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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 
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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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ขอขอบพระคุณกลุมผูใหขอมูลที่กรุณาเสียสละเวลาเพ่ือใหขอมูลแกผูวิจัยและใหความรวมมือเปน
อยางดี ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่อํานวยความสะดวกตางๆ จนทําใหการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จลงได
ดวยดี 

และสุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอและแม ผูมีพระคุณที่สุดในชีวิต เปนทั้งกําลังกายและ
กําลังใจที่สําคัญท่ีสุด เปนผูสนับสนุนที่ดีที่สุด จนสามารถฝาฟนอุปสรรคจนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวัง
วาผลงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไป 
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บทที่1 
บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
ประชาคมอาเซียนมีความสําคัญอยางมากในโลกที่มีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและ

วิวัฒนาการการรวมตัวกันของอาเซียนจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง   
สังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานการแขงขันอาเซียนเกิดจากปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม   
พ.ศ.2510 โดยการลงนามของรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
มาเลเซีย สิงคโปร และไทย ในเวลาตอมาไดมีประเทศมาเขารวมอีก ไดแก บรูไน เวียดนาม ลาว พมา 
และกัมพูชา ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ (นิคม ชาวเรือ, 2556) 

เปาหมายของประชาคมอาเซียนคือทําใหประชากรในกลุมอาเซียนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น   
มีความปลอดภัย ทําใหประเทศในกลุมอาเซียนติดตอสัมพันธกันไดอยางสะดวก และยังสามารถรับมือ
ในการแกปญหาตางๆ ทามกลางกระแสโลกภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดวิกฤต
ทางดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ยังมีปญหาใหมๆ ที่ตองเผชิญ เชน 
โรคระบาดอาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน (วิทย บัณฑิตกุล, 
2554) 

ประเทศไทยผูนําการกอต้ังสมาคมอาเซียนกําลังเตรียมความพรอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเขาสูอาเซียนทําใหภาครัฐและเอกชนตองมีนโยบายในการรับมือในทุกๆ ดาน เชน การศึกษา เรื่อง
ของภาษาตางประเทศ ประชาคมอาเซียนใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง รวมถึงตองเรียนรูภาษาของ
เพ่ือนบานดวย เรียนรูความตางทางดานชาติพันธ สภาพแวดลอม สภาพสังคมความเปนอยู ของ
ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน (พนิดา อนันตรัตนสุข, 2555) 

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 การศึกษานั้นถูกกําหนดใหเปนปจจัยที่
เปนพื้นฐานแหงความเจริญทางเศรษฐกิจปจจัยหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาจึงเปนมาตรการหน่ึง
ที่สามารถจะชวยสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมอาเซียน ความรวมมือทางดานการศึกษาของ
อาเซียนนั้น มีตั้งแตกอตั้งประชาคมอาเซียนโดยระบุไวในปฏิญญากรุงเทพฯ ขอท่ี 4 คือจัดใหมีความ
ชวยเหลือซึ่งกันในการใหความสะดวกในการจัดการฝกอบรมและวิจัยทางดานการศึกษา ตอมาได
ดําเนินการใหมีการจัดประชุมรัฐมนตรีทางดานการศึกษาของอาเซียนเปนประจําทุกป เพ่ือใหได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมท้ังสงเสริมการศึกษาใหมี
บทบาทสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียนตอไปในอนาคต  (จินตนา สุจจานันท , 2556)
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สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาสู
ประชาคมอาเซียน ไดแก การเรียนรูผานสื่ออุปกรณ รูปภาพ วีดีทัศน นิทรรศการ การจัดกิจกรรม
ตางๆ รวมถึงการติดตอสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือ ICT (Information Communication Technology) และจัดใหมีคายสรางสรรคเนนความ
ตระหนักถึงประชาคมอาเซียนในการจัดกิจกรรมตางก็เพ่ือที่จะพัฒนาความรูของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมของเด็กไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน  (คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

โรงเรียนบานหนองงูเหลือม (ประชารัฐบํารุง) ตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปดสอนต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับ มัธยมศึกษา
ตอนตน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี
ลักษณะสวนใหญมีที่ดินเปนของตนเอง มีประชากรประมาณ 6,220 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
โรงเรียน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นวดแผนไทย อูซอมรถ รานถายภาพ รานอาหาร ราน
ขายของชํา เปนตน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนท่ีรูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต แหเทียนจํานํา
พรรษา ประเพณีลอยกระทง (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557)  

ปจจุบันการศึกษาของไทยมีปญหาอยูมากทําใหเกิดวิกฤตทางปญญาจึงทําใหเกิดวิกฤตชาติ
ตามมา จึงเปนวาระเรงดวนของชาติที่ตองใหความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือความเขมแข็ง
ทางปญญาโดยรอบดาน ประเด็นที่สําคัญที่จําเปนตองมีการปฏิรูปคือ การบริหารจัดการการศึกษา
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารรวมศูนยอํานาจสูสวนกลางมีการจัดการองคกรแบบ
ซ้ําซอนไมมีเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานในประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตํ่ามากขาด  การเปด
โอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมจึงไมไดคนดี คนเกง เขามาเปนครูคน ในสังคมขาดความเชื่อมั่นใน
วิชาชีพครู ขาดการพัฒนานโยบายที่ตอเนื่อง  การเขารับการศึกษาไมทั่วถึงไมกวางขวางและไมเปน
ธรรม เกิดความเหล่ือมล้ําในการเขาศึกษา (เทิดศักด์ิ ไชยสมปาน, 2557) 

คุณภาพการศึกษาท่ีไดรับเปนอีกขอหนึ่งท่ีสําคัญในการปฏิรูปรวมไปถึงการเรียนการสอนท่ี
ไมไดมาตรฐานสากลเทาที่ควร ขาดการอบรมบมนิสัยไมไดปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปญญา
ไทยอยางเพียงพอ ทั้งนี้เพราะคุณภาพครูสวนใหญไมไดมาตรฐานเทาที่ควรหรือการประเมินผลผูเรียน
และหลักสูตรการเรียนการสอนเนนครูและวิชาเปนตัวต้ังไมไดไหความสําคัญแกผูเรียน การเรียนการ
สอนไมไดเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนนหนักไปในการทองจํามากกวาการคิดวิเคราะหสังเคราะหและการ
คิดริเริ่มสรางสรรค อีกท้ังการศึกษาท่ีแปลกแยกจากสังคม วัฒนธรรมและศาสนาไมสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิตในสังคม ทําใหขาดการบูรณาการเชื่อมโยงทําใหผูสําเร็จการศึกษาออนดอยทางคุณภาพและ
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จริยธรรมขาดความภาคภูมิใจในศิลปะและภูมิปญญาไทย ซึ่งกระทบตอการดํารงอยูและความมั่นคง
ของประเทศ (เทิดศักดิ์ ไชยสมปาน, 2557) 

งานวิจัยในอดีตพบวาโดยรวมแลวการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนดาน
การศึกษา อยูในระดับปานกลางและมีการเตรียมตัวมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือมีการรับฟงการ
วิเคราะหทิศทางการศึกษาจากบุคลากรที่มีความรูของประเทศไทยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
รองลงมาคือการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมและนักศึกษาทราบแหลงท่ีจะหาขอมูล
เกี่ยวระบบการศึกษาที่จะเปล่ียนแปลงไป ในการเขาสูประชาคมอาเซียนตามลําดับในทางตรงกั้นขาม
การเตรียมตัวที่นอยที่สุดคือการเรียนภาษาอ่ืนๆ ของประเทศท่ีเขารวมประชาคมอาเซียนนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (ปาจรีย รุจิแสวง, 2555) 

ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาการรับรูและการเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม เนื่องจากการศึกษามี
ความสําคัญข้ันพ้ืนฐานแหงความสําเร็จในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหทัดเทียมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยมีประเด็นในการศึกษา 2 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาการรับรูในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐม  2. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรูของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ในการศึกษาการรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากร

โรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกําหนดขอบเขต 

1. ดานเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม มีประเด็นดังตอไปน้ี 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
 1.2 แนวคิดการเตรียมความพรอม 

 1.3 แนวคิดเก่ียวกับ SWOT Analysis 

1.4 ประชาคมอาเซียน 
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 1.5 การรวมกลุมทางการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน 

1.6 นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1.7 โรงเรียนบานหนองูเหลือม 

1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. ดานประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก  ผูบริหาร ครูและนักเรียน  สังกัดโรงเรียนบานหนอง

งูเหลือมจังหวัดนครปฐม (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล,2557) 
3. ดานปจจัยที่ใชในการศึกษาคือ ปจจัยดานการรับรู ไดแก การรับรูขอมูลขาวสารของ

ผูบริหาร ครูผูสอนและนักเรียน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปจจัยดานการเตรียมพรอมในการเขา
สูประชาคมอาเซียน ไดแก 1. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 2. ดานศักยภาพบุคลากรและวัฒนธรรม
องคกร 3. ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4. ดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาใน
อาเซียน 5. ดานการพัฒนาเยาวชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

3.1 ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือสรางความตระหนักและ
เตรียมความของผูบริหาร ครูและนักเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.2 ปจจัยดานศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน และเทคโนโลยี ทักษะความ
ชํานาญที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

3.3 ปจจัยดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริมหมุนเวียนของนักศึกษา
และอาจารยในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน  การ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล  ซึ่ งช วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชี วิต  ตลอดจนส ง เส ริมความร วมมื อระหวาง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกในอาเซียน 

3.4 ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียนในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับดานการศึกษา  การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 3.5 ปจจัยดานการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือการกาวไปเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญใหกับประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน
ตอไปในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ 

 4. ดานระยะเวลาผูวิจัยไดใชชวงเวลาในการศึกษาเก็บขอมูลเดือนพฤษภาคม  2557 – 
มีนาคม  2558 
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ประโยชนที่ไดรับ 
1. เพ่ือใหโรงเรียนบานหนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐมไดทราบถึงการรับรูในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนและใหบุคคลากรนําไปเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเสริมสรางแนวทางตอไปอยาง
เหมาะสม 
 2. เพ่ือใหโรงเรียนบานหนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐมไดทราบถึงการเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนและใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายจุดเนนของโรงเรียน
ไดอยางถูกตอง 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยศึกษาขอมูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการรับรูและการเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม   
มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
 2. แนวคิดการเตรียมความพรอม 

 3. แนวคิดเก่ียวกับ SWOT Analysis 

4. ประชาคมอาเซียน 

 5. การรวมกลุมทางการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน 

6. นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 7. โรงเรียนบานหนองูเหลือม 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
1.1 ความหมายของการรับรู 
มีผูใหความหมายของการรับรูไวตางกันดังนี้ 
ดารา ทีปะปาล  (2553 : 47) ใหความหมายวา การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือก

รับจัดองคประกอบแลวแปลความหมายของส่ิงเราที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัส โดยอาศัยความรู
และประสบการณเดิมเปนเครื่องมือ 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2541) ใหความหมายวา มนุษยทุกคนมีความสามารถ
ในการรับความรูสึกที่เรียกวา สัมผัสท้ังหา โดยที่สัมผัสทั้งหาจะเกิดขึ้นตองมีสิ่งเราภายนอก เชน  
พลังงานทางเคมีของสิ่งตางๆ ที่ทําใหบุคคลรับกลิ่นไดรวมไปถึงสิ่งเราภายใน เชน พลังงานจาการยอย
อาหาร การที่บุคคลรับรูความรูสึกเกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหาไดรับขอมูลดิบและตีความหมายขอมูล
ดิบเหลานั้น 

กรองแกว อยูสุข (2533: 47) ใหความหมายวา  การรับรูเปนกระบวนการที่เริ่มตนดวยบุคคล
รับเอาสิ่งเราตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้งหาซึ่งเปนการรับรูทางดานสรีระจนเกิดความรูสึกขึ้นมากอน
แลวแตละบุคคลจะแปลความหมายออกมาจากความรูสึกนั้นๆ ตามภูมิหลังของตน 
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เทพนม  เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540 : 6) ใหความหมายวา การรับรู หมายถึง  
กระบวนการในการเลือกรับ การจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเราที่บุคคลพบเห็นหรือมี
ความสัมพันธเกี่ยวของในสิ่งแวดลอมหน่ึงๆ 

Schiffman and Kanuk (2007) ใหความหมายวา การรับรู (Perception) หมายถึง
กระบวนการแตละบุคคลเลือกสรรจัดระเบียบและตีความหมายสิ่งกระตุนออกเปนภาพท่ีมีความหมาย
เปนภาพรวมหรืออาจหมายถึงวิธีการที่เรามองโลกท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา 
 Assael  (1998 : 218)  ใหความหมายวา การรับรู หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการ
เลือก (Select) ประมวล (organize) และตีความ (Interpret) สิ่งเราจนเกิดเปนภาพรวมของส่ิงนั้นๆ 
การรับรูขึ้นอยูกับความตองการ คานิยมและความคาดหวังของบุคคลเปนสําคัญ  

กลาวโดยสรุป การรับรู หมายถึงกระบวนการทางสมองท่ีตีความจากการรับความรูสึกท่ี
เรียกวา สัมผัสทั้งหาโดยอาศัยประสบการณเดิมในการวิเคราะหตรวจสอบโดยขอมูลท่ีไดนั้นจะนําไปสู
การตัดสินใจในการรับรูผานประสาทสัมผัสทางรางกายและสงไปยังสมอง  เพ่ือตีความและรับ
ความรูสึก และมีการแสดงออกถึงความรูความเขาใจจาการตีความนั้นๆ ซึ่งผูวิจัยจักนํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือทําความเขาใจในการศึกษาตอไป 

