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56601315 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ : ประชาคมอาเซียน การรับรู การเตรียมความพรอม 
 วัชรินทร วิภากูล : การรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของบุคลากร
โรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 81 หนา 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาการรับรูของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม 
จังหวัดนครปฐม ในการเขาสูประชาคมอาเซียน  2) เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมของบุคลากรโรงเรียน
บานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง กลุมผูใหขอมูลหลัก 14 คน คือ ผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัด
นครปฐม 

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม มีการรับรูความเปนมา
และวัตถุประสงคของการรวมกลุมกันของประชาคมอาเซียน วาเกิดจากตองการเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจใหมีมากขึ้น และสามารถบอกประเทศสมาชิกที่เขารวมไดครบท้ัง 10 ประเทศ และรับรูถึง
รายละเอียดของลําดับการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน และสมาชิกผูกอตั้งทั้ง 5 ประเทศ รวมท้ังยังทราบถึง
รายละเอียดของตราสัญญาลักษณอาเซียนไดอยางถูกตอง และในดานการรับรูเชิงลึกมีการรับรูถึงจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส อุปสรรค ของโรงเรียนเปนอยางดีในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในดานการเตรียมความ
พรอมพบวาบุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีการเตรียมความพรอมทั้งหมด 5 ดาน ไดแก 1) ดาน
การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนบุคลากรมีการเตรียมความพรอมดวยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
และในหนวยงานมีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 2) ดานศักยภาพบุคลากรมีการเตรียม
ความพรอมในระดับปานกลาง บุคลากรยังขาดทักษะดานภาษา และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3) ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษามีการเตรียมความพรอมโดยการจัดการเรียนการสอนดวยการ     
บูรณาการเรื่องอาเซียนในทุกหมวดวิชา เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวม แตยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับ
คนควาหาขอมูล และถายทอดตอไปไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ 4) ดานการเตรียมพรอมเพื่อเปดเสรี
ทางการศึกษาในอาเซียนมีการเตรียมความพรอมโดยการวางนโยบายไปสูการปฏิบัติ และเปนศูนยกลางการ
เรียนรูอาเซียนของชุมชนโดยรอบ แตบุคลากรยังขาดการพัฒนาดานภาษา อาจเสียเปรียบประเทศสมาชิกอ่ืน
ได 5) ดานการพัฒนาเยาวชน มีการพัฒนาเยาวชนโดยเนนคุณธรรม จริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับอาเซียน 
จัดกิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณการเรียนสําหรับนักเรียนที่ยากไร สนับสนุนการเพิ่มพูน
ทักษะดานวิชาการ เพื่อใหเปนเยาวชนท่ีดีของประเทศชาติตอไปในอนาคต 

 
 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................               ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
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 WATCHARIN WIPAKUL: PERCEPTION AND PREPAREDNESS FOR ASEAN COMMUNITY OF 

BANNONGNGULUEN SCHOOL’S PERSONNEL, NAKORN PATHOM PROVINCE. THESIS ADVISOR: 

ASSOC.PROF.PITAK SIRIWONG, Ph.D. 81 pp. 

The purposes of this research were 1) to study the perception towards ASEAN Community of 

the personnel of Bannongnguluem School, Nakhon Pathom province. 2) to study the levels of 

preparedness of the personnel of Bannongnguluem, Nakhon Pathom province. The method used in the 

research is qualitative research. The techniques used to collect data are in-depth interview and non-

participant observation through purposive sampling. 14 key informants were executives, teachers and 

students of Bannongnguluem School, Nakhon Pathom Province. 
The results of the study showed that education staff of Bannongnguluem School, Nakhon 

Pathom Province perceived the aims and purposes of ASEAN community. They knew that the 

community was founded in order to enhance the economic ability and equally develop the economy. 

Moreover, they could possibly mention the members’names, the order of each country, and the five 

founder counties of the community which are Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand. 

Furthermore, they could describe the details of ASEAN symbol namely, shapes, colors, and meanings of 

each color as well. For in-depth perception, the education staff of Bannongnguluem School had learnt 

that joining ASEAN community would give them a chance to exchange language, culture, and 

technology, also this joining would push the economy forward. However, they knew the obstacles and 

limitations of this joining which were language and communication and limited budget. The preparation 

of these key informants can be divided into five points which were as followed: 1) News receiving, staff 

could receive news about ASEAN both by themselves and from school. 2) Potential development, staff 

had average preparedness yet lack of communication skills and general information about neighboring 

countries’ cultures. 3) Education standard development was being improved by integrating ASEAN 

knowledge into each subject; however, technology still insufficient. 4) ASEAN education freedom was 

preparing by putting policy into practice and making the school a learning hub for surrounding 

communities still, lack of language development. 5) Youth development, with the emphasis on moral 

and ethics matters, students were taught about ASEAN community through learning activities; 

furthermore, students in needed were granted scholarships, and academic skills enhancement for other 

students as well. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ         

ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถู กตอง
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง
เปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท ประธานกรรมการสอบ และ              
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิไลนุช กรรมการสอบ ที่กรุณาตรวจสอบและใหคําแนะนําในการแกไข
ขอบกพรอง  

ขอขอบพระคุณครู - อาจารยทุกทานที่กรุณาอบรมส่ังสอน และใหการศึกษาแกศิษย และ
ขอขอบพระคุณกลุมผูใหขอมูลที่กรุณาเสียสละเวลาเพ่ือใหขอมูลแกผูวิจัยและใหความรวมมือเปน
อยางดี ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่อํานวยความสะดวกตางๆ จนทําใหการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จลงได
ดวยดี 

และสุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอและแม ผูมีพระคุณที่สุดในชีวิต เปนทั้งกําลังกายและ
กําลังใจที่สําคัญท่ีสุด เปนผูสนับสนุนที่ดีที่สุด จนสามารถฝาฟนอุปสรรคจนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวัง
วาผลงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป 
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