือ เทคโนโลยีที่เป็น
ตัวกลางเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทุกอย่างเมื่อเราต้องการศึกษาเรียนรู้ เป็นการเปิดโลก

ทัศน์ที่กว้างใหญ่ให้นักศึกษาได้รู้จักกับเพ่ือนต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรม สังคมและอ่ืนๆ แม้ว่าจะไม่ได้

ไปสัมผัสจริงด้วยตัวเองก็ตาม 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้ความสําคัญกับประชาคมอาเซียน 

เป็นอย่างมากทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ “รู้เขา รู้เรา” ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมสิ่งที่ต้องศึกษาจํานวน 3 ด้าน คือ 

1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ และ 3) ด้านทัศนคติ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษา ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด โดยมีความประสงค์ศึกษาเรื่อง
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ดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์กับงานในปัจจุบันและเพ่ือทราบถึงทัศนคติและการเตรียม

ความพร้อมของน้องๆ นักศึกษาในสถาบันตนเองจักได้นําข้อมูลดังกล่าวรายงานให้สถาบันได้ทราบ

และเป็นแนวทางในการพัฒนา บริหารจัดการนโยบายสืบต่อไป 

 

1.3 คําถามการวิจัย 

 

1. ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอย่างไร 

 
1.4 วัตถุประสงค์การศึกษา 

  

1. เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

กับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาและทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 

 

H1: ทัศนคติของนักศึกษามีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

H2: ทักษะของนักศึกษามีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

   
1.6 ขอบเขตในการศึกษา 

  

การศึกษาคร้ังนี้ มีขอบเขต 4 ลักษณะ คือ 

 

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ี คือ ศึกษาความพร้อมของนักศึกษา อันได้แก่ 

ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านทักษะต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน รวมท้ังศึกษาทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิดประชาคมอาเซียน  
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1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

ทั้งหมดจํานวน 1,684 คน (สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 2 

พฤศจิกายน 2558) 

ประกอบด้วย 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 วิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 467 คน 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จํานวน 430 คน 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 คณะนิติศาสตร์ จํานวน 678 คน 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 100 คน 

1.6.3 ขอบเขตด้านเวลา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

1.6.4 ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

 

1.7 นิยามศัพท์ 

  

เพ่ือให้ความเข้าใจในความหมายของคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีตรงกัน ผู้วิจัย

จึงได้นิยามศัพท์เฉพาะที่เป็นคําหลักๆ ดังน้ี 

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับด้านประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หมายถึง การทําให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี

ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียว มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและ

แบ่งปัน มีพัฒนาในทุกด้าน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน 

ความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวของนักศึกษาในด้านความรู้ และทักษะ เพ่ือทํา
กิจกรรมที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้วยความเต็มใจ และ 

ความกระตือรือร้น  

ความรู้ หมายถึง ความหมายประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังประชาคมอาเซียน คําขวัญของประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคม

การเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ความหมายประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา 

และบรูไน 
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ทักษะ หมายถึง ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม ทักษะ

การเรียนรู้และพัฒนาตน 

แนวคิดประชาคมอาเซียน หมายถึง นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ตามแผนการจัดต้ัง 

ทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน 

 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

1. ได้ทราบถึงระดับความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

2. ได้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางกับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

3. ทราบถึงแนวทางในการกําหนดนโยบาย จุดเน้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปาง และเพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการรองรับเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

2.1 แนวคิดทัศนคติ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความพร้อม 

2.3 นโยบายที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

2.5 บริบทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

2.6 แนวทางความพร้อมของนักศึกษา 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 แนวคิดทัศนคติ 

 

2.1.1 ความหมายของทัศนคติ 

 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลรวมของความเช่ือและประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึงของ
บุคคลซึ่งนําไปสู่แนวโน้มที่จะกระทําในวิถีทางหน่ึงๆ (พัชรา ตันติประภา, 2553, น. 56-57) 

 ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมด้านจิตซึ่งเกิดข้ึนจากการเรียนรู้กระบวนการ 

ทางสังคม ประสบการณ์ พร้อมจะสนองตอบต่อบุคคลต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึงหรือต่อสถานการณ์ในลักษณะ

ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ (อัญชลี สว่างวงษ์, 2550) 

 ทัศนคติ หมายถึง เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีมีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 

การประเมินและการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม สถานการณ์ สิ่งของรวมท้ัง

ความคิดเห็น ทั้งในทางด้านดีและไม่ดี (มธุรส สุธัญญารักษ์, 2554) 

 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือ และความคิดเป็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด

สิ่งหน่ึง ที่เป็นผลมาจากประสบการณ์ ตลอดจนแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อบุคคล หรือ 

สิ่งใดสิ่งหน่ึงทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ให้บุคคลน้ันแสดงออกเป็นปฏิบัติและกระทําต่อสิ่งน้ันๆ 
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ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล (นนท์นที 

โตเขียว, 2554) 

ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกทางทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง

หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีอารมณ์ ความรู้สึกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการแสดงทัศนคติจะเกิดจาก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (นริสรา เขียวอ่อน, 2551) 

จากการให้คํานิยามท้ังหมดในเบ้ืองต้น สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง 

ความคิด ความรู้สึกและความเช่ือที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มี 

ทั้งด้านดีและไม่ดีทั้งน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์น้ันๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2.1.2 การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation)  

 ทัศนคติเป็นว่ิงที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of 

Attitude) ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและแหล่งที่ทําให้เกิดทัศนคติที่สําคัญ คือ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 

2550) 

 1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์

เฉพาะอย่างต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทําให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งน้ันไปในทางที่ดีหรือไม่ดี 

ไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

 2) การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from Others) จะทําให้

เกิดทัศนคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อ่ืนได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่จะเกิด

ทัศนคติต่อการกระทําต่างๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

 3) สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อ่ืนทําให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ เช่น

เด็กที่เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าทางชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามไปด้วย 

 4) ความเก่ียวข้องกับสถาบัน (Institution Factors) ทัศนคติหลายอย่างของ
บุคคลเกิดข้ึนเน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียนหรือหน่วยงาน เป็นต้น 

2.1.3 องค์ประกอบของทัศนคติ 

 องค์ประกอบที่สําคัญมี 3 ประการ ดังน้ี (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 

2550, น. 218-224) 

2.1.3.1  องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component)  

   เป็นความเข้าใจหรือส่วนของความเช่ือที่มีต่อสิ่งของหรือบริการ เป็น

ความรู้และการรับรู้ซึ่งได้มาจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูล 

ที่ เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู้และผลกระทบต่อการรับรู้จะกําหนดความเชื่อถือ  
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ซึ่งหมายถึง สภาพด้านจิตใจที่สะท้อนความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและการประเมินเก่ียวกับความคิด 

บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 

2.1.3.2  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component)  

   เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น ความรู้สึกชอบไม่ชอบ 

ภาพทางอารมณ์จะสามารถเพ่ิมประสบการณ์ด้านบวก ด้านลบ ซึ่งจะมีผลกระทบด้านจิตใจ วิธีปฏิบัติ

ที่ใช้วัดประเมินผล อาศัยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พอใจ 

2.1.3.3  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component)  

   เป็นแนวโน้มที่จะมีการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่คนเรามีทัศนคติเก่ียวข้อง
กับสิ่งน้ัน 

  รอบบิน (Robbins, 2001, pp. 68-69) ได้อธิบายว่า ทัศนคติเป็นการประเมินค่า 

หรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง วัตถุ สิ่งของ และเหตุการณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ (1) ความรู้ 

ความเข้าใจ (Cognitive Component) ซึ่งเป็นความคิดเห็นหรือความเช่ือของบุคคล (2) ความรู้สึก 

(Affective Component) คือ อารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออก (3) ความต้ังใจที่จะแสดงออก 

(Behavioral Component) ต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  องค์ประกอบของเจตคติหรือทัศนคติ มีองค์ประกอบที่สําคัญ จํานวน 3 

ด้าน ดังน้ี (นงนภัส ช่ืนพัฒนพงศ์, 2555, น. 12)  

  1. องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) 

ความคิดความเข้าใจน้ีจะเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้หรือความเช่ือ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ใน

ประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพแวดล้อม เป็นเร่ืองของปัญญาในระดับที่สูงข้ึน  

  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบ

ด้านความรู้สึกน้ีจะเป็นภาพทางอารมณ์ (Emotion) ร่วมกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่งน้ันๆ 

โดยเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต ดังน้ันจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกอันเป็นการยอมรับ เช่น 
ชอบ ถูกใจ สนุก หรือปฏิเสธต่อสิ่งน้ัน เกลียด โกรธ ก็ได้ ความรู้สึกน้ีอาจทําให้บุคคลเกิดความยึดมั่น

และอาจแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เมื่อมีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึก 

  3. องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral Component) 

แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียด เป็นการตอบสนองหรือ 

การกระทําในทางใดทางนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า

น้ันๆ เช่น บุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย หรือมีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกที่ดีต่อ

ระบอบประชาธิปไตย คนๆ น้ันก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมแบบเข้าหาหรือแสวงหา (Seek 
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Contact) ตรงกันข้ามหากมีทัศนคติต่อสิ่งน้ันไม่ดีก็จะมีพฤติกรรมในการถอยหนีหรือหลีกเลี่ยง 

(Avoiding Contact) 

2.1.4 ประเภทของทัศนคติ 

 บุคคลสามารถแสดงทัศนคติไว้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

2.1.4.1 ทัศคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักนําให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึกหรือ

อารมณ์จากสภาพจิตใจ โต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืนๆ หรือเร่ืองราวหน่ึงเร่ืองราวใด รวมท้ังหน่วยงาน 

องค์การ สถาบันและการดําเนินกิจการขององค์การและอ่ืนๆ 

2.1.4.2 ทัศนคติเชิงลบ เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย 
ไม่ได้รับความเช่ือถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือ หน่วยงาน องค์การ สถาบันและการดําเนินกิจการ

ขององค์กรและอื่นๆ 

2.1.4.3 ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็น ในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหา

หน่ึงต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การและอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง 

ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการ

รวมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับความม่ันคงในเรื่องความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดหรือค่านิยมอ่ืนๆ ที่มีต่อบุคคล

สิ่งของ การกระทํา หรือสถานการณ์ เป็นต้น (นนท์นที โตเขียว, 2554) 

2.1.5 การวัดทัศนคติ 

 ทัศนคติสามารถทําการวัดได้โดยพิจารณา 3 ประการ คือ 

2.1.5.1 เนื้อหา (General Attitude) เน้ือหาหรือสิ่งเร้าเป็นเร่ืองที่ต้องทําความเข้าใจ

เป็นอันดับแรกในการวัดทัศนคติ สิ่งเร้าที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการแสดงกิริยาท่าทางออกมาต้องมีโครงสร้าง

กําหนดแน่นอน เป็นตัวแทนของทัศนคติที่ต้องการวัด 

2.1.5.2  ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทั่วไปกําหนดให้ทัศนคติมี
ทิศทางเป็นส่วนตรงและต่อเน่ืองกันไปในลักษณะซ้ายกับขวาหรือบวกกับลบ ทั้งน้ีการวัดทิศทางของ

ทัศนคติสามารถแสดงพฤติกรรมให้เห็นได้เป็น 3 ประเภท  

   1) ทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชัดนําให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก

หรืออารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน วัตถุสิ่งของ หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง

รวมท้ังหน่วยงาน องค์กร เช่นกลุ่มนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก หรือ มีความรู้สึกที่ดีต่อคณะก็จะให้

ความสนับสนุน ร่วมมือด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะได้จัดขึ้น เป็นต้น 

   2)  ทัศนคติเชิงลบ คือ ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย 

ไม่ได้รับความเช่ือถือหรือความไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมท้ังเกลียดชังต่อ
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บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานองค์การสถาบัน เช่น นักศึกษาไม่ช่ืนชอบวิธีการสอนของอาจารย์ 

จึงทําให้มีทัศนคติไม่ดีต่อวิชาที่เรียน เป็นต้น  

   3)  ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราว หรือ ปัญหาน่ึงหรือ

บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กร โดยช้ินเชิง เช่น การมีทัศนคติน่ิงเฉยไม่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง

การเมือง เป็นต้น 

   ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทน้ี หน่ึงบุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือ

มากกว่าน้ัน ก็ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือหรือค่านิยมอ่ืนๆ สิ่งของ  

การกระทําหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีต่อบุคคลน้ันๆ  
2.1.5.3 ความเข้ม (Intensity) เป็นกิริยาท่าทีหรือความรู้สึกที่แสดงออกต่อ 

สิ่งเร้าถือว่ามีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป 

จากท่ีกล่าวไปทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดทัศนคติ หมายถึง ความคิด 

ความรู้สึก ความคิดเห็น และความเช่ือต่อเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  

โดยแสดงออกผ่านพฤติกรรม ใบหน้า ท่าทางต่างๆ ซึ่งเกิดมาจากประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับมา  

การลอกเลียนแบบหรือแม้แต่หน่วยงาน องค์กร สถาบันที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคล โดยองค์ประกอบ

ของทัศนคติ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ  

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก และ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม และทัศนคติน้ัน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1) ทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่มีความรู้สึก ความคิดเห็น อารมณ์ที่แสดงออกมา

เป็นไปในทางที่ดีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

2) ทัศนคติเชิงลบ เป็นทัศนคติที่มีความรู้สึก ความคิดเห็น อารมณ์ที่แสดงออกมา

เป็นไปในทางที่ไม่ดี ไม่ได้รับความเช่ือถือหรือไว้วางใจ มีระแวงสงสัย รวมท้ังเกลียดชังต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง 
3) ทัศนคติที่ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เป็นทัศนคติที่ ไม่มีแสดงความรู้สึก  

ความคิดเห็นใดๆ มีเพียงแต่ความน่ิงเฉย 

จากการศึกษา “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” น้ัน สามารถนําแนวคิดทัศนคติ 

ที่ได้กล่าวไปในเบ้ืองต้นมาเป็นข้อมูลสําหรับการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการนิยามศัพท์

ปฏิบัติการ การนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิด ตลอดจนการนําข้อมูลที่ได้ศึกษาจากแนวคิด

ประกอบการอภิปรายผลการศึกษาว่า จากการศึกษาแล้วน้ันนักศึกษามีทัศนคติในด้านใด เชิงบวก  

เชิงลบ หรือไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ียังทําให้ทราบถึงที่มา
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ของการเกิดทัศนคติของนักศึกษาว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยจะทําให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความพร้อม   

  

2.2.1 ความหมาย 

  เมื่อกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมน้ัน มีผู้ให้คํานิยามอย่างมากมายสามารถ

กล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
  ความพร้อม หมายถึง 1) การเตรียมตัวเพ่ือทํากิจกรรมให้สําเร็จตามเป้าหมาย  

2) ความเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะทํากิจกรรม (Sinclair & Hank, 1995, อ้างถึงใน พรอัญชลี พุกชาญค้า, 

2556, น. 32) 

  ความพร้อม หมายถึง ความเต็มใจ ความต้องการความสามารถที่จะกระทํา

กิจกรรมที่เกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้

มีความสามารถทํากิจกรรมนั้นๆ ตามท่ีต้องการ (Good, 1973, p. 472) 

  ความพร้อม หมายถึง สภาพหรือคุณภาพการเตรียมความพร้อมอันเน่ืองมาจาก 

การเตรียมการ ความถนัด ความพอใจ หรือความกระตือรือร้น (Thatcher, 1970, p. 695) 

  ความพร้อม คือ คุณวุฒิทางกายภาพ วุฒิภาวะทางปัญญา ความรู้พ้ืนฐาน หรือ

ประสบการณ์เดิม และสภาพจูงใจ (Lefrancois, 1988, p. 28) 

  ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมีความสนใจมีความเต็มใจและมีความกระตือรือร้น 

ที่จะกระทําบางอย่างให้สําเร็จลุล่วงโดยได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า (ทวนทอง ศรีบุญเรือง, 2551) 

  ความพร้อม หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงให้บรรลุผล ซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดความพร้อม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
และปัจจัยทางสังคม (อุษณีย์ พรหมศรียา, 2555) 

  การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวเองก่อนกระทํา หรือทํางานที่จะ

ทําหรือได้รับมอบหมาย เป็นการทําความเข้าใจในงานที่จะทํา ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและ

หน่วยงานที่จะเข้าร่วมปฏิบัติในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ถ้ามี

การศึกษาเตรียมการรัดกุมมาก มีความเข้าใจกับระบบและงานมากก็จะมีความพร้อมมาก (นฤมล  

สุมรรคา, 2554) 

  ความพร้อม หมายถึง การดําเนินกิจกรรมบางอย่างที่ได้ถูกเตรียมพร้อมเพ่ือให้

เกิดความม่ันใจและต้ังใจในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ให้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่พร้อมจะทํางานหรือกระทํากิจกรรมอย่างใด

อย่างหน่ึงอย่างมีแนวโน้มจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ (ประชา กุณาสิทธ์ิ, 2550) 

  ความพร้อม คือ สภาวะของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งมี

แนวทางที่จะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนสําหรับกิจกรรมนั้น

อย่างผู้มีร่างกายและจิตใจเข้มแข็ง มีแรงจูงใจหรือพอใจ มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมแล้ว 

(อัญชลี สว่างวงษ์, 2550, น. 21) 

  ความพร้อมเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความตระหนักแก่ผู้ที่จะรับกิจกรรมใดๆ มี 2 

ลักษณะ คือ 

  1) ความพร้อมภายนอก หมายถึง ความพร้อมทางเศรษฐกิจ คือ เป็นความสามารถ 

ที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายอันอาจจะเกิดจากการมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 

  2) ความพร้อมภายในมีหลายประการ คือ ความพร้อมของระดับความรู้ ความเข้าใจ 

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้รับกิจกรรม ส่วนความสามารถที่จะรับกิจกรรม

กลายเป็นความพร้อมทางด้านสถิติปัญญา ซึ่งในแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ความพร้อมทางร่างกายเป็น

ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมทางทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ที่จะรับกิจกรรมใดๆ 

เป็นไปในทางที่ดีก็ถือว่าพร้อมที่จะรับ (มนัส สุวรรณ, 2551) 

  ความพร้อม หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้น 

ที่จะพัฒนาตนเองสู่อาเซียน เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ อันนํามา 

ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดคือประสิทธิผล โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านความรู้ ด้านทักษะและ

กระบวนการและด้านเจตคติ (พระปุริปุญญวิทย์ ธมมโชโต, 2556, น. 12) 

  จากนิยามที่กล่าวไปในเบื้องต้น สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ความพร้อม หมายถึง  

การท่ีบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีความกระตือรือร้น มีความเต็มใจ มีประสบการณ์ มีสภาพจูงใจ  

มีอารมณ์และมีความสามารถของบุคคล ต่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือให้กิจกรรม

เหล่าน้ันสําเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 องค์ประกอบความพร้อม 

ทฤษฏีความพร้อมของ เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ซึ่งมี

องค์ประกอบหลักอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ และประสบการณ์ ส่วนอีกด้าน คือ ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบด้วย การให้คํามั่นสัญญา 

หรือ ความผูกพัน แรงจูงใจในการทํางานละความมั่นคง (นฤมล สุมรรคา, 2554) 
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การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นหน่ึงของลําดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย

องค์ประกอบสําคัญอีก 3 สิ่ง คือ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ 
-  วุฒิภาวะ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะทําอะไรได้เอง

ตามธรรมชาติ โดยที่ความสามารถ น้ันไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม  

วุฒิภาวะของบุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

-  ประสบการณ์เดิม การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม ครูจึงมักใช้

เป็นแนวทางในการเตรียมเน้ือหาบทเรียนให้ เรียงลําดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ได้ 

การที่ประสบการณ์เดิมมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางจิตวิทยาเรียกว่าเกิด “การถ่ายโยงการเรียนรู้” 

ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพ้ืนฐานทําให้เกิดความพร้อมในการเรียน 

-  แรงจูงใจ เป็นความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจท่ีดี คือ 
การสนองความต้องการของผู้เรียน เด็กๆ มักต้องการให้คนอ่ืนยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่และ

ต้องการความสําเร็จ สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของความพร้อม 

นอกจากน้ีแล้ว ยังมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน หลายรูปแบบดังน้ี 

1. การเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษา คือ การเตรียมการด้านข้อมูลต่างๆ ที่

เราคาดว่าจะได้รับมอบหมาย ทั้งด้านข้อมูลของหน่วยงาน องค์กร สายการบังคับบัญชา และอ่ืนๆ ที่

คาดว่าจะเก่ียวข้องและที่สําคัญ คือ การศึกษาพ้ืนฐานหรือการทบทวนงานทฤษฎีที่คาดว่าจะได้รับ 

2. การเตรียมวางแผนงาน หมายถึง เมื่อมีการศึกษาในงานที่คาดว่าจะได้รับ

มอบหมายแล้ว ต่อไปเป็นการเตรียมวางแผนการกระทํา ระยะเวลาในการทํางาน ซึ่งต้องมี 

การเตรียมการไว้ก่อน หาหนทางที่ทําให้การทํางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายที่

จะต้องใช้ในการทํางาน 

3. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย คือ การมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

พร้อมกับทุกสภาพการทํางาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน 

องค์ประกอบความพร้อมไว้แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (Downing 

& Thackrey, 1971, pp. 14-16) 
1. องค์ประกอบทางกาย (Physical Factors) ได้แก่ การเจริญเติบโตทาง

ร่างกายจิตใจและสังคม หรือการบรรลุนิติภาวะด้านร่างกายทั่วไป 

2. องค์ประกอบทางสติปัญญา (Intellectual Factors) ได้แก่ ความพร้อมด้าน 

สติปัญญาโดยท่ัวไป ความสามารถในการรับรู้ (Perception) ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล

และความสามารถในการตัดสินใจและคิดเพ่ือแก้ปัญหา 
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3. องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ (Emotion, Motivational 

and Personality Factors) ได้แก่ ความมั่นคงทางอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้ 

4. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ สภาพทาง

เศรษฐกิจ ความพอเพียง โอกาสในการหาประสบการณ์ทางสังคม เป็นต้น 

องค์ประกอบของความพร้อม ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกาย ทางสติปัญญา 

ด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อม (อัญชลี สว่างวงษ์, 2550, น. 21) 

จากนิยามท่ีกล่าวไปในเบื้องต้น สามารถกล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบความพร้อม 

ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 2) ด้านประสบการณ์ 
เช่น แรงจูงใจ ความมั่น และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม

ทางสังคม และโอกาสในการหาประสบการณ์ 

2.2.3 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของบุคคลจะต้องมีการวางแผนหรือกําหนด

ขั้นตอนที่จะทําให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นการเตรียมตนเองไปสู่

การพัฒนาที่ตนปรารถนา และมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี (ธงชัย สันติวงษ์, 2542) 

1. การประเมินตนเอง เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ตลอดจนจุดอ่อน 

จุดแข็งของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้มีการตระหนักถึงตนเองในแง่ความเป็นจริง 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูลที่เก่ียวกับงานในขั้นตอนน้ีต้องรู้จักค้นคว้า แสวงหา

ข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยให้มองเห็นทิศทางการทํางาน 

3. การกําหนดเป้าหมาย หลังจากได้ข้อมูลและประเมินโอกาสต่างๆ ควร

กําหนดค่าเป้าหมายที่พึงประสงค์ของตนเองไว้ 

จากนิยามท่ีกล่าวไปในเบ้ืองต้นสามารถกล่าวสรุปได้ว่า ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

ประกอบด้วย 3 ขั้น ตอน 1) การประเมินตนเอง 2) การแสวงหาข้อมูล และ 3) การกําหนดเป้าหมาย 
โดยสิ่งเหล่าน้ีเป็นการเตรียมตนเองไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2.2.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  สิ่งสําคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น่ันคือ การเตรียม

ความพร้อมด้านบุคลากร ได้แก่ ด้านทักษะ ด้านภาษา ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการดําเนินการ

ประชุมด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับอาเซียน และ

ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และด้านการสร้างและกําหนดมาตรฐานกลาง

ระหว่างประเทศ ซึ่งการเตรียมบุคลากรควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านทัศนคติ โดยให้มีทัศนคติ

ต่อประชาคมอาเซียนและการทํางานในเชิงบวก และความพร้อมในด้านสมรรถนะให้เป็นไปตาม
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มาตรฐาน นอกจากการเตรียมบุคลากรแล้วน้ัน ยังควรมีการสนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

ประชาคมอาเซียนด้วย (ประภัสรร์ เทพชาตรี, 2558) 

  ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยบรรยาย 

พิเศษเรื่อง "การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558" ไว้ว่า 

ประเทศไทยเป็นผู้นําในการก่อต้ังสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนําในการสร้างประชาคม

อาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพ่ือ 

ความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ 

ภายใต้การก่อต้ังน้ีจะต้องยึดหลักสําคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
ของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษาน้ัน

จัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืนๆ 

มีความเข้มแข็ง เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมาย ดังน้ี 

1. การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education 

Hub มี การเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้าง 

ความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยให้ เป็นคนของประชาคมอาเซียน 

พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน การศึกษา  

โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา 

2. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่อง

เก่ียวกับเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ุ หลักสิทธิมนุษยชน  

การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคม

อาเซียน มีการเพ่ิมครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับช้ันการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนไทย
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากน้ียังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับ

อาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วย

ความเข้าใจกันของประเทศในประชาคม 

ส่วนด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3N ได้แก่ Ned Net 

โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศึกษา NLC ศูนย์เรียนรู้แห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนา

ผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความเอ้ืออาทร โดยใช้การศึกษาเป็น

กลไกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ นักศึกษาท่ีจบจากอาชีวศึกษาจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ  
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มีทักษะการทํางานร่วมกันในประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่ประชาคม

อาเซียนและสากลต่อไป (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, 2558) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กลุ่มเด็กและ

เยาวชน) การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะส่งผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมทั้งเชิงบวกและลบ ซึ่งจะทําให้เกิดความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันกันเองใน

ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ัน สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดําเนินการ ก็คือ  

การเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทยที่จะก้าวเข้าไปยืนอยู่ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้
อย่างสง่างาม ซึ่งจะสามารถทําได้ด้วยการต้ังมั่นและพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทักษะที่มีความจําเป็น 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ ที่จะนําไปสู่การแข่งขัน กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ความร่วมมือ 

ตลอดจนเรื่องของภาษาต่างๆ มิใช่เพียงแต่เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่พลเมืองรุ่นใหม่ 

ที่จะอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง จะต้องมีความรู้ในเชิงภาษาไม่ตํ่ากว่า 3 ภาษา เพ่ือให้

พลเมืองของประเทศไทยอยู่ได้อย่างมีศักยภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 

(สถาบันข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 2558) 

ทั้งน้ีสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะ ด้านภาษา ด้านองค์ความรู้ที่เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน ด้านประสบการณ์และด้านทัศนคติโดยให้มีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนและ 

การทํางานในเชิงบวก ด้านสมรรถนะ นอกจากน้ีควรมีส่วนร่วมในการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย 

จากแนวคิดต่างๆ ในเบ้ืองต้นสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อม

หมายถึง การเตรียมตัวในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ภาษาและด้านประสบการณ์เพ่ือทํากิจกรรม

บางอย่างให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้วยความเต็มใจ และความกระตือรือร้น  

การศึกษาเรื่อง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” มีการใช้แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อม 

เป็นอีกหน่ึงแนวคิดหลักตามที่ปรากฏในช่ือเรื่องของการศึกษา ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง

ความพร้อมของนักศึกษาว่าอะไรที่เป็นปัจจัยในการส่งผลให้เกิดความพร้อมของนักศึกษาที่เก่ียวกับ

ประเด็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และยังเป็นข้อมูลในการสนับสนุนเก่ียวกับองค์ประกอบ 

ความพร้อมของนักศึกษามีครบตามที่ศึกษาข้อมูลมา หรือสิ่งใดขาดสิ่งใดเพ่ิมเติมจากข้อมูลซึ่งจะทําให้

ได้ข้อมูลใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากการศึกษาในครั้งน้ี 
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2.3 นโยบายที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน 

 

นโยบายแนวทางหรือกรอบท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุ 

เป้าหมายตามต้องการ ทั้งน้ีอาจเปรียบเทียบได้ว่านโยบายเปรียบเสมือนเข็มทิศและทางเลือกใน 

การเดินเรือ ที่จะพาเรือไปในทิศทางที่กําหนดไว้ได้ ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงมีความจําเป็น 

ที่จะต้องกําหนดนโยบายการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัจจุบัน เพ่ือจะพาประเทศให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นภาคส่วนต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

 รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนโยบายที่เก่ียวข้อง

ได้กําหนดนโยบายการศึกษาตลอดจนมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.3.1.1 นโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านการศึกษาจําแนกตามบทบาทของเสาประชาคมอาเซียน 

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกกําหนดเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหลักต่างๆ เพ่ือเตรียมการวางแผน พัฒนา และเตรียมความ

พร้อมให้แก่ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนภายใน ปี 2558 โดยกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) และจาก

ปฏิญญา ชะอํา-หัวหิน โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของภาคการศึกษาซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมี 

ความรับผิดชอบทางสังคมอันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ ความแน่นแฟ้นและมีความเป็นเอกภาพใน

หมู่ประชาชนอาเซียน พร้อมทั้งได้ตกลงที่จะดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
ภาคการศึกษาในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน โดยสาระสําคัญของปฏิญญาดังกล่าวเน้น

ความสําคัญของบทบาทการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนตาม 3 เสาหลักของประชาคม

อาเซียน ดังต่อไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 

2553, น. 23-25) 

(1) บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง: การสร้าง

ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน การส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย  

การส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ตระหนักคุณค่าและค่านิยมทางวัฒนธรรม การสร้าง



22 

 

 

เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา การจัดงานฉลองวันอาเซียนใน

ประเทศสมาชิกในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันก่อต้ังอาเซียน 

(2) บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ: การจัดทํากรอบ 

การพัฒนาทักษะในอาเซียน การพัฒนาระบบการถ่ายโอนนักเรียน การถ่ายโอนแรงงานท่ีมี 

ความชํานาญการในภูมิภาคการพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เน้นศักยภาพในอาเซียนที่สามารถสนองตอบ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

(3) บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม: การจัด 

การศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน การสนับสนุนการเรียนภาษาอาเซียน การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนในเยาวชน 

การพัฒนาด้านการวิจัยและการพัฒนาในภูมิภาค การสร้างความรู้และตระหนักเก่ียวกับประเด็น 

ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน  

การจัดทําเน้ือหาเกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและจัดต้ังกองทุนเพ่ือ

การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค 

2.3.1.2 นโยบายการศึกษาไทยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณ 3,000 ล้านบาท (ปี 2552-2557) 

สําหรับแผนดําเนินการระยะ 5 ปี เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2557 จะต้องมีนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อใน

ประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 1 แสนคน ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพโดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ จึงมี

ภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือให้บรรลุการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 

ภายในปี 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน และการดําเนินงานตามปฏิญญา ชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้าง

ความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทร และแบ่งปันให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม ทั้งน้ีได้มีการต้ังคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาใน

อาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมาย การจัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ขึ้น 1 คณะ โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน และ

ผู้บริหารองค์กรหลักร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่กําหนดนโยบายการดําเนินโครงการและกิจกรรม 

ด้านการศึกษากํากับ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อน 

ความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนขององค์กรหลัก สถาบัน และหน่วยงานด้านการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ 
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ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ได้เห็นชอบนโยบายการศึกษาของไทยเพื่อดําเนินการตาม

ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาดังน้ี 

 นโยบายที่ 1: การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

อาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

 นโยบายที่ 2: การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญการ ที่สอดคล้องกับการปรับตัว 
และเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานทําของประชาชน รวมท้ัง 

การพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 

 นโยบายที่ 3: การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียน

ของนักศึกษา และครูอาจารย์ในอาเซียน รวมท้ังเพ่ือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกัน

ในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน  

การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุง

การศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพในขั้นต้น และขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริม

และเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 นโยบายที่ 4: การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 

เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทําความตกลงยอมรับร่วม 

ด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ ในสาขาวิชาวิชาชีพสําคัญต่างๆ เพ่ือรองรับ

การเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

 นโยบายที่ 5: การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน สําหรับโครงการ และภารกิจสําคัญที่องค์กรหลักต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดําเนินการอยู่แล้ว เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ 

การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนคนไทยให้เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

 การดําเนินการด้านการจัดการศึกษาของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลกจึง

เป็นการเตรียมการเพ่ือรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต และวิสัยทัศน์

ของประเทศไทยในปี 2558 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กําหนด 

ไว้ว่า  
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คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน

วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานที่ทั่วถึง 

มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและ 

เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร

และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่

ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี (จุไรรัตน์ แสงบุญนํา, 2554) 

2.3.1.3 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

สามารถจําแนกเป็นแต่ละภาคส่วนต่างๆ 
 สําหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนสามารถจําแนกเป็นแต่ละภาคส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้

เสนอให้มีการจัดต้ังกลุ่มงานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรง (ASEAN Unit)  

ในแต่ละหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพข้าราชการทั้งด้านการทํางานในเวทีระหว่างประเทศ และ

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน นอกจากน้ีส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกําลังเร่งรัดการดําเนิน 

การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กรอบอาเซียน 

 2) การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้ 

และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ผ่าน 

  2.1 กิจกรรมอาเซียนสัญจร กิจกรรมวันอาเซียน โครงการสัมมนา 

ครูต้นแบบสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายยุวทูตอาเซียน การจัดทําสื่อเผยแพร่ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ 

รายการโทรทัศน์ วิทยุสราญรมย์ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมท้ังการจัดสัมมนาและการส่ง

วิทยากรบรรยาย ซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินการแล้ว ปีละกว่า 200 ครั้ง 

  2.2 เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา และหลักสูตรอาเซียนศึกษา ภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3) การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน มีผู้แทนภาคเอกชนใน

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และสมาคมธนาคารไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน 

ทั้งสามข้างต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ 

ใช้โอกาสจากการเปิดตลาดเสรีอาเซียนได้อย่างเต็มที่ รวมท้ังความสําคัญกับการจัดทํายุทธศาสตร์ 

เพ่ือลดทอนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดกลาง และ 

ขนาดย่อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) 
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2.3.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยระบุรายละเอียดลงไปในยุทธศาสตร์หลัก เป้าหมายเชิงนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ละศูนย์ 

อันประกอบด้วย ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลําปาง และศูนย์พัทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2.3.2.1 ยุทธศาสตร์หลัก 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่ งมั่นจะเป็นสถาบันทางวิชาการท่ีได้

มาตรฐานสากลช้ันนําของเอเชีย ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ  
ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ และด้วยการสร้างบัณฑิต

และบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ และมีความเข้าใจในระบบ 

การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินการของมหาวิทยาลัย

ในช่วง 5 ปี ของแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี  

1) จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของ 

ประเทศ และสอดรับกับความสําคัญที่ทวีมากข้ึนของเอเชีย และประชาคม ASEAN 1 2) ขยายบทบาท

ความเป็นผู้นําความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดมากย่ิงข้ึนกับ มหาวิทยาลัยช้ันนํา 

ใน ASEAN และเอเชีย 3) สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลและแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพ่ิม

งบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการช้ันนําระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่าย 

พ่ีเลี้ยงและกลุ่มวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN 

หรือเอเชีย  

2.3.2.2 เป้าหมายเชิงนโยบาย 

  1.  เป็น 40 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชีย และ 200 อันดับแรกของโลก 

  2.  สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
สนับสนุนนโยบายของรัฐในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  3.  เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแกนนําของความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่ม

ประเทศ ASEAN และมีความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นําของเอเชีย 

  4.  พลิกบทบาทของการเป็นสถาบันที่ต่อสู้เพ่ือสิทธิ เสรีภาพ และขยาย

โอกาสแก่ประชาชน 

  5.  สัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี: ระดับปริญญาโทและเอก ในปี 

พ.ศ. 2559 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็น 4: 6 (ปัจจุบัน 4.5: 5.5) 
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  6.  สัดส่วนหลักสูตรภาษาไทย: หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 

และหลักสูตรนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2559 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็น 7: 3 (ปัจจุบัน 7.2: 2.8) 

  7.  เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแต่ละศูนย์การศึกษาเพ่ือ 

ตอกยํ้าบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนท่ีโดดเด่น 

2.3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน มีจํานวน 3 ประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับ 

ทุกหลักสูตรให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญ 
ที่ทวีมากข้ึนของเอเชียและประชาคมอาเซียน 

   เป้าประสงค์: ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มีคุณธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

   กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

เป็นสําคัญ 

   กิจกรรม/โครงการ: แผนงานจัดการศึกษาและแผนงานกิจกรรมนักศึกษา  

   1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (สกอ.)  

   2.  ดําเนินการตามแผนในข้อ 1 

   กลยุทธ์ที่ 2: ผลักดันการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

ทุกระดับ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมท้ังการศึกษาในลักษณะ Social Entrepreneur  

   กิจกรรม/โครงการ: แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   1.  โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง  
   2.  โครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  

   3.  สร้างระบบผู้ช่วยสอน (TA) 

   กลยุทธ์ที่ 3:  สร้างหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลักสูตรเดิมให้ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง

จากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยการระดมความรู้ ความเช่ียวชาญในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   กิจกรรม/โครงการ: แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

   1.  จัดให้มีวิชาที่ใหม่นักศึกษาปฏิบัติงานในชุมชนในทุกหลักสูตร  

   2.  ประเมินหลักสูตรในปัจจุบันทุกระดับ  



27 

 

 

    3.  ต้ังคณะบุคคลที่เช่ียวชาญเพ่ือจัดทําหลักสูตรที่โดดเด่นและตอบสนอง

ความต้องการของสังคม  

   4.  สร้างหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการจุดแข็งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และแตกต่างจากที่อ่ืน 

   กลยุทธ์ที่ 4: จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติที่สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริบทขององค์ความรู้/สาขาวิชา (Discipline) ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย/ประเทศ เพ่ือเปิดมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติเพ่ิมขึ้น  

   กิจกรรม/โครงการ: แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    1.  จัดกิจกรรมทางวิชาการเรื่องต่างประเทศ ที่เป็น Hot Issues และ

เชิญผู้นําจากต่างประเทศที่เดินทางมาที่ประเทศไทยมาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   2.  จัดทําแผนขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ/พัฒนาสถาบัน

สู่สากล (ก.พ.ร./สกอ.)  

   3.  ดําเนินการตามแผนในข้อ 2  

   4.  จัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ก.พ.ร.) 

   5.  ดําเนินการตามแผนตามข้อ 1 และ 2  

   6.  แต่งต้ังคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการและผลักดันให้มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา (World Ranking)  

   7.  โครงการเทียบเคียง (Benchmarking) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในต่างประเทศ  

   8.  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

   9.  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student)  

   10. สร้างหลักสูตรร่วมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาและส่งเสริมทักษะและความรู้ภาษาต่างประเทศ

ของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 

กิจกรรม/โครงการ: แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.  โครงการวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ  

2.  พัฒนาตําราภาษาต่างประเทศ แผนงานกิจการนักศึกษา  

3.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 6: กระจายโอกาสและให้ความสําคัญกับนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม 

กิจกรรม/โครงการ: แผนงานกิจการนักศึกษา 

1.  โครงการจัดต้ังโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์  

2.  โครงการเรียนดีจากชนบทและเขตเมือง  

3.  โครงการทุนการศึกษา  

4.  โครงการพัฒนานักศึกษาพิการ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขยายบทบาทความเป็นผู้นําความร่วมมือทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดมากย่ิงขึ้นกับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน ASEAN และเอเชีย 

 เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย

และอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน ASEAN และเอเชียเพ่ิมมากขึ้น 

 กลยุทธ์ที่ 1:  สนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

ช้ันนําใน ASEAN และเอเชีย 

 กิจกรรม/โครงการ:  

 1.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศใน ASEAN ให้้

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 2.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษามากย่ิงขึ้น  

 3.  ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการทําวิจัยให้มากข้ึน 

 กลยุทธ์ที่ 2: สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมใน 

การแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ กับมหาวิทยาลัยช้ันนําใน ASEAN และเอเชีย 

 กิจกรรม/โครงการ:  

 1.  ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับเยาวชนด้าน
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศ ASEAN  

 2.  พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของอาจารย์และนักศึกษา  

 3.  เพ่ิมคุณภาพผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพ่ิม

และการนําไปใช้ประโยชน์ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลและแก้ไข

ปัญหาของสังคมด้วยการเพ่ิมงบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิชาการช้ันนําระดับ

นานาชาติ การสร้างเครือข่ายพ่ีเลี้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้เกิด

วารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย 
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 เป้าประสงค์: สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพงานวิจัย 

กิจกรรม/โครงการ:  

1.  จัดทําแผนดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย (สกอ.)  

2.  การเพ่ิมปริมาณงานวิจัย  

   2.1  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
การจดสิทธิบัตร  

   2.2 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  

   2.3 สร้างแรงจูงใจในการทําวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์การนํา

ผลงานไปจดสิทธิบัตร  

   2.4 ขยายงานการบริหารงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ

ให้สามารถรองรับงานวิจัยที่เพ่ิมมากขึ้น  

   2.5 สร้างเครือข่ายการวิจัยการแสวงหาทุนจากภายนอก และ 

การทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  

   2.6 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ใหม่เป็นนักวิจัย  

   2.7 สร้างระบบผู้ช่วยวิจัย (RA)  

3.  การเพ่ิมคุณภาพงานวิจัย  

   3.1 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในด้านการวิจัย  

   3.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งสายวิชาการและ 

สายสนับสนุนวิชาการ  
3.3 การสร้างกระบวนการวิจัยในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 

(Peer Review)  

3.4 ส่งเสริมการดําเนินงานทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและ 

ในสัตว์ทดลอง ตลอดจนการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ  

3.5 การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ  

3.6 สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็น

ประโยชน์ในการทํางานให้มากข้ึน  
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4.  การเผยแพร่ผลงานและการนําไปใช้ประโยชน์  

   4.1 การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์  

   4.2  พัฒนาองค์ ความรู้ จากการวิจั ยไปสู่ การเรี ยนการสอน  

การให้บริการวิชาการ และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

   4.3 พัฒนาวารสารวิชาการของหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ

อยู่ในระดับสากล  

   4.4 จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (หมุนเวียนกันจัด) 

กลยุทธ์ที่ 2: จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 

การวิจัยเฉพาะด้านที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศักยภาพ โดยมีการพัฒนาจากหน่วยวิจัย 

เฉพาะทางเฉพาะกลุ่ม Cluster 

กิจกรรม/โครงการ:  

1. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 

และการวิจัยเฉพาะด้าน รวม 6 ศูนย์ คือ  

  1.1 โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนด้าน

ธุรกิจ  

  1.2 โครงการจัดต้ังศูนย์วิสาหกิจแบบย่ังยืน  

  1.3 โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย 

ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

  1.4 โครงการจัดต้ังชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ  

  1.5 โครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านชีววัตถุและวิศวกรรม

เน้ือเย่ือ  

  1.6 โครงการจัดต้ังหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากระดับประชากร  

2. ให้การสนับสนุนการดําเนินของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  

3. จัดกลุ่มวิจัย (Cluster) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการสร้างผลงานวิจัย  

4. การายทอดถ่ายความรู้จากการวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์  

กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลกและการแก้ปัญหาสังคม 
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กิจกรรม/โครงการ:  

1. สนับสนุนคณะ/สถาบัน วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และสนับสนุน 

การจัดต้ัง Cluster ทางด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ 

2. สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative 

Economy) และเชิงพัฒนา Opensource Software 

กลยุทธ์ที่ 4: สร้างระบบกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการทําวิจัย 

โดยเฉพาะการทําวิจัยกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง 

ที่มีราคาสูง 
กิจกรรม/โครงการ:  

1. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง  

2. จัดทําบัญชีรายการอุปกรณ์การวิจัยที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ  

3. จัดทําข้อตกลงการใช้อุปกรณ์ในบัญชี  

4. แต่งต้ังคณะบุคคลกํากับดูแลการดําเนินการตามข้อตกลง 

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2557 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

กองบริหารศูนย์ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2557 เพ่ือวางแผนในการทํางานและเพ่ือให้กิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ที่ได้กําหนดข้ึน สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่ได้กําหนดข้ึนน้ัน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน มีดังต่อไปนี้ 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: จัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนในฐานะ

แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

  เป้าประสงค์: นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

  กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา

ทั้งในและนอกห้องเรียน 

  กลยุทธ์ที่ 3: กระจายโอกาสและให้ความสําคัญกับนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม 

  กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 
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  กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน 

และเตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล 

  กิจกรรม/โครงการ:  

  1. โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาพม่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขยายบทบาทการให้ 

บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย เพ่ือการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาท้องถิ่น  
  เป้าประสงค์: ศูนย์ลําปางมีบรรยากาศทางวิชาการและมีเครือข่ายความร่วมมือ 

ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ 1: สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือมีเวที/พ้ืนที่ เพ่ือถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการ 

  กลยุทธ์ที่ 2: แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ 

  กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการท่ีตอบสนอง 

ความต้องการของสังคม เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม 

  กลยุทธ์ที่ 4: สร้างจิตสํานึก 

  กิจกรรม/โครงการ: แผนพัฒนาการจัดการความรู้ 

  1.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

    - กิจกรรมการเรียนรู้สัญจรอาเซียน+1 (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นการบรรยายพิเศษ 

ร่วมกับการจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการใน 4 ประเด็น ที่ได้มีการจัดทําชุดองค์ความรู้ 

และสื่อ โดยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ณ โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปางและลําพูน จํานวน 10 โรงเรียน และมีการประกวดโครงการ (หนังสั้น) 

ในประเด็นที่ได้มีการบรรยายพิเศษ 

    - กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเคร่ืองถ้วยอาเซียน+1 

(ประเทศญี่ปุ่น) เป็นการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นเก่ียวกับเครื่องถ้วยประจําชาติอาเซียนและ

ประเทศญี่ปุ่นและมีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเคร่ืองถ้วยประจําชาติอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น 

    - กิจกรรมการจัดหาและพัฒนาวัตถุทางวัฒนธรรมอาเซียนสําหรับ 

ศูนย์การเรียนรู้ ASEAN+1 Cultural Study Center เป็นการจัดนิทรรศการหุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ 

ASEAN+1 Cultural Study Center 
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2.4 ข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

2.4.1 ความหมาย 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

Southeast Asian Nation: ASEAN) 

 ประชาคมอาเซียน หมายถึง (ASEAN Community) หมายถึง การรวมตัวกัน

ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะเป็นชุมชนหน่ึงเดียว เรียกว่า Ten Nations, One Community 

 ประเทศสมาชิกอาเซียน หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ

กัมพูชา 

2.4.2 ข้อมูลพื้นฐานประชาคมอาเซียน 

 รูปรวงข้าวสี เหลืองบนพ้ืนสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสี นํ้าเงิน 

รวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็นนํ้าหน่ึง 

ในเดียวกันพ้ืนที่วงกลม สีแดง สีขาว และนํ้าเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษร 

คําว่า “ASEAN” สีนํ้าเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพ่ือความม่ันคง 

สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 สีนํ้าเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง 

 สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า 

 สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ 

 สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 

2.4.3  พัฒนาการของอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

  AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(The Association of South East Asian Nations: ASEAN) ก่อต้ังขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ 

(Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อต้ังแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก 

ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 

กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลําดับที่ 10 ทําให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่  

มีประชากรรวมกันเกือบ 500 ล้านคน 

ซึ่งประชาคมอาเซียมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
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สังคมและวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงข้ึน ทําให้

อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น 

พัฒนาการสําคัญของอาเซียนที่ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเ ร่ิมจาก 

ความพยายามที่จะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจภายในอาเซียนขึ้นเพ่ือให้อาเซียนสามารถรับมือกับสถานการณ์

ระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนได้ 

ดังน้ันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ผู้นํารัฐบาลอาเซียนได้

ตัดสินใจจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ขึ้น เพ่ือให้อาเซียนมีความเป็นปึกแผ่น

ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
ต่อมาผู้นํารัฐบาลอาเซียนได้เห็นชอบต่อเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการคร้ังที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยประเทศไทยเป็นผู้ริเร่ิมให้ผู้นํารัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน์

อาเซียน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการจัดต้ังอาเซียน ซึ่งกําหนดทิศทาง

และเป้าหมายของการดําเนินความร่วมมือในอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง

ความร่วมมือกับภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้อาเซียนเป็นวงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(A Concert of Southeast Asian Nation) หุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัติ (A Partnership in 

Dynamic Development) ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (A Community of Caring Societies) 

และภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งปฏิสัมพันธ์กับภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 

เพ่ือมุ่งพัฒนาวิสัยทัศน์อาเซียนดังกล่าว ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 6  

ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ดําเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 หรือแผนปฏิบัติการฮานอย สําหรับช่วงปี พ.ศ. 2542-

2547 เพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมือของอาเซียนในการดําเนินความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายของ 

มีความมั่นคงทางการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างเหนียวแน่น เสถียรภาพและประชากรที่มี
คุณภาพที่ ดีอย่างทั่วถึง รวมถึงความร่วมมือด้านสังคมหรือความร่วมมือเฉพาะด้าน ซึ่งเป็น 

ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ที่มิใช่ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้แก่ การพัฒนาสังคม ความมั่นคง 

ทางสังคม วัฒนธรรมและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน  

โดยต้องทําให้มีผลเป็นรูปธรรมภายในกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ได้มีการลงนามใน Bali Concord II ที่กําหนดให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น

ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยประกอบด้วย สามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเพ่ือสานต่อแผนปฏิบัติการ
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ที่หมดวาระในปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมสุดยอดอาเวียนคร้ังที่ 10 ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนลาว ได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ (Vientiane Action Plan) 

สําหรับช่วงปี พ.ศ. 2547-2553 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสานต่อความร่วมมือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์

อาเซียนต่อไป 

ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เลื่อนเวลาในการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนเร็วขึ้น เป็นภายในปี ค.ศ. 2015 เพ่ือให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนและทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 
ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้นําอาเซียนให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter) เพ่ือเป็นกลไกในการปรับปรุงการทํางานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

มีกรอบในการทํางานที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและ

โครงสร้างองค์กรจัดระบบการทํางานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี ค.ศ. 2015 หลังจากกฎบัตรอาเซียนได้มีการให้สัตยาบัน

โดยประเทศสมาชิกครบทั้งสิบประเทศ ซึ่งขณะน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ให้สัตยาบัน

อาเซียนไปยังสํานักงานเลขาธิการอาเซียนแล้วส่งผลให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2551  

นอกจากน้ีในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 13 ได้มีการลงนามในคําประกาศ

ร่วมแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือใช้กําหนดทิศทาง/แผนงานด้านเศรษฐกิจ 

ในการรวมอาเซียน 10 ประเทศ ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม

การไม่เลือกปฏิบัติและการได้รับประโยชน์ร่วมกันอันจะนําไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 

ค.ศ. 2015 ในท้ายที่สุดสําหรับแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคง และแผนงาน
การจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมก็ได้การรับรองและลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 14 ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 

พัฒนาการที่สําคัญดังกล่าว ส่งผลให้อาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หลายประเทศในอาเซียนได้มีการเตรียมการ

และดําเนินกาพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว 

โดยประเทศไทยก็เป็นประเทศสมาชิกหน่ึงของอาเซียนที่จําเป็นต้องเตรียมการเพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของอาเซียน  
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วัตถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) 