 

1.2 กระบวนการรับรู 
กระบวนการของการรับรู (Process) เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหวางเรื่องความเขา 

การคิด การรูสึก (Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision 

making)  (ณัฐภร อินทุยศ, 2557) 
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2541 : 60) ใหความหมายวา กระบวนการของการ

รับรู เปนการแสดงถึงความสลับซับซอนและธรรมชาติของการกระทําตอบโตในการรับรูแบง
กระบวนการยอยได 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  สภาพแวดลอมภายนอก 

2.  การเผชิญหนากับสิ่งเรา 
3.  การคัดเลือก 

4.  การจัดระเบียบ 

5.  การตีความ 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524 : 59-65)  ไดอธิบายกระบวนการรับรูไวดังนี้ 
1. การคัดเลือก (Selection) เปนกระบวนการเลือกที่จะรับสิ่งเราบางอยางจากสิ่งเราท้ังหลาย 
2. การจัดระบบ (organization) บุคคลมักจะจัดระบบสิ่งเราภายนอก 2 วิธีคือ 
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2.1 ภาพและพ้ืน (Figure and Ground) การท่ีคนเราแยกสิ่งเราที่เลือกมาเปนสิ่งที่พุง
สมาธิไปยังสวนนั้นเปนพิเศษ เรียกวา ภาพ (Figure) และสวนอ่ืนๆ ที่เราไมสนใจจะเรียกวาพ้ืน
(Ground) 

2.2 การทําใหงาย (Simplification) เปนการจัดระบบของคนทั่วๆ ไป คือ การจัดสิ่งเรา
นั้นใหอยูในรูปที่งายขึ้น ตัดสิ่งที่เปนรายละเอียดที่ซับซอนและสับสนทิ้งไป 

3. การแปลความ (Interpretation) เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการรับรู คนจะอาศัย
คุณสมบัติที่มีอยูภายในตนเอง เชน ทัศนคติ ประสบการณ ความตองการ เพ่ือชวยในการพิจารณา
และผสมผสานส่ิงเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภายใน การแปลความจึงเปนเร่ืองที่ขึ้นอยูกับอัตวิสัย 
(Subjective) ของผูรับส่ิงเราอยางเดียวที่เสนอตอบุคคลตางๆ กันซึ่งบุคคลเหลานั้นจะตีความหมาย
ตางกัน 

กลาวโดยสรุป กระบวนการของการรับรู หมายถึง การแสดงถึงความสลับซับซอนและ
ธรรมชาติของการกระทําตอบโตในการรับรู โดยเลือกที่จะรับสิ่งเราบางอยางจากสิ่งเราทั้งหลายเพ่ือจะ
จัดระบบและแปลความหมายตามทัศนคติ ประสบการณ ความตองการ เพ่ือชวยในการพิจารณาและ
ผสมผสานส่ิงเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภาย ทั้งนี้ผูวิจัยจักมาใชในการสรางกรอบแนวคําถาม 
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือทําความเขาใจและวิเคราะหผลการศึกษาในเชิงลึกตอไป 
 

2. แนวคิดการเตรียมความพรอม  
คําวา “พรอม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ไดใหความหมายไววาเปนคําวิเศษณที่มี

ความหมายวา ครบถวน สวนคําวา “ความพรอม” เปนคํานามซึ่งจะมีความหมายวาความครบครัน 
หรือมีทุกอยางครบแลว “ความพรอม” เปนคําแสดงกิริยารวมหรือในเวลาเดียวกันหรือในทํานองน้ัน 
เชน ไปพรอมกัน ถึงพรอมกันโดยปริยายหมายความวา ครบครัน หมายถึงพรอมเพียง ไมขาดเหลือ 
บริบูรณเชน งานพรอม ดีพรอม เตรียมพรอมเสร็จ เชน พรอมแลว  
 มีผูใหความหมายของความพรอมดังนี้ 

อัญชลี  มุละดา (2541 : 43) ใหความหมายวา สภาพของบุคคลท่ีมีความกระตือรือรน       
มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลมาจาการเตรียม
ตัวทั้งทางรางกายและจิตใจ  

กฤษฎา ทองสังวร (2540 : 17) ใหความหมายวาการเตรียมความพรอม คือ คุณสมบัติหรือ
สภาวะของบุคคลที่พรอมที่จะทํางานหรือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางมีแนวโน มที่ประสบ
ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับการเตรียมตัวสําหรับการทํากิจกรรมนั้นๆ อยางพรอมมูลทั้ง
รางกายและจิตใจ 
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กมลรัตน หลาสุวงศ (2540 : 15) ใหความหมายวาความพรอมหมายถึง สภาพความสมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจที่พรอมจะตอบสนองส่ิงใดสิ่งหนึ่งดานรางกาย ไดแก วุฒิภาวะ (Maturity) ซึ่ง
หมายถึงการเติบโตอยางเต็มที่ของอวัยวะรางกาย ทางดานจิตใจ ไดแก ความพอใจท่ีจะตอบสนองตอ
สิ่งเราหรือพอใจท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ 

ศรีสุกาญจน บิณฑาประสิทธิ์ (2540 : 69) ใหความหมายวา ความพรอม หมายถึง ภาวะที่
บุคคลมีวุฒิภาวะทางดายรางกาย จิตใจและประสบการณการเรียนตลอดจนสามารถทํากิจกรรมตางๆ 
ใหบรรลุผลสําเร็จได 

Barrow  and  Milburn (1990 : 259) ใหความหมายวา ความพรอม หมายถึง การท่ีบุคคล
มีความสนใจและเร่ิมตนที่จะกระทําบางสิ่งบางอยาง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอม คือ สภาพจิตใจ  
กายวิภาค และสรีรวิทยา 

Thorndike, E.L. (1931) ใหความหมายวา เกี่ยวกับกฎของความพรอม (The Law of 

Readiness) แบงได 3 ประเด็นคือ 

1.  ขณะที่หนวยปฏิบัติการพรอมที่จะปฏิบัตินั้นตองเกิดจากความพึงพอใจ 

2.  การปฏิบัติของหนวยปฏิบัติการตองไมเปนการสรางความรําคาญยุงยากใจ 

3.  ถาหนวยงานไมมีความพรอมที่จะปฏิบัติแตโดยยัดเยียดหรือบังคับบีบเคนการปฏิบัตินั้นๆ 
ก็จะเปนสาเหตุใหเกิดความรําคาญยุงยากใจ 

กลาวโดยสรุป จากความหมาย ความพรอม หมายถึง การท่ีบุคคลพรอมท่ีจะกระทํากิจกรรม
ใดๆ อยางหน่ึงดวยความเต็มใจ พอใจ และกระตือรือรน เพ่ือใหกิจกรรมน้ันๆ ไดดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือสําเร็จรุงรวงตามที่เปาหมาย ซึ่งผูวิจัยจักนํามาใชในการสรางกรอบแนวคิดคําถาม 
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือทําความเขาใจ และวิเคราะหผลการศึกษาในเชิงลึกตอไป 

 

องคประกอบของความพรอม 

Hersey and H. Blanchard (1993 : 189-190) ใหความหมายวา องคประกอบที่สําคัญของ
ความพรอมของความพรอมตามทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ  (Situational Leadership 

Theory) ไววาองคประกอบท่ีสําคัญของความพรอมมี 2 ประการ คือ ความสามารถ (Ability) และ
ความเต็มใจ (Willingness) ที่จะกําหนดพฤติกรรมของตน ในอันที่จะทํางานเฉพาะอยางใหประสบ
ผลสําเร็จ 

Downing and Thackrey (1971 : 14-16) ไดแบงองคประกอบความพรอมไว 4 ดาน
ดังตอไปน้ี 

1. องคประกอบทางกายภาพ (Physical Factors) ไดแก ความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ
และสังคม 
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2. องคประกอบทางดานสติปญญา (Intellectual  Factors) ไดแก สภาพทางสติปญญาและ
ความสามารถในการรับรูปรากฏการตางๆ ที่เกิดขึ้นในการแยกแยะการเห็น การฟงและความสามารถ
ในการตัดสินใจ และคิดแกปญหา 

3. องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ 
ความพอเพียง โอกาสในการหาประสบการณทางสังคม 

4. องคประกอบทางดานอารมณ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ  (Emotional Factor,  

Motivation and Personality Factors) ไดแก ความมั่นคงทางดานอารมณ จิตใจ และความ
ตองการท่ีจะเรียนรู 

กลาวโดยสรุป องคประกอบความพรอมตองขึ้นอยูกับความสมบูรณทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ 
ดานอารมณ และดานสังคม ตลอดจนคุณสมบัติที่พรอมจะทํางานหรือกระทํากิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งใหมีแนวโนมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวขางตน ซึ่งผูวิจัยจักมาใชในการสราง
กรอบแนวคําถาม วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือทําความเขาใจ  และวิเคราะหผลการศึกษาใน
เชิงลึกตอไป 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห SWOT หมายถึง การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน ของสภาพแวดลอมภายใน
องคการ และโอกาส อุปสรรคของสภาพแวดลอมภายนอกองคกร การวิเคราะห SWOT จะชวยให
ผูบริหารพัฒนา แผนกลยุทธขององคกรข้ึนมา บนรากฐานขอมูลที่รวบรวมไดจากการวิเคราะห SWOT 

องคกรสามารถบรรลุความสําเร็จเชิงกลยุทธได โดยใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาสใหมากที่สุด 
และลดจุดออนและอุปสรรคใหนอยที่สุด (สมยศ นาวีการ, 2533 : 133-134) 

ภายหลังจากการวิเคราะห SWOT เสร็จเรียบรอยแลว ผูบริหารสามารถประเมินฐานท่ีเปนอยู
ขององคกรพวกเขาได และสามารถเปรียบเทียบระหวางโอกาสกับอุปสรรค จุดแข็งและจุดออนภายใน
องคกรได 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง  ซึ่ ง เปนผลมาจากปจจัยภายใน 
ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในท่ีองคกรทําไดดี เปนขอดีที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากร
บุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด  

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชน
ในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดีเปนปญหา
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หรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองหาวิธีในการ
แกปญหานั้น  

O มาจาก  Opportunities หมายถึง โอกาส  ซึ่ ง เกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยและ
สถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง 
สภาพแวดลอมภายนอกที่ เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร  เปนผลจากการท่ี
สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก
โอกาสน้ัน  

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยและสถานการณ
ภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือหมายถึงสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร บางคร้ังการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งท่ีทําไดยาก  เพราะทั้ง
สองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับ
กลายเปนอุปสรรคได และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุนี้
องคกรมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณแวดลอม เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธ
การตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 1   

 

SWOT Analysis 
สภาพแวดลอม 

ภายใน 
 

Strength (S) 

จุดแข็ง 
จุดเดน ขอไดเปรียบ 

 

Weakness (W) 

จุดออน 

ขอเสียเปรียบ 
 

สภาพแวดลอม 

ภายนอก 
 

Opportunity (O) 

โอกาส สิ่งเก้ือกูล 

ที่จะดําเนินกิจกรรม 

 

Threats (T) 

อุปสรรคที่จะทําให 
ดําเนินกิจกรรมไมสําเร็จ 

 

ตารางที่ 1 แสดง SWOT Analysis  

ที่มา : สมยศ นาวีการ, การบริหารเพื่อความเปนเลิศ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงธน, 2533), 133. 
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กลาวโดยสรุป การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน ของ

สภาพแวดลอมภายในองคการ และโอกาส อุปสรรคของสภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพ่ือสามารถ
นําผลการวิเคราะหไปประเมินฐานท่ีเปนอยูขององคกร ชวยในการวางแผนและพัฒนาองคกรตอไป   
ซึ่งผูวิจัยจักมาใชในการสรางกรอบแนวคําถาม วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือทําความเขาใจ  
และวิเคราะหผลการศึกษาในเชิงลึกตอไป 

 

4. ประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ.2510 ไดมีการลงนามในปฏิญญากอตั้งอาเซียน ซึ่งเรียกวา “ปฏิญญากรุงเทพ”         
ที่วังสราญรมยโดยมีผูแทนจากประเทศผูกอตั้ง 5 ประเทศรวมลงนาม คือ  นายอาดัม มาลิก
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศอินโดนีเซีย) นายตุน อับดุราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย) นายนารซิโซ รามอส (รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศฟลิปปนส) นายเอสราชา รัตนัม 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันต (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตางประเทศของไทย) (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 10 ประเทศ (ปที่เขารวม) ไดแก ไทย (2510) สิงคโปร 
(2510) อินโดนีเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) ฟลิปปนส (2510) บรูไน (2527) เวียดนาม (2538)  
ลาว (2540) พมา (2540) กัมพูชา (2542) มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ลานคน มีขนาด
เศรษฐกิจที่โตมาก เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือ
อาเซียน ที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 เห็นชอบใหจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ
การใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) แต
ตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) เนื่องจากการแขงขันรุนแรง เชน 
อัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในชวงที่ผานมา (สํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ, 2554) 