มี 7 ประการ ดังน้ี (กรมประชาสัมพันธ์, สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2555) 

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมความมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์

และด้านการบริหาร 

4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 

5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  การค้า 
การคมนาคม การสื่อสารและการปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 

6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเท 

2.4.4 คําขวัญของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community” 

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 

 เดิมกําหนดเป้าหมายที่จะต้ังขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกําหนดให้

เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสําคัญต่อมา คือ การจัดทําปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้

บังคับแล้วต้ังแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ใน

การสร้างประชาคม โดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดําเนินการเข้าสู่

เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558 

 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน 

 สําหรับเสาหลักการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) ภายในปี 2558 เพ่ือให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น ต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพ่ือจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวม

ในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วย แผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน

ในการดําเนินมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมท้ังการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศ

สมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าและในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพ่ิมประเทศ จีน เกาหลีใต้ 

และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียต่อไป 
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2.4.5 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Chater) 

 กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําให้อาเซียนมี

สถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจาก

จะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็น 

ข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น 

พร้อมกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สําคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ใน

การดําเนินงานขององค์กรเหล่าน้ี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามที่ผู้นําอาเซียน

ได้ตกลงกันไว้  

 ทั้งน้ีผู้ นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอด 

อาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของ

การก่อต้ังอาเซียน แสดงให้เห็นว่า อาเซียนกําลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของ

อาเซียนที่กําลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศ และ 

ถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ช้ินสําคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล

ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบท้ัง 10 

ประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 

2551 เป็นต้นไป นอกจากน้ีที่ประชุมได้ลงนามในคําประกาศร่วมวางแผนงานการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Declartion on the ASEAN Economic Community Blueprint: AEC 

Blueprint) เพ่ือใช้กําหนดทิศทาง/แผนงานด้านเศรษฐกิจในการรวมอาเซียนสิบประเทศให้มีตลาด

และฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือ

อย่างเสรี 
 จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อเดือนมีนาคม  

พ.ศ. 2552 ผู้นํารัฐบาลอาเซียนได้ลงนามในแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียน (ASEAN Political-Security Blueprint: APSC Vlueprint) และแผนงานการจัดต้ังประชาสังคม

และวัฒฺนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC Bluprint) พร้อมทั้ง 

ได้ปฏิญญาชะอํา หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 ที่ประกอบด้วย 

สามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยยึดแผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียนทั้งสามด้านที่ผู้นํา

อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันในการดําเนินการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community) 

    อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงเพ่ือ

เสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประเทศสมาชิกได้ร่วมจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยเน้น 3 ประการ 

คือ 
1.1 การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะ

ร่วมกันทําเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศ

สมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านทุจริต 

การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล  

1.2 ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความม่ันคง

สําหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน ครอบคลุมความร่วมมือเพ่ือเสริมความมั่นคงในรูปแบบเดิม  

ซึ่งหมายถึง มาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพ่ือป้องกันสงครามและ

ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่กันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง นอกจากน้ี ยังขยาย 

ความร่วมมือเพ่ือต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 

ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและจัดการภัยพิบัติและ 

ภัยธรรมชาติ  

1.3 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบ ASEAN+3 กับ จีน ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ 

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

 อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 โดยมี

เป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 

เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการดําเนินงานให้ด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 
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 2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน รวมทั้ง 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสําคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยได้กําหนดเป้าหมายเวลาที่จะ

ค่อยๆ ลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกันเป็นระยะ ทั้งน้ีกําหนดเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าเป็น 0% 

และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี สําหรับประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ ภายในปี 2553 เปิดตลาด

ภาคบริการและเปิดเสรีการลงทุนภายในปี 2558 และเปิดเสรีการลงทุนภายในปี 2553  

 2.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้

ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย 
การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี 

และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน) 

 2.3  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น ข้อริเริ่มเพ่ือ 

การรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration-IAI) เป็นต้น เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก 

 2.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น  

การจัดทําเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายในด้านการผลิต/จําหน่ายภายในภูมิภาคให้เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  

 อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพ่ือทําให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียว โดยมีความร่วมมือ 

เฉพาะด้าน (Funtional Cooperation) ภายใต้ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน 
ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา 

วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด และการจัดการ

ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน 

 อาเซียนได้ต้ังเป้าการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2558 

โดยมุ่งหวังให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากร

อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 
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 เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนได้จัดทํา

แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 

Blueprint) ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 

 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 

 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 

 4. ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 

 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Narrowing the Development Gap)  
 6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 

 โดยมีกลไกลดําเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขา (Sectoral) ระดับ 

เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Offcials Meeting) ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) คณะมนตรี

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community Council) รวมท้ัง 

การประชุมคณะกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม (Senior officials Comittee for ASEAN Socio-

Cultural Community) 

2.4.5.1  วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน 

   วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทําให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน นอกจากน้ี  

กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental 

Organization) 

2.4.5.2  โครงสร้างและสาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 

   กฏบัตรอาเชียน ประกอบด้วย บทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่ 

   หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน 
   หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน 

   หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก) สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก 

และการรับสมาชิกใหม่ 

   หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 

   หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 

   หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธ์ิ 

   หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ 

   หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท 
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   หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน 

   หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน 

   หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 

   หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก 

   หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย 

   กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็น

ประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ี มีข้อกําหนดใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้าง 
การทํางานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการแก้ไข

ปัญหา เช่น 

   1. กําหนดให้เพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 

2 คร้ัง เพ่ือให้ผู้นํามีโอกาสหารือกันมากข้ึน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองที่จะ

ผลักดันอาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต 

   2. มีการต้ังคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ด้าน 

คือ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

   3. กําหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งต้ังเอกอัคราชฑูตประจําอาเซียนไป

ประจําที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจแนวแน่ของอาเซียนที่จะทํางาน

ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศ

สมาชิก 

4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้

การตัดสินใจรูปแบบอ่ืนๆ ได้ตามท่ีผู้นํากําหนด 
5. เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 

โดยมีข้อกําหนดว่าหากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกต้องหารือกันเพ่ือแก้ปัญหาและกําหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 

2.4.5.3 กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มี

ผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร 

 กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดําเนินการตาม

ความตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
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 1. ให้อํานาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและ 

คําตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท 

 2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ทําให้เกิดข้อพิพาท

ระหว่างรัฐ สมาชิกสามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาทท้ังที่มีอยู่แล้ว และที่จะต้ังขึ้นใหม่ เพ่ือ

แก้ไขข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นโดยสันติวิธี 

 3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้นําอาเซียน

สามารถกําหนดมาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อรัฐ ผู้ละเมิดพันธกรณี 

กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชนได้อย่างไรข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียน
แสดงให้เห็นว่า อาเซียนกําลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง จึงกําหนดให้

การลดความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียน กฎบัตรอาเซียนเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ

องค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากข้ึน ทั้งยังกําหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภา

อาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกกําหนดให้มีการจัดต้ังกลไก

สิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

2.4.5.4 ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย 

กฎบัตรอาเซียน ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของ

ประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ 

ตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากน้ี การปรับปรุงการดําเนินงานและโครงสร้างองค์กรของ

อาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสาหลักของประชาคม

อาเซียนจะเป็นฐานสําคัญที่จะทําให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของ

รัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอํานาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่าง

ประเทศได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะเอ้ือให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
ตัวอย่างเช่น 

-  อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็น

ประชาชนอาเซียนกว่า 550 ล้านคน ประกอบกับ การขยายความร่วมมือเพ่ือเช่ือมโยงโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้า

และการลงทุนให้กับไทย 

  นอกจากน้ี อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของ

ไทย และไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ที่มีที่ ต้ังอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลาง
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ทางการคมนาคมและขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่าง

ประเทศสมาชิกที่สะดวกข้ึน 

- อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคาม 

ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

หมอกควัน ยาเสพติดปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น 

- อาเซียนจะช่วยเพ่ิมอํานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทย

สามารถใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า 

ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบ 
ทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย 

2.4.6 บทบาทของภาคการศึกษากับเสาหลักทั้ง 3 ของประชาคมอาเซียน 

 แม้ว่าการศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

แต่ในความเป็นจริงแล้วการศึกษามิได้เกี่ยวข้องเฉพาะเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และเสาหลักประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนด้วย ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา, สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553, น. 23-24) 

2.4.6.1 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมการเมืองและ 

ความม่ันคงอาเซียน ได้แก่ การสนับสนุนความรู้และความเข้าใจเรื่องกฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตร

อาเซียนศึกษาในโรงเรียน รวมถึงการแปลเป็นภาษาประจําชาติในอาเซียน การเน้นหลักการ

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพในหลักสูตรโรงเรียน การส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลาย

ผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนและการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องที่เข้าถึงได้ และการจัดให้มี

รูปแบบของการแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านต่างๆ ของผู้นําโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น โครงการ 

Southeast Asia School Principals’Forum (SEA-SPF) เป็นต้น 
2.4.6.2 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ได้แก่ การพัฒนากรอบทักษะฝีมือในแต่ละประเทศสมาชิก เพ่ือนําไปสู่การจัดทํากรอบการยอมรับ

คุณสมบัติร่วมของอาเซียน การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนด้วยการพัฒนาบัญชีรายการระดับ

ภูมิภาคของวัสดุสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีในอาเซียน การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

ในอาเซียนด้วยความพยายามที่จะปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาในอาเซียน 

การพัฒนามาตรฐานด้านอาชีพบนขีดความสามารถของอาเซียนสู่ภูมิภาคและนานาชาติและ

ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ

ร่วมสําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
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2.4.6.3 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน ได้แก่ การพัฒนาเน้ือหาร่วมด้านอาเซียนสําหรับโรงเรียน การเสนอให้มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา การเสนอให้ภาษาของ

อาเซียนเป็นวิชาเลือกภาษาต่างชาติในโรงเรียน การส่งเสริมโครงการระดับภูมิภาคที่สร้างความตระหนัก

ในความเป็นอาเซียน (ASEAN Awareness) ในหมู่เยาวชน การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพในชุมชนชนบท การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดให้มีการประชุมวิจัยด้านวิชาการของ

อาเซียนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในภูมิภาค การส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียนด้วยการประมวลไว้ในหลักสูตรโรงเรียนและ 
การมอบรางวัล “โรงเรียนสีเขียวของอาเซียน” และการจัดกิจกรรมการฉลองวันเกิดอาเซียน  

(8 สิงหาคม) ตลอดเดือนสิงหาคม 

ข้อมูลทั้งหมดในเบ้ืองต้นถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียนสําหรับการ

ออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการใช้สอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในด้าน

ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทั้งวัตถุประสงค์ในการรวมตัว จํานวนประเทศที่เข้าร่วมประชาคม

อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ตลอดจนเสาทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียนที่เก่ียวข้องกับภาคการศึกษา 

ซึ่งแต่ละเสามีความเกี่ยวข้องที่แตกต่างกันไปการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้สอดรับก็มีความแตกต่างกันไป 

และจากการศึกษาข้อมูล พบว่า เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมเป็นเสาที่มีความสําคัญกับภาคการศึกษา

เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการวัฒนธรรม สังคม รวมท้ังการศึกษาโดยที่ 

เห็นได้ชัด คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนการทางศึกษา 

 

2.5 บริบทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 

 ในปี 2558 ประเทศกลุ่มอาเซียน จะเข้าสู่การเป็นประชาคมหน่ึงเดียวภายใต้คําขวัญ  
“หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์ หน่ึงประชาคม” ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือ  

ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

จัดต้ัง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” เพ่ือเตรียมพร้อมรับการรวมเป็นประชาคมเดียว เพราะการ “รู้เขา รู้เรา” 

หรือ การเรียนรู้ศึกษาทั้ง 3 ด้านหลักข้างต้นของประเทศในประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญ

เพ่ือการปรับตัว และประเมินโอกาส อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีย่ิงขึ้น 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่า 

ในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นับว่า มีบทบาทสําคัญที่สามารถตอบโจทย์ในการเป็นคลังความรู้ และเป็นส่วนสําคัญในการผลักดัน
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ทั้งคนธรรมศาสตร์และประชาชนในสังคมไทยให้พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

อย่างเข้มแข็งต่อไป (กรมประชาสัมพันธ์, สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2555, น. 3) 

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เป็นหน่ึงใน 4 ศูนย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เห็นได้จากการจัดต้ัง 

ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Center for ASEAN Studies Thammasat University)  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมท้ังเป็นเครือข่าย

และคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยต้ังอยู่อาคารโดมบริหาร ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต และได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ซึ่งกิจกรรมของศูนย์ จะประกอบด้วย

รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) การจัดฝึกอบรม (Training) โดยเฉพาะในเร่ืองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน มีการฝึกอบรมหลายรูปแบบทั้งแบบ In-house Training แบบ Public Training สําหรับ

เน้ือหาในการอบรมน้ันจะเหมาะกับทุกกลุ่ม ทั้งบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

2) การเป็นคลังสมอง (Think Tank) อีกพันธกิจหน่ึงของศูนย์อาเซียนศึกษาท่ีสําคัญมาก

คือ การเป็นคลังสมอง หรือเป็น Think Tank ทางด้านอาเซียนของประเทศและของภูมิภาค  

โดยกิจกรรมคลังสมองของศูนย์ฯ มีหลายรูปแบบ อาทิ การจัด TU-ASEAN Forum อภิปราย สัมมนา 

เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน การจัดประชุมในรูปแบบระดมสมอง การจัดประชุมนานาชาติ (International 

Conference) เป็นต้น  

3) งานวิจัย (Research) ศูนย์อาเซียนศึกษาจะทําวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ประสาน

กับหน่วยงานให้ทุนวิจัย ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และศูนย์อาเซียนศึกษาจะมี

บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดทําแผนเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน โครงการที่ศูนย์ฯ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่ การจัดทําแผนให้กับ ก.พ. 

ซึ่งเป็นแผนเตรียมข้าราชการสําหรับประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดทํา 

Roadmap และตัวช้ีวัดการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ ก.พ.ร. ด้วย  

4) การเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Information and Learning Center) 

ผลจากการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการตีพิมพ์ออกเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ และ

ข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนทุกครั้งจะนําไปลงในเว็บไซต์ www.castu.org ซึ่งเป็นเว็บไชต์ของศูนย์อาเซียน

ศึกษา โดยในเว็บไซด์ดังกล่าว จะมีข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน ประเทศสมาชิก ประชาคมการเมือง

และความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
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อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยบทความเหล่าน้ีจะมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ํากับหน่วยงานอ่ืน 

ที่สําคัญภายในเว็บไซต์จะมีไฟล์ผลงานวิจัย รวมท้ังรายงานการศึกษาต่างๆ ที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้

ดําเนินการไปแล้ว และในส่วนของคลังสมองในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลเก่ียวกับการประชุมต่างๆ รวมท้ัง

เอกสารประกอบการประชุม ที่สามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วยโดยจะเปิดให้หน่วยงานและประชาชน

เข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวาง  

5) การสร้างเครือข่ายหรือ (Networking) พันธกิจอีกประการของศูนย์ฯ คือ การสร้าง

เครือข่าย โดยจะมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนด้วย 

ทั้งน้ี ศูนย์อาเซียนศึกษากําลังติดต่อกับสถาบันวิจัยและคลังสมอง หรือ Think Tank ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยต้ังเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า ASEAN Think Tank Network 

(ATTN) คือ จะเป็นเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาของทั้ง 10 ประเทศ โดยจะเริ่มดําเนินการในต้นปี 

2557 ซึ่งศูนย์อาเซียนศึกษาจะจัดการประชุมนานาชาติ (International Conference) โดยจะเชิญ

นักวิชาการจากท้ัง 9 ประเทศ มาประชุม และร่วมเปิดตัวเครือข่ายดังกล่าว สําหรับเป้าหมายระยะยาวน้ัน 

ทางศูนย์อาเซียนศึกษาจะสร้าง เครือข่ายในระดับโลก (Global Network) ด้วย โดยจะติดต่อกับ

ประเทศต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐฯ ยุโรป และจะมีความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับคลังสมอง 

หรือ Think Tank กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก (กรมประชาสัมพันธ์, สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, 

2555, น. 2-3) 

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ที่ได้มีการจัดต้ังศูนย์กลางการเรียนรู้

แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้าน ASEAN และเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่มีความพร้อมของจังหวัดลําปาง 

โดยใช้ช่ือว่า “ASEAN+1Cultural Study Center” ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปาง และมูลนิธิอากอนชู (ประเทศญี่ปุ่น) ที่ได้สมทบทุนสนับสนุนในการจัดต้ังในระยะแรก  

เป็นจํานวนเงิน 960,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปาง ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  
พหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

และสร้างความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ ASEAN+1Cultural Study 

Center จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้าน ASEAN และเก่ียวกับประเทศ

ญี่ปุ่นที่มีความพร้อมของจังหวัดลําปาง จากส่ือข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

10 ประเทศ และประเทศญี่ปุ่นอีก 1 ประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน ASEAN และ

ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือด้วย โดยต้ังอยู่ช้ัน 2 อาคารเรียนรวม  

5 ช้ัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง และเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

(กรมประชาสัมพันธ์, สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2555, น. 10) 
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 2.6 แนวทางความพร้อมของนักศึกษา 

 

2.6.1 แนวทางความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แนวทางในการเตรียมความพร้อมของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียนมีความจําเป็นมาก

ต่อการเรียนรู้และศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของการเป็นส่วนหน่ึงของ

ประชาคมอาเซียน ดังที่กล่าวต่อไปน้ี 

2.6.1.1 ความพร้อม ทักษะ ของนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องในบริบท AEC 

 นักศึกษาหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ที่ จะต้องเรียนรู้  ปรับตัว และเตรียมการ 
(Adaptability and Preparation) ในเรื่องต่อไปน้ี   

 1) ทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านใน

อาเซียนภาษาจีนภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน แต่ทิศทางในอนาคตภาษาจีนจะมี

ความสําคัญสูง จึงควรให้ความสนใจในการศึกษาภาษาจีนเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี ควรสร้างโอกาส 

การเรียนรู้ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสให้ตนเองสามารถทํางานในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ได้ด้วย 

 2) เรียนรู้ข้อมูลประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ต่างกัน และสามารถพัฒนาความสามารถใน 

การดําเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เคารพความหลากหลาย 

ทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม 

 3) ติดตามข่าวสารเก่ียวกับ AEC และเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ 

ของอาเซียนเพ่ือทราบทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพการจ้างงานและสภาพการทํางาน 

 4) พัฒนาทักษะของแรงงานมีฝีมือให้มีมาตรฐานและมีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทางานที่เป็นสากลและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมเพ่ือ 

เพ่ิมโอกาสให้ตนเองในการทางานในประเทศอ่ืน และเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ๆ  

ที่เป็นสากล เพราะในอนาคตจะมีการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน 

เพ่ิมสูงขึ้น 

 5) พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถใช้

เทคโนโลยีในสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ

ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องทํางานอยู่ใน Cluster or 

Network Organisation 
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 6) ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้การเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 

อย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลารู้จักที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมในตนเองทําให้ตนเป็น

คนมีศักยภาพรอบด้าน แนวคิดที่ควรจะเร่งเสริมสร้าง คือ ทําให้ตนเองสามารถทํางานได้ทั่วอาเซียน 

ทั้งทางการเรียนรู้ การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การมีวินัยในตนเอง การมีภาวะผู้นํา ฯลฯ 

เพราะคู่แข่งในอนาคตมิใช่คนไทยด้วยกันเท่าน้ัน แต่รวมถึงการแข่งขันกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม 

ที่จะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

 7) สร้างความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนควรพัฒนาตนเองให้

แน่ใจได้ว่ามีความสามารถในการทํางานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสามารถที่จะทํางานกับผู้คน 
ต่างวัฒนธรรมได้ 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้นําแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมมา

แบ่งเป็นองค์ประกอบในการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ และ 3) ด้านทัศนคติ 

(1) ด้านความรู้ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนิสิตในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในด้าน

ความรู้น้ัน ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ข้อมูลประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ต่างกัน และสามารถพัฒนาความสามารถใน 

การดําเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เคารพความหลากหลายทาง

เช้ือชาติและวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเก่ียวกับ AEC และความรู้ในเรื่องของ

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของอาเซียนเพ่ือทราบทิศทาง

และนโยบายเก่ียวกับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงานและสภาพ 

การทํางาน โดยข้อมูลดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ กงเติม (2555) ซึ่งได้ทําการวิจัย

เรื่อง การศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ราชภัฎ

เพชรบูรณ์ ในทางด้านความรู้ ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของประชาคม
อาเซียน ความเป็นมาของอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังอาเซียนแนวโน้มของอาเซียนในอนาคต 

กฎบัตรอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญของประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจอาเซียน การเมืองใน

กลุ่มประเทศอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

และยังได้สอดคล้องกับแผนของอาเซียน การพัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสําเร็จจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมาย ได้แก่ คุณลักษณะของ

เด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และ 

เจตคติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมและประชาพิจารณ์ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและดําเนินการก้าวสู่ประชาคม
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อาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เช่น 

สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 

ทั้งน้ีได้กําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ดังต่อไปน้ี (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 

1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม 

2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

 2.1 จุดกําเนิดอาเซียน 
 2.2 กฎบัตรอาเซียน 

 2.3 ประชาคมอาเซียน 

 2.4 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน  

และยังสอดคล้องกับแผนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา “5W” 

ที่ สกอ. เตรียมพร้อมผลิตนิสิตไทยในศตวรรษที่ 21 “OHEC Newsletter” เรื่อง นโยบายการพัฒนานิสิต

อุดมคติไทย พ.ศ. 2554-2558 ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของนักศึกษาอุดมคติไทยที่พึงประสงค์  

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือการประชุมในเวที

ระดับชาตินานาชาติ หรือการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายการพัฒนานักศึกษาอุดมคติไทย พบว่า 

ความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักศึกษายุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล 

การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากน้ียังจําเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพ่ือการดํารงชีวิต ดังน้ัน 

องค์ประกอบคุณลักษณะของนิสิตยุคใหม่ที่สําคัญ ควรประกอบด้วย ด้านความรู้ ดังต่อไปน้ี  
(กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, น. 4)  

1. การเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถ

เช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. ความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม มีนิสัยใฝ่รู้ 

3. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม 

4. มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ตน

ศึกษา 

สามารถกล่าวสรุปได้ว่า นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับวัตถุประสงค์ใน 

การก่อต้ัง คําขวัญของอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและแนวโน้มของอาเซียนในอนาคต เศรษฐกิจอาเซียน 

การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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(2) ด้านทักษะ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนใน

ด้านทักษะน้ัน ประกอบไปด้วย ทักษะและความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

ในอาเซียน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จะเป็นภาษากลางของอาเซียน แต่ทิศทางในอนาคตภาษาจีนจะมี

ความสําคัญสูง จึงควรให้ความสนใจในการศึกษาภาษาจีนเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี ควรสร้างโอกาส

การเรียนรู้ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสให้ตนเองสามารถทํางานในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ได้ด้วยพัฒนาทักษะของแรงงานมีฝีมือให้มีมาตรฐานและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

มาตรฐานการทํางานที่เป็นสากลและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ตนเองใน 
การทํางานในประเทศอ่ืน และเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เป็นสากล เพราะ 

ในอนาคตจะมีการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น พัฒนา

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีในสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ 

ในด้านทักษะและกระบวนการในการเตรียมพร้อมของนักศึกษาในการเข้า

ร่วมประชาคมอาเซียน มีดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2554) 

1. มีคุณลักษณะความเป็นนักคิด มีกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ  

มีมุมมองเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ มีการตีค่าและการใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ 

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (Creative Thinking and Problem Solving) 

2. มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & Career Skills) ที่

สามารถดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสโฆษณาชวนเช่ือ สามารถใช้วิจารณญาณต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ได้ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

3. มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovative Skills) 
4. มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ 

การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ (Information, Communication, Media, and Technology Skills) 

5. การสื่อสาร การสืบหาข้อมูล และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ  (Communication, 

Information and Literacy) 

6. การบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ 

7. สามารถทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ ทํางานกับคนที่ต่างความคิดหรือ 

ต่างวัฒนธรรมได้ มีทักษะในการจัดการความขัดแย้ง และมีทักษะการทํางานเป็นทีม สร้างความร่วมมือ

ระหว่างการทํางานได้ 
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มีทักษะการเป็นผู้นํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและ

ยังได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมใจ กงเติม (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทักษะที่อาเซียน 

มุ่งพัฒนา มีด้วยกัน 5 ทักษะ คือ 

1. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ในที่น้ีหมายถึง การส่ือสาร 

กับชาวต่างชาติซึ่งจะต้องใช้ในกรอบด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ด้านการศึกษา ก็คือ ภาษาอังกฤษ ผู้เขียนเป็นครู มีข้อเสนอแนะว่า ความเริ่มที่การบริหารจัดการ 

ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเสียใหม่ เน้นไปที่การสอนของครู โดยให้เน้นไปที่การปฏิบัติการ 
ทางภาษาให้เข้มข้น คือ ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ และโต้ตอบทางภาษากับครูไทย กับครูต่างชาติหรือ 

นิสิตด้วยกัน เมื่อนิสิตกล้าที่จะพูดสื่อสารแล้ว ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษน่าจะลดลง ถ้าพูดภาษา 

เพ่ือนบ้านย่ิงน่าห่วง อย่าลืมว่าประชากรของอาเซียนรวมแล้ว ประมาณ 601 ล้านคน พูดภาษามลายู

ราวๆ 300 ล้านคน ครึ่งหน่ึงของประชากร แต่น้อยนักในมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนภาษามลายู  

สาเหตุหลักๆ น่าจะอยู่ที่คนไทยมีอคติ นอกจากน้ี ยังมีภาษาเขมร พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ ซึ่งส่วน 