อาเซียนประกอบดวยประเทศตางๆ ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตละประเทศตางมี
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและลักษณะทางภูมิศาสตร พ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ระบบ
กฎหมายที่แตกตางกันออกไป เมื่อกอตั้งอาเซียนแลวตางก็ประสงคใหอาเซียนเปนองคการท่ีมีความ
ยืดหยุนและประนีประนอม โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีและสิทธิเสมอภาคของผลประโยชนและผลกระทบ 
ดังนั้นพัฒนาการของอาเซียนจึงมีลักษณะคอยเปนคอยไป  ทั้งในเร่ืองโครงสรางองคกรและอํานาจ
หนาที่ 
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การดําเนินความสัมพันธภายในกลุม ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรวมมือดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง โดยผูกพันตามผลของสนธิสัญญาและความตกลงของอาเซียนที่ทําขึ้นสําหรับ
การดําเนินความสัมพันธภายนอก อาเซียนไดกําหนดกลไกการประชุมในลักษณะคูเจรจา (Dialogue 

partner) และมีการกําหนดความสัมพันธตางๆ โดยอาเซียนจําแนกเปน 2 ลักษณะคือ ทางดานสังคม
และเศรษฐกิจลักษณะหน่ึง และความสัมพันธทางดานการเมืองอีกลักษณะหน่ึง ซึ่งปจจุบันนี้อาเซียนมี
บทบาทในเวทีการเมืองระหวางประเทศมากข้ึน และประสบความสําเร็จพอสมควร แมวาอาเซียนจะมี
ลักษณะการดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปก็ตาม (ลาวัณย ถนัดศิลปะกุบ, 2539) 

 

วัตถุประสงคของอาเซียน 

ปริญญากรุงเทพ ซึ่งเปนเอกสารในการกอตั้งอาเซียน ไดระบุเปาหมายและจุดประสงคของ
อาเซียนไวดังนี้ (คณะทํางานจัดทําขอมูลเพ่ือเตรียมความพรอม  สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2555) 

1. เพ่ือเรงรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาของสังคมและการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาค 

2. เพ่ือสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค เคารพในความยุติธรรมและหลักแหงเนติ
ธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ยึดมั่นกฎบัตรสหประชาชาติ 

3. เพ่ือสงเสริมความรวมมืออยางจริงจังในเร่ืองท่ีมีผลประโยชนรวมกันในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และการบริหาร 

4. เพ่ือความรวมมือในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการขยายการคาระหวางกัน การ
ปรับปรุงระบบการขนสงและคมนาคม 

5. เพ่ือสงเสริมการศึกษาเก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
6. เพ่ือธํารงไวซึ่งความรวมมือท่ีมีประโยชนกับองคการระหวางประเทศและองคการสวน

ภูมิภาค 

  

 พัฒนาการของอาเซียน 

 การดําเนินงานความรวมมือของอาเซียนแบงออกเปน 4 ระยะ คือ (กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ, 2556) 
 ระยะที่ 1 (ระหวาง พ.ศ.2510-2520) ชวง 10 ปแรกของการกอตั้งอาเซียนเปนชวงการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงระหวางกันที่เคยมีกอนในภูมิภาคความรวมมือ
ในชวงน้ีจึงเปนการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมเปนสําคัญ 
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 ระยะท่ี 2 (ระหวางป พ.ศ.2520-2530) เปนชวงของการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจมี
การกอตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และการสถาปนาความรวมมือ
กับประเทศคูเจรจา จึงเปนการขยายสาขาความรวมมือเพ่ือรับปญหาใหมๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานโรคเอดส เปนตน 

 ระยะที่ 3 (ระหวางป พ.ศ.2530-2540) เปนชวงที่อาเซียนไดขยายสมาชิกภาพจนครบ 10 
ประเทศ เปนชวงท่ีภูมิภาคประสบวิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจรวมทั้งเกิดกระแสโลกาภิวัตน 
ดังนั้นอาเซียนจึงไดกําหนดวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน และรณรงคใหอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือกันมากขึ้น 
โดยกําหนดเปาหมายวาภายในป พ.ศ.2563 อาเซียนจําเปนตองมีลักษณะดังนี้ 1) วงสมานฉันทแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (a concert of Southeast Asian nation) 2) หุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยาง
มีพลวัต(a partnership in dynamic development) 3) มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก (an 

outward-looking ASEAN) และ 4) ชุมชนแหงสังคมที่เอ้ืออาทร (a community of caring 

societies) 

ระยะที่ 4 (ระหวาง พ.ศ.2540 – ปจจุบัน) เปนชวงของการปรับปรุงองคการใหมีการรวมกลุม
กันในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน ใหดํารงอยูไดภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงใน
บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคและโลก ในการน้ีไดมีการประกาศใชกฎบัตรอาเซียน
เพ่ือเปนกรอบกฎหมายในการดําเนินงานของอาเซียน และมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community : AC) ซึ่งประกอบดวยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political- 

Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 

AEC) และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ให
เปนผลสําเร็จไดในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) 

 

หลักการพื้นฐานของความรวมมืออาเซียน  
ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานในการ

ดําเนินความสัมพันธระหวางกัน อันปรากฏอยูในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ซึ่งไดกําหนด
หลักการพ้ืนฐานเปนแนวทาง ดังนี้ (สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2555) 

1. การเคารพซ่ึงกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเทาเทียม บูรณภาพแหงดินแดนและ
เอกลักษณประจําชาติของทุกชาติ  

2. สิทธิของทุกรัฐในการดํารงอยูโดยปราศจากจากการแทรกแซง การโคนลมอธิปไตยหรือ 
การบีบบังคับจากภายนอก  
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3. หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน  
4. ระงับความแตกตางหรือขอพิพาทโดยสันติวิธี  
5. การไมใชการขูบังคับ หรือการใชกําลัง  
6. ความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางประเทศสมาชิก  

  นอกจากน้ี กฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียนท่ีเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 ยังไดกําหนดใหอาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการ
ดังตอไปน้ี  (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 

1. การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และอัตลักษณ
แหงชาติของประเทศสมาชิก  

2. ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพ่ิมพูนคงและความม่ังคั่งของภูมิภาค  
3. การไมใชการรุกรานและการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอ่ืนใดในลักษณะ

ที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ  
4. การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ  
5. การไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก 

6. การเคารพสิทธิของประเทศสมาชิกทุกประเทศในการธํารงประชาชาติของตนโดย
ปราศจากการแทรกแซง การบอนทําลาย และการบังคับจากภายนอก  

7. การปรึกษาหารือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเร่ืองที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนรวมกัน
ของอาเซียน  

8. การยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ  

9. การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม  

10. การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศท่ีประเทศสมาชิกยอมรับ  

11. การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการใชดินแดนของตน 
ซึ่งดําเนินการโดยประเทศสมาชิกหรือประเทศที่มิใชสมาชิกหรือผูกระทําที่ไมใชรั ฐใดๆ ซึ่งคุกคาม
อธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน  

12. การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาท่ีแตกตางของประชาชนอาเซียน โดยเนน
คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย  
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13. ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวนรวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไมปดกั้นและการไม
เลือกปฏิบัติ  

14. การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซ่ึงมีกฎเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
ปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือไปสูการ
ขจัดอุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดย
ตลาด 

 

ความทาทายของอาเซียนสูการรมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนเกิดจากแนวคิด แผนปฏิบัติการ ปฏิญญาและยุทธศาสตร
ตามลําดับตอไปนี้ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 

วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 
การที่อาเซียนตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในดาน

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง อาเซียนจึงตองปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณทั้งปจจุบันและ
อนาคต ซึ่งพัฒนาการที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดาน ไดแก การลงนามในเอกสารวิสัยทัศน
อาเซียน ค.ศ.2020 ในการประชุมอยางไมเปนทางการของผูนํารัฐบาลสมาชิกอาเซียนเม่ือเดือน
ธันวาคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ที่ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายของการ
ดําเนินการความรวมมือในอาเซียนดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความรวมมือกับภายนอก
ภูมิภาค โดยต้ังเปาหมายวาภายในป พ.ศ.2563 อาเซียนจะเปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางมีพลวัต ชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร และมุงปฏิสัมพันธกับ
ภายนอก 

แผนปฏิบัติการฮานอย สําหรับชวงป พ.ศ.2542 -2547 (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556) 

เพ่ือใหวิสัยทัศนของอาเซียนเกิดขึ้นไดจริง ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 6 เมื่อวันที่  
15-16 ธันวาคม พ.ศ.2541 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่ประชุมไดใหการรับรองแผนปฏิบัติ
การเพ่ือดําเนินการตามวิสัยนทัศนอาเซียน พ.ศ.2020 หรือแผนปฏิบัติการฮานอย สําหรับชวงป พ.ศ.
2542-2547 เพ่ือใหเปนกรอบความรวมมือของอาเซียนในการดําเนินความรวมมือใหบรรลุเปาหมาย
ของการมีความมั่นคงทางการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจอยางเหนียวแน เสถียรภาพและประชากร
ที่มีคุณภาพท่ีดีอยางทั่วถึงตามเปาหมายของวิสัยทัศนอาเซียน 

ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II) 

หรือ Bali Concord II (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 
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จากนั้นในป พ.ศ.2546 ที่อาเซียนครบรอบสามทศวรรษ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 
9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดมีแนวคิดรวมกันที่จะปรับระบบการทํางานของ
อาเซียนใหมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรองภารกิจตางๆ และการเปนประชาคม
อาเซียน รวมถึงแนวคิดเรื่องการจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพื่อใหอาเซียนมีสภาพเปนนิติบุคคล จึงไดมีการ
ลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ที่มีจุดประสงคเพ่ือจัดต้ังประชาคมอาเซียน
ภายในป ค.ศ.2020 โดยประกอบดวยสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

แผนปฏิบัติการเวียงจันทร สําหรับชวงป พ.ศ.2547-2553 (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556) 

เพ่ือสานตอแผนปฏิบัติการฮานอยหรือแผนงานฉบับแรกท่ีหมดวาระในป พ.ศ.2547 ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ณ นครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทน เปนแผนงานฉบับที่ 2 ที่เปนกลไกในการสาน
ตอความรวมมือเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนอาเซียนสําหรับชวงป พ.ศ.2547-2553 โดยไดกําหนดแนวคิดหลัก
หรือ Theme ของแผนปฏิบัติการฯ ไววา “สูความมั่นคงและจุดหมายรวมกันในประชาคมอาเซียนที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีสันติสุขและเอ้ืออาทร” (“Towards shared prosperity and destiny in 

an integrated, peaceful and caring ASEAN Community”) VAP จึงเปนการจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนท่ีจะเรงปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามแนวคิด
หลักดังกลาว โดยยึดสามเสาหลักของอาเซียนในดานความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง การ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ และความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนบนสามเสาหลักสําคัญ VAP ไดกําหนด
แนวคิดและยุทธศาสตรในสามเสาหลักของอาเซียนดังนี้ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 
2556) 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนท่ีมีแนวคิดหลักในการสงเสริมสันติภาพ 
เสถียรภาพ ประชาธิปไตยและความมั่นคงในภูมิภาคโดยการรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง
อยางรอบดาน โดยมุงยุทธศาสตรสําคัญใน 5 ดาน คือ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 
2556) 

 1.1 การพัฒนาทางดานการเมือง 
 1.2 การเสริมสรางบรรทัดฐานที่จะมีรวมกัน 

 1.3 การเสริมสรางความเชื่อใจ 

 1.4 การแกไขปญหาภายในโดยสันติ 
 1.5 การสรางสันติภาพและการปองกันขอพิพาท 
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2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีแนวคิดหลักในการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดขึ้นโดยมุง
ยุทธศาสตร 12 ดานดังนี้ 

 2.1 การรวมตัวของสินคาและบริการสําคัญแรกเร่ิม 12 รายการ ไดแก 4 สาขา
เรงรัดภายในป พ.ศ.2553 คือ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) ผลิตภัณฑและ
บริการสุขภาพ การทองเท่ียว และการขนสงทางอากาศ ลอจิสติกสภายในป พ.ศ.2556 และสาขาอ่ืน
ภายในป พ.ศ.2558 ไดแก อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑไม ยานยนต ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม สินคาเกษตร และการประมง 

 2.2 เขตการลงทุนอาเซียนโดยสงเสริมการเปดเสรี การลงทุนและการอํานวยความ
สะดวกดานการลงทุน 

 2.3 การคาสินคาโดยมุงลดอุปสรรคดานภาษี การอํานวยความสะดวกดานการคา 
เชน ศุลกากร การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือดานอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาวิสาหกิจ 

 2.4 การคาบริการ เชน การเปดเสรีดานบริการและการทองเท่ียว 
 2.5 ความรวมมือดานการเงิน 

 2.6 การขนสงทั้งการเคลื่อนยายคนและสินคาอยางเสรีในหลากหลายรูปแบบ 

 2.7 โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางความเชื่อมโยงและมั่นคงใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2.8 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่ง เปนรากฐานที่สําคัญในการสรา งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการทําใหประชาคมกินดีอยูดีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการดานวิชาการเพ่ือตอบสนองตอการรวมตัวดานเศรษฐกิจเพ่ือ
ประโยชนในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 2.9 พลังงาน โดยเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนในอาเซียน โครงการเชื่อมโยงระบบ
พลังงานรูปแบบตางๆ เชน ไฟฟา กาซธรรมชาติ เปนตน รวมถึงการอนุรักษและการรักษาความ
ปลอดภัย 

 2.10 สาขาการเกษตร สินคาโภคภัณฑ และปาไม โดยเนนพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและสงเสริมการคาทั้งภายในอาเซียนและระหวางอาเซียนกับประเทศ
ภายนอก 