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาควรให้ความสําคัญอย่างเต็มที่ 

2. ทักษะทางการคิด (Thinking Skill) การส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือให้

นิสิตน้ัน มีความกล้าคิดกล้าทําในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน การนําทักษะไปใช้ในชีวิตจริง  

กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

3. ทักษะการมีส่วนร่วม (Paticipation Skill) มีการร่วมคิดร่วมทํา  

ร่วมภูมิใจ คนไทยสังคมไทยมักมีปัญหามาโดยตลอด ครูจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพราะเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ เรียกการเรียนรู้แบบน้ีว่า การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรียนรู้โดยการร่วมมือกัน 

4. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) ทักษะในการแก้ปัญหา 

ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปัญหาเกิดได้หลายรูปแบบ ปัญหาในครอบครัว 
ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม ซึ่งถือว่าเป็นตัวกําหนดให้ชีวิตของบุคคลหน่ึงคนเปลี่ยนทิศทางได้ และ 

ยังสามารถแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ปัญหาระยะสั้น ต้องแก้ไขด้วยปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถพิเศษ 

ความถูกต้องแม่นยํา ปัญหาระยะยาว ต้องอาศัยหลักการในการแก้ไขปัญหา 

5. ทักษะจิตสาธารณะ (Public Mind Skill) การปลูกฝังทักษะจิตสาธารณะ 

คือ การท่ีครูได้นําแนวทางการประเมินผู้เรียนไปใช้ คือ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

ไม่น่ิงดูดาย ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน พร้อมเคารพ 

สิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน เป็นผู้เข้าใจผู้อ่ืนไม่ดูถูก เป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังผู้อื่นและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

อย่างเสมอ เป็นผู้ที่คาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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นอกจากน้ียังมีแผนบูรณาการในการเรียนการสอนควบคู่ไปกับวิชาหลัก 
ที่สําคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ดังน้ี (สมใจ กงเติม, 2555, น. 38) 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ได้แก่ 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และ 
การนํานวัตกรรมไปใช้ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย การมีเหตุผล การคิด 
อย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกัน 

2. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสารสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media 
and Technology Skills) ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมูลข่าวสารสื่อและไอซีที ICT 
Information Communications and Technology) 

3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะ
การยืดหยุ่นและการปรับตัวได้ ริเร่ิมและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้าม
วัฒนธรรมมีความรับผิดชอบ และมีความสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ ตลอดจนมีความเป็นผู้นําและ
รับผิดชอบต่อสังคม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังได้สอดคล้องกับแผนของอาเซียน การพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสําเร็จจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมาย ได้แก่ คุณลักษณะของ
เด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และ 
เจตคติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมและประชาพิจารณ์ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและดําเนินการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
ในด้านทักษะดังต่อไปนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 

1. ทักษะพ้ืนฐาน 
1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ

เพ่ือนบ้านอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) 
1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
1.4 มีความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

2. ทักษะพลเมือง ความรับผิดชอบทางสังคม 
2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.2 มีภาวะผู้นํา 
2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
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3. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 

3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เทา่เทียมกัน 

3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง 

3.4 มีความสามารถในการจัดการ ควบคุมตนเอง 

สามารถกล่าวสรุปได้ว่า นักศึกษาต้องมีทักษะการสื่อสารอย่างน้อย  

2 ภาษา และสามารถสื่อสารภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านได้อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา มีทักษะ 

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี มีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกันและกับผู้อ่ืน มีความเป็นภาวะผู้นํา มีทักษะในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทักษะในการจัดการตนเอง ทักษะในการปรับตัว 

ให้เข้ากับหลักสากลอาเซียน ดําเนินชีวิตได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถปฏิบัติตามกฎ 

กติกาได้เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(3) ด้านทัศนคติ 

ดังคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนิสิตในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนใน

ด้านเจตคติน้ัน ประกอบไปด้วย ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้การเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย 

อย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลารู้จักที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมในตนเองทําให้ 

ตนเป็นคนมีศักยภาพรอบด้าน แนวคิดที่ควรจะเร่งเสริมสร้าง คือ ทําให้ตนเองสามารถทํางานได้ 

ทั่วอาเซียน ทั้งทางการเรียนรู้การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การมีวินัยในตนเอง การมีภาวะผู้นํา 

ฯลฯ เพราะคู่แข่งในอนาคตมิใช่คนไทยด้วยกันเท่าน้ัน แต่รวมถึงการแข่งขันกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม 

ที่จะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สร้างความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ควรพัฒนาตนเองให้แน่ใจ 

ได้ว่ามีความสามารถในการทํางานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสามารถที่จะทํางานกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแผนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการเตรียมความพร้อมด้านเจตคติหรือ
บุคลิกอุปนิสัยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน คือ 

1. คุณลักษณะด้านความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดีของภูมิภาคและของโลก มีค่านิยม 

ที่ถูกต้องทั้งด้านสังคมและมนุษยธรรม 

2. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross-cultural Understanding) 

เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน มีความเข้าใจคนอ่ืนเข้าใจสังคม ชุมชน วัฒนธรรมอ่ืนได้  

เห็นคุณค่าในความแตกต่าง มีความเคารพในความแตกต่างและความหลากหลาย 



54 

 

 

3. เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานของจิตใจ เช่น  

การมีจิตอาสาการมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

สมใจ กงเติม (2555) ด้านเจตคตินิสิต ควรมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 

มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน ตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันในฐานะ

พลเมืองอาเซียน การเตรียมความพร้อมของภาคราชการ วิสัยทัศน์ คือ ระบบราชการไทยมีความเป็นสากล 

ในการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นมืออาชีพและยังสอดคล้องกับแผน

ของอาเซียน การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสําเร็จจําเป็นต้อง
กําหนดเป้าหมาย ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชัดเจน  

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการจัดประชุม 

โต๊ะกลมและประชาพิจารณ์ บุคลากรที่เก่ียวข้องโดยตรง ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเตรียมการและ

ดําเนินการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนในการร่วมกําหนดคุณลักษณะ

เด็กไทยในประชาคมอาเซียน โดยได้กําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนด้านเจตคติ 

ดังต่อไปนี้ 

1. มีความภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นอาเซียน 

2. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 

3. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 

4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี สันติธรรม 

5. ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 

6. ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ยอมรับความแตกต่าง

หลากหลาย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน ตระหนักและรับผิดชอบ

ร่วมกันในฐานะพลเมืองอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบ

ต่อประชาคมอาเซียนมีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลัก 

ธรรมาภิบาล สันติวิธี สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา และดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่มี

ประสิทธิภาพ 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

 

การศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” ผู้ศึกษาได้รวบรวมงานวิจัยหัวข้อหลัก 

ที่เก่ียวข้องไว้เป็นประเด็นดังน้ี 

 

2.7.1 ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบว่า มีนักวิชาการหรือนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองน้ี เช่น พรทิวา 

คงคุณ, ชิดชนก ทองไทย, อุษณีย์ พรหมศรียา และ นงนภัส ช่ืนพัฒนพงศ์ โดยมีการสรุปได้ดังน้ี 

 งานวิจัยของ พรทิวา คงคุณ (2556) พบว่า มีนักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติ 

ในระดับที่ ดีโดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศอาเซียน การยอมรับ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทยและประชาคมอาเซียน รวมถึงการเห็น

โอกาสในการประกอบอาชีพ แต่ก็มีกลุ่มนักศึกษาที่มีทัศนคติในระดับพอใช้มองว่าการรวมตัวของ

ประชาคมอาเซียนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของตนเองเพราะมองว่าการรวมตัวกับประเทศ

ที่ด้อยกว่าประเทศไทย ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ ได้ สรุปได้ว่า ผลจากงานวิจัย

ดังกล่าว มองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การเปล่ียนแปลง 

ทางภาษา วัฒนธรรม แต่ยังไม่ได้ลงมองไปถึงวัตถุประสงค์หลักของอาเซียน เช่น การทําข้อตกลง 

ความร่วมมือทางการค้า ลงทุน เป็นต้น ซึ่งมองแตกต่างจากการศึกษาของ ชิดชนก ทองไทย (2556) 

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

ที่พบว่า ทัศนคติในการทํางาน ประกอบด้วย ความเช่ือเก่ียวกับงานในประชาคมอาเซียน ความรู้สึก 

ที่มีต่อประชาคมอาเซียน และความต้ังใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์กับความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโทโดยรวม ในระดับปานกลางและไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งทั้งการศึกษาทั้งสองมีการศึกษาในระดับทั้งทัศนคติเบ้ืองต้นและในเชิงลึก  

 ส่วนงานวิจัยของ อุษณีย์ พรหมศรียา (2555) ได้สํารวจทัศนะคติที่มีต่อการให้

ความรู้ของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยระดับมาก

ในการท่ีผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน และรองลงมา คือ

สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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และอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า  

จากการสํารวจ พบว่า สถานศึกษายังให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะข้อมูล

พ้ืนฐานของอาเซียนและการผลักดันในส่วนของการเรียนการสอน รวมไปถึงงานวิจัยของ นงนภัส 

ช่ืนพัฒนพงศ์ (2555) ที่มีการสํารวจในเรื่องทัศนคติต่อความคาดหวังของนักศึกษาจากการเปิด

อาเซียน โดยผู้ศึกษาแบ่งออกเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประโยชน์ต่อประเทศ โดยผลการศึกษา

พบว่า ความคาดหวังจากการเปิดเสรีอาเซียนที่มีประโยชน์ต่อตนเอง คือ การพัฒนาด้านภาษาและ

การติดต่อสื่อสาร การได้รับความรู้และมีประสิทธิภาพในอาชีพของตนเอง รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและ

มีรายได้ ส่วนความคาดหวังต่อประเทศไทย คือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก
มากขึ้น รวมถึงการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติและระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะ 

เห็นได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แม้ว่าส่วนหน่ึงจะมีทัศนคติในเชิงลบบ้าง 

ถือเป็นเร่ืองปกติของแต่ละบุคคล ซึ่งประเภทของทัศนคติมีจํานวน 3 ประเภท คือ ทัศนคติเชิงบวก 

ทัศนคติเชิงลบและการไม่แสดงออกใดๆ ต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ดังน้ันจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า  

เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราก็จะมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดีตามไปด้วย 

2.7.2 ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษา 

ความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนในหลากหลายประเด็น อาทิเช่น ความพร้อมของนักศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักวิจัย ที่ได้ศึกษาในประเด็นเบ้ืองต้น ดังต่อไปนี้ 

 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ของ สมใจ กงเติม (2555) และการเตรียมความพร้อมของ

นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง ) ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  

ปีพุทธศักราช 2558 ของ พระปุริปุญญวิทย์ ธมมโชโต (2556) พบว่า ทั้งสองท่านได้แบ่งความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนออกเป็น 3 ด้านเหมือนกัน ได้แก่ (1) ความพร้อมด้านความรู้ (2) ความพร้อม

ด้านทักษะกระบวนการ และ (3) ความพร้อมด้านเจตคติ โดยผลจากการศึกษา พบว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความพร้อมในความรู้และด้านทักษะกระบวนการอยู่ในระดับ 

ปานกลาง สําหรับความพร้อมด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความแตกต่างของนักศึกษา

แต่ละคณะ พบว่า มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า นักศึกษาต่างคณะกันมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านทักษะและ

กระบวนการ ด้านเจตคติ ที่แตกต่างกันโดยให้เหตุผลว่าแต่ละคณะอาจมีจุดเน้นของการเรียนการสอน

และนโยบายในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน และพบว่า การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมของ
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นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง ) ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  

ปีพุทธศักราช 2558 อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งแต่ละจากการสอบถามในแต่ละด้าน พบว่า  

ในด้านความรู้ นิสิตรู้และเข้าใจในเรื่องระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนข้อตกลงการค้า

ระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงมีความรู้ในเรื่องของความเป็นมาของ

อาเซียน แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และขาด 

ความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการเปิดประชาคมอาเซียน ส่วนในเรื่อง

ของด้านทักษะและกระบวนการ พบว่า นิสิตมีความสามารถในการจัดการตนเอง และเห็นคุณค่าใน

ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน แต่นิสิตส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและการประยุกต์ใช้กับการศึกษา และด้านสุดท้ายด้านเจตคติ พบว่า 

นิสิตพอใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนิสิตให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความมั่งคงและ

ความสงบสุขในประชาคมอาเซียน แต่นิสิตยังขาดจิตสํานึกร่วมสร้างความเข้มแข็งประเทศในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และขาดความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง

บัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี” ของ  

นฤมล สุมรรคา (2554) ที่ได้แบ่งความพร้อมออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา 

ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อความพร้อมทุกด้าน ได้แก่  

ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสบการณ์ทํางานบัญชี 

มีผลต่อความพร้อมด้านภาษาและด้านกฎหมาย ระดับความรู้ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของบุคลากรทางบัญชีในสถานประกอบการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพร้อมของบุคลากร

ทางบัญชีเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งคล้ายกับการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” ของ ตระกูล จิตวัฒนากร และ วิโรชน์ หมื่นเทพ (2556) โดยได้กําหนด 

ความพร้อมไว้จํานวน 7 ด้าน อันได้แก่ 1. ด้านภาษา 2. ด้านการเรียนรู้ของตนเอง 3. ด้านการเรียนรู้

อาเซียน 4. ด้านทักษะวิชาชีพ 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และ  

7. ด้านการติดตามข่าวสารอาเซียน พบว่า การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการเรียนรู้ของ

ตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ในส่วนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการติดตามข่าวสารอาเซียน ด้านการเรียนรู้อาเซียน ด้านทักษะวิชาชีพ และ 

ด้านภาษาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตามช้ันปี ระดับผลการเรียน พบว่า การเตรียม 

ความพร้อมของนักศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละช้ันปี แตกต่างกันในแต่ละระดับผลการเรียนและ
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แตกต่างกันในกลุ่มสาขาวิชา โดยผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ

ด้านต่างๆ ของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านภาษาและควร

คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างช้ันปี ระดับผลการเรียนและกลุ่มสามาวิชาสําหรับการพัฒนานักศึกษา

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ กานดาวรรณ แก้วผาบ (2555) โดยได้แบ่งความพร้อม

ออกเป็น 17 ด้าน ได้แก่ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ค่าครองชีพของแต่ละประเทศ 3. สิทธิมนุษยชน

ของแต่ละประเทศ 4. การติดต่อสื่อสารทางสื่อต่างๆ 5. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE 7 6. การคมนาคม 7. ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 
8. ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 9. เช้ือชาติและศาสนาของแต่ละประเทศ 10. ความพร้อมของ

ประเทศไทย 11. การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 12. ความรู้อ่ืนๆ เกี่ยวกับประเทศ

ประชาคม 13. เศรษฐกิจอาเซียน 14. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 15. ความพร้อม

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 16. ภาวะการจ้างงาน และ 17. ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ พบว่า 

นักศึกษาที่เรียนด้านวิชาชีพบัญชีที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมมากที่สุด และในด้านของการเตรียมความพร้อม นักศึกษาคิดว่า 

ภาษาอังกฤษน้ันเป็นสิ่งที่นักศึกษามีความพร้อมน้อยที่สุด 

 นอกจากน้ี ยังพบว่า การศึกษาเร่ืองความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ของ พรทิวา  
คงคุณ (2555) นักศึกษามีความพร้อมในระดับพอใช้ แม้ว่าคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความสําคัญต่อ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ฟิลิปปินส์ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ การจัดสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชุมนุมภาษาอังกฤษ แต่พบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมด ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ความพร้อมด้านข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง นอกจากการมีทักษะ การมีทัศคติที่ดี และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะมีผลต่อ 
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกสิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ได้คือการรับรู้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ 
ความพร้อมเช่นกัน จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมใน 
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า การรับรู้ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลสื่อบุคคล และแหล่งข้อมูลสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
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ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการรับรู้ของนักศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวมในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 

 โดยสอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง “การเตรียมตัวด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ของ ปาจารีย์  
รุจิแสวง (2555) ซึ่งพบว่า การเข้าเตรียมตัวด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง โดยสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมตัวมากที่สุด คือ การเข้ารับฟัง
การวิเคราะห์ทิศทางการศึกษาจากบุคลากรที่มีความรู้ของประเทศไทยเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
รองลงมา คือ มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในทางตรงกันข้ามการเรียนภาษาอ่ืนๆ
ของประเทศท่ีเข้าร่วมประชาคมอาเซียน พบว่า นักศึกษามีการเตรียมตัวน้อยที่สุด นอกจากน้ี ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเตรียมตัวด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจําแนกตามปัจจัยด้านทัศนคติ
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมตัวด้านการศึกษามากที่สุด คือ สามารถนําความรู้ที่
เตรียมตัวด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ิมช่องทางและเพิ่มโอกาสในการทํางาน 
รองลงมา คือ ช่วยให้มีการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ทางการศึกษามากขึ้นเก่ียวกับการศึกษาต่อ 
สําหรับปัจจัยด้านสังคม พบว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ คณะมีการให้ข้อมูลด้านประชาคม
อาเซียนมาก รองลงมา คือ สื่อสาธารณะเสนอข่าวสารมากข้ึน 

 ดังน้ันสามารถกล่าวสรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน ประกอบด้วย ด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของประชาคมอาเซียน 
2. ด้านทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ด้านการติดต่อสื่อสาร 

ด้านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  
ซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้นักศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
จากข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น

ทัศนคติหรือความพร้อมของนักศึกษาย่อมมีผลต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางใด 

ก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยที่แม้ว่าสถาบันการศึกษาหรือนโยบายต่างๆ ที่ได้จัดทํากิจกรรม

ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์น้ัน ถือเป็นเพียงส่วนหน่ึงที่จะเป็น 

สิ่งกระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาได้รับโอกาสหรือประสบการณ์ทางการศึกษา เช่น โครงการ

ศึกษาแลกเปลี่ยน แต่ท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาถือเป็นอีกหน่ึงกุญแจสําคัญสําหรับการเติบโตของแรงงาน

ในอนาคตและถือเป็นฟันเฟืองของล้อที่จะทําให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป 
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2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

การทบทวนทฤษฎี แนวคิด และการทบวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาสามารถ

นํามาประมวลเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบคุคล 

- เพศ 

- ช้ันปี 

- คณะ 

ความพร้อม 

- ด้านความรู้ 
- ด้านทัศนคติ 
- ด้านทักษะ/ปฏิบัติ 
  

ทัศนคติของนกัศึกษาต่อบทบาทของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียน 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนด 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลไว้ดังน้ี 

1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนข้อมูลต่างๆ ทั้งบริบทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประชาคมอาเซียน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ เอกสาร

เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) วิธีการศึกษาดังนี้ 

 2.1 การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ศึกษากําหนดแล้วนํามา

วิเคราะห์ทางสถิติ 

 2.2 การศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

3.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง 

 

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 
จํานวน 4 คณะ อันประกอบด้วย 

 นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 วิทยาลัยสหวิทยาการ  จํานวน 493  คน 

 นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จํานวน 400 คน 

 นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 คณะนิติศาสตร์  จํานวน 718  คน 

 นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 คณะศิลปกรรมศาสตร์  จํานวน 110  คน 

 รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,721 คน 

 (ข้อมูลสอบถามจากสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ช้ันปีที่ 1-4  

ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
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3.1.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย 

การใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ จากนักศึกษา 4 คณะ จํานวน 1,648 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 323 คน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2555)  

n   =   N  

   1+Ne2 

n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

N  = ขนาดของประชากร 

e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
n  =   1,684 

    1+1684X0.052 

= 323.2245 

จากการคํานวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 323 คน เน่ืองจากต้องการให้ได้ 

กลุ่มอย่างที่ครอบคลุม จํานวนคณะผู้ศึกษาจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  

โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม Cluster เป็นนักศึกษาคณะจํานวน 4 คณะ คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยนําจํานวนของนักศึกษาแต่ละคณะ

มาเฉลี่ยแบบใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังน้ี 

 n  = N x 323 

    1,684 

 โดยที่ n คือ จํานวนชุดของแบบสอบถาม 

   N คือ จํานวนนักศึกษาแต่ละคณะ 

 เมื่อนําจํานวนของนักศึกษาแต่ละช้ันปีมาทําการเทียบบัญญัติไตรยางค์ตามสูตร

แล้วได้ผลดังน้ี 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จํานวนนักศึกษา 430 คน สุ่มแบบสอบถาม จํานวน 

83 ชุด 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวนนักศึกษา 467 คน สุ่มแบบสอบถาม จํานวน 90 ชุด 

 ศิลปกรรมศาสตร์ จํานวนนักศึกษา 100 คน สุ่มแบบสอบถาม จํานวน 20 ชุด 

 คณะนิติศาสตร์ จํานวนนักศึกษา 678 คน สุ่มแบบสอบถาม จํานวน 130 ชุด 

 รวมสุ่มแบบสอบถาม ทั้งหมด 323 ชุด  

 ผู้ศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจะใช้รูปแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

แบบบังเอิญ (Eccidental Sampling) 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยประเด็นคําถามสร้างขึ้นจากการประมวลแนวคิดและ 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย คําถามปลายปิด และ

ปลายเปิด โดยแบ่งคําถามออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี คณะ จะใช้แบบสอบถาม

ในการสํารวจข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม จะเป็นคําถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลและเลือกตัวเลือกที่ตรงกับตนเอง  

ส่วนที่ 2 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ 

ส่วนที่ 3 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ โดยลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตราวัดลิเคิร์ท สเกล 

(Likert’s Rating Scale) ประกอบด้วย ตัวเลือก 5 ระดับ ตามความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี

เกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

   ระดับความพร้อมมากที่สุด 5 คะแนน 

   ระดับความพร้อมมาก 4 คะแนน 

   ระดับความพร้อมกลาง 3 คะแนน 

   ระดับความพร้อมน้อย 2 คะแนน 

   ระดับความพร้อมน้อยที่สุด 1 คะแนน 

ส่วนที่ 4 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ โดยลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตราวัดลิเคิร์ท สเกล 
(Likert’s Rating Scale) ประกอบด้วย ตัวเลือก 5 ระดับ ตามความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี

เกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

   ระดับความพร้อมมากที่สุด 5 คะแนน 

   ระดับความพร้อมมาก 4 คะแนน 

   ระดับความพร้อมกลาง 3 คะแนน 

   ระดับความพร้อมน้อย 2 คะแนน 

   ระดับความพร้อมน้อยที่สุด 1 คะแนน 
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ส่วนที่ 5 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับ

แนวคิดประชาคมอาเซียน โดยลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตราวัดลิเคิร์ท สเกล 

(Likert’s Rating Scale) ประกอบด้วย ตัวเลือก 5 ระดับ ตามความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี

เกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 

ระดับความพร้อมมากที่สุด 5 คะแนน 

ระดับความพร้อมมาก 4 คะแนน 

ระดับความพร้อมกลาง 3 คะแนน 

ระดับความพร้อมน้อย 2 คะแนน 
ระดับความพร้อมน้อยที่สุด 1 คะแนน 

ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนโดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-End 

Question) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 

3.3 การทดสอบแบบสอบถาม 

 

เมื่อดําเนินการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษามีวิธีการทดสอบ

แบบสอบถาม ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสารรายงานวิจัยที่เก่ียวข้องและสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 

ที่กําหนดไว้ 

2. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียด

ของข้อคําถามความครอบคลุมของเน้ือหา ความเที่ยงตรงของเน้ือหาและความถูกต้องในสํานวนภาษา 

หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว จึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Pre-test) กับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฎลําปาง จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  

โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Reliability Coefficients Alpha) ได้ค่าเฉลี่ยของ 

ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.969 

4. หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค มีค่าอํานาจ

จําแนกอยู่ระหว่าง 0.495-0.959 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ ฟิลด์ (Field, 2005) ที่ระบุค่าอํานาจ

จําแนกควรมีค่า 0.3 ขึ้นไป แสดงว่า มาตรวัดมีความน่าเช่ือถือสามารถวัดตัวแปรได้อย่างดี แล้วนํา

แบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

1. การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลทํ าโดยส่ งแบบสอบถามด้ วยตนเอง ให้ นั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง และขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม โดยดําเนินการเก็บ

ข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2558 

2. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

เพ่ือนําไปใช้ในการประมวลผลการศึกษา 

3. นําแบบสอบถามที่ ไ ด้จากการเก็บรวบรวมทั้ งหมดมาใช้ในการประมวลผล 
ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยสังคมศาสตร์ เพ่ือนําไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ  

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว นํามาประมวลผล

ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Chi-Square สถิติ t-test สถิติ F-test และสถิติ 

Regression Analysis ด้วยวิธี Enter 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ 

ช้ันปี และคณะ จะวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และใช้สถิติพรรณนาในการอธิบาย 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ จะวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

และใช้สถิติพรรณนาในการอธิบาย 

 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ด้านทักษะ

และทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิดประชาคม

อาเซียน ในทั้ง 3 ส่วนน้ี จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (x) และค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) (S.D.) ค่าเฉล่ีย (Mean) นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ 

คําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง นักศึกษามีความพร้อมในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง นักศึกษามีความพร้อมในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง นักศึกษามีความพร้อมในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง นักศึกษามีความพร้อมในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง นักศึกษามีความพร้อมในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด ( ) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้ย่างอิสระวิเคราะห์เน้ือหาสาระประเด็นสําคัญ  

แล้วนําเสนอเป็นการเขียนแบบความเรียง 

ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาและทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน จะทํา

การวิเคราะห์โดยการใช้สถิติ Chi-Square สถิติ t-test สถิติ F-test และสถิติ Regression Analysis 

ด้วยวิธี Enter 

 

3.6 การนําเสนอข้อมูล 

  

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการนําเสนอผลการศึกษาเป็นการบรรยายในเชิง

พรรณนาประกอบตารางอธิบาย โดยมีการแบ่งเน้ือหาในการนําเสนอออกเป็น 5 บท ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 บทนํา ความสําคัญของปัญหา มูลเหตุจูงใจในการศึกษา วัตถุประสงค์ใน

การศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 

บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและอภปิรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาได้ทํา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จํานวน 323 คน หลังจากน้ันได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 

มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการนําเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 8 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.2 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้  

4.3 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ  

4.4 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ  

4.5 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับ

แนวคิดประชาคมอาเซียน  

4.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของนักศึกษา

และทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

4.8 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแต่ละส่วนปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้แก่ เพศ  

คณะที่ศึกษา ช้ันปีที่ศึกษา โดยแจกแจงจํานวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ซึ่งมีผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 
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4.1.1 เพศ 

 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.7 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 30.3 เป็นเพศชาย  

4.1.2 คณะที่ศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40.2 ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ รองลงมา ร้อยละ 27.9 

ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการ รองลงมา ร้อยละ 25.7 ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ

ร้อยละ 6.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  

4.1.3 ชั้นปีที่ศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.5 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 รองลงมา ร้อยละ 27.6 ศึกษาอยู่
ช้ันปีที่ 2 รองลงมา ร้อยละ 23.8 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 และร้อยละ 20.1 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 ดังตารางที่ 

4.1 

 

ตารางที่ 4.1  

 

จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ คณะที่ศึกษา ช้ันปีที่ศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) N=323 ร้อยละ 

เพศ  

ชาย 

หญิง 

 

98 

225 

 

30.3 

69.7 

คณะทีศ่ึกษา  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 

 

83 

90 

20 
130 

 

25.7 

27.9 

6.2 
40.2 

ชั้นปีทีศ่ึกษา  

ช้ันปีที่ 1 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 
ช้ันปีที่ 4 

 

92 

89 

77 
65 

 

28.5 

27.6 

23.8 
20.1 
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4.2 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

 ด้านความรู ้

 

การศึกษาเรื่อง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” ผู้ศึกษาได้สํารวจความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

ในเร่ืองของความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ โดยผู้ศึกษาใช้เครื่องมือ คือ 

แบบสอบถาม ให้เลือกประเมินค่าถูกผิด จํานวน 13 ข้อ ได้ผลการศึกษาดังน้ี 

ภาพรวมของความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.7 มีความรู้ระดับมาก โดยมีผลรวมของคะแนนอยู่ในช่วง 9-13 คะแนน และ 

ร้อยละ 18.3 มีความรู้ระดับน้อย โดยมีผลรวมของคะแนนอยู่ที่ 0-8 คะแนน ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  

 

จํานวนและร้อยละแสดงข้อมูลภาพรวมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ 

ระดับความรู้ ระดับความรู้ 

จํานวน (N=323) ร้อยละ 

มีความรู้ระดับมาก 

(คะแนนรวม 9-13 คะแนน) 

264 81.7 

มีความรู้ระดับน้อย 

(คะแนนรวม 0-8 คะแนน) 

59 18.3 

รวม 323 100.0 

 

เมื่อมีการพิจารณาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ เป็นรายข้อทั้งหมด จํานวน 13 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

สามารถตอบคําถาม ถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาษาท่ีใช้เป็นทางการของอาเซียน คือ 

ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมา คือ คําถาม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายให้

อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายบริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมือ 

อย่างเสรี คิดเป็นร้อยละ 92.3 และข้อคําถาม ประเทศผู้ก่อต้ังประชาคมอาเซียนแรกเร่ิม 5 ประเทศ 

คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย คิดเป็นร้อยละ 89.5 ตามลําดับ 
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ส่วนข้อคําถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 61.3 
คือ คําถาม ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of South Asian Nations รองลงมา ร้อยละ 
60.4 คือ คําถาม คําขวัญอาเซียน คือ หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์ (One Vision, One Identity) 
และร้อยละ 34.1 คือ คําถาม ประเทศจีนเป็น 1 ในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  
 
จํานวนและร้อยละแสดงข้อมูลความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ 

ด้านความรู้ จํานวน ร้อยละ 
ใช่ ไม่ใช่ ถูก ผิด

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of South 
Asian Nations

61.3 
(198)

38.7 
(125) 

38.7 
(125) 

61.3 
(198)

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิก จํานวน 10 ประเทศ  

83.9 
(271)

16.1 
(52) 

83.9 
 (271) 

16.1 
(52)

ประเทศจีนเป็น 1 ในประเทศสมาชิกของประชาคม
อาเซียน 

34.1 
(110)

65.9 
(213) 

65.9 
(213) 

34.1 
(110)

ประชาคมอาเซียนก่อต้ังขึ้นตามปฏิญญากรงุเทพฯ 
(Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510

77.4 
(250)

22.6 
(73) 

77.4 
 (250) 

22.6 
(73)

ประเทศผู้ก่อต้ังประชาคมอาเซียนแรกเริม่ 5 ประเทศ 
คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และไทย

89.5 
(289)

10.5 
(34) 

89.5 
 (289) 

10.5 
(34)

วัตถุประสงค์ของอาเซียน คือ มุ่งทําให้เกิดสนัติภาพ 
ที่ย่ังยืน มีความม่ันคงและเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

82.4 
(266)

17.6 
(57) 

82.4 
 (266) 

17.6 
(57)

ภาษาที่ใช้เป็นทางการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 93.5 
(302)

6.5 
(21) 

93.5 
 (302) 

6.5 
(21)

กฎบัตรอาเซียน คือ การวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กรให้กับอาเซยีน 

84.8 
(274)

15.2 
(49) 

84.8 
 (274) 

15.2 
(49)

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ  
เสาประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  
เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและเสาประชาคมสังคม
อาเซียน 

17.0 
 (55) 

83.0 
(268) 

83.0 
(268) 

17.0 
 (55) 
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ตารางที่ 4.3  
 

จํานวนและร้อยละแสดงข้อมูลความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านความรู้ (ต่อ) 

ด้านความรู้ จํานวน ร้อยละ 

ใช่ ไม่ใช่ ถูก ผิด 

คําขวัญอาเซียน คือ หน่ึงวิสยัทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์  

(One Vision, One Identity) 

60.4 

(195) 

39.6 

(128) 

39.6 

(128) 

60.4 

(195) 

แผนการจัดต้ังประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
ประกอบด้วย ความร่วมมือ 6 ด้าน 

68.7 
(222) 

31.3 
(101) 

68.7 
(222) 

31.3 
(101) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียน 

มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลือ่นย้าย

บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสร ี

92.3 

(298) 

7.7 

(25) 

92.3 

(298) 

7.7 

(25) 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติสุขและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

87.6 

(283) 

12.4 

(40) 

87.6 

(283) 

12.4 

(40) 

 

4.3 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

 ด้านทัศนคติ 

 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียน ด้านทัศนคติ เป็นการแสดงระดับทัศนคติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
4.3.2 ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.3.3 ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

4.3.1 ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 5 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 
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 - การสร้างประชาคมอาเซียนทําให้มีค่านิยมร่วมกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

39.9 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 39.0 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 14.2 

มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นการสร้างประชาคมอาเซียนทําให้มีค่านิยมร่วมกัน อยู่ในระดับมาก 

 - การสร้างประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.7 มีทัศนคติระดับมาก 

รองลงมา ร้อยละ 35.0 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 13.6 มีทัศนคติระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น 
การสร้างประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก อยู่ในระดับมาก 

 - ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 44.9 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 34.1 มีทัศนคติปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 

15.2 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข อยู่ในระดับมาก 

 - การขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือต่อต้านภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่เป็นหลักการของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

43.7 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 37.2 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 15.5 

มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นการขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือต่อต้านภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่เป็นหลักการของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน อยู่ในระดับมาก 

 - ประชาคมการเมืองและความม่ันคงให้ความสําคัญกับมาตรการสร้าง 

ความไว้เน้ือเช่ือใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพ่ือป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
อยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 44.9 มีทัศนคติระดับ

มาก รองลงมา ร้อยละ 34.7 มีทัศนคติระดับปานกลางและมีเพียงร้อยละ 14.6 มีทัศนคติระดับ 

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ประเด็นประชาคมการเมืองและความม่ันคงให้ความสําคัญกับมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและ

การระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพ่ือป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ในระดับมาก  

ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  
 
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ
นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

ด้านประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ที่สุด

การสร้างประชาคมอาเซียน 

ทําให้มีค่านิยมร่วมกัน 

14.2 

(46) 

39.9 

(129)

39.0 

(126)

5.6 

(18) 

1.2 

(4) 

3.60 0.844 มาก 

การสร้างประชาคมอาเซียน 

เป็นการสร้างความเข้าใจใน

ระบบสังคมวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของ

ประเทศสมาชิก 

13.6 

(44) 

47.7 

(154)

35.0 

(113)

3.4 

(11) 

0.3 

(1) 

3.71 0.753 มาก 

ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ

อยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข 

15.2 

(49) 

44.9 

(145)

34.1 

(110)

5.3 

(17) 

0.6 

(2) 

3.69 0.814 มาก 

การขยายความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ

ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่

เป็นหลักการของประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน

15.5 
(50) 

43.7 
(141)

37.2 
(120)

3.7 
(12) 

- 3.71 0.769 มาก 

ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงให้ความสําคัญกับ

มาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ

และการระงับข้อพิพาทโดยสันติ 

เพ่ือป้องกันสงครามและให้

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

อยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและ 

ไม่มีความหวาดระแวง 

14.6 
(47) 

44.9 
(145)

34.7 
(112)

5.0 
(16) 

0.9 
(3) 

3.67 0.818 มาก 

รวม 3.67 0.799 มาก 
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4.3.2 ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้จํานวน 4 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันก่อให้เกิด 

การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 57.6 มีทัศนคติระดับมาก 

รองลงมา ร้อยละ 21.7 มีทัศนคติระดับมากที่สุด และมีเพียงร้อยละ 19.2 มีทัศนคติระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น 

การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
มากข้ึน อยู่ในระดับมาก 

 - การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะช่วย

ส่งเสริมการรวม กลุ่มทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.1 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา

ร้อยละ 30.0 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 18.0 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นการสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

อยู่ในระดับมาก 

 - การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 44.9 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา

ร้อยละ 36.2 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 15.5 มีทัศนคติมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.72 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ 

อยู่ในระดับมาก 

 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นการประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
ร่วมกับประเทศภายนอกภูมิภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.9 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา 

ร้อยละ 32.2 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 14.2 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เน้นการประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนร่วมกับประเทศภายนอกภูมิภาค  

ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 
 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ
นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ
แปล
ผล

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด

การส่งเสริมให้อาเซียน 
เป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันก่อให้เกิด 
การเคลื่อนย้ายเงินทุน 
อย่างเสรีมากข้ึน

21.7
(70) 

57.6 
(186)

19.2 
(62) 

1.5 
(5) 

- 3.99 0.687 มาก 

การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนจะ
ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

18.0
(58) 

51.1 
(165)

30.0 
(97) 

0.9 
(3) 

- 3.86 0.707 มาก 

การพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถผ่าน
โครงการต่างๆ เป็นการลด
ช่องว่างการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิก

15.5
(50) 

44.9 
(145)

36.2 
(117)

3.1 
(10) 

0.3 
(1) 

3.72 0.770 มาก 

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เน้นการประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนร่วมกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค

14.2
(46) 

48.9 
(158)

32.2 
(104)

4.3 
(14) 

0.3 
(1) 

3.72 0.769 มาก 

รวม 3.82 0.733 มาก 



76 

 

 

4.3.3 ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 4 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - ความต้องการให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา 

ในทุกๆ ด้านเป็นเป้าหมายของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.7  

มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 30.7 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 19.2 

มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นความต้องการให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีและ 
มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็นเป้าหมายของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อยู่ในระดับมาก 

 - แนวคิดการรวมตัวกันของประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนให้อยู่ร่วมกันภายใต้

สังคมท่ีเอ้ืออาทรมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีก่อให้เกิดความมั่นคงในสังคมอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 44.6 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 33.1 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียง 

ร้อยละ 18.0 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นความต้องการให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและ 

มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็นเป้าหมายของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อยู่ในระดับมาก 

 - แนวคิดการรวมตัวกันของประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนให้อยู่ร่วมกันภายใต้

สังคมท่ีเอ้ืออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีก่อให้เกิดความมั่นคงในสังคมอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 41.8 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 35.0 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียง 

ร้อยละ 18.0 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นความต้องการให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและ 

มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็นเป้าหมายของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อยู่ในระดับมาก 

 - ความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนามนุษย์การคุ้มครองและ
สวัสดิการสังคมสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการการสร้าง 

อัตลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างทางการพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.0 มีทัศนคติ

ระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 35.6 ทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 16.1 มีทัศนคติระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ประเด็นความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนามนุษย์การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

สิทธิและความยุติธรรมทางสังคมความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและ

การลดช่องว่างทางการพัฒนา อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 
 
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ
นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ด้านประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ
แปล 
ผล

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด

ความต้องการให้ประชากร
อาเซียนมสีภาพความเป็นอยู่ทีดี่
และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
เป็นเป้าหมายของประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 

19.2
(62) 

47.7 
(154)

30.7 
(99) 

2.5 
(8) 

- 3.84 0.757 มาก 

แนวคิดการรวมตัวกันของ
ประชาชนแต่ละประเทศ
อาเซียนให้อยู่รว่มกันภายใต้
สังคมท่ีเอ้ืออาทรมีสวัสดิการ
ทางสังคมท่ีดีก่อให้เกิด 
ความมั่นคงในสังคมอาเซียน 

18.0
(58) 

44.6 
(144)

33.1 
(107)

4.0 
(13) 

0.3 
(1) 

3.76 0.802 มาก 

การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน 
ของอาเซียนและการสร้าง
ความรู้สึกร่วมทําให้ประชาชน
ให้ตระหนักถึงหน้าที่ใน 
การเป็นประชากรของอาเซียน 

18.0
(58) 

41.8 
(135)

35.0 
(113)

4.6 
(15) 

0.6 
(2) 

3.72 0.833 มาก 

ความร่วมมือกันของประเทศ
สมาชิกในด้านการพัฒนา
มนุษย์การคุ้มครองและ
สวัสดิการสังคมสิทธิและ 
ความยุติธรรมทางสังคม 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นการสร้างอัตลักษณ์
อาเซียนและการลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา 

16.1
(52) 

43.0 
(139)

35.6 
(115)

4.3 
(14) 

0.9 
(3) 

3.69 0.825 มาก 

รวม 3.75 0.804 มาก 
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สรุปภาพรวมความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.82 รองลงมา มีความพร้อมด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 

และมีความพร้อมด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 แสดงว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  

 
สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ความพร้อมของนักศึกษา ด้านทัศนคติ X S.D. การแปลผล 

ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 3.67 0.799 มาก 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.82 0.733 มาก 

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 3.75 0.804 มาก 

รวม 3.74 0.778 มาก 

 

4.4 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

 ด้านทักษะ 

 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียน ด้านทักษะเป็นการแสดงระดับทักษะในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ด้านทักษะพ้ืนฐาน 

4.4.2 ด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม 

4.4.3 ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาคน 

 

4.1.1 ด้านทักษะพื้นฐาน 

  ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 4 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

  - นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในอาเซียนได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 37.2 มีทักษะระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 26.6  
มีทักษะระดับมาก และมีเพียงร้อยละ 16.4 มีทักษะดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 แสดงว่า 
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กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนได้ อยู่ในระดับปานกลาง 

 - นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช้ในการเรียนรู้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.7 มีทักษะระดับ มาก รองลงมา ร้อยละ 34.4 มีทักษะระดับปานกลาง และ 
มีเพียงร้อยละ 15.2 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ 
ในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 47.7 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 35.0 มีทักษะระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 
15.2 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามีความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 47.7 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 30.7 มีทักษะระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 
18.6 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามีความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับ
มาก ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 
 
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทักษะของ
นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะพ้ืนฐาน 

ด้านทักษะพ้ืนฐาน ระดับทักษะ X  S.D. การ
แปล 
ผล

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย 
ที่สุด

นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน 
อาเซียนได้ 

16.4
(53)

26.6 
(86) 

37.2 
(120)

17.6 
(57) 

2.2 
(7) 

3.37 1.024 ปาน
กลาง

นักศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
นํามาใช้ในการเรียนรู้ 

15.2
(49)

46.7 
(151)

34.4 
(111)

3.7 
(12) 

- 3.73 0.758 มาก 
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ตารางที่ 4.8 

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทักษะของ

นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ด้านทักษะพ้ืนฐาน ระดับทักษะ X  S.D. การ

แปล 

ผล 
มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

นักศึกษามีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี  

15.2
(49) 

47.4 
(153)

35.0 
(113)

2.5 
(18) 

- 3.75 0.735 มาก 

นักศึกษามีความสามารถใน

การทํางานและอยู่ร่วมกับ 

ผู้อ่ืนได้ 

18.6

(60) 

47.7 

(154)

30.7 

(99) 

2.2 

(7) 

0.9 

(3) 

3.81 0.792 มาก 

รวม 3.66 0.827 มาก 

 

4.4.2 ด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม  

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 4 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นํา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.5 มีทักษะ

ระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 35.6 มีทักษะระดับมาก และมีเพียงร้อยละ 18.0 มีทักษะระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ประเด็นนักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นํา อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามองเห็นปัญหาทางสังคมและลงมือกระทําเพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.8 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 36.8 มีทักษะระดับปานกลาง 

และมีเพียงร้อยละ 17.0 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ทักษะต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามองเห็นปัญหาทางสังคมและลงมือกระทําเพ่ือ

นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามีการปฏิบัติตนให้ เ ป็นประโยชน์ ต่อผู้ อ่ืนไม่ น่ิ ง ดูดาย  พบว่า 

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 45.8 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 33.7 มีทักษะระดับปานกลาง และมี

เพียงร้อยละ 17.3 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
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ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนไม่น่ิงดูดาย 

อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษาเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 44.9 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 27.2 มีทักษะระดับมากที่สุด และมีเพียงร้อยละ 

25.1 มีทักษะระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษาเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม อยู่ในระดับมาก 

ดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9  

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทักษะของ

นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม 

ด้านทักษะพลเมืองและ 
ความรับผิดชอบทางสังคม 

ระดับทักษะ X  S.D. การ
แปล 

ผล 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

นักศึกษามีภาวะความเป็น

ผู้นํา 

18.0 

(58) 

35.6 

(115)

41.5 

(134)

4.6 

(15) 

0.3 

(1) 

3.66 0.834 มาก 

นักศึกษามองเห็นปัญหา 

ทางสังคมและลงมือ 

กระทําเพ่ือนําไปสู่ 

ความเปลี่ยนแปลง 

17.0 

(55) 

41.8 

(135)

36.8 

(119)

4.0 

(13) 

0.3 

(1) 

3.71 0.804 มาก 

นักศึกษามีการปฏิบัติตน 

ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

ไม่น่ิงดูดาย 

17.3 

(56) 

45.8 

(148)

33.7 

(109)

2.8 

(9) 

0.3 

(1) 

3.77 0.774 มาก 

นักศึกษาเคารพและยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคม 

27.2 
(88) 

44.9 
(145)

25.1 
(81) 

2.2 
(7) 

0.6 
(2) 

3.96 0.816 มาก 

รวม 3.77 0.807 มาก 
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4.4.3 ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 5 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

43.3 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 40.6 มีทักษะระดับมากที่สุด และมีเพียงร้อยละ 14.6  

มีทักษะระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมมากที่สุด 

 - นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.9 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 26.9 มีทักษะระดับปานกลาง และ 

มีเพียงร้อยละ 22.3 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 50.5 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 27.2 มีทักษะระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 

21.1 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ควบคุมตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 46.1 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 26.3 มีทักษะระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 

24.1 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษา มีความสามารถในการจัดการ ควบคุมตนเอง อยู่ในระดับมาก 

 - นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ําเสมอ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 44.3 มีทักษะระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 32.5 มีทักษะระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 
18.9 มีทักษะระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นนักศึกษา มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในระดับมาก  

ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทักษะของ

นักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 

ด้านทักษะการเรียนรู้และ 

พัฒนาตน 

ระดับทักษะ X  S.D. การ

แปล 

ผล 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

นักศึกษาเห็นคณุค่า 
ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

40.6 
(131) 

43.3 
(140)

14.6 
(47) 

1.2 
(4) 

0.3 
(1) 

4.23 0.761 มาก
ที่สุด 

นักศึกษามีส่วนร่วมใน 

การแสดงความคิดเห็น 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

22.3 

(72) 

48.9 

(158)

26.9 

(87) 

1.2 

(4) 

0.6 

(2) 

3.91 0.769 มาก 

นักศึกษามีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ 

อย่างมีเหตุผล 

21.1 

(68) 

50.5 

(163)

27.2 

(88) 

1.2 

(4) 

- 3.91 0.726 มาก 

นักศึกษามีความสามารถใน

การจัดการ ควบคุมตนเอง 

24.1 

(78) 

46.1 

(149)

26.3 

(85) 

3.1 

(10) 

0.3 

(1) 

3.91 0.806 มาก 

นักศึกษามีการแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ  อย่างสมํ่าเสมอ 

18.9 

(61) 

44.3 

(143)

32.5 

(105)

4.03 

(14) 

- 3.78 0.800 มาก 

รวม 3.94 0.772 มาก 

 

สรุปภาพรวมความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

ในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 รองลงมา มีความพร้อมด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ 3.77 และมีความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพร้อมด้านทักษะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  

 

สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ความพร้อมของนักศึกษา ด้านทักษะ X S.D. การแปลผล 

ด้านทักษะพ้ืนฐาน 3.66 0.827 มาก 

ด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม  3.77 0.807 มาก 

ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 3.94 0.772 มาก 

รวม 3.79 0.802 มาก 

 

4.5 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิด 

 ประชาคมอาเซียน 

 

ทัศนคติของนักศึกษากับบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิด
ประชาคมอาเซียน เป็นการแสดงระดับทัศนคติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.5.1 ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

4.5.2 ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.5.3 ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

4.5.1 ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 5 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนความรู้และความเข้าใจเร่ืองกฎบัตรอาเซียนผ่าน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 33.1 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 

33.1 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 18.3 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.72 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมี

การสนับสนุนความรู้และความเข้าใจเรื่อง กฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตรอาเซียนศึกษา อยู่ในระดับ

มาก 
 - มหาวิทยาลัยมีการเน้นหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพใน

หลักสูตร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.1 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 25.4 มีทัศนคติ

ระดับมากที่สุด และมีเพียงร้อยละ 24.8 มีทัศนคติระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94  
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แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการเน้นหลักการ

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายผ่านการฝึกอบรม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 42.7 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 34.4 มีทัศนคติระดับ 

ปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 18.9 มีทัศนคติระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 แสดงว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจใน

ความหลากหลายผ่านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่เกี่ยวข้องที่เข้าถึงได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.7 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 34.4 

มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 15.2 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.66 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องที่เข้าถึงได้ อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการจัดให้มีรูปแบบของการแลกเปล่ียนทัศนคติในด้านต่างๆ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 42.1 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 34.1 มีทัศนคติระดับ 

ปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 16.7 มีทัศนคติระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 แสดงว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการจัดให้มีรูปแบบของ

การแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.12 

 

ตารางที่ 4.12 

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน 

ด้านประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

มหาวิทยาลัยมกีารสนับสนุน

ความรู้และความเข้าใจเร่ือง

กฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตร

อาเซียนศึกษา  

18.3

(59) 

42.1 

(136)

33.1 

(107) 

5.9 

(19) 

0.6 

(2) 

3.72 0.852 มาก 
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ตารางที่ 4.12 

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาคมการเมืองและ 

ความมั่งคงอาเซียน (ต่อ) 

ด้านประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

มหาวิทยาลัยมกีารเน้น

หลักการประชาธิปไตย 

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

ในหลักสูตร 

25.4

(82)

47.1 

(152)

24.8 

(80) 

2.2 

(7) 

0.6 

(2) 

3.94 0.802 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริม
ความเข้าใจในความ

หลากหลายผ่านการฝึกอบรม  

18.9
(61) 

42.7 
(138)

34.4 
(111) 

4.0 
(13) 

- 3.76 0.800 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีิจกรรม 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่เก่ียวข้องที่เข้าถึงได้ 

15.2

(49) 

43.7 

(141)

34.4 

(111) 

5.3 

(17) 

1.5 

(5) 

3.66 0.854 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารจัดให้มี

รูปแบบของการแลกเปลี่ยน

ทัศนคติในด้านต่างๆ 

16.7

(54) 

42.1 

(136)

34.1 

(110) 

5.6 

(18) 

1.5 

(5) 

3.67 0.873 มาก 

รวม 3.75 0.836 มาก 

 

4.5.2 ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 5 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากรอบทักษะฝีมือของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 39.9 มีทัศนคติระดับมากและปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 16.1 มีทัศนคติระดับมากที่สุด 

และมีเพียงร้อยละ 5.3 มีทัศนคติระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมี
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ทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการพัฒนากรอบทักษะฝีมือของนักศึกษา 

อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาด้วยการพัฒนาบัญชี

รายการระดับภูมิภาคของวัสดุสารสนเทศด้านการศึกษาท่ีมีในอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

41.5 มีทัศนคติระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 39.0 มีทัศนคติระดับมาก และมีเพียงร้อยละ 11.5 

มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาด้วยการพัฒนาบัญชี

รายการระดับภูมิภาคของวัสดุสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีในอาเซียน อยู่ในระดับมาก 
 - มหาวิทยาลัยการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.2 มีทัศนคติระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 36.2 มีทัศนคติระดับมาก 

และมีเพียงร้อยละ 16.7 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ฝีมือในอาเซียน อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พบว่า

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 39.9 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 37.8 มีทัศนคติระดับปานกลาง 

และมีเพียงร้อยละ 16.1 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเน้ือหาร่วมด้านอาเซียนสําหรับมหาวิทยาลัย 

ภาคอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 42.7 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 38.4  

มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 15.2 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.69 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
เน้ือหาร่วมด้านอาเซียนสําหรับมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมมาก ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ

แปล 

ผล 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนา
กรอบทักษะฝมีือของ

นักศึกษา  

16.1 
(52) 

39.3 
(127)

39.3 
(127)

5.3 
(17) 

- 3.66 0.808 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริม

การเคลื่อนย้ายนักศึกษา

ด้วยการพัฒนาบัญชี
รายการระดับภูมิภาค 

ของวัสดุสารสนเทศด้าน

การศึกษาที่มีในอาเซียน  

11.5 

(37) 

39.0 

(126)

41.5 

(127)

7.7 

(25) 

0.3 

(1) 

3.54 0.808 มาก 

มหาวิทยาลัยการสนับสนุน

การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือในอาเซียน 

16.7 

(54) 

36.2 

(117)

41.2 

(133)

5.3 

(17) 

0.6 

(2) 

3.63 0.844 มาก 

มหาวิทยาลัยมีการตอบสนอง

ต่อความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

16.1 

(52) 

39.9 

(129)

37.8 

(122)

5.6 

(18) 

0.6 

(2) 

3.65 0.836 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนา

เน้ือหาร่วมด้านอาเซียน

สําหรับมหาวิทยาลัย 

15.2 

(49) 

42.7 

(138)

38.4 

(124)

3.4 

(11) 

0.3 

(1) 

3.69 0.778 มาก 

รวม 3.63 0.814 มาก 
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4.5.3 ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ผู้ศึกษาได้กําหนด 

ข้อคําถามไว้ จํานวน 4 ข้อ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

 - มหาวิทยาลัยมีการเสนอให้ภาษาของอาเซียนเป็นวิชาเลือกภาษาต่างชาติใน

มหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40.9 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 31.3  

มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 18.9 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.67 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการเสนอ

ให้ภาษาของอาเซียนเป็นวิชาเลือกภาษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก 
 - มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมโครงการที่สร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียน 

(ASEAN Awareness) ในหมู่เยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.1 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา  

ร้อยละ 33.7 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 13.9 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมโครงการที่สร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียน (ASEAN Awareness) 

ในหมู่เยาวชน อยู่ในระดับมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40.2 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 35.3 มีทัศนคติระดับ 

ปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 20.1 มีทัศนคติระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 แสดงว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติมากต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน 

การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท อยู่ในระดับมมาก 

 - มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

และประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.0 มีทัศนคติระดับมาก รองลงมา

ร้อยละ 36.8 มีทัศนคติระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 16.7 มีทัศนคติระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นสําคัญอ่ืนๆ 

ในอาเซียน อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 

 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

ด้านประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

ระดับทัศนคติ X  S.D. การ

แปล

ผล 
มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

มหาวิทยาลัยมกีารเสนอให้

ภาษาของอาเซียนเป็น 

วิชาเลือกภาษาต่างชาติ 

ในมหาวิทยาลยั 

18.9

(61) 

40.9 

(132)

31.3 

(101)

6.2 

(20) 

2.8 

(9) 

3.67 0.945 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริม

โครงการที่สร้างความตระหนัก

ในความเป็นอาเซียน (ASEAN 

Awareness) ในหมู่เยาวชน 

13.9

(45) 

46.1 

(149)

33.7 

(109)

5.6 

(18) 

0.6 

(2) 

3.67 0.806 มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารสนับสนุน

การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพในชุมชนชนบท 

20.1

(65) 

40.2 

(130)

35.3 

(114)

4.0 

(13) 

0.3 

(1) 

3.67 0.829  มาก 

มหาวิทยาลัยมกีารส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีและ 

ความตระหนักด้าน

สิ่งแวดล้อมและประเด็น

สําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน 

16.7

(54) 

43.0 

(139)

36.8 

(119)

3.1 

(10) 

0.3 

(1) 

3.73 0.784 มาก 

รวม 3.68 0.841 มาก 

 

สรุปภาพรวมทัศนคติของนักศึกษากับบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง ในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา มีทัศนคติด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 



91 

 

 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และมีทัศนคติด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของนักศึกษากับบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15  

 

สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย X S.D. การแปลผล 

ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 3.75 0.836 มาก 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.63 0.814 มาก 

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 3.68 0.841 มาก 

รวม 3.68 0.830 มาก 

 

4.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 
4.6.1 ปัญหา 
 ในส่วนของปัญหา มีผู้พบปัญหา จํานวน 20 ราย ในจํานวนน้ี ร้อยละ 50.0 

พบปัญหา คือ นักศึกษายังไม่มีความพร้อมด้านภาษาและความสามารถในด้านต่างๆ รองลงมา  
ร้อยละ 30.0 นักศึกษาบางคนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดประชาคมอาเซียนใน 
ด้านต่างๆ ที่จะส่งผละกระทบต่อตนเองและประเทศ และมีเพียงร้อยละ 10.0 นักศึกษายังไม่ค่อยมี
ความต่ืนตัวสําหรับแนวคิดประชาคมอาเซียน เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16  
 
ร้อยละและจํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัญหา 

ปัญหา ร้อยละ จํานวน

นักศึกษาบางคนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด
ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ ที่จะส่งผละกระทบต่อตนเอง 
และประเทศ 

30.0 6 

นักศึกษายังไม่ค่อยมีความต่ืนตัวสําหรับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

10.0 2 

มหาวิทยาลัยจดัให้มีการเรียนวิชาโลกและอาเซียน เฉพาะ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทําให้นักศึกษาช้ันปีอ่ืนที่สนใจในรายวิชา

ดังกล่าวไม่สามารถเรียนได้ 

5.0 1 

นักศึกษายังไม่มีความพร้อมด้านภาษาและความสามารถใน 

ด้านต่างๆ  

50.0 10 

การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 5.0 1 

รวม 100.0 20 

 

4.6.2 ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 ในส่วนของข้อเสนอแนะ มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จํานวน 21 ราย ในจํานวนน้ี  
ร้อยละ 38.09 มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน รองลงมา ร้อยละ 14.28 มหาวิทยาลัยควรทําการประชาสัมพันธ์ให้

นักศึกษาเพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับนักศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและเกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้มากย่ิงขึ้น ผ่าน โครงการ/กิจกรรม /อบรม/เวทีสัมมนา/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เป็นต้น และมีเพียงร้อยละ 19.04 อยากให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะจะทําให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ

ของอาเซียน ดังตารางที่ 4.17 

 

 

 



93 

 

 

ตารางที่ 4.17 

 

ร้อยละและกลุม่ตัวอย่างจําแนกตามข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปาง 

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ จํานวน 

ระดับมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยควรทําการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเพ่ือเป็น 

การกระตุ้นความสนใจให้กับนักศึกษาและเพิ่มพูนความรู้  

ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้

มากย่ิงขึ้น ผ่าน โครงการ/กิจกรรม /อบรม/เวทีสัมมนา/เว็บไซต์ 

ที่เก่ียวข้องกับอาเซียน เป็นต้น 

14.28 3 

ควรมีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน 

38.09 8 

ควรมีการจัดโครงการอบรมในระยะยาวมิใช่การอบรมในระยะสั้นๆ

เท่าน้ัน และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกับช่วงเวลาที่นักศึกษาเรียน 

4.76 1 

มหาวิทยาลัยควรระบุวิชาโลกและอาเซียนเป็นวิชาเลือกเพ่ือที่

นักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ จะได้ลงเรียนเพ่ือเปิดโลกทัศน์ได้กว้างกว่า 
การค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.76 1 

ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 4.76 1 

ระดับคณะ   

ในแต่ละคณะควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

ด้านมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยน เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและ

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

9.52 2 

ควรสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมด้านภาษาให้แก่นักศึกษา 

4.76 1 

อยากให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนเพราะจะทําให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง

ความสําคัญของอาเซียน 

19.04 4 

รวม 100.0 21 
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4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของนักศึกษาและ 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 

ในส่วนของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร เพศ คณะ ช้ันปี กับระดับความพร้อมของนักศึกษาด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ

ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิดประชาคม

อาเซียน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
4.7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน 

4.7.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน 

  ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 69.66 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 30.34 

เป็นเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 68.94 เพศหญิงมีความรู้ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ 

ในระดับมากและ ร้อยละ 31.06 เพศชายมีความรู้ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

พบว่า มีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 0.355 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig=0.552) 

แสดงว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.18 

 

ตารางที่ 4.18  

 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวความคิดประชาคมอาเซียน 

เพศ ระดับความรู้ รวม 

ระดับมาก ระดับน้อย 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 82 31.06 16 27.12 98 30.34 
หญิง 182 68.94 43 72.89 225 69.66 

รวม 264 81.71 59 264 323 100.00 

Pearson chi-square = 0.355 df = 1 Significant = 0.552 Cells count less than 5 = 0.0% 
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4.7.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะท่ีศึกษากับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน 

 ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 40.25 กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ 

รองลงมา ร้อยละ 27.87 ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการ และมีเพียงร้อยละ 25.70 ศึกษาอยู่ 

คณะสังคมสงเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 39.78 ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มีความรู้ต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 28.79 ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการ มีความรู้ต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่ศึกษากับระดับ

ความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน พบว่า มีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 1.352 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig=0.717) แสดงว่า คณะที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 

4.19 

 

ตารางที่ 4.19 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่ศึกษากับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวความคิดประชาคมอาเซียน 

คณะที่ศึกษา ระดับความรู้ รวม 

ระดับมาก ระดับน้อย 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 66 25.00 17 28.82 83 25.70 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 76 28.79 14 23.73 90 27.87 

ศิลปกรรมศาสตร์ 15 5.69 5 8.48 20 6.20 

นิติศาสตร์ 107 39.78 23 38.99 130 40.25 

รวม 264 81.74 59 18.27 323 100.00 

Pearson chi-square = 1.352 df = 3 Significant = 0.717 Cells count less than 5 = 12.5% 

 

4.7.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน 

 ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 28.49 กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 

รองลงมา ร้อยละ 27.56 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 และมีเพียงร้อยละ 23.84 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 31.06 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 มีความรู้ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย รองลงมา 
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ร้อยละ 27.28 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 มีความรู้ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 

24.25 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 มีความรู้ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน พบว่า  

มีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 12.525 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig=0.006) 

แสดงว่าช้ันปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อแนวความคิดประชาคมอาเซียน 

ช้ันปีที่ศึกษา ระดับความรู้ รวม 

ระดับมาก ระดับน้อย 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ช้ันปีที่ 1 72 27.28 20 33.90 92 28.49 

ช้ันปีที่ 2 82 31.06 7 11.87 89 27.56 

ช้ันปีที่ 3 64 24.25 13 22.04 77 23.84 

ช้ันปีที่ 4 46 17.43 19 32.21 65 20.13 

รวม 264 81.74 59 18.27 323 100.00 

Pearson chi-square = 12.525 df = 3 Significant = 0.006 Cells count less than 5 = 0.0% 

 

4.7.2 เพศกับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

4.7.2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพร้อม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

  จากการทําการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า  

(t-test) ของเพศกับความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติในแต่ละด้าน พบผลการศึกษา 

ดังน้ี  

  - ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคม
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การเมืองความมั่นคงอาเซียน เท่ากับ 3.87 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 

เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P=0.022) แสดงว่า เพศท่ีต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็น

ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.21) 

  - ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย

มีค่าเฉลี่ยความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมือง 

ความมั่นคงอาเซียน เท่ากับ 4.16 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 เมื่อทํา 

การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P= 0.043) แสดงว่า เพศท่ีต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.21) 

  - ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

เพศชายมีค่าเฉลี่ยความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมือง

ความมั่นคงอาเซียน เท่ากับ 4.01 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อทํา 

การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

(P=0.174) แสดงว่า เพศท่ีต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.21) 

 

ตารางที่ 4.21 

 

การ วิ เคราะ ห์ เปรี ยบ เที ยบความแตก ต่า งระห ว่ า ง เพศกั บความพ ร้อมของนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ความพร้อมของนักศึกษา 

ด้านทัศนคติ 

เพศ 

 

N 

 
X  
 

S.D. 

 

t 

 

Sig (P) 

 

ด้านประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน 

ชาย 98 3.87 0.808 2.297 

 

0.022* 

 หญิง 225 3.65 0.753 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ชาย 98 4.16 0.769 2.034 

 

0.043* 

 หญิง 225 3.98 0.747 

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

ชาย 98 4.01 0.867 1.363 

 

0.174 

 หญิง 225 3.87 0.833 
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4.7.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะท่ีศึกษากับ 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

ด้านทัศนคติ 

 -  ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน พบว่า  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.005) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 

4.22 และตารางที่ 4.23) 

   เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

และคณะนิติศาสตร์ (ตารางที่ 4.24) 

 -  ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.091) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.22 และตารางที่ 

4.23) 

 -  ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างคณะ ที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.005) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแตกต่างกัน 

(ตารางที่ 4.22 และตารางที่ 4.23) 
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   เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

และคณะนิติศาสตร์ (ตารางที่ 4.24) 
 

ตารางที่ 4.22 

 
จํานวน ค่าเฉลี่ ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทัศนคติ 

คณะที่ศึกษา จํานวน X  
 

S.D. 

ด้านประชาคมการเมือง 

ความมั่นคงอาเซียน 

 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.61 0.695 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 3.96 0.748 

ศิลปกรรมศาสตร์ 20 3.80 1.005 

นิติศาสตร์ 130 3.61 0.773 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.93 0.745 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 4.22 0.683 

ศิลปกรรมศาสตร์ 20 4.20 0.523 

นิติศาสตร์ 130 3.95 0.819 

ด้านประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.81 0.833 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 4.17 0.738 

ศิลปกรรมศาสตร์ 20 4.25 0.786 

นิติศาสตร์ 130 3.75 0.881 
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ตารางที่ 4.23 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคณะท่ีศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทัศนคติ 

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F P 

ด้านประชาคมการเมือง 
ความมั่นคงอาเซียน 
 

ระหว่างกลุ่ม 7.685 3 2.562 4.401 0.005*
ภายในกลุ่ม 185.677 319 0.582  

รวม 193.362 322   

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.680 3  3.375 0.091
ภายในกลุ่ม 178.945 319   

รวม 184.625 322   
ด้านประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 12.284 3 4.095 6.011 0.001*
ภายในกลุ่ม 217.289 319 0.681 

รวม 229.573 322   
 
ตารางที่ 4.24 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ประเด็น คณะที่ศึกษา สังคม วิทยาลัย ศิลปกรรม นิติศาสตร์

  X สงเคราะห์ สหวิทยาการ ศาสตร์ 

  ศาสตร์   

ด้านประชาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.61 - 0.036* 0.813 1.000

การเมือง วิทยาลัยสหวทิยาการ 3.96 - - 0.878 0.012*

ความมั่นคง ศิลปกรรมศาสตร์ 3.80 - - - 0.777

อาเซียน นิติศาสตร ์ 3.61 - - - -

ด้านประชาสังคม

และวัฒนธรรม

อาเซียน 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.81 - 0.044* 0.202 0.976

วิทยาลัยสหวทิยาการ 4.17 - - 0.983 0.005*

ศิลปกรรมศาสตร์ 4.25 - - - 0.102

นิติศาสตร์ 3.75 - - - -



101 

 

 

4.7.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับ 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

ด้านทัศนคติ 

 - ประเด็ นประชาคมการเมื องความม่ันคงอาเซี ยน เมื่ อทดสอบ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.002) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนแตกต่างกัน 

(ตารางที่ 4.25 และตารางที่ 4.26) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 4 มีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็น

ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2 (ตารางท่ี 

4.27) 

 - ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.031) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.25 และตารางที่ 

4.26) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 4 มีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 1 (ตารางที่ 4.27) 

 - ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.031) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิด
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ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.25 และ

ตารางที่ 4.26) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 4 มีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็น

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 1 (ตารางที่ 4.27) 

 

ตารางที่ 4.25 

 
จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทัศนคติ 

ช้ันปีที่ศึกษา จํานวน X  S.D. 

ด้านประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน 

 

ช้ันปีที่ 1 92 3.57 0.789 

ช้ันปีที่ 2 89 3.62 0.761 

ช้ันปีที่ 3 77 3.78 0.737 

ช้ันปีที่ 4 65 4.00 0.750 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ช้ันปีที่ 1 92 3.93 0.796 

ช้ันปีที่ 2 89 3.94 0.759 

 ช้ันปีที่ 3 77 4.06 0.732 

ช้ันปีที่ 4 65 4.26 0.691 

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

ช้ันปีที่ 1 92 3.76 0.894 

ช้ันปีที่ 2 89 3.84 0.878 

ช้ันปีที่ 3 77 3.99 0.803 

ช้ันปีที่ 4 65 4.14 0.726 
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ตารางที่ 4.26 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทัศนคติ 

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F P 

ด้านประชาคมการเมือง 
ความมั่นคงอาเซียน 
 

ระหว่างกลุ่ม 8.496 3 2.832 4.887 0.002*
ภายในกลุ่ม 184.867 319 0.580  

รวม 193.362 322   

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.068 3 1.689 3.002 0.031*
ภายในกลุ่ม 179.557 319 0.563  

รวม 184.625 322   
ด้านประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 6.295 3 2.098 2.998 0.031*
ภายในกลุ่ม 223.278 319 0.700 

รวม 229.573 322   
 
ตารางที่ 4.27 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ประเด็น ช้ันปีที่ศึกษา ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4
  X   
ด้านประชาคมการเมือง ช้ันปีที่ 1 3.57 - 0.975 0.348 0.007*
ความมั่นคงอาเซียน ช้ันปีที่ 2 3.62 - - 0.604 0.025*
 ช้ันปีที่ 3 3.78 - - - 0.399
 ช้ันปีที่ 4 4.00 - - - -
ด้านประชาคม ช้ันปีที่ 1 3.93 - 1.000 0.738 0.037*
เศรษฐกิจอาเซียน ช้ันปีที่ 2 3.94 - - 0.783 0.083
 ช้ันปีที่ 3 4.06 - - - 0.491
 ช้ันปีที่ 4 4.26 - - - - 
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ตารางที่ 4.27 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ (ต่อ) 

ประเด็น ช้ันปีที่ศึกษา ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 

  X     

ด้านประชาสังคม ช้ันปีที่ 1 3.76 - 0.933 0.384 0.035 

และวัฒนธรรมอาเซียน ช้ันปีที่ 2 3.84 - - 0.746 0.198 
 ช้ันปีที่ 3 3.99 - - - 0.764 

 ช้ันปีที่ 4 4.14 - - - - 

 

4.7.3 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 
4.7.3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพร้อม 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

  จากการทําการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า  

(t-test) ของเพศกับความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ในแต่ละด้าน พบผลการศึกษา

ดังน้ี  

  - ประเด็นทักษะพ้ืนฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีค่าเฉล่ีย

ความพร้ อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซี ยนด้ านทักษะ ประเด็นทักษะพื้ นฐาน เท่ ากับ 4.10  

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.001) แสดงว่า เพศท่ีต่างกันมี 

ความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ ประเด็นทักษะพื้นฐานแตกต่างกัน (ตารางท่ี 

4.28) 

  - ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

เพศชายมีค่าเฉลี่ยความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ ประเด็นทักษะพลเมืองและ

ความรับผิดชอบ เท่ากับ 4.01 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 เมื่อทํา 
การทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

(P=0.357) แสดงว่า เพศท่ีต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ ประเด็น

ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.28) 
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  - ประเด็นทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
เพศชายมีค่าเฉลี่ยความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ ประเด็นทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาตน เท่ากับ 4.00 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อทําการทดสอบ
ความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P= 0.357) 
แสดงว่า เพศท่ีต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ ประเด็นทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาตนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.28) 
 
ตารางที่ 4.28 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 
ความพร้อมของนักศึกษาด้านทักษะ เพศ N X S.D. t Sig (P) 

ทักษะพ้ืนฐาน ชาย 98 4.10 0.739 3.905 

 

0.000* 

 หญิง 225 3.74 0.810 

ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ ชาย 98 4.01 0.855 0.922 

 

0.357 

 หญิง 225 3.92 0.786 

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน ชาย 98 4.00 0.812 -0.627 

 

0.531 

 หญิง 225 4.06 0.739 

 

4.7.3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะท่ีศึกษากับ 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

ด้านทักษะ 

 - ประเด็นทักษะพ้ืนฐาน  เมื่อทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  

(One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียนด้านทักษะ ประเด็นทักษะพ้ืนฐาน พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(P=0.000) แสดงว่า คณะที่ศึกษา ที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

ประเด็นทักษะพ้ืนฐานแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.29 และตารางที่ 4.30) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 
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ประเด็นทักษะพ้ืนฐาน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
และคณะนิติศาสตร์ (ตารางที่ 4.31) 

 - ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ เมื่อทดสอบความแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า  
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.016) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.29 
และตารางที่ 4.30) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 
ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(ตารางที่ 4.31) 

 - ประเด็นทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน เมื่อทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน พบว่า ไม่มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.208) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคม
อาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 4.29 และ
ตารางที่ 4.30) 

 
ตารางที่ 4.29 
 
จํ านวน ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน ระหว่ างคณะที่ ศึ กษากับความพร้อมของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทัศนคติ 

คณะที่ศึกษา จํานวน X  
 

S.D. 

ทักษะพ้ืนฐาน สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.49 0.787
วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 4.18 0.663
ศิลปกรรมศาสตร์ 20 4.10 0.718
นิติศาสตร์ 130 3.82 0.824 
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ตารางที่ 4.29 
 
จํ านวน ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน ระหว่ างคณะที่ ศึ กษากับความพร้อมของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ (ต่อ) 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทัศนคติ 

คณะที่ศึกษา จํานวน X  
 

S.D. 

ทักษะพลเมืองและ 
ความรับผิดชอบ 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.80 0.808
วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 4.11 0.741
ศิลปกรรมศาสตร์ 20 4.25 0.786
นิติศาสตร์ 130 3.88 0.832

ทักษะการเรียนรู้และ 
พัฒนาตน 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.94 0.786
วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 4.13 0.753
ศิลปกรรมศาสตร์ 20 4.25 0.639
นิติศาสตร์ 130 4.01 0.762

 
ตารางที่ 4.30 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

ความพร้อมของนักศึกษา
ด้านทักษะ 

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F P 

ทักษะพ้ืนฐาน ระหว่างกลุ่ม 21.595 3 7.198 12.262 0.000*

ภายในกลุ่ม 187.272 319 0.587  
รวม 208.867 322  

ทักษะพลเมืองและ 
ความรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 6.679 3 2.226 3.491 0.016*
ภายในกลุ่ม 203.426 319 0.638  

รวม 210.105 322  
ทักษะการเรียนรู้และ 
พัฒนาตน 

ระหว่างกลุ่ม 2.636 3 0.879 1.524 0.208 
ภายในกลุ่ม 183.841 319 0.576 

รวม 186.477 322    
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ตารางที่ 4.31 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

ประเด็น คณะที่ศึกษา สังคม วิทยาลัย ศิลปกรรม นิติศาสตร์

  X  สงเคราะห์
ศาสตร์

สหวิทยาการ ศาสตร์  

ทักษะพื้นฐาน สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.49 - 0.000* 0.019* 0.032*
 วิทยาลัยสหวทิยาการ 4.18 - - 0.982 0.093
 ศิลปกรรมศาสตร์ 4.10 - - - 0.496
 นิติศาสตร ์ 3.82 - - - -

ทักษะพลเมือง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.80 - 0.028* 0.158 0.888
และความ วิทยาลัยสหวทิยาการ 4.11 - - 0.920 0.235
รับผิดชอบ ศิลปกรรมศาสตร์ 4.25 - - - 0.306
 นิติศาสตร์ 3.88 - - - -

 
4.7.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับ 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  
ด้านทักษะ 

 - ประเด็นทักษะพ้ืนฐาน  เมื่อทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  
(One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะพ้ืนฐาน พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(P=0.022) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษา ที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 
ประเด็นทักษะพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.32 และตารางที่ 4.33) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปี ที่ 4 มีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็น
ทักษะพ้ืนฐานมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่อยู่ช้ันปีที่ 1 (ตารางที่ 4.34) 

 - ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ เมื่อทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า  
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มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P=0.037) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 
4.32 และตารางที่ 4.33) 

  เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 4 มีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็น
ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ช้ันปีที่ 1 (ตารางที่ 4.34) 

 - ประเด็นทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน เมื่อทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน พบว่า ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.156) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ ประเด็นทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนท่ีแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.32 
และตารางที่ 4.33) 

 
ตารางที่ 4.32 
 
จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

ความพร้อมของนักศึกษาด้านทักษะ ช้ันปีที่ศึกษา จํานวน X  S.D.
ทักษะพ้ืนฐาน 
 

ช้ันปีที่ 1 92 3.72 0.843
ช้ันปีที่ 2 89 3.85 0.806
ช้ันปีที่ 3 77 3.79 0.749
ช้ันปีที่ 4 65 4.11 0.773

ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ 
 

ช้ันปีที่ 1 92 3.84 0.829
ช้ันปีที่ 2 89 3.91 0.887
ช้ันปีที่ 3 77 3.91 0.747
ช้ันปีที่ 4 65 4.20 0.689

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน ช้ันปีที่ 1 92 3.93 0.823
ช้ันปีที่ 2 89 3.98 0.797
ช้ันปีที่ 3 77 4.16 0.608
ช้ันปีที่ 4 65 4.14 0.768 



110 

 

 

ตารางที่ 4.33 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ 

ความพร้อมของนักศึกษา 
ด้านทักษะ 

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F P 

ทักษะพ้ืนฐาน 
 

ระหว่างกลุ่ม 6.192 3 2.064 3.249 0.022*

ภายในกลุ่ม 202.675 319 0.635  

รวม 208.867 322   

ทักษะพลเมืองและ 
ความรับผิดชอบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 5.506 3 1.835 2.862 0.037*

ภายในกลุ่ม 204.599 319 0.641  

รวม 210.105 322   

ทักษะการเรียนรู้และ 
พัฒนาตน 

ระหว่างกลุ่ม 3.029 3 1.010 1.756 0.156 

ภายในกลุ่ม 183.447 319 0.575 

รวม 186.477 322   

 
ตารางที่ 4.34 
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ 

ประเด็น ช้ันปีที่ศึกษา ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4

  X   

ทักษะพ้ืนฐาน ช้ันปีที่ 1 3.72 - 0.723 0.946 0.029*
 ช้ันปีที่ 2 3.85 - - 0.970 0.285
 ช้ันปีที่ 3 3.79 - - - 0.140
 ช้ันปีที่ 4 4.11 - - - -

ทักษะพลเมืองและ ช้ันปีที่ 1 3.84 - 0.945 0.952 0.050*
ความรับผิดชอบ ช้ันปีที่ 2 3.91 - - 1.000 0.180
 ช้ันปีที่ 3 3.91 - - - 0.201
 ช้ันปีที่ 4 4.20 - - - - 
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4.7.4 ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลทั่ วไปกับทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

4.7.4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับทัศนคติของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

   จากการทําการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า  

(t-test) ของเพศกับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียนในแต่ละด้าน พบผลการศึกษาดังน้ี  

   - ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน เท่ากับ 4.04 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อทําการทดสอบ

ความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.000) แสดงว่า

เพศท่ีต่างกันมีทัศนะคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมการเมือง 

ความมั่นคงอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.35) 

   - ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย

มีค่าเฉล่ียทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

เท่ากับ 3.83 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่าง

ด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.025) แสดงว่าเพศท่ีต่างกันมี

ทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

(ตารางที่ 4.35)  

   - ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

เพศชายมีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน เท่ากับ 4.00 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อทําการทดสอบ
ความแตกต่างด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ของค่า (t-test) พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.000) แสดงว่า

เพศท่ีต่างกันมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 

(ตารางที่ 4.35) 
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ตารางที่ 4.35 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน 

เพศ 

 

N 

 
X  
 

S.D. 