 2.11 การเสริมสรางสถาบันของอาเซียน เชน การกําหนดกลไกการยุติขอพิพาท การ
จัดทําขอมูลสถิติและเผยแพรใหประเทศสมาชิกรับทราบ เปนตน 
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 2.12 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน โดยการสนับสนุน
การเชื่อมโยงและสงเสริมความสอดคลองของขอตกลงตางๆ ที่อาเซียนมีกับประเทศคูคาที่สําคัญ 
รวมถึงการจัดทําความตกลงดานเศรษฐกิจกับประเทศท่ีกําลังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เปนตน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีแนวคิดหลักในดานการทํานุบํารุงมนุษย 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนโดยยึดถือประชาชนเปน
ศูนยกลาง ไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ 4 ดานดังนี้ 

 3.1 การสรางสังคมท่ีมีความเอ้ืออาทร โดยเนนพัฒนาสังคมในทุกๆ ดาน เชน การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง การขจัดปญหาความยากจน ปญหาเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ และคนพิการ เปนตน 

 3.2 การจัดการผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยสงเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเสริมสรางขีดความสามารถของรัฐบาลในการติดตามตรวจสอบ
ตลาดแรงงานและดัชนีดานทรัพยากรมนุษย การคุมครองทางสังคมและระบบการจัดการความเส่ียงใน
สังคม เปนตน 

 3.3 การสงเสริมสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน โดยการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งการ
พยายามขจัดปญหาและการปองกัน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.4 การสงเสริมอัตลักษณอาเซียน โดยสรางจิตสํานึกความเปนอาเซียนผานกิจกรรม
ดานตางๆ เชน การศึกษา ศิลปะ การสงเสริมความเขาใจกันในหมูประชาชนอาเซียน และสถานศึกษา
ของอาเซียนในเวทีนานาชาติทั้งบทบาทในเชิงรุกและการปรับปรุงกลไกการติดตอสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ 

 

กฎบัตรอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติ
บุคคลเปนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่ง
ที่ถือเปนคานิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเปนขอปฏิบัติอยางเปน
ทางการของประเทศสมาชิกแลวยังมีการปรับปรุงแกไขและสรางกลไกใหมขึ้นพรอมกําหนดขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบขององคกรที่สําคัญในอาเซียนตลอดจนความสัมพันธในการดําเนินงานของ
องคกรเหลานี้ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน (วิทย บัณฑิตกุล, 2554) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนใหสามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ไดนั้น ตองเดินหนาขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนใหไดภายในป พ.ศ.2558 ตามท่ีผูนํา
อาเซียนไดตกลงกันไว ทั้งนี้ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอด
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เซียนคร้ังที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ ประเทศสิงคโปร (พนิดา อนันตรัตนสุข, 
2555) 

ในโอกาสครบรอบ 40 ของการกอต้ังอาเซียน แสดงใหเห็นวาอาเซียนกําลังแสดงใหประชาคม
โลกไดเห็นถึงความกาวหนาของอาเซียนที่กําลังจะกาวเดินไปดวยกันอยางมั่นใจระหวางประเทศ
สมาชิกตางๆทั้ง 10 ประเทศและถือเปนเอกสารประวัติศาสตรชิ้นสําคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให
เปนองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลในฐานะท่ีเปนองคกรระหวางรัฐบาล ประเทศสมาชิกไดให
สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแลวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กฎบัตรอาเซียนจึง
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 เปนตนไป (นิคม  ชาวเรือ, 2556) 

กฎบัตรแยกตามเสาหลักที่สําคัญทั้ง 3 เสา อาจสรุปใหเห็นเปนสังเขป ดังนี้เสาหลักดาน
การเมืองและความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน เมื่อเปนประชาคมอาเซียนแลว ไดแก สนับสนุนสงเสริม 
สันติภาพ ความมั่นคง การปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบธรรมาภิบาล การสงเสริมให
บรรลุความเจริญรวมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประชาคมเปนภูมิภาคที่เปดกวาง มีพลวัตร 
และยืดหยุนไดในการต้ังรับภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะทําใหเกิดสันติสุขในอาเซียน 
(วิทย บัณฑิตกุล, 2554) 

เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ มีการเนนมุงพัฒนาใหเปนตลาดรวม (Single Market) และเปน
ฐานการผลิตอันเดียวกัน (Single Production Base) ซึ่งจะตองมีการไหลเวียนของสินคา บริการ การ
ลงทุนและแรงงานฝมือทั่วทั้งภูมิภาคของประชาคมอาเซียนมีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี และมีสถานะ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมูสมาชิกประชาคมที่เทาเทียมกันรวมท้ั งเสริมสรางเศรษฐกิจที่
เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพดานการเงิน การประสานในดานนโยบายเศรษฐกิจระหวางสมาชิกทั้ง 
10 ประเทศ (วิทย บัณฑิตกุล, 2554) 

กฎระเบียบท่ีดีดานการเงิน ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขันทางการคา และการ
คุมครองผูบริโภคท้ังประชาคมโดยกําหนดจะใหเรงพัฒนาพรอมเปน "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ให
ไดเร็วขึ้นจากกําหนดเดิมในป 2563  มาเปนในป 2558 แทน หรือเร็วขึ้นจากเดิมอีก 5 ป  (พนิดา 
อนันตรัตนสุข, 2555) 

เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จะพุงเป าไปที่การทําใหเห็น
ความสําคัญของประชากรในอาเซียน และเปนสัมพันธภาพระหวางประชากรของชาติหนึ่งไปสู
ประชากรของอีกชาติหน่ึง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ สมาชิก
ของประชาสังคมของสมาชิกจะไปมาหาสูกันแลกเปล่ียนใกลชิดระหวางบุคลากรดานการศึกษ า 
สถาบันตางๆ และภาคธุรกิจภาคเอกชนในประเทศสมาชิก รวมทั้งการปฏิสัมพันธของบุคคลชั้น
มันสมอง มืออาชีพ ศิลปน นักเขียนและสื่อสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศ (วิทย บัณฑิตกุล, 2554) 
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กฎบัตรอาเซียนกับนัยยะดานการศึกษา การรับรองกฎบัตรอาเซียนถือเปนพัฒนาการท่ีสําคัญ
ที่สงผลใหอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
2558 ซึ่งอุปสรรคสําคัญประการหน่ึง คือ การที่อาเซียนขาดกลไกในการบังคับประเทศสมาชิกในกรณี
ทีประเทศที่ประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งไมปฏิบัติตามความตกลงตางๆ ของอาเซียน       
กฎบัตรอาเซียนจึงเปนเสมือนธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 การสรางกลไกที่จะสงเสริมใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามความตก
ลงตางๆ ของอาเซียน และการสงเสริมบทบาทของอาเซียนใหเปนองคกรที่มีความใกลชิดและเอ้ือ
ประโยชนตอประชากรอาเซียนอยางแทจริง ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนมีเนื้อหาและประเด็นสําคัญ ดังนี้  
(กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 

1. อารัมภบทประกอบดวย ความเปนมาของอาเซียนเหตุผลในการจัดทํากฎบัตร การสราง
ประชาคมอาเซียนที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก และการเปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

2. บทท่ี 1 เปาหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ระบุเปาหมายของอาเซียน
และหลักการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐสมาชิก ไดแก เปาหมายการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ 
ความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค ความกินดีอยูดีของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย การ
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การลดชองวางการพัฒนา การ
สงเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งแวดลอม การศึกษา       
ยาเสพติด การสรางอัตลักษณอาเซียน เปนตน สวนหลักการไดแก เรื่ องอํานาจอธิปไตย การไม
แทรกแซงกิจการภายใน หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล การเคารพความแตกตาง เปนตน 

ทั้งนี้ในบริบทที่เกี่ยวของกับเรื่องของการศึกษาไดมีการระบุไวในบทท่ี 1 ขอยอยท่ี 10 ความ
วา “เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานความรวมมือท่ีใกลชิดในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
และในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพลังประชาชนและสรางความเข็มแข็งให แก
ประชาคมอาเซียน” (develop human resources through closer cooperation in education 

and life-long learning, and in science and technology, for empowerment of the 

peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community) (กรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 

3. บทที่ 2 สถานะบุคคล (Legal Personality) ใหสถานะบุคคลแกอาเซียนในการทํา นิติ
กรรมตางๆ  

4. บทที่ 3 สมาชิกภาพ (Membership) กําหนดกฎเกณฑและกระบวนการในการรับสมาชิก
ใหม (อาจเปดใหเฉพาะติมอรเลสเตเทานั้น) รวมทั้งกําหนดสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิก 
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5. บทที่ 4 องคกรของอาเซียน (Organs) ประกอบดวยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 

Summit) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Community Councils) องคกรรัฐมนตรีเฉพาะ
สาขา (ASEAN Sectoral Mimisterial Bodies) เลขาธิการอาเซียนสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 

Secretariat) คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to 

ASAEN) สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) กลไกสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน (ASEAN Human Rights Body) และมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 

6. บทที่ 5 องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN) : ไดแก 
องคกรรัฐสภา คือ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly) องคกรภาค
ธุรกิจ องคกรภาคประชาสังคมที่ไดรับรองโดยอาเซียน กลุม Think Tank และองคกรดานการศึกษา 
และองคกรอื่นๆ 

7. บทที่ 6 เอกสิทธิ์และความคุมครองกันทางการฑูต (Immunities and Privileged) : 

หลักเกณฑในการใหเอกสิทธิและการคุมกันทางการทูตแกบุคลากรตางๆ ของประเทศสมาชิก  
8. บทที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making) คงไวซึ่งหลักการตัดสินใจโดยการ

ปรึกษาหารือและฉันทามติ (Consensus) ซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐานของอาเซียน 

9. บทท่ี 8 การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes) : สงเสริมการใชกลไกระงับขอ
พิพาท 

10. บทท่ี 9 งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) : งบบริหารงานอาเซียนได
จากการท่ีรัฐสมาชิกตองจายเทาๆ กันและงบเพ่ือการพัฒนาไดจากการระดมทุน การบริจาคของรัฐ
สมาชิก ภาคเอกชนหรือแหลงทุนภายนอก 

11. บทที่ 10 การบริหารงานและกระบวนการ (Administration and Procedure) 

ประธานขององคกรตางๆ ของอาเซียนมาจากประเทศเดียวกันตามการหมุนเวียนเพ่ือใหการทํางาน
เปนเอกภาพ การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียน การกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชในการ
ทํางานของอาเซียน 

12. บทท่ี 11 อัตลักษณและสัญลักษณของอาเซียน (Identity and Symbols) กําหนดให
อาเซียนมีหนาที่ในการสงเสริม 1. อัตลักษณ ซึ่งหมายถึงการสรางความรูสึกในการเปนเจาของอาเซียน
ในหมูประชาชน และ 2. สัญลักษณ ไดแก คําขวัญ (One Vision, One Identity, One 

Community) ธงและตราสัญลักษณอาเซียน วันอาเซียนทุกวันท่ี 8 สิงหาคมของทุกป และเพลง
อาเซียน (ASEAN Anthem) โดยกําหนดใหมีการเปดเพลงอาเซียนกอนเร่ิมการประชุมของอาเซียน 

13. บทท่ี 12 ความสัมพันธภายนอก (External Relations) กําหนดบทบาทของอเซียนใน
ความสัมพันธกับประเทศภายนอกกลุมหรือองคการระหวางประเทศ เนนการเปนศูนยกลางของ
อาเซียนในโครงสรางความสัมพันธระดับภูมิภาค โดยอาเซียนจะเปนผูผลักดันหลักในการรวมกลุม
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ระดับภูมิภาคที่อาเซียนริเร่ิมขึ้น และใหประเทศสมาชิกพยายามหากทาทีรวมกันในเวทีระหวาง
ประเทศ 

14. บทท่ี 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย (General and Final Provisions) 

ระบุถึง พันธกรณีของสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตกฎบัตรและความตกลงของอาเซียน
ทั้งนี้กฎบัตรจะมีผลบังคับใชเมื่อทุกประเทศใหสัตยาบัน และสามารถแกไขทบทวนกฎบัตรไดหลังจาก
ที่มีผลบงัคับใช 5 ป หรือตามท่ีไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

การศึกษามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนภารกิจของอาเซียนใหสามารถบรรลุเปาหมายและ
หลักการของอาเซียนที่มุงสูความเปนประชาคมอาเซียนท้ังในดานการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมที่มีประชาชนในภูมิภาคเปนศูนยกลาง การลดชองวางความแตกตางทาง
เศรษฐกิจและระดับของการพัฒนาระหวางอาเซียนเกากับอาเซียนใหม (CLMV) ที่นับวาประเด็นที่มี
ความสําคัญในลําดับตนๆ ของอาเซียน (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 

การที่อาเซียนเห็นพองในการกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปนภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) สื่อใหเห็นวาการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เปนเร่ืองจําเปนทั้งในโลกปจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษท่ีทั่วโลกยกใหเปน
ภาษาสากลในการส่ือสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยเรียนใหมีทักษะดานภาษาในระดับที่
สามารถใชไดดีเปนเรื่องที่ควรจะมีการสงเสริมต้ังแตระดับพ้ืนฐานและตอเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา 
บนพื้นฐานของการแขงขันในโลกไมเพียงแคภาษาแม และภาษาอังกฤษเทานั้นที่สําคัญ ปจจุบันภาษา
ที่สามไดรับความสนใจมากขึ้น เชน ประเทศสิงคโปรสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะความรูดาน
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานในชีวิตประจําวันไดตั้งแตระดับพื้นฐาน และใหนักเรียนมีอิสระที่จะเลือก
เรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถิ่น เปนภาษาที่สาม ฟลิปปนสที่สอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ทีส่องซึ่งจะเห็นไดจากการท่ีมีชาวฟลิปปนสจํานวนมากทํางานในองคการระหวางประเทศจํานวนมาก 

(กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 2556) 
นอกจากประเด็นเรื่องของภาษาแลว มิติของขอมูลขาวสารก็มีความสําคัญตอสังคมในปจจุบัน 

การส่ือสารโดยเสรีเฉพาะเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนาจะเปนปจจัยท่ีชวงสรางความเขาใจอันดี
ระหวางกันในภูมิภาค ปจจุบันประชาชนในอาเซียนสนใจการศึกษาแตเรื่องของทางตะวันตก โดยไม
พยายามเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนการเสริมสรางความตระหนักในการเปนประชาคมอาเซียนผานการ
เรียนการสอนดานอาเซียนศึกษาตั้งแตในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาจะชวย
ผลักดันใหอาเซียนบรรลุเปาหมายสําคัญในการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังที่ 14 ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันในการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาของแต
ละชาติสมาชิกในการศึกษาทุกระดับเพ่ือเตรียมเยาวชนใหมีความพรอมสําหรับการเก็บเกี่ยวผลสําเร็จ
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ตางๆ และเพ่ือประโยชนตอการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน  (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ, 2556) 

 

ตราสัญลักษณอาเซียน 

สัญลักษณอาเซียนรวงขาวสีเหลือง 10 ตนมัดรวมกัน บนพ้ืนสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีแดง
รวงขาว 10 ตนมัดรวมกัน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเปน
น้ําหน่ึงใจเดียวกัน สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุงเรือง  สีแดง หมายถึงความกลาหาญและ
ความกาวหนา  สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ สีน้ําเงิน หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง มีตัวอักษรคํา
วา “asean” สีน้ําเงินอยูใตภาพรวงขาว อันแสดงถึงความมุงมั่นที่จะทํางานรวมกันเพ่ือความมั่นคง 
สันติภาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน (นิคม  ชาวเรือ,2556) 

 

กลาวโดยสรุป ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 10 ประเทศไดมีขอตกลงเรียกวากฎบัตร
อาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ กฎบัตรแยกตามเสาหลักที่สําคัญได 3 เสาคือ 1. เสาหลักดาน
การเมืองและความม่ันคง  2. เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ  3. เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้
การรวมตัวกันก็เพ่ือการสรางผลประโยชนรวมกันและเพ่ือการตอรองกับภูมิภาคตางๆ ในโลกในทั้ง 3 
ดาน ดังที่กลาวมากอนหนาน้ี ทั้งนี้ผูวิจัยจักนําขอมูลการศึกษาคร้ังนี้เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหสภาพโดยรวมของงานวิจัย 

 

5. การรวมกลุมทางการศึกษาระหวางประเทศอาเซียน 

ในดานการศึกษาในอาเซียนไดจัดใหรัฐมนตรีของแตละประเทศมาประชุมรวมกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริมการสรางขีดความสามารถ
ในการสรางประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง ประเด็นที่ไดในการประชุมระหวางป พ.ศ.2548-2552 
(จินตนา สุจจานันท, 2556) มีดังตอไปนี้คือ        

1. การปลูกฝงความเปนอาเซียนสงเสริมความเขาใจทางวัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือการสราง
สันติสุขและเสถียรภาพ รวมไปถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษที่
21 โดยมีจุดประสงคเพ่ือเนนการศึกษาเพ่ือปวงชน 

2. สงเสริมการสรางอัตลักษณเพ่ือความเขาใจอันดีในหมูประชาชนอาเซียนและเตรียมความ
พรอมในการเขาสูกระแสโลกาภิวัตน  และเทคโนโลยีควบคูกับการสรางภาพลักษณดานการศึกษาของ
อาเซียนพรอมทั้งสนับสนุนการทําเว็บไซนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3. สงเสริมขีดความสามารถดานทรัพยากรมนุษยของอาเซียนมีการแลกเปล่ียน ครู อาจารย   
บุคลากรดานการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีการอบรมและพัฒนาครู ในดานภาษาอังกฤษ   
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คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาอบรมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษ 

4. มหาวิทยาลัยภายใตกรอบเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนไดรวมกัน สรางความเขมแข็งโดย
จัดใหมีการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาและปริญญาระหวางกัน และการขยาย
หลักสูตรบนอินเทอรเน็ต เพ่ือทําไหเกิดการศึกษาท่ีกวางขึ้นอีกดวย 

5. อาเซียนกับซีมีโอเสนอใหมีการประชุม ASED และใหจัดคูขนานกับการประชุม SEAMEO  

เพ่ือใหมั่นใจวาแนวทางดานการศึกษาจะไดรับการนําเสนอในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนตอไป (จินตนา   
สุจจานันท, 2556) 

การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (ASED) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2549 ไดจัดการประชุมที่สิงคโปรไดเนนย้ําไว 2 ประเด็นหลัก คือ ประการที่ 1 การสงเสริมอัตลักษณ
ของอาเซียนและประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประการที่ 2 คือ เนนคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
สนองตอบตอเปาหมายในการพัฒนาประเทศ (สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (ASED) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2550 ไดจัดการประชุมที่อินโดนีเซียในที่ประชุมไดเนนย้ํารวมมือทางดานการศึกษาที่เขมแข็งและ
ยืดหยุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนอาเซียน (สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (ASED) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2551 ไดจัดการประชุมที่ประเทศมาเลเซียที่ประชุมเห็นวาการศึกษาเปนหัวใจหลักในการพัฒนา
อาเซียนจึงเนนย้ําบทบาทของการศึกษาในการเพ่ิมความตระหนักเรื่องความเปนอาเซียนในการ
เสริมสรางอัตลักษณและการสรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมในอาเซียน  (สํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (ASED) ครั้งที ่4 เมื่อวันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ.
2552 ไดจัดการประชุมที่จังหวัดภูเก็ตในประเทศไทย ที่ประชุมไดรวมพิจารณาแกไขกฎบัตร AUN 

เพ่ือใหบทบาทการดําเนินงานของเครือขายของมหาวิทยาลัยในอาเซียนมีความเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สํานักความสัมพันธตางประเทศ, 2554) 

กลาวโดยสรุป การประชุมในแตละคร้ังมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและกําหนดเปาหมาย
ในการพัฒนารวมกัน ทั้งนี้รัฐมนตรีของแตละประเทศเห็นรวมกันวาการศึกษาน้ันเปนรากฐานในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนจึงหาแนวทางรวมกันวาจะยกระดับการศึกษาอยางไร  เ พ่ือใหได
ประสิทธิภาพอยางแทจริงและนําไปสูการนําไปปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ผูวิจัยจักนําขอมูลการศึกษาคร้ังนี้มา
เพ่ือใชเชื่อมโยงขอมูลในการศึกษาต้ังแตอดีตถึงปจจุบันในการทําวิจัย 

 

6. นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดทําประชาพิจารณและจัดการประชุม
ใหกับบุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และวัฒนธรรม การเขาสูประชาคมอาเซียนของเด็กไทยจําเปนตองพัฒนาการเรียนรูตองกําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจน ไดแก คุณลักษณะของเด็กไทย ทั้งดานความรู ทักษะ/กระบวนการและเจตคติมี
รายละเอียดดังตอไป    

1. ดานวามรู คือ มีความรูทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความรูเกี่ยวกับ
กฏบัตรของประชาคมอาเซียน    

2. ดานทักษะและกระบวนการ คือ    
2.1 ทักษะพ้ืนฐานสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีและ

ทักษะในการทํางานเปนทีม    
2.2 ทักษะพลเมือง ใหความเคารพตอวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมีความเปนผูนําและ

เห็นปญหาสังคมเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง    
2.3 ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน คือ เขาใจความเปนมนุษยเทาเทียมกันรวม

แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนการเรียนรูนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพ่ือสามารถควบคุม
จัดการตนเองได    

3. ดานเจตคติ  คือ มีความภูมิใจในการเปนพลเมืองไทยและอาเซียน รวมไปถึงการยอมรับใน
ศาสนาอ่ืนที่อยูรวมกันในประชาคมอาเซียน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

   
ดานครูผูสอนเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมคุณภาพการศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จะตองมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสามารถใชภาษาไดเปนอยางดี ใชวิธีการสอนดวยเทคนิคที่
หลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและในกลุมประชาคม
อาเซียนและใชประสบการในการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง รวมไปถึงใช
หนังสือที่มีภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูและวัดประเมินผลงานและเผยแพรผลงานในระบบ
ออนไลนและออฟไลนไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 
2554) 

ดานผูบริหารก็เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอีกประการหนึ่งท่ีจะทําไหการเขาสูประชาคม
อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เชน ตองมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา    
มีความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตสภาวการณจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารรวมไปถึงทักษะทาง ICT ดวย มีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย
เพ่ือความรวมมือในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความสามารถในการนิเทศติดตามผลการ
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ดําเนินงานและสุดทายมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร กับภาคีเครือขายใน
กลุมประชาคมอาเซียน เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ , 
2554) 

ลักษณะในการจัดการเรียนของสถานศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน จําเปนตองให
ผูเรียนเกิดความตระหนักมีเจตคติที่ดี ใหเห็นความสําคัญและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน กลุมที่
สอดคลองมากที่สุด คือ กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือทําใหทราบถึงความเปนมาของ
อาเซียนและความสัมพันธกันทางเศรษฐกิจ จัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลายกลุมสาระเขาดวยกัน
โดยใหกลุมสาระการเรียนรูกลุมไดกลุมหนึ่งเปนแกนหลัก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมรายวิชา
เพ่ือพัฒนาผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

การจัดการเรียนรูในดานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ จัดทําการบูรณาการรายวิชา
ที่มีอยูแลว เพ่ิมสาระการเรียนรูเขาไปใหมากขึ้น โดยนําผลความสอดคลองของประเด็นอาเซียนกับ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา เพ่ือมา
จัดทําโครงสรางรายวิชา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

กลาวโดยสรุปนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเนนหนักไปใน
ตัวผูบริหาร ครู นักเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการศึกษา เพ่ือใหมีความพรอมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือเปนแนวทางท่ีถูกตองในการพัฒนา ใหพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือใหทัดเทียมกับประเทศสมาชิกตางๆ ในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ผูวิจัยจัก
นําขอมูลการศึกษาครั้งนี้มาเพ่ือศึกษาขอมูลขั้นพ้ืนฐานเพื่อการทําวิจัยครั้งนี้ 

 

7. ประวัติของสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองงูเหลือม  

 โรงเรียนบานหนองงูเหลือม (ประชารัฐบํารุง) เริ่มเปดทําการสอนต้ังแตวันที่ 4 กรกฎาคม   
พ.ศ.2482 โดย นายเนิน มินิลทานุช นายอําเภอเมืองนครปฐม โดยรับบริจาคที่ดินจาก กํานันทวีศักดิ์ 
(ไทเวง) สุรธรรมจรรยา จํานวน 10 ไร 1 งาน 92 ตารางวา เปดทําการสอนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตัวอาคารเปนแบบชั่วคราว เสาไมจริงเครื่องบนไมไผ หลังคามุงจากราคา
กอสราง 826 บาท โดยการเรี่ยไรจากประชาชน มีครูทําการสอน 2 คน คือนายแดง คําบาง (ครูใหญ)
นายสําริด แยมสรวล และนายโสพิทธิ์ ตังคะเกตุ (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557)    

ป พ.ศ.2495 คณะครูพรอมดวยคณะกรรมการโรงเรียน จัดหาเงินสรางอาคารเรียนแบบ ป.1   
จํานวน 6 หองเรียนไดเงินประมาณ 42,448 บาท วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2495 

 ป พ.ศ.2496 ไดเงินสมทบจากรัฐบาล 100,000 บาท ตอเติมอาคารหลังเดิม เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ.2496 เสร็จเรียบรอย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2497 รวมคากอสรางท้ังสิ้นเปนเงิน  
142,448 บาท 
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 ป  พ .ศ . 2504  มีนั ก เ รี ยน เ พ่ิมขึ้ น  สถาน ท่ี เ รี ยน ไม เ พีย งพอ กับจํ านวนนั ก เ รี ยน            
คณะกรรมการศึกษาและคณะครูไดพรอมใจกันจัดหาเงินจากประชาชน สรางอาคารชั่วคราวข้ึนอีก
หนึ่งหลัง กวาง 8 เมตร ยาว 24 เมตร เสาไมจริง เครื่องบนไมจริง หลังคามุงสังกะสี พ้ืนทุบดินแหงอยู
ทางทิศตะวันตกของอาคารหลังแรก ราคากอสราง 9,650 บาท เปนอาคารชั่วคราวหลังที่ 4 

 ป พ.ศ.2517 ไดรับงบประมาณเงิน พ.ป.ช.  150,000 บาท สรางรั้วโรงเรียนกออิฐซีแพค
ลอมรอบโรงเรียน และมีนายชม เล็กปรีชากุล สรางสํานักงานครูใหญ มอบไวใหโรงเรียนอีก 1 หลัง                     
ราคา 120,000 บาท โตะผูชวยครูใหญ 4 ตัว 
 ป พ.ศ.2518 ไดรับงบประมาณเงิน พ.ป.ช. ขยายอาคารเรียนหลังเดิม 017 โดยตอเติมชวง
ลางอกี 7 หองเรียน เปนเงิน 1,470,000 บาท 