 

t 

 

Sig (P) 

 

ด้านประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน 

ชาย 98 4.04 0.884 3.519 

 

0.000* 

 หญิง 225 3.69 0.784 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ชาย 98 3.83 0.885 2.253 

 

0.025* 

 หญิง 225 3.60 0.830 

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

ชาย 98 4.00 0.786 3.987 

 

0.000* 

 หญิง 225 3.62 0.805 

 

4.7.4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะท่ีศึกษากับ

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 -  ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  เมื่อทดสอบ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า  

F-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน พบว่า  

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) แสดงว่า คณะท่ีศึกษาที่ต่างกันมีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.36 และ

ตารางที่ 4.37) 

   เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการและคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทัศนคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ (ตารางที่ 4.38) 

  - ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน 

ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 (P=0.005) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.36 และตารางที่ 4.37) 

   เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ตารางที่ 4.38) 

  - ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (P=0.013) แสดงว่า คณะที่ศึกษาที่ต่างกันมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4.36 และตารางที่ 4.37) 

   เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Procedure) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น 

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ตารางท่ี 

4.38) 

 

ตารางที่ 4.36 

 

จํานวน  ค่าเฉ ล่ีย  ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน  ระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน 

คณะที่ศึกษา จํานวน X  S.D. 

ด้านประชาคมการเมือง 

ความมั่นคงอาเซียน 

 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.46 0.816 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 4.06 0.755 

ศิลปกรรมศาสตร์ 20 4.06 0.686 

นิติศาสตร์ 130 3.80 0.839 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.43 0.736 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 3.88 0.872 

ศิลปกรรมศาสตร์ 20 3.85 0.745 

นิติศาสตร์ 130 3.64 0.889 
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ตารางที่ 4.36 

 

จํานวน  ค่าเฉ ล่ีย  ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน  ระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน 

คณะที่ศึกษา จํานวน X  S.D. 

ด้านประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 83 3.51 0.787 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 90 3.90 0.849 

ศิลปกรรมศาสตร์ 20 3.65 0.671 

นิติศาสตร์ 130 3.78 0.806 

 

ตารางที่ 4.37 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านประชาคมการเมือง 

ความมั่นคงอาเซียน 

 

ระหว่างกลุ่ม 16.845 3 5.615 8.734 0.000*

ภายในกลุ่ม 205.075 319 0.643   

รวม 221.920 322    

ด้านประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 9.290 3 3.097 4.398 0.005*

ภายในกลุ่ม 224.599 319 0.704   

รวม 233.889 322    

ด้านประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 7.174 3 2.391 3.669 0.013*

ภายในกลุ่ม 207.928 319 0.652   

รวม 215.102 322    
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ตารางที่ 4.38 

 

การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคณะที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 
ประเด็น คณะที่ศึกษา สังคม วิทยาลัย ศิลปกรรม นิติศาสตร ์

  X  สงเคราะห์

ศาสตร์ 

สหวิทยาการ ศาสตร์  

ด้านประชาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.46 - 0.000* 0.034* 0.028* 

การเมือง วิทยาลัยสหวิทยาการ 4.06 - - 1.000 0.147 

ความมั่นคง ศิลปกรรมศาสตร์ 4.06 - - - 0.641 

อาเซียน นิติศาสตร์ 3.80 - - - - 

ด้านประชาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.43 - 0.008* 0.267 0.391 

เศรษฐกิจ วิทยาลัยสหวิทยาการ 3.88 - - 0.999 0.230 

อาเซียน ศิลปกรรมศาสตร์ 3.85 - - - 0.777 

 นิติศาสตร์ 3.64 - - - - 

ด้านประชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.51 - 0.017* 0.916 0.129 

สังคมและ วิทยาลัยสหวิทยาการ 3.90 - - 0.667 0.745 

วัฒนธรรม ศิลปกรรมศาสตร์ 3.65 - - - 0.943 

อาเซียน นิติศาสตร์ 3.78 - - - - 

 

4.7.4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับ

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

  - ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  เมื่อทดสอบ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า  

F-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน พบว่า ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.153) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีทัศนะคติต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.39 และ

ตารางที่ 4.40) 
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  - ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (P=0.647) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีทัศนะคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.39 และตารางที่ 4.40) 

  - ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยการหาค่า F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน ประเด็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (P=0.663) แสดงว่า ช้ันปีที่ศึกษาที่ต่างกันมีทัศนะคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 
ประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.39 และตารางที่ 4.40) 

 
ตารางที่ 4.39 
 
จํ านวน ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเ บ่ี ยงเบนมาตรฐาน ระหว่ างช้ั นปีที่ ศึ กษากั บทั ศนคติของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน 

ช้ันปีที่ศึกษา จํานวน X  S.D. 

ด้านประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน 
 

ช้ันปีที่ 1 92 3.65 0.777

ช้ันปีที่ 2 89 3.81 0.890
ช้ันปีที่ 3 77 3.83 0.677
ช้ันปีที่ 4 65 3.95 0.959

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ช้ันปีที่ 1 92 3.66 0.802

ช้ันปีที่ 2 89 3.66 0.904
ช้ันปีที่ 3 77 3.58 0.817
ช้ันปีที่ 4 65 3.77 0.897

ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

ช้ันปีที่ 1 92 3.74 0.797

ช้ันปีที่ 2 89 3.66 0.811
ช้ันปีที่ 3 77 3.73 0.772
ช้ันปีที่ 4 65 3.83 0.911 
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ตารางที่ 4.40 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อ
แนวคิดประชาคมอาเซียน 

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F P 

ด้านประชาคมการเมือง 
ความมั่นคงอาเซียน 
 

ระหว่างกลุ่ม 3.630 3 1.210 1.768 0.153
ภายในกลุ่ม 218.289 319 0.684  

รวม 221.920 322   
ด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.207 3 0.402 0.551 0.647
ภายในกลุ่ม 232.682 319 0.729  

รวม 233.889 322   
ด้านประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.064 3 0.355 0.529 0.663
ภายในกลุ่ม 214.038 319 0.671  

รวม 215.102 322   

 
4.7.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter เพ่ือทดสอบสมมติฐาน H1: 

ทัศนคติของนักศึกษามีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน และ H2: ทักษะของนักศึกษามีผลต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน โดยใช้ความพร้อมของนักศึกษาด้านทัศนคติและด้านทักษะ 
 
ตารางที่ 4.41 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter โดยใช้ความพร้อมของนักศึกษาด้านทัศนคติและ
ด้านทักษะ 

ความพร้อม 
ของนักศึกษา 

แนวคิดประชาคมอาเซียน
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน

t p-value VIF 

ค่าคงที่ 0.580 0.188 3.083 0.002 -
ด้านทัศนคติ 0.384 0.58 6.587 0.000 1.691
ด้านทักษะ 0.440 0.58 7.601 0.000 1.691
F=139.662 p-value= 0.000 AdjR²=0.463

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter ของปัจจัยด้านทัศนคติ

และด้านทักษะของนักศึกษาที่มีต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน พบว่า ทักษะของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน 

มีความสําคัญมากที่สุด โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.440 (β=440) รองลงมา คือ ทัศนคติ

ของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีความสําคัญรองลงมาโดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.384 

(β=384) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สําหรับผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity 

test) โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของแต่ละตัวแปร มีค่าต้ังแต่ 1.914-2.953 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ยอมรับได้ (Lee, Lee and Lee 

2000, p. 704) 

 
4.8 อภิปรายผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” ทําให้ทราบถึงระดับความพร้อมของ

นักศึกษา ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านทักษะและทราบถึงระดับทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ซึ่งผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปน้ี 

 

4.8.1 ความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน  

 ทั้งน้ีสามารถแบ่งความพร้อมออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ

และด้านทักษะ โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

4.8.1.1 ด้านความรู้ นักศึกษาควรรู้เก่ียวกับความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ในการก่อต้ัง คําขวัญของอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและแนวโน้มของอาเซียนในอนาคต เศรษฐกิจ

อาเซียน การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเมื่อพิจารณา 

ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับมาก โดยมีจํานวนผู้ตอบถูก ร้อยละ 81.7 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างตอบท่ีจํานวนมากท่ีสุด คือ ประเด็นภาษาที่ใช้

เป็นทางการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้

กันทั่วโลกจึงทําให้นักศึกษาสามารถรู้ได้ง่ายเพราะเป็นที่รู้กันทั่วไป แม้ว่าจะมีการรวมกลุ่มจาก

หลากหลายประเทศแต่ภาษาที่จะสามารถสื่อสารกันได้ชัดเจนที่สุด ก็คือ ภาษาอังกฤษ และนอกจากน้ี

การประชาสัมพันธ์ให้มีการเตรียมความพร้อมในทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมมากเพ่ือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่จะเข้ามาทํางานหรือธุรกิจในประเทศไทย 



119 

 

 

อาทิเช่น มีการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาผ่านการสําคัญของภาษาอังกฤษซึ่งมี 

การสอดแทรกในรายวิชาเรียน การอบรมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังหน่วยงานของราชการ หรือแม้แต่ภาคเอกชนก็ตามที่เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ 

โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น รองลงมา คือ ประเด็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้าย

บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ทั้งน้ีอันเน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ของประชาคม

อาเซียนส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะในด้านของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะเป็นเรื่องเก่ียวกับ

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การมีงานทํา การมีเงินที่นํามาซึ่งรายได้ของครอบครัวและใช้ในชีวิตประจําวัน 
ดังน้ันจึงทําให้อีก 2 เสา ของประชาคมอาเซียนไม่ค่อยเด่นชัด ได้แก่ เสาประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นอาเซียนและเสาประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยแทบจะไม่ค่อยเ ห็น 

การประชาสัมพันธ์หรือกล่าวถึงมากเท่าที่ควร แต่ทั้งน้ีแม้ว่าผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ 

ในระดับมากนั้น กลุ่มตัวอย่างบางส่วนก็ได้กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกับความรู้ว่านักศึกษายังขาดความรู้ 

ความเข้าใจ และยังไม่มีความตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบต่อตนเองและประเทศ เพราะ 

มองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรทิวา คงคุณ ที่พบว่า นักศึกษามีความรู้

เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับควรปรับปรุง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา 

มีความรู้และต่ืนตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อย จึงส่งผลให้ขาดความสนใจในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองเพ่ือที่จะสามารถแข่งขันภายในภูมิภาคอาเซียนได้ และยังสอดคล้องกับการศึกษา

ของ จันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน (2554) ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคม

อาเซียน” ซึ่งพบว่า อุดมการณ์ศึกษาไทยมีจุดอ่อน กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและนักศึกษา

ยังขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี 

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นงนภัส พันธ์กฤต และ ทัศนียา วงศ์จันทร์ (2557) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัย

เชิงสาเหตุที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า การท่ีนักศึกษา

มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือมีข้อมูล ข่าวสารและรายละเอียดที่สําคัญต่างๆ ที่เก่ียวกับ

อาเซียนจะส่งผลให้บุคคลน้ันมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนและการที่นักศึกษามีเจตคติที่ดี

ต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนก็จะส่งผลต่อการมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ดังน้ัน

สามารถกล่าวได้ว่า การท่ีนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนก็จะทําให้

นักศึกษามีความพร้อมและสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน เน่ืองจากการท่ีบุคคลน้ันๆ  

มีความรู้ ก็จะเกิดความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องน้ันๆ ส่งผลไปสู่การปฏิบัติที่ดี 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาด้านความรู้ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความรู้มากกว่าเพศชาย อาจเป็น

เพราะเพศหญิงมีความสนใจและติดตามข่าวสาร มากกว่าเพศชาย และมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม

สําหรับเรียนรู้และพัฒนาตนเองดีกว่าเพศชายเมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ พบว่า เพศ

ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มีความรู้มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจเป็นสาเหตุ 

มาจากคณะนิติศาสตร์ มีความรู้ในเร่ืองกฎหมายเบ้ืองต้น และมีความสนใจเกี่ยวกับระหว่างประเทศ 
ซึ่งแนวคิดประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของกลุ่มตัวอย่างเพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้วน้ัน 

การเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญในอนาคต และเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กําหนดให้จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 

Arrangements: MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

นักวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติ

ในสาขาอาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเช่ียวชาญ หรือ 

ผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคล่ือนย้ายแรงงาน ฝีมือไปทํางานในประเทศ 

กลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กําหนดครอบคลุม 7 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมี 

การเพ่ิมจํานวนอาชีพขึ้นมาอีกในลําดับถัดไป สําหรับ 7 อาชีพ ที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถ

เคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี ได้แก่ 1. อาชีพวิศวกร( Engineering Services) 2. อาชีพพยาบาล 

(Nursing Services) 3. อาชีพสถาปนิก(Architectural Services) 4. อาชีพการสํารวจ (Surveying 

Qualifications) 5. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 6. อาชีพทันตแพทย์ (Dental 

Practitioners) 7. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

คณะนิติศาสตร์น่าจะให้ความสนใจมาก เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานแม้จะมีการกําหนดที่ถูกต้อง 
ไว้แล้วย่อมต้องมีแรงงานจากสายวิชาชีพอ่ืนหลั่งไหลเข้ามาเช่นกัน  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาชั้นปีที่ 2 มีระดับความรู้มากที่สุด เมื่อพิจารณา 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ พบว่า ช้ันปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ของนักศึกษาต่อ

แนวคิดประชาคมอาเซียน เน่ืองจากในแต่ละช้ันปีจะมีการเรียนรู้ที่มีเน้ือหายากข้ึนเร่ือยๆ ทําให้ 

นักศึกษามีความรู้ที่สะสมมากย่ิงข้ึน  

4.8.1.2 ด้านทัศนคติ นักศึกษาควรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ให้ครบทั้ง 3 เสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติ 
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อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มีทัศนคติด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า นักศึกษามีระดับทัศนคติมากที่สุดในประเด็นเร่ืองการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ

ฐานการผลิตเดียวกันก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษา 

เห็นด้วยในระดับมาก เพราะการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกันทําให้มีการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจ 

ในจํานวนมากก็ทําให้มีการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน มีการหมุนเวียนการสั่งวัตถุดิบภายในประเทศของตนเอง

ในจํานวนเพ่ิมขึ้นในกรณีที่ในประเทศน้ันๆ มีการลงทุนธุรกิจขาดใหญ่ และประเทศโดยรอบก็มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน ดังน้ันการเคลื่อนย้ายเงินทุนในการจัดทําธุรกิจ อันได้แก่ การเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกัน เป็นต้น อันเน่ืองจากประชาคมอาเซียน 

ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สามารถรับมือ

กับเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน รองลงมา คือ ประเด็นมีความต้องการให้ประชากรอาเซียน 

มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็นเป้าหมายของประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน อาจเป็นเพราะการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีส่งผลต่อการมีชีวิตที่ดี สามารถมีแรงและกําลังใจ

ในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนภัส ช่ืนพัฒนพงศ์ (2555) นักศึกษามี 

ความคาดหวังจากการเปิดอาเซียนในประเด็นที่เก่ียวกับผลประโยชน์ของตนเอง ได้แก่ การได้รับ

ความรู้และมีประสิทธิภาพในอาชีพของตนเอง รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและการมีรายได้ รวมทั้ง 

ยังคาดหวังต่อประเทศว่าจะมีการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติและมีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอีกด้วย  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาด้านทัศนคติ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียนมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศ 

ที่กล้าที่จะรับความเสี่ยงได้ จึงสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนด้านธุรกิจ ตลาดแรงงาน 

เป็นต้น รวมท้ังการเป็นผู้นําของครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ ขึ้นอยู่กับภาวะของเศรษฐกิจด้วย 
คณะที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะในด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมด้านทัศนคติมากกว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ

สมใจ กงเติม (2555) และงานของ พระปุริปุญญวิทย์ ธมมโชโต (2556) ซึ่งพบว่า นักศึกษาต่างคณะกัน 

มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านเจตคติที่แตกต่างกัน โดยให้เหตุผล คือ คณะอาจมี

จุด เ น้นของการเ รียนการสอน  และนโยบายในการ จัดการเรี ยนการสอนที่ แตกต่าง กัน  

ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางก็เช่นเดียวกัน เน่ืองจากมีการเปิดเรียนในหลากหลายคณะ 
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ซึ่งแต่ละคณะก็เรียนคนละศาสตร์ โดยจากผลการศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมมากกว่า

เน่ืองจากเน้ือหาของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนมีลักษณะใกล้เคียงกับแนวคิดประชาคมอาเซียน

มากท่ีสุดเพราะมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษา และสาขา

วิชาเอกจีนศึกษา เป็นต้น 

ช้ันปีที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะในด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 

มีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 และ 2 และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 มีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช้ันปีที่ 4 มีการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย และมีความจําเพาะของรายวิชา

มากกว่า รวมท้ังนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์จนชํานาญกว่านักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เร่ิมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และวิชาที่เรียนในช้ันปีที่ 1 น้ัน  

เป็นเน้ือหาวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกคณะต้องเรียนเหมือนกัน และสําหรับช้ันปีที่ 2 เป็นวิชาแกนหรือ

เป็นวิชาพ้ืนฐานของคณะ  

4.8.1.3 ด้านทักษะ นักศึกษามีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้าน

ทักษะ หมายถึง การมีทักษะพ้ืนฐาน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม ทักษะการเรียนรู้

และพัฒนาตน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะอยู่ในระดับมากที่ด้าน 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 

มีระดับทักษะมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ทักษะในประเด็นเร่ืองนักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 

รองลงมา ประเด็นเร่ืองนักศึกษาเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม ทั้ง 2 ประเด็นน้ี 

อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาอยู่ในกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่ึงในกระบวนการสร้าง

เสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน จึงทําให้เห็นว่า นักศึกษามีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 
เน่ืองจากในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมากและมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ  

มีความหลากหลายทางลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่มีความแตกต่างกัน แต่ต้องมาทํางานใน

สถานที่เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนักศึกษาท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปราศจากการดูถูกเหยียดหยามเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่

ของตนเองเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะนักศึกษามีเข้าใจเพ่ือมนุษย์และมีฐานความคิดที่ดี อีกทั้ง 

ยังสอดคล้องกับทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ (เกื้อ วงศ์บุญสิน และ สุวาณี สุรเสียงสังข์, 

2547) กล่าวว่า ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีความรู้และความสามารถในสาขาที่ 

ตนเรียน มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ สามารถทํางานเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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มีนวัตกรรม มีทัศนคติที่ดี มีปัญญา มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ รู้กระบวนการวิจัย 

สามารถประยุกต์ได้ มีนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความคิดที่เป็นสากล (คิดบนพ้ืนฐานข้อมูลและ 

มีวิจารณญาณ) คือ การใช้มาตรฐานนานาชาติในการทํางานและเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ และ

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะน้อยที่สุดซึ่งอยู่ในด้านทักษะพ้ืนฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

คือ ประเด็นเร่ืองนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือบ้านในอาเซียนได้ 

ซึ่งตรงกับข้อปัญหาของนักศึกษาที่กล่าวว่า นักศึกษายังไม่มีความพร้อมด้านภาษา จึงทําให้นักศึกษา

ไม่กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ แต่เน่ืองจากความพร้อมด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะเป็น

ภาษากลางของโลกและเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียนจึงมีความสําคัญมาก พลเมืองอาเซียน
ทุกคนจึงต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555) นอกจากนี้ 

อภิชาต เพชรรัตนา (2556, อ้างถึงใน มติชนออนไลน์, 2556) ได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการพัฒนา

คนของไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลที่ประเทศต่างๆ ในโลกต้องเตรียมการพัฒนาโดยมุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะ 5 ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร คือ การส่ือสารกับชาวต่างชาติ ควรเร่ิมที่ 

การบริหารจัดการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่การสอนของอาจารย์ ให้เน้นการปฏิบัติการทางภาษาให้

เข้มข้นขึ้น คือ การฝึกพูด ฝึกปฏิบัติและโต้ตอบทางภาษากับอาจารย์ชาวไทย อาจารย์ชาวต่างชาติ 

หรือนักศึกษาด้วยกัน เมื่อนักศึกษากล้าที่จะพูดสื่อสารแล้วน้ัน ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษน่าจะ

ลดลง ทั้งน้ีวิทยาลัยสหวิทยาการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน จึงมี 

การสนับสนุนให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีการฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อนในต่างประเทศได้ โดยมีการสนับสนุน

ทุนการศึกษา จํานวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ภายใต้โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศรายวิชา สส. 502 ฝึกประสบการณ์ สหวิทยาการ ซึ่งเป็นวิชาใน

หลักสูตร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ และ

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตระหว่างนักศึกษา

ต่างชาติกับนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ มากมาย นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดโครงการต่างๆ โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

กองบริหารศูนย์ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2557 อาทิเช่น โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาพม่า 

กิจกรรมเรียนรู้สัญจร อาเซียน + 1 (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น โดยหากนักศึกษายังไม่ให้ความสนใจ 

ในการเข้าร่วมก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต และสถานประกอบการ 

ในอนาคตย่อมต้องการบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตภายใน

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาด้านทักษะ จากการศึกษา พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียนด้านทักษะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านทักษะพ้ืนฐาน เน่ืองจากความถนัดของแต่ละบุคคล

เพศหญิงกับเพศชายย่อมแตกต่างกัน อาทิเช่น ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ 

ในการเรียนรู้ หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี เป็นต้น 

คณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ด้านทักษะแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านทักษะพื้นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการ 

มีทักษะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และ 
คณะนิติศาสตร์ และด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่

วิทยาลัยสหวิทยาการมีทักษะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เน่ืองจาก

วิทยาลัยสหวิทยาการมีความใกล้ชิดกับการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่ใกล้เคียงกับแนวคิดประชาคม

อาเซียน อาทิเช่น การจัดทํารายงานในแต่ละรายวิชาแล้วนําเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่งสาขาวิชาเอก 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษาจะเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ตลอดจนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก ผลกระทบจากการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงเพื่อการเรียนรู้และสร้างจิตสํานึก

ของความเป็นภูมิภาคเดียวกัน 

ช้ันปีที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะด้านทักษะพ้ืนฐานและด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

อยู่ช้ันปีที่ 4 มีทักษะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 เน่ืองจากช้ันปีที่ 4 ได้ทํากิจกรรม 

ที่หลากหลายจึงทําให้นักศึกษามีการเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม อีกทั้งยังมองเห็น

ถึงปัญหาทางสังคมและสามารถลงมือกระทําเพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
มักจะเป็นหัวหน้ากลุ่มในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ทําให้มีภาวะความเป็นผู้นํา และมีการปฏิบัติตนให้

เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนไม่น่ิงดูดาย โดยต่างจากรุ่นน้องช้ันปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

อาจจะยังไม่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงส่งผลให้มีทักษะน้อย 

4.8.2 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย  

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า นักศึกษามีระดับทัศนคติในระดับ 

มากที่สุดในประเด็น มหาวิทยาลัยมีการเน้นหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมความเข้าใจในหลากหลายผ่านการฝึกอบรม ซึ่งตรงกับ
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โครงการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2557 

อาทิเช่น โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาพม่าเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม

เรียนรู้สัญจร อาเซียน + 1 (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นต้น และโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 

กองบริหารศูนย์ลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2558 อาทิเช่น โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษา โครงการเสริมสร้างทักษะพม่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการ

เกาะกระแสประชาคมอาเซียนผ่านศูนย์อาเซียน +1 โครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ประชาคม

อาเซียน เป็นต้น 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและทัศนคติของนักศึกษาต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน จากการศึกษา พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมี 

ความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน และเพศชายมีทัศนคติมากกว่าเพศหญิง 

ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

คณะที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัย 

สหวิทยาการมีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ 

คณะนิติศาสตร์ ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ 

จากผลการศึกษาทั้งหมดน้ีจะทําให้เห็นถึงความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยเร่ิมจากด้านความรู้ 

ด้านทัศนคติและด้านทักษะ น่ันแสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานได้ แม้ว่า

กลุ่มตัวอย่างจะมีความพร้อมในระดับมาก แต่ทั้งน้ีก็มีปัญหาเช่นกันซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด คือ
นักศึกษายังไม่มีความพร้อมด้านภาษาและความสามารถในด้านต่างๆ และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมี

การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ

ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างได้แจ้งไว้ในเบ้ืองต้น  
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4.8.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาและทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย  