 ป พ.ศ.2528 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 คอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น รวม 8 หองเรียน เปนเงิน 1,038,000 บาท ตอมาทางโรงเรียนไดรับเงินบริจาคใหทําทาง
เทารอบอาคารเปนเงิน 15,000  บาท 

 ป พ.ศ.2530 ทางโรงเรียนไดเปดชั้นอนุบาลขึ้น 2 หอง โดยใชอาคารศูนยเด็กเล็กและจาง
บุคคลภายนอกมาสอน โดยใชเงินบริจาคจากผูปกครอง โดยกํานันไพบูลย สุรธรรมจรรยา เปน
ผูรับผิดชอบ 

ปการศึกษา 2534 เปดทําการสอนตามโครงการนํารองขยายการศึกษาภาคบังคับ ตอมา
เปลี่ยนเปนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จนถึงปจจุบัน เปดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 ป พ.ศ.2539 ไดรับงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางสรางอาคารเรียนใหม 1 หลัง  
(แทนอาคารเรียนหลังเกาแบบ 017) แบบ สปช.1/28 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นๆ ละ 5  
หองเรียน รวม 15 หองเรียน คากอสราง 5,185,500 บาท (หาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันหารอย
บาทถวน) 
 ป พ.ศ. 2542 ไดรับเงินหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง สรางอาคารใหมอีก 1 หลัง (แทน
อาคารแบบ ป.1 ก) แบบ สปช.105/25 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 4 หองเรียน ชั้นลางโลง คา
กอสราง 1,834,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถวน) ซึ่งเปนงบประมาณตาม
มาตรการเพ่ิมการใชจายภาครัฐ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งาน
ดําเนินการประถมศึกษา 

ป พ.ศ.2550 นายธวัช  โพธิกุล  เกษียณอายุราชการ 17 ธันวาคม 2550 นางอรุณี แกวนนท  
เดินทางมารับตําแหนงผูอํานวยการ และไดเริ่มพัฒนาโรงเรียน โดยใชงบประมาณรายหัว  ดังนี้ 

สรางเครื่องกรองนํ้า เพ่ือใหนักเรียนไดมีน้ําดื่มสะอาดใชบริโภค 

เปลี่ยนปายชื่อโรงเรียน เปนปายหินแกรนิตขนาดใหญ  ทาสีรั้ว 
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ซอมแซมโรงอาหาร ใหสวยงาม ดูสะอาดไวเปนที่รับประทางอาหารของ นักเรียน 
และครู 

พัฒนาปรับปรุงหองน้ํา หองสวมของนักเรียน ปูกระเบ้ืองและทาสีทุกหลัง 
 ป พ.ศ.2551 ไดรับงบเหลือจายจาก ส.ส.รัฐกร เจนกิจณรงค 100,000 บาท ปรับปรุงหนา
อาคารเรียน ป.1–ป.2  ปูตัวหนอนและซอมแซมโรงจอดรถนักเรียน 

 ป พ.ศ.2552  ไดรับงบเหลือจายจาก ส.ส.รัฐกร เจนกิจณรงค 100,000 บาท ทาสีอาคาร
เรียน หองสมุด และหองอนุบาล 

 ป พ.ศ.2553 ไดรับงบประมาณคากอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
ซอมแซมและปรับปรุงหอสงน้ํา ราคา 100,000 บาท 

 ป พ.ศ.2553 ไดรับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ราชบุรี เจาะบอน้ํา
บาดาลลึก 97 เมตร จํานวน 1 บอ  พรอมหอสงน้ําและโรงเรือนเครื่องกรองน้ํา 1 หลัง พรอมเครื่อง
กรองนํ้า 
 ป พ.ศ .2554 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส (E-classroom) และสื่อการเรียนการสอน จํานวน 21 เครื่อง งบประมาณ 2,800,000
บาท อนุมัติโดย นายพเยาว  เนียะแกว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ประสานงานโดย  
สจ.อภินันท ศิริรังษี ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม 

ป พ.ศ.2555 ไดขออนุญาตรื้อถอน อาคารเรียน อาคารอเนกประสงคและบานพักครูหลังที่ 1 
หลังที่ 2 และหลังที่ 7 ซึ่งไดรับการอนุมัติแลว อยูระหวางดําเนินการ 

ป พ.ศ.2556 ไดคนหาขอมูลของมูลนิธิของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม “มูลนิธิประชานุสรณ 
สุพิศแข็งแรง” ซึ่งไดพบใบอนุญาตจัดตั้ง เลขที่คําขอ 196/2527 เลขที่อนุญาต 3196/2527 ลงวันท่ี 
20 เมษายน 2527 ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงกรรมการตามขอบังคับขอ 11 

ป พ.ศ.2557 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม เปนสื่อการเรียนการ
สอน (คอมพิวเตอร) จํานวน 10 เครื่อง อนุมัติโดย นายพเยาว เนียะแกว นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครปฐม ประสานงานโดย สจ.อภินันท ศิริรังสี ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครปฐม (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557)  

 

นโยบายของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีดังนี้ 
 1. สงเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระ 
 2. สงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดานอานคลอง เขียนคลอง และนิสัยรักการอาน 

 3. สงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. สงเสริมกระบวนการเรียนรู ดวยเทคโนโลยี และ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
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 5. สงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานทักษะการแขงขัน 

 6. สงเสริมพัฒนาการเรียนรู ดานความเปนไทย ภูมิปญญาไทย 

 7. สงเสริมพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. สงเสริมพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียภาพ กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

9. สงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนดาน ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

10. สงเสริมพัฒนา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
11. สงเสริมพัฒนา อาคารสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอม ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
12. สงเสริมพัฒนาครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนรูตามยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557)  
กลาวโดยสรุปคือโรงเรียนบานหนองงูเหลือมไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องไดมีการกอสราง

เพ่ิมเติมไมวาจะเปนอาคารเรียน หองเรียน  สื่อการศึกษา รั้วโรงเรียน รวมไปถึงหอสงน้ําและไดทํา
การปรับปรุงบูรณมาโดยตลอดตลอดจนถึงการขยายอาณาเขตพ้ืนท่ีโรงเรียนทั้งหมดเพ่ือยกระดั บ
มาตรฐานของโรงเรียนทั้งสิ้น เพ่ือใหเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ผูวิจัยจักนําขอมูล
การศึกษาคร้ังนี้มาใชในการศึกษาขอมูลในการพัฒนาเพ่ือใหเขาใจในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปน
ประโยชนในการวิเคราะหงานวิจัยนี้ 
 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สมใจ  กงเติม (2555)  ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 

100 จําแนกตามคณะจําแนกวิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรอยละ 22.14 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 20.30 คณะครุศาสตรรอยละ 20.13 คณะวิทยาการจัดการรอย
ละ 18.90 และคณะเทคโนโลยีเกษตรรอยละ 18.51 ความคิดเห็นเรื่องความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานความรูและดานทักษะกระบวนการอยูในระดับปานกลาง ความพรอมดานเจตคติอยูใน
ระดับมาก ผลการทดสอบความแตกตางของนักศึกษาแตละคณะมีความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียนไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาตางคณะกันมีความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียนดานทักษะและกระบวนการดานเจตคติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

หทัยชนก บุญปลูก (2555) ผลการวิจัยพบวาพนักงานรับรูขาวสารเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผานทางสื่ออินเตอรเน็ตและโทรทัศนมากที่สุด ซึ่ง
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีผลตอชีวิตประจําวันและการทํางาน สําหรับในดาน
การทํางานพนักงานควรตองเรียนรูศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมถึงผลดีหรือผลเสียที่เกิดขึ้นกับบริษัท เพ่ือ
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สามารถนํามาปรับใชในการทํางานไดอยางถูกตอง สําหรับนโยบายการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ถึงแมบริษัทจะไมมีนโยบายอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมแตไดเตรียม
ความพรอมในทางดานโครงสราง ลักษณะงาน เทคโนโลยี และดานการทํางานของพนักงาน อีกทั้งยัง
หาแนวทางมาปรับใชเพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการทํางานของบริษัทฯ  และสอดคลองกับรูปแบบ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางชัดเจนและถูกตอง รวมทั้งผูบริหารตองใหความสําคัญกับ
นโยบายในการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือความเจริญเติบโตและยั่งยืนของธุรกิจ 

อิสริยา บัวคลี่ (2555) ศึกษาเรื่องความรู ความเขาใจและแนวทางในการเตรียมความพรอม
เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด : กรณีศึกษาที่ทํา
ไปรษณียอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความรู ความเขาใจ เรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากร บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่ทําการไปรษณียอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 2) ศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของบุคลากรบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของที่ทําการไปรษณียอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
โดยวิธีเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักจํานวน 8 คนพบวา ดานความรู ความเขาใจ บุคลากรมีการรับรู
ความเปนมา และวัตถุประสงคเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา เกิดจากความตองการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในหารแขงขันของประเทศสมาชิก และทําใหประชากรทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แตไมสามารถบอกลพดับการเขารวมการเปนสมาชิก ประเทศสมาชิกผูกอตั้ง และ
ไมสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของตราสัญลักษณอาเซียนได บุคลากรมีความเขาใจ และรับรูตอการ
ดําเนินกิจการไปรษณียในการสรางรายไดเพ่ิม โอกาสในการขยายธุรกิจ และการทําธุรกิจรวมกับ
ไปรษณียในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และรับรูถึงปญหา คือ ภาษาท่ีใชสื่อสาร การแขงขันที่รุนแรง 
และคูแขงที่เพ่ิมข้ึน การเตรียมความพรอมของบุคลากรแบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการรับรูขอมูล
ขาวสาร บุคลากรใหความสนใจและมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดี โดยรับรูขอมูลจากองคกร 
และสื่อสารภายนอก 2) ดานภาษา บุคลากรใหความสําคัญเร่ืองการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอังกฤษ และมีความสนใจท่ีจะเรียนรูภาษาท่ีสาม 3) ดานศักยภาพบุคลากรและวัฒนธรรม
องคกร ควรใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มุงเนนวัฒนธรรมองคกรสงเสริมใหบุคลกรเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงาน
ภายใตความหลากหลายได 4) ดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ควรมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ชวยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน และลดภาระงานของผูปฏิบัติ 

พงศธร ลิมปนเวทยสกุล (2555) ศึกษาเรื่องความรูความเขาใจและความตองการในการ
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลนคร 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจับพบวาผูเลี้ยงสุกรมีความรูและความต่ืนตัวในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เกษตรกรมีความรูในเร่ืองมาตรฐานอาเซียนสําหรับวัคซีนตองหาม 16 ชนิด โดยเกษตรกรผู
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เลี้ยงสุกรจะเลือกใชวัคซีนที่ผานการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น เกษตรกรมีความรูในดานมาตรฐาน
ฟารมสุกร เกษตรกรสวนใหญมีฟารมที่มีมาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว เกษตรมีความ
ตองการใหรัฐบาลเขามาชวยในเร่ืองตนทุนอาหาร ลดดอกเบี้ยธนาคารและความเสถียรภาพของราคา
สุกรหนาฟารมเพ่ือใหผูเลี้ยงสุกรรายยอยสามารถดําเนินกิจการไดโดยไมขาดทุน จุดแข็งของเกษตรกร
ผูเล้ียงสุกรคือ 1. สายพันธสุกรที่เลี้ยงมีการพัฒนาที่ดีทําไหไดคุณภาพซากท่ีดี 2. ฟารมสุกรมี
มาตรฐานผานการรับรองจากกรมปศุสัตว 3. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองวัตถุดิบอาหารสัตว 
จุดออนของเกษตรกรคือ 1. ตนทุนในการผลิตสูงแตเงินทุนของเกษตรกรมีนอย 2. เกษตรกรผูเลี้ยง
สุกรไมสามารถรวมกันเปนกลุมใหญไดอยางสามัคคี โอกาสของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรคือ 1. พันธุสุกร
ไดรับการยอมรับจากหลายๆประเทศ 2. ตลาดท่ีกวางขึ้นจาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อุปสรรคของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรคือ 1. รัฐบาลเขามาแทรกแซงราคาสุกรมีชีวิต 2. การมีคูแขงจาก
ประเทศในอาเซียนเพิ่มข้ึน   

เอกราช อะมะวัลย (2554) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการ
เตรียมความพรอมดานบุคลากร สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1. ศึกษาปจจัยสําคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชางฝมือทหาร ในการเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 และ 2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 
2558 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาประชาคมอาเซียน 
ไดแก 1. ปจจัยดานความเขาใจ เพ่ือสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ 2. ปจจัยศักยภาพบุคลากร ที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่เหมาะสม มีความชํานาญการ
ที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม ไดรับการเพ่ิมโอกาสในการหางานทํา 
รวมท้ังมีการพิจารณาแผนผลิตกําลังคน 3. ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน ใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนสงเสริม
และเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4. ปจจัยการเปด
เสรีการศึกษา ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับรวมกันดานการศึกษา การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อรองรับการเปดเสรีการศึกษา ควบคูกับการเปด
เสรีดานการเคลื่อนยายแรงงาน สุดทายงานวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะเปนแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนชางฝมือทหารเพ่ือเตรียมความพรอมสูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ซึ่ง
ประกอบไปดวย การพัฒนาองคความรู การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความรวมมือ 

แพรภัทร ยอดแกว (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศผูริเริ่มและผลักดันใหเกิดเปนประชาคมอาเซียน ตองมีการเตรียมความพรอมและการ
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พัฒนาประชาชนในประเทศใหกาวหนาทันการเปลี่ยนเปลี่ยน เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ในป 2558 ซึ่งการเตรียมพรอมควรจะเริ่มตนจากการพัฒนา “ทุนมนุษย” โดยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย นั้นคือ ประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียน โดยการสรางความตระหนักรูใหกับทุกภาค
สวนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชน ใหตระหนักถึงความเปนพลเมืองอาเซียน มีทัศนคติทีดีและมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง
อาเซียน เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและภูมิภาค เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
และการกาวสูประชาคมอาเซียนตอไป 

ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่ เกี่ยวของที่ไดศึกษามาขางตนไปใชเปน
แนวทางในการศึกษาคนควาขอมูลในการทําวิจัยเรื่องการรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมตอไป 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งการศึกษาใน
ลักษณะนี้จะเปนการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Study)      

ชาย โพธิสิตา (2552) ไดอธิบายไววา การวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพรูปแบบหนึ่งที่อาศัยแนวความคิดและโลกทัศนจากปรัชญาปรากฏการณวิทยาเปนเครื่องมือใน
การศึกษาปรากฏการณ และประสบการณของมนุษย ปรากฏการณวิชาเปนปรัชญาหรือทัศนะตอ
ภาวการณมีอยู ดํารงอยูของมนุษย เพ่ือศึกษาปรากฏการณในชีวิตบุคคลท่ีไดประสบมา ( lived 

experience) เปนการวิจัยแบบมุงทําความเขาใจความหมายประสบการณชีวิตที่บุคคลไดประสบเปน
หลังที่นักวิจัยเห็นวามีแงมุมที่นาสนใจ หรือมีประโยชน การหาคําตอบวา การไดประสบกับเหตุการณ
นั้นๆ มีความหมายอยางไรกับผูที่ไดประสบมัน หรือประสบการณในเร่ืองนั้นๆ มีความหมายอยางไร
สําหรับผูที่ไดประสบมาแลวหรือกําลังประสบอยู ในการเขาถึงความหมายของประสบการณเชนนั้น 
นักวิจัยจะตองถือเอาความหมายและความรูสึกของผูที่ไดประสบกับเหตุการณเปนสําคัญ ไมใช
ความหมายของนักวิจัย นักวิจัยจะใชปรัชญาปรากฏการณนิยมเปนแนวทางเพ่ือเขาถึงความหมายที่
แทจริงของประสบการณที่ตนศึกษา ความไมสะดวกอาจจะอยูที่วาปรัชญาปรากฏการณนิยมนั้นเปน
ปรัชญาที่ เขาใจคอนขางยาก อีกทั้ งหลายกระแสความคิด นักวิจัยที่ประสงคจะใชแนวทาง
ปรากฏการณวิทยาจึงจําเปนตองทําความเขาใจปรัชญาปรากฏการณวิทยาอยางเพียงพอกอน  

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชปรากฏการณวิธีในการทําวิจัยครั้งนี้ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือบรรยายใหเกิดความรูความเขาใจในการเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแหงหนึ่ง กรณีที่ศึกษาโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัด
นครปฐม ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามโดยตรงวิจัยเฉพาะพ้ืนท่ีเปนหลัก โดยพูดคุย
กับบุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม นอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสารและขอมูลทางวิชาการ   
สอบถามผูเกี่ยวของ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาเปนประโยชนตอการวิเคราะห   
โดยการพรรณนาและสรุปเปนความคิดเห็น มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 
  1. การเลือกพ้ืนที่การศึกษา 
  2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  5. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
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  6. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. การเลือกพื้นที่ 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม
เนื่องจากเปนพ้ืนที่หางไกลออกไปจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม  อาจมีขอจํากัดทรัพยากร เชน 
บุคลากร งบประมาณ เวลา อาจทําใหการรับรูและการเขาสูประชาคมอาเซียนไมทัดเทียมโรงเรียนใน
ตัวเมือง โดยเจาะจงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม เพ่ือ
ศึกษาการรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูใหขอมูลครั้งนี้ คือ 
ผูบริหาร ครู บุคคลเหลานี้ตองเปนผูมีความรู และมีประสบการณเพ่ือท่ีจะสงตอใหกับนักเรียนได 
ดังนั้นบุคลากรเหลานี้จะตองมีการรับรูอยางเพียงพอ และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน และตัวนักเรียนเองจะตองมีการรับรู และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคนอาเซียน
เชนกัน จึงตองการศึกษาวาบุคลากรมีความพรอมและมีการรับรูเกี่ยวกับอาเซียนมากนอยเพียงใด โดย
ศึกษาจากผูใหขอมูลดังนี้ 
 ผูบริหาร ผูใหขอมูลครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม 

 ครู ผูใหขอมูลครั้งนี้ คือ ครูผูสอนสังกัดโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม 

 นักเรียน ผูใหขอมูลครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนบานหนองงูเหลือม 

 บุคลากร ผูใหขอมูลครั้งนี้ คือ ผูบริหาร ครู และนักเรียน สังกัดโรงเรยนบานหนองงูเหลือม 
 
2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้ 
 2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากวารสาร บทความ หนั งสือ 
วิทยานิพนธและเว็บไซดตางๆ เพ่ือการศึกษาหาแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมท้ังแนวคําถามและอุปกรณ
ที่จะใชในการสัมภาษณและจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ 
 2.3 การเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใหขอมูลหลักคือผูอํานวยการและอาจารย
โรงเรียนบานหนองงูเหลือม 
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 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไว ดังนี้ 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม
โดยมีวิธีการดังนี้  
 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนา สัมภาษณ โดยมีการใชคําถาม (Interview guide) 

เปนลักษณะของการเปดกวางไมจํากัดคําถาม (Open-ended question interview) แตครอบคลุม
ประเด็นทําการวิจัย 

  3.1.1 การสัมภาษณระดับลึก (In-Depth Interview) ผูวิจัยใชหลักในการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก โดยผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลในพ้ืนที่ศึกษาดวยตนเอง โดยการสรางแบบแนวคําถาม
อยางกวางๆ ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณลวงหนา ขอคําถามสามารถยืดหยุนไดแนวคําถาม
สามารถปรับเปลี่ยนลําดับไดขึ้นอยูกับสถานการณหรือความเหมาะสมแตใหครอบคลุมแนวคําถามท่ีได
กําหนดไว 
  3.1.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชหลักการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-

Participant Observation) โดยผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการศึกษารวบรวมขอมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ บทความ หนังสือ วารสารท่ีเกี่ยวของ วิทยานิพนธและสืบคนทางอินเตอรเน็ต 
เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนในการนํามาศึกษาวิเคราะหในเร่ืองที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน แนวคิด
การรวมกลุมดานการศึกษากับอาเซียนแนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 3.3 หลังจากไดขอมูลจากแหลงตางๆ ผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆ มาศึกษา และวิเคราะห 
คัดเลือก ขอมูลที่มีหมวดหมูเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน เพ่ือนํามาวิเคราะหและจัดทําการวิจัยใน
ครั้งนี้ 
 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษา การรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากร
โรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ดวยวิจัยเชิงคุณภาพนั้นประกอบดวยเครื่องมือดังนี้ 
 4.1 ตัวผูวิจัยเอง ซึ่งตองเตรียมความพรอมกอนลงพ้ืนที่ เชน สุขภาพรางกาย แนวคําถาม 
เพ่ือใหไดคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง 
 4.2 เครื่องมือบันทึกเสียง ถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูวิจัย เนื่องจากบางคร้ังการจด
บันทึกไมสามารถเก็บรายละเอียดไดท้ังหมด 

 4.3 สมุดบันทึก ปากกา 
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5. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ ใชวิธีการตรวจสอบโดยการ
โยงสามเสามีสาระสําคัญอยูที่การเปรียบเทียบมุมมองหลายๆ ดานเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล ผลการวิเคราะห ตลอดจนผลของการวิจัย ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยนําหลักการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (สุภางค จันทวานิช, 2554) โดยในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของไดแลว 
จะไดนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา โดยเปรียบเทียบขอคนพบ (Finding) ของ
ปรากฏการณที่ศึกษา (Phenomenon) จากแหลงและมุมมองที่แตกตางกัน ซึ่งมี 4 องคประกอบดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เปนการพิสูจน
การใชความหลากหลายของแหลงขอมูลท้ังในเชิง เวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล และพิสูจนวา
ขอมูลที่ไดมาถูกตองหรือไม 
 องคประกอบที่ 2 การตรวจสอบสามเสาดานนักวิจัย (Investigator triangulation) การ
ตรวจสอบวาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไร โดยเปล่ียนตัวผูสังเกตแทนท่ีจะใชผูวิจัยคน
เดียวสังเกตโดยตลอด 
 องคประกอบที่ 3 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory triangulation) ใชหลาย
มุมมองในการแปลความหมาย ถาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางจากเดิม จะทําใหการตีความขอมูล 
แตกตางกันมากนอยเพียงใด 

 องคประกอบที่ 4 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological 

triangulation) เปนการใชการเลือกใชวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย  เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่อง
เดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตรวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 จากองคประกอบดังกลาวของตน ทําใหผูศึกษาสามารถทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
ได 4 กลวิธี ไดแก 

1. การตรวจสอบความถูกตองโดยเปรียบเทียบจากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง ไดแก ผูบริหาร 
ครู และนักเรียนของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม และแหลงขอมูลจากภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาเซียน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 

2. การเปรียบเทียบจากการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายๆ วิธี ซึ่งสวนใหญแลวเปน
วิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก
บุคลากรและนักเรียนท่ีเกี่ยวของ และการสังเกตอยางไมมีสวนรวมถึงการรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและ
การเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนระหวางที่นักวิจัยลงพื้นที่ศึกษา 
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3. การตรวจสอบความถูกตองจากแนวคิดและทฤษฎี โดยผูศึกษาไดบูรณาการแนวความคิด 
ทฤษฎีหลายๆ ชุด ไดแก ทฤษฎีการรับรู ทฤษฎีการเตรียมความพรอม ของนักวิชาการและ
นักจิตวิทยาหลายทาน โดยไดรับการตรวจสอบความถูกตองคบถวนจากอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งเปนผู
เชียวชาญที่จะชวยตรวจสอบและใหคําแนะนําไดเปนอยางดี 

4. การเปรียบเทียบจากทัศนะของนักวิจัยหลายๆ ทาน อันไดแก ทัศนะจากการสัมภาษณ
นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทัศนะจากเอกสารท่ีนักวิจัยไดทําวิจัยไว และทัศนะ
จากกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนการขยายมุมมอง อุดชองวางหรือจุดออนในเรื่องอคติ ความ
ลําเอียง ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานเพียงลําพังของนักวิจัยคนเดียว ทําใหเห็นภาพของความ
สอดคลองกันหรือความขัดแยงของทัศนะของนักวิจัยแตละทานได  
 

6. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ
มาเรียบเรียงเพ่ือพรรณนาวิเคราะห ดังนี้ 
 6.1 ถอดบทความสัมภาษณและสรุปประเด็นสําคัญ 

 6.2 เรียบเรียงขอมูลและหาขอมูลเพิ่มเติมและเขียนรายงานในเชิงพรรณนาวิเคราะห จากนั้น
ผูวิจัยดําเนินการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการเขียนพรรณนาให
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 6.3 นําขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแกไขและลงพ้ืนที่เก็บขอมูลเพิ่มเติม 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบาน
หนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดวางแนวทางในการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีตามแนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยา (Phenomenological 

Study) ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จากการสัมภาษณผูให
ขอมูลหลัก ผูวิจัยสามารถสรุป และนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาแยกเปนประเด็น
ตางๆ ไดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การรับรูเร่ืองประชาคมอาเซียนของผูบริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนบาน
หนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม  

ตอนที่ 2 การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบาน
หนองงูเหลือม จากการวิเคราะหเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวามีปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
การเตรียมความพรอมดานการศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียนสามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือสรางความตระหนักและ
เตรียมความของผูบริหาร ครูและนักเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.2 ปจจัยดานศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน และเทคโนโลยี ทักษะความ
ชํานาญที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

2.3 ปจจัยดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือสงเสริมหมุนเวียนของนักศึกษา
และอาจารยในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันในอาเซียน  การ
สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล  ซึ่ งช วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชี วิต  ตลอดจนส ง เส ริมความร วมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกในอาเซียน 

2.4 ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียนในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับดานการศึกษา  การพัฒนา
ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
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  2.5 ปจจัยดานการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเปนทรัพยากรสําคัญในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือการกาวไปเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญใหกับประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน
ตอไปในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ 

 
ตอนท่ี 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของผูบริหาร ครูและนักเรียน สังกัดโรงเรียนบานหนองงู
เหลือม จังหวัดนครปฐม 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียน สังกัดโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมจํานวน 14 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน ครู 7 คน และนักเรียน 6 คน สามารถแสดง
ไดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลตําแหนง และอายุงาน/ชั้นป ของผูใหขอมูลหลัก 

 