 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของนักศึกษา 

จากการศึกษาปรากฏผลดังน้ี 

4.8.3.1 ด้านความรู้  

  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความรู้มากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญิง 

มีความสนใจและติดตามข่าวสาร มากกว่าเพศชาย และมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับเรียนรู้

และพัฒนาตนเองดีกว่าเพศชายเมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้  

  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มีความรู้มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจเป็นสาเหตุ 

มาจากคณะนิติศาสตร์ มีความรู้ในเร่ืองกฎหมายเบ้ืองต้น และมีความสนใจเกี่ยวกับระหว่างประเทศ 

ซึ่งแนวคิดประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของกลุ่มตัวอย่างเพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้วน้ัน 

การเข้าสู่ตลาดแรงงานน้ัน ถือเป็นสิ่งสําคัญในอนาคต และเน่ืองจากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 

9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กําหนดให้จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual 

Recognition Arrangements: MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้ 

อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ 

แรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือ

ไปทํางานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กําหนดครอบคลุม 7 อาชีพ และ 

ก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพ่ิมจํานวนอาชีพขึ้นมาอีกในลําดับถัดไป สําหรับ 7 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้ว

ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี ได้แก่ 1. อาชีพวิศวกร (Engineering Services) 2. อาชีพ
พยาบาล (Nursing Services) 3. อาชีพสถาปนิก (Architectural Services) 4. อาชีพการสํารวจ 

(Surveying Qualifications) 5. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 6. อาชีพทันตแพทย์ 

(Dental Practitioners) 7. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

คณะนิติศาสตร์น่าจะให้ความสนใจมาก เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานแม้จะมีการกําหนดที่ถูกต้อง 

ไว้แล้วย่อมต้องมีแรงงานจากสายวิชาชีพอ่ืนหลั่งไหลเข้ามาเช่นกัน  

  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาชั้นปีที่ 2 มีระดับความรู้มากที่สุด เมื่อพิจารณา 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ พบว่า ช้ันปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ของนักศึกษา 
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ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน เน่ืองจากในแต่ละช้ันปีจะมีการเรียนรู้ที่มีเน้ือหายากข้ึนเรื่อยๆ ทําให้ 

นักศึกษามีความรู้ที่สะสมมากย่ิงข้ึน  

4.8.3.2 ด้านทัศนคติ  

  กลุ่มตัวอย่าง เพศชายมีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนมากกว่า 

เพศหญิง โดยเฉพาะในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศที่กล้าที่จะรับ 

ความเสี่ยงได้จึงสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจเก่ียวกับการลงทุนด้านธุรกิจ ตลาดแรงงาน เป็นต้น รวมท้ัง

การเป็นผู้นําของครอบคัว ชีวิตความเป็นอยู่ ขึ้นอยู่กับภาวะของเศรษฐกิจด้วย 

  คณะที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการมีความพร้อมด้านทัศนคติมากกว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงาน 

ของ สมใจ กงเติม (2555) และงานของ พระปุริปุญญวิทย์ ธมมโชโต (2556) ซึ่งพบว่า นักศึกษา 

ต่างคณะกันมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านเจคติที่แตกต่างกัน โดยให้เหตุผล คือ

คณะอาจมีจุดเน้นของการเรียนการสอนและนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางก็เช่นเดียวกันเน่ืองจากมีการเปิดเรียนในหลากหลายคณะ 

ซึ่งแต่ละคณะก็เรียนคนละศาสตร์ โดยจากผลการศึกษาวิทยาลัย สหวิทยาการมีความพร้อมมากกว่า

เน่ืองจากเน้ือหาของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนมีลักษณะใกล้เคียงกับแนวคิดประชาคมอาเซียน

มากที่สุดเพราะมีการจัดการเรียนการสอนในสขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษา และสาขา

วิชาเอกจีนศึกษา เป็นต้น 

  ช้ันปีที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะในด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 

มีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 และ 2 และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 มีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช้ันปีที่ 4 มีการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย และมีความจําเพาะของรายวิชา

มากกว่า รวมทั้งนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์จนชํานาญกว่า

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และวิชาที่เรียนในช้ันปีที่ 1 

น้ัน เป็นเน้ือหาวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกคณะต้องเรียนเหมือนกัน และสําหรับช้ันปีที่ 2 เป็นวิชาแกน

หรือเป็นวิชาพ้ืนฐานของคณะ  
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4.8.3.3 ด้านทักษะ  

  เพศท่ีแตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนด้านทักษะ 

ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านทักษะพ้ืนฐาน เน่ืองจากความถนัดของแต่ละบุคคลเพศหญิงกับเพศชาย

ย่อมแตกต่างกัน อาทิเช่น ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ในการเรียนรู้ หรือ

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี เป็นต้น 

  คณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

ด้านทักษะแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านทักษะพ้ืนฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัย 

สหวิทยาการมีทักษะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และคณะนิติศาสตร์ และด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่

วิทยาลัยสหวิทยาการมีทักษะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เน่ืองจาก

วิทยาลัยสหวิทยาการมีความใกล้ชิดกับการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่ใกล้เคียงกับแนวคิดประชาคม

อาเซียน อาทิเช่น การจัดทํารายงานในแต่ละรายวิชาแล้วนําเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่งสาขาวิชาเอก 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษาจะเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ตลอดจนกระบวนทัศ น์ในการพัฒนาทั้ ง ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ท่ามกลาง 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกผลกระทบจากการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงเพื่อการเรียนรู้

และสร้างจิตสํานึกของความเป็นภูมิภาคเดียวกัน 

  ช้ันปีที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะด้านทักษะพ้ืนฐานและด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

อยู่ช้ันปีที่ 4 มีทักษะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 เน่ืองจากช้ันปีที่ 4 ได้ทํากิจกรรมที่

หลากหลายจึงทําให้นักศึกษามีการเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม อีกทั้ง ยังมองเห็นถึง

ปัญหาทางสังคมและสามารถลงมือกระทําเพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 มักจะ
เป็นหัวหน้ากลุ่มในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ทําให้มีภาวะความเป็นผู้นํา และมีการปฏิบัติตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนไม่น่ิงดูดาย โดยต่างจากรุ่นน้องช้ันปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อาจจะ

ยังไม่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงส่งผลให้มีทักษะน้อย 

4.8.4 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคม

อาเซียน 

 เพศท่ีแตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน และ

เพศชายมีทัศนคติมากกว่าเพศหญิง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
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 คณะที่แตกต่างกันมีความพร้อมต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่วิทยาลัย 

สหวิทยาการมีทัศนคติมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ 

คณะนิติศาสตร์ ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว่า 

กลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ วิทยาลัยสหวิทยาการมีทัศนคติมากกว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 จากผลการศึกษาทั้งหมดน้ีจะทําให้เห็นถึงความพร้อมของนักศึกษาต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยเร่ิมจากด้านความรู้ 
ด้านทัศนคติและ ด้านทักษะ น่ันแสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานได้ แม้ว่า

กลุ่มตัวอย่างจะมีความพร้อมในระดับมาก แต่ทั้งน้ีก็มีปัญหาเช่นกันซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด คือ

นักศึกษายังไม่มีความพร้อมด้านภาษาและความสามารถในด้านต่างๆ และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมี

การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ

ปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างได้แจ้งไว้ในเบ้ืองต้น  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน: 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน และเพ่ือศึกษาทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง กับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ช้ันปีที่ 1-4 จํานวน 

4 คณะ ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 

คณะนิติศาสตร์ จํานวน 323 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ 

ไคสแควร์ ค่า t-test ค่า F-test การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Scheffe) เพ่ือการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) โดยมีผลการศึกษา

ดังน้ี 

 

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.7 เป็นเพศหญิง 

และร้อยละ 30.3 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 40.2 ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ รองลงมา ร้อยละ 

27.9 ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการ รองลงมา ร้อยละ 25.7 ศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

และร้อยละ 6.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.5 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 รองลงมา 

ร้อยละ 27.6 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 รองลงมา ร้อยละ 23.8 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 และร้อยละ 20.1 ศึกษา

อยู่ช้ันปีที่ 4  

5.1.2 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน  

 การศึกษา “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน: 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” เป็นการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  

ด้านทัศนคติและ ด้านทักษะ สรุปผลดังต่อไปน้ี 
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5.1.2.1 ความพร้อมด้านความรู้ 

 ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 81.7 นักศึกษามีระดับความรู้ 

ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 18.3 นักศึกษามีระดับความรู้ต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาตอบถูก 

มากที่สุด คือ ภาษาที่ใช้เป็นทางการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ รองลงมา เป็นประเด็นเร่ือง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้าย

บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี และถัดมา คือ ประเด็นเร่ืองประเทศผู้ก่อต้ังประชาคม

อาเซียนแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเด็นที่
นักศึกษาตอบผิดมากที่สุด คือ ประเด็นเร่ือง ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of South 

Asian Nations รองลงมาเป็นประเด็นเร่ือง คําขวัญอาเซียน คือ หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์  

One Vision, One Identity) และถัดมา คือ ประเด็นเร่ือง ประเทศจีนเป็น 1 ในประเทศสมาชิกของ

ประชาคมอาเซียน 

5.1.2.2 ความพร้อมด้านทัศนคติ 

 การศึกษาด้านทัศนคติเป็นการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน 2) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ด้านประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ผลการศึกษา ในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน

อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติในระดับมากที่สุด คือ ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ

กระบวนการผลิตเดียวกันก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน รองลงมา คือ ประเด็นเร่ือง 

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

ทางเศรษฐกิจ และประเด็นเร่ืองการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 

การเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เป็นการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกรวมทั้งประเด็นเร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นการประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนร่วมกับประเทศภายนอกภูมิภาค รองลงมา คือ ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองมีความต้องการให้ประชากร

อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เป็นเป้าหมายของประชาคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน รองลงมา คือ ประเด็นเร่ืองแนวคิดการรวมตัวกันของประชาชนแต่ละประเทศ

อาเซียน ให้อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีก่อให้เกิดความมั่นคงในสังคม

อาเซียน และประเด็นเร่ืองการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนและการสร้างความรู้สึกร่วมทําให้

ประชาชนให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นประชากรของอาเซียน ส่วนด้านประชาคมการเมืองและ
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ความมั่นคงอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง 

การสร้างประชาคมอาเซียนเป็นการสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก รวมทั้งประเด็นเรื่อง การขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิก

อาเซียนเพ่ือต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นหลักการของประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียน รองลงมา คือ ประเด็นเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุข และ

ประเด็นเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนทําให้มีค่านิยมร่วมกัน 

5.1.2.3 ความพร้อมด้านทักษะ 

 การศึกษาด้านทักษะเป็นการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทักษะ
พ้ืนฐาน 2) ด้านทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม และ 3) ด้านทักษะการเรียนรู้และ

พัฒนาคน โดยภาพรวมนักศึกษามีทักษะอยู่ในระดับมาก และมีทักษะในระดับมากที่สุด คือ ทักษะ

การเรียนรู้และพัฒนาตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องนักศึกษา

เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รองลงมา คือ ประเด็นเร่ืองนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งประเด็นเร่ืองนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผลและประเด็นเร่ืองนักศึกษามีความสามารถในการจัดการควบคุมตนเอง และประเด็น

เรื่อง นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ รองลงมา คือ ทักษะพลเมืองและ 

ความรับผิดชอบทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องนักศึกษา

เคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม รองลงมา คือ ประเด็นเรื่องนักศึกษามีการปฏิบัติตน 

ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนไม่น่ิงดูดาย และประเด็นเร่ืองนักศึกษามองเห็นปัญหาทางสังคมและ 

ลงมือกระทําเพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ส่วนด้านทักษะพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับ

มากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองนักศึกษามีความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

รองลงมา คือ ประเด็นเรื่องนักศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี และประเด็นเร่ือง

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ในการเรียนรู้ 
5.1.3 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

กับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 การศึกษาของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง  

กับแนวคิดประชาคมอาเซียนเป็นการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียน 2) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ 3) ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน โดยภาพรวมนักศึกษา มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก และมีระดับทัศนคติมากที่สุด คือ  

ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ

ประเด็นมหาวิทยาลัยมีการเน้นหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพในหลักสูตร 
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รองลงมา  คือ  ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยมีการส่ง เสริมความเข้าใจในความหลากหลาย 

ผ่านการฝึกอบรม และประเด็นเร่ืองมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนความรู้และความเข้าใจเรื่อง 

กฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตรอาเซียนศึกษา รองลงมา คือ ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจอันดี

และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน รองลงมา คือ ประเด็นเรื่อง

มหาวิทยาลัยมีการเสนอให้ภาษาของอาเซียนเป็นวิชาเลือกภาษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยและประเด็น

เร่ืองมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมโครงการท่ีสร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียน (ASEAN 

Awareness) ในหมู่เยาวชน รวมทั้งประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพในชุมชนชนบท และด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเน้ือหาร่วมด้านอาเซียนสําหรับมหาวิทยาลัย 

รองลงมา คือ ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยมีการพัฒนากรอบทักษะฝีมือของนักศึกษา และประเด็นเร่ือง

มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและความพร้อมของ

นักศึกษาและทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 ผู้ศึกษาได้ทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

เพศ คณะ ช้ันปี กับระดับความพร้อมของนักศึกษาด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิดประชาคมอาเซียน  

ซึ่งผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี  

 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ระดับช้ันปีที่แตกต่างกันมีความรู้ต่อแนวคิดประชาคม

อาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และพบว่า เพศ คณะที่ศึกษา และช้ันปีที่ศึกษาที่แตกต่างกัน 

มีทัศนคติต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และยังพบว่า เพศ  

คณะที่ศึกษา และช้ันปีที่ศึกษาที่แตกต่างกันมีทักษะต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปกับทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียน พบว่า เพศ และคณะที่ศึกษา 

ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับแนวคิดประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญที่ 0.05 

5.1.5 ปัญห า แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แน ะ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า มพ ร้ อ มข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

 ผลการศึกษาในภาพรวม นักศึกษาส่วนใหญ่พบปัญหาสําหรับการเตรียม 

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนมากที่สุด
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คือ ประเด็นเรื่องนักศึกษายังไม่มีความพร้อมด้านภาษาและความสามารถในด้านต่างๆ รองลงมา คือ

ประเด็นเรื่องนักศึกษาบางคนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดประชาคมอาเซียนใน 

ด้านต่างๆ ที่จะส่งผละกระทบต่อตนเองและประเทศ และประเด็นเรื่องนักศึกษายังไม่ค่อยมี 

ความต่ืนตัวสําหรับแนวคิดประชาคมอาเซียน เพราะมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว  

 สําหรับข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปาง ต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย

และระดับคณะ ดังน้ี 

 1. ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องควรมี
การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รองลงมา คือ

ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรทําการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับ

นักศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้ 

มากย่ิงขึ้น ผ่าน โครงการ/กิจกรรม/อบรม/เวทีสัมมนา/เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับอาเซียน เป็นต้น  

 2. ระดับคณะ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเร่ืองอยากให้มี 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะจะทําให้นักศึกษาเกิด 

ความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน รองลงมา คือ ประเด็นเร่ืองในแต่ละคณะควรมีการเชิญ

วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาให้ความรู้และร่วมแลกเปล่ียน เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย

และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของนักศึกษาที่มีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน: 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง” ในครั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนํา 
ผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปาง และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษา

ดังต่อไปนี้ 

 

5.2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายโฆษณากิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ ที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยทําการติดต้ังภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือเป็น
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การกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะทําให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น  

 2. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจํานวนโครงการ/และกิจกรรมสําหรับการพัฒนาความรู้ 

และทักษะต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และก่อให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ อาทิ ด้านหลัก

ไวยากรณ์ ด้านทักษะการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ เช่น TUGET, TOEIC, TOEFL, 

IELTS และ HSK เป็นต้น รวมท้ังโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดประชาคมอาเซียน/ผลกระทบ

ต่อตนเองและประเทศ ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น 
 3. มหาวิทยาลัย/คณะควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรม/

โครงการของนักศึกษา ที่เก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เก่ียวกับประชาคม

อาเซียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ทั้งน้ีอาจมี 

ทั้งกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการสนับสนุนทุนนักศึกษาสําหรับการไปฝึก

ประสบการณ์กับองค์กร ในต่างประเทศภายใต้รายวิชาฝึกประสบการณ์ของคณะ เป็นต้น  

 4. คณะควรมีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน รวมท้ังฝึกทักษะ

ด้านภาษาผ่านรายวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ หรือมีการปรับปรุงรายวิชาให้มีภาษาอังกฤษ

ร่วมด้วยเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

และติดตามข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษา 

 1. นักศึกษาควรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

อาทิเช่น โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านทักษะด้านภาษา 

เพ่ือที่จะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. นักศึกษาควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน อาทิเช่น ผลกระทบและประโยชน์ของแนวคิดประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผล

ต่อตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านภาษาอังกฤษ เน่ืองจากนักศึกษามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

น้อยมาก 

 3. นักศึกษาควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่างๆ 

ที่ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับแนวคิดประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาความพร้อม ในด้านความรู้ ด้านทัศนคติ 

และด้านทักษะ ผ่านการจัดต้ังชมรมภายในช้ันปี/คณะหรือภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 4. นักศึกษาควรมีการติดตามข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมกับ

สถานการณ์ที่มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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 5. นักศึกษาควรแสวงหาทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและ 

ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า อาทิเช่น ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ หรือแม้แต่คณาจารย์ที่สามารถปรึกษาและให้

ความรู้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และภาษา เป็นต้น 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาความพร้อมในด้านข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักศึกษา คณาจารย์ 

และผู้บริหารของแต่ละคณะเพ่ิมเติม เพ่ือจะได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น 

  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปาง และศูนย์อ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนเพ่ือจะได้เห็นถึง
สถานะความพร้อมของนักศึกษา ที่ชัดเจนขึ้นแล้วนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง 

  3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับทักษะต่างๆ ให้มีความละเอียดของเน้ือหา

มากขึ้น เพ่ือจะได้นําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านทักษะของนักศึกษา ต่อการนําไปใช้ 

ในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้สามารถแข่งขันกับแรงงานจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 

  4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการเข้า

เป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียนของนักศึกษา: 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลําปาง 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามเรื่ อ ง น้ี มี วั ตถุ ประสงค์ เ พ่ื อศึ กษาความพร้ อมของ นั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน และเพ่ือศึกษาทัศนคติของ

นักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิดประชาคมอาเซียน  

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้  

ส่วนที่ 3 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด

ประชาคมอาเซียน ด้านทัศนคติ  

ส่วนที่ 4 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิด
ประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ  

ส่วนที่ 5 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับ

แนวคิดประชาคมอาเซียน  

ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยโดยภาพรวม

ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายฉบับน้ีเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยน้ีเท่าน้ัน ไม่มีผลกระทบ

ใดๆ ต่อท่านแต่ประการใด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามชุดน้ีให้ครบถ้วน

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีเป็นอย่างดีและ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

       นางสาวนิตยา ปินตาวงค์ 

     นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ส่วนที ่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาเติมข้อความในช่องว่าหรือทําหรือเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงตาม 

  ความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

1. เพศ  ชาย    หญิง 

2. คณะที่ศึกษา 

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  คณะนิติศาสตร์ 

3. ช้ันปีที่ศึกษา 

  ช้ันปีที่ 1   ช้ันปีที่ 2   

 ช้ันปีที่ 3   ช้ันปีที่ 4 

 

ส่วนที่ 2  ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคม 

   อาเซียน ด้านความรู้ 

คําชี้แจง  กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามความเป็นจริง
เก่ียวกับตัวท่าน 

รายการ ระดับความรู้ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of South Asian Nations   

2. ประชาคมอาเซียน หมายถงึการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกจํานวน 10 

ประเทศ  

  

3. ประเทศจีนเป็น 1 ในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน   

4. ประชาคมอาเซียนก่อต้ังขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 

Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 

  

5. ประเทศผู้กอ่ต้ังประชาคมอาเซียนแรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

  

6. วัตถุประสงค์ของอาเซียน คือ มุ่งทําให้เกิดสันติภาพที่ย่ังยืน มีความมัน่คง

และเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค 
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รายการ ระดับความรู้ 

ใช่ ไม่ใช่ 

7. ภาษาที่ใช้เป็นทางการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ   

8. กฎบัตรอาเซียน คือ การวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับ

อาเซียน 

  

9. ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ เสาประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเสาประชาคม

สังคมอาเซียน 

  

10. คําขวัญอาเซียน คือ หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์ One Vision,  

One Identity) 

  

11. แผนการจัดต้ังประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย ความร่วมมือ 

6 ด้าน 

  

12. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐาน 

การผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายบริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมือ 

อย่างเสรี 

  

13. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศ

ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

  

 

ส่วนที่ 3 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคม 

 อาเซียน ด้านทัศนคติ 

คําชี้แจง กรุณาเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามความเป็นจริง

เก่ียวกับตัวท่าน 

ประเด็น 

 

 

ระดับทัศนคติ 

มาก

ที่สุด

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

14. การสร้างประชาคมอาเซียนทําใหม้ีค่านิยม

ร่วมกัน 

     

15. การสร้างประชาคมอาเซียนเป็นการสร้าง 

ความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก 
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ประเด็น 
 
 

ระดับทัศนคติ 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

16. ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ด้วยกันได้
โดยสงบสุข 

     

17. การขยายความร่วมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็น
หลักการของประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน 

     

18. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงให้
ความสําคัญกับมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ
และการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพ่ือป้องกัน
สงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ด้วยกัน
โดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง

     

19. การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน 
การผลิตเดียวกันก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างเสรีมากข้ึน

     

20. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะช่วยส่งเสริม 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

     

21. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และการเสริมสร้างขดีความสามารถผ่าน
โครงการต่างๆ เป็นการลดช่องว่างการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก

     

22. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เน้นการประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนร่วมกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค

     

23. ความต้องการให้ประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็น
เป้าหมายของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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ประเด็น 
 
 

ระดับทัศนคติ 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

24. แนวคิดการรวมตัวกันของประชาชน 
แต่ละประเทศอาเซียนให้อยู่รว่มกันภายใต้สังคม 
ที่เอ้ืออาทรมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีก่อให้เกิด 
ความมั่นคงในสังคมอาเซียน 

     

25. การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนและ 
การสร้างความรู้สึกร่วมทําใหป้ระชาชนให้ตระหนัก
ถึงหน้าที่ในการเป็นประชากรของอาเซียน

     

26. ความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในด้าน 
การพัฒนามนุษย์การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
สิทธิและความยุติธรรมทางสังคมความย่ังยืน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการการสร้าง อัตลักษณ์
อาเซียนและการลดช่องว่างทางการพัฒนา

     

 
ส่วนที่ 4 ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคม 
 อาเซียน ด้านทักษะ 
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามความเป็นจริง

เก่ียวกับตัวท่าน 

ประเด็น 
 
 

ระดับทักษะ 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

27. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนได้

     

28. นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ในการเรียนรู้

     

29. นักศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
อย่างสันติวิธี  
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ประเด็น 
 
 

ระดับทักษะ 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

30. นักศึกษามีความสามารถในการทํางานและ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

     

31. นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นํา      

32. นักศึกษามองเห็นปัญหาทางสังคมและ 

ลงมือกระทําเพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

     

33. นักศึกษามีการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อ่ืนไม่น่ิงดูดาย 

     

34. นักศึกษาเคารพและยอมรับความหลากหลาย

ทางสังคม 

     

35. นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

เท่าเทียมกัน 

     

36. นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

37. นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผล 

     

38. นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ 

ควบคุมตนเอง 

     

39. นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  

อย่างสมํ่าเสมอ 
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ส่วนที่ 5 ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางกับแนวคิด 
 ประชาคมอาเซียน  
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามความเป็นจริง

เก่ียวกับตัวท่าน 
ประเด็น 

 
 

ระดับทัศนคติ 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด

40. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนความรู้และ
ความเข้าใจเร่ืองกฎบัตรอาเซียนผ่านหลักสูตร
อาเซียนศึกษา  

     

41. มหาวิทยาลัยมีการเน้นหลักการ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 
ในหลักสูตร 

     

42. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจ 
ในความหลากหลายผ่านการฝึกอบรม

     

43. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง
ที่เข้าถึงได้ 

     

44. มหาวิทยาลัยมีการจัดให้มีรูปแบบของ 
การแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านต่างๆ

     

45. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากรอบทักษะฝีมือ
ของนักศึกษา  

     

46. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
นักศึกษาด้วยการพัฒนาบัญชีรายการระดับ
ภูมิภาคของวัสดุสารสนเทศด้านการศึกษาที่มี 
ในอาเซียน  

     

47. มหาวิทยาลัยการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือในอาเซียน 

     

48. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนามาตรฐานด้าน
อาชีพบนขีดความสามารถของอาเซียนสู่ภูมิภาค
และนานาชาติ 
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ประเด็น 
 
 

ระดับทัศนคติ 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด

49. มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อ 

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

     

50. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเน้ือหา 

ร่วมด้านอาเซียนสําหรับมหาวิทยาลัย 

     

51. มหาวิทยาลัยมีการเสนอให้ภาษาของ

อาเซียนเป็นวิชาเลือกภาษาต่างชาติใน

มหาวิทยาลัย 

     

52. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมโครงการที่สรา้ง
ความตระหนักในความเป็นอาเซียน (ASEAN 

Awareness) ในหมู่เยาวชน 

     

53. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเข้าถึง

การศึกษาที่มีคณุภาพในชุมชนชนบท 

     

54. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเข้าใจอันดี

และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็น

สําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน 

     

 

ส่วนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลําปางต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ  นางสาวนิตยา ปินตาวงค์ 

วันเดือนปีเกิด  12 ตุลาคม 2530 

วุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2552: ศิลปศาสตรบัณฑิต  

  วิทยาลัยสหวิทยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปาง 

 

 