ผูใหขอมูลหลัก ตําแหนงงาน สาขาวิชา อายุงาน (ป) 
คนที่ 1 ผูอํานวยการ - 31 

คนที่ 2 ครูวิชาการ (คศ.3) ภาษาอังกฤษ 38 
คนที่ 3 ครผููสอน (คศ.3) สังคมศึกษา 30 

คนที่ 4 ครผููสอน (คศ.3) ประวัติศาสตร 35 

คนที่ 5 ครูผูสอน (คศ.3) ภาษาอังกฤษ 19 

คนที่ 6 ครูผูสอน (คศ.3) วิทยาศาสตร 33 

คนที่ 7 ครูผูสอน (คศ.2) คณิตศาสตร 9 

คนที่ 8 ครูผูสอน (คศ.2) ศิลปะ 32 

คนที่ 9 นักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 3 - 
คนที่ 10 นักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 3 - 
คนที่ 11 นักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 3 - 
คนที่ 12 นักเรียน ประถมศึกษาปที่ 6 - 
คนที่ 13 นักเรียน ประถมศึกษาปที่ 6 - 
คนที่ 14 นักเรียน ประถมศึกษาปที่ 5 - 

 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักท้ัง 14 คนขางตน ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นในเรื่องการรับรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของบุคคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมไว 2 หัวขอหลัก คือ การรับรู
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน และการรับรูขอมูลเชิงลึกประชาคมอาเซียน 
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1. การรับรูขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 

ผูวิจัยวิเคราะหแยกประเด็นการรับรูขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียนผูวิจัยไดแบงเปนประเด็น
ยอยเปน 3 ประเด็น คือ 1) ดานการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคม
อาเซียน 2) ดานการรับรูประเทศสมาชิกท่ีเขารวมประชาคมอาเซียนลําดับการเขารวมสมาชิกและ
สมาชิกผูกอตั้งอาเซียน 3) ดานการรับรูเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณอาเซียน โดยมีรายละเอียดในแตละ
ดานดังนี้ คือ 

 
1.1 ดานการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียน 

จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีการรับรูความเปนมาวาเกิดจาก
ประเทศผูกอตั้ง 5 ประเทศรวมลงนาม ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร และประเทศไทย และภายหลังไดเขารวมอีก 5 ประเทศรวมทั้งหมดเปน 
10 ประเทศในปจจุบัน ประชาคมอาเซียนกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 และวัตถุประสงค
ของการรวมกลุมกันของประชาคมอาเซียนวา เกิดจากตองการเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจใหมี
มากขึ้นและตองการพัฒนาเศรษฐกิจใหเสมอภาค สงเสริมความม่ันคงและตองการเพ่ิมศักยภาพของ
ประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนเพ่ือใหแขงขันกับเศรษฐกิจโลก และทําใหประชาชนทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จากการไดรับความชวยเหลือ เกื้อกูล รวมกันแกปญหาในทุกๆ  ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ความขัดแยงและอ่ืนๆ โดยเกิดจากการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ดังบทสัมภาษณของ
ผูใหขอมูลหลัก คือ 

 
 “การเขารวมประชาคมอาเซียนทําใหเราเปนหนึ่งเดียวกัน สรางสังคมการคาเสรี ไดเชื่อมโยง
อารยะธรรมไปดวยกันและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนบาน และใหมีการคาขายแลกเปล่ียนฟนฟูทาง
เศรษฐกิจ ทําใหประชากรใน 10 ประเทศไดติดตอกันเรียนรูซึ่งกันและกัน  แกปญหาไปดวยกัน
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 

 

“การเขารวมประชาคมอาเซียนมันชวยใหประเทศเราไดผลประโยชนหลายอยางนะ เชน ทาง
เศรษฐกิจ จะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศมีความเขมแข็งมากขึ้นจะสงผลใหชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนดีขึ้นตามไปดวย รวมทั้งยังทําไหเปนปกแผนในการตอสูแขงกับทวีปอ่ืนๆ  ไดดีอีกดวย”     
(พัชรินทร อินทรจินดา, 2557) 
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1.2 ดานการรับรูประเทศสมาชิกที่เขารวมประชาคมอาเซียนลําดับการเขารวมสมาชิก
และสมาชิกผูกอตั้งอาเซียน 

จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีความรูและจดจําไดวาประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบไปดวย 10 ประเทศ สามารถบอกไดวารายชื่อสมาชิกที่
เขารวมมีประเทศอะไรบาง และสามารถบอกไดครบท้ัง 10 ประเทศ วาประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนประกอบดวย 10 ประเทศ ดังนี้ ไทย เวียดนาม กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย ลาว พมา สิงคโปร 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส และทราบลําดับการเขารวมของสมาชิกอาเซียน จึงเห็นไดวา ผูใหขอมูล
หลักสวนใหญสามารถจดจํารายชื่อประเทศสมาชิกที่เขารวมไดทุกประเทศ และผูวิจัยไดสอบถามถึง
เหตุผลที่ผูใหขอมูลหลักจดจํารายชื่อสมาชิกท่ีเขารวมประชาคมอาเซียนไดนั้น ผูใหขอมูลหลักไดชี้แจง
วาเหตุผลที่จดจํารายชื่อสมาชิกได เพราะที่ผานมาโรงเรียนมีการติดปายใหความรู จัดฝกอบรมครู 
เตรียมการสอน มีการเรียนการสอนในเน้ือหาวิชาเรียน การจัดงานนิทรรศการในโรงเรียน และการ
แสดงบทบาทสมมติ และภายในโรงเรียนมีนโยบายการกระตุนการเรียนรูทางทางดานประชาคม
อาเซียน ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

 

“นักเรียนทราบจากปายประชาสัมพันธหนาอาคารเรียน มีการจัดฝกอบรมภายในโรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียนและเตรียมการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียน ครูจะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนใหไป
คนควาหาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่ไดรับหมอบหมายมารายงานหนาชั้นในชั่วโมงเรียน และหมอบ
หมายใหเขารวมงานนิทรรศการท่ีโรงเรียนจัดขึ้นในวันอาเซียน และใหนักเรียนรวมแสดงบทบาท
สมมติหนาเสาธง” (จิตลดา ฐิติพงศตระกูล, 2557) 

 

“หนูไดทราบวาประเทศสมาชิกประชาอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก  ไทย เวียดนาม 
กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย ลาว พมา สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เพราะโรงเรียนมีการเรียนการ
สอนในหองเรียน รวมไปถึงโรงเรียนยังเปนศูนยอาเซียนประจําตําบลอีกดวย จึงเขาไปอานหรือคนควา
ดวยตนเองไดอีกดวยคะ” (อรสา พลเขต, 2557) 
 

“หนูทราบเกี่ยวกับประเทศสมาชิกที่เขารวมประชาคมอาเซียนและลําดับการเขารวมสมาชิก
และสมาชิกผูกอตั้งอาเซียน เพราะหนูไดเปนตัวแทนของโรงเรียนไปแขงขันทางวิชาการในเร่ืองของ
อาเซียน จึงทราบอยางละเอียดเพื่อใชความรูตรงน้ีใชในการแขงขันคะ” (ขนิษฐา ศักดาเดช, 2557) 
 

 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักทราบถึงรายละเอียดของลําดับการ
เขาเปนสมาชิกของแตละประเทศ 5 ประเทศแรก ที่เขารวมตั้งแตแรกประกอบดวย อินโดนีเซีย 
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ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย และในเวลาตอมาไดมีประเทศมาเขารวมอีกไดแก บรูไน   
เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ผูใหขอมูลหลักไดชี้แจงวา 
เหตุผลที่ทราบถึงลําดับการเขารวม เพราะมีการจัดอบรมครู ศึกษาคาควาจากการเตรียมการสอน ได
ทําแบบทดสอบของทางโรงเรียน เรียนรูจากการสอนของครูในหองเรียนในชั่วโมงอาเซียน ดังบท
สัมภาษณของผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

 

“ ครูไดเขาอบรมเกี่ยวกับเรื่อง ประวัติอาเซียนโรงเรียนสงไปอบรม ทําใหไดทราบถึงการ
กอตั้งประชาคมอาเซียนวามี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย ใน
เวลาตอมาไดมีประเทศมาเขารวมอีกไดแก บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา” (สวัสด์ิวัฒน    
อํ่าพิพัฒน, 2557) 

 

“คุณครูสั่งใหไปทํารายงานเกี่ยวกับประวัติสมาชิกอาเซียนจึงไดคนหาจากอินเตอรเน็ต เพ่ือ
ทํารายงานและทําแบบฝกหัดใหระบายสีประเทศสมาชิกในชั่วโมงเรียน  และไดรับการสอนในการดู
แผนที่อาเซียนในหองเรียน” (บุญฤทธิ์ แซตัน, 2557) 

 

“เน่ืองจากโรงเรียนมีศูนยการเรียนรูอาเซียนครูเปนผูดูแลและเปนผูจัดการส่ือตางในการ
นําเสนอไวในโรงเรียน และไวในหองการเรียนรูจึงไดทราบและศึกษาจึงไดทราบขอมูลของการกอตั้ง
ประชาคมอาเซียนเปนอยางดี” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 

 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักรับรูถึงสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนวา
ประกอบไปดวยประเทศอะไรบาง กอตั้งเมื่อวันใด และเกิดขึ้นสถานที่ใด ผูใหขอมูลหลักชี้แจงใหผูวิจัย
ไดทราบดังนี้ อาเซียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ซึ่งเรียกวา “ปฏิญญากรุงเทพ” ที่วัง
สราญรมย โดยมีผูแทนจากประเทศผูกอต้ัง 5 ประเทศรวมลงนามประกอบดวย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
มาเลเซีย สิงคโปร และไทย ผูใหขอมูลหลักใหเหตุผลวาตนเองมีใหความสนใจกับขอมูลดังกลาว 
เนื่องจากวาเปนเร่ืองที่อยูใกลตัว และคิดวาการทราบขอมูลไดกอใหเกิดผลดีกับตนเองและองคกรที่
ปฏิบัติทํางานอยูในปจจุบัน จึงมีความจําเปนที่ตองรับรูและจดจําขอมูลนั้นๆ ดังบทสัมภาษณของผูให
ขอมูลหลักดังน้ี 

 
“ครูทราบเพราะไดเขาอบรมจากทางโรงเรียนเนื่องจากเปนผูสอนในรายวิชาดวยและคิดวา

จําเปนตองรูอยางยิ่งเพ่ือจะนํามาใชในการสอนและจําเปนตองรูเพ่ือใชในการทําแบบทดสอบ” (พัชรี 
สุขเนียม, 2557) 
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“ครูคิดวาการทราบประวัติการกอต้ังหรือการทราบประวัติโดยรวมอยางละเอียดนั้นเปนสิ่ง
สําคัญเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะจําทําใหเราทราบถึงจุดประสงคหรือเปาหมายไดอยางชัดเจน และ
เขาใจวาทําไมถึงตองกอตั้ง ประชาคมอาเซียนขึ้นมาเพ่ืออะไร ดังนั้นครูจึงไดคนควาหาความรูทาง
อินเตอรเน็ตบาง ดูทีวีบาง และไปอบรมที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น ทําใหทราบถึงวากอต้ังเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2510 ซึ่งเรียกวา “ปฏิญญากรุงเทพ” ที่วังสราญรมยโดยมีผูแทนจากประเทศผูกอต้ัง 5 
ประเทศ” (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557) 

 

1.3 ดานการรับรูเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณอาเซียน 

จากการสัมภาษณ ดานตราสัญญาลักษณอาเซียน ทั้งในเรื่องของความหมาย ขอความ สี 
สัญลักษณตางๆ ที่ปรากฏในตราสัญลักษณพบวา ผูใหขอมูลหลักทุกคนรับรูถึงสัญลักษณของตรา
สัญลักษณอาเซียน ซึ่งมีใหพบเห็นไดท่ัวไปจากส่ือตางๆ เชน ผูใหขอมูลหลักชี้แจงใหผูวิจัยทราบวา ใน
การรับรูตราสัญลักษณของอาเซียน เกิดจากเห็นบอยจน “เกิดความเคยชิน” เนื่องจากปจจุบันสื่อ
ตางๆ ที่ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ การเขาสูประชาคมอาเซียนมีมากมาย พบเห็นไดหลายชองทาง เชน 
ปายในโรงเรียน ชองโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ท เปนตน สื่อที่ผูใหขอมูลหลักพบเห็นมากท่ีสุด 
คือ สื่อโทรทัศน จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักสามารถอธิบายไดถึงรายละเอียด 
ความหมายของรูปทรงและสีในตราสัญลักษณไดอยางถูกตอง สามารถบอกไดวาเปนรูปรวงขาวสี
เหลือง 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียบนทั้ง 10 ประเทศ อยูในพ้ืนวงกลมสีแดง ขอบสีขาว 
และน้ําเงิน โดยสีแดง หมายถึง ความกลาหาญ สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ  

 

“ครูทราบและจดจําไดเนื่องจากตราสัญลักษณนี่เห็นบอย จากปายที่ติดไวขางอาคารเรียนจน
ชินตา ทําใหเห็นทุกวันจนจําไดไปเอง ในโรงเรียนมีการประชาสัมพันธเรื่องอาเซียนแทบจะทุกจุดของ
โรงเรียนเพ่ือทําไหบุคลากรเกิดการเรียนรู” (จิตลดา ฐิติพงศตระกูล, 2557) 

 

“ครูคาหาขอมูลจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะทาง อินเตอรเน็ตเพ่ือเตรียมการสอน จึงตองทํา
การอานเพ่ือทําความเขาใจเพ่ือการอธิบายที่ดีหนาชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนเขาใจขอมูลดังกลาว
เนื่องจากครูเปนครูสอนวิชาสังคม จึงจําเปนตองรูมากกวากลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ” (สรอยฟา       
มาศภากร, 2557) 

 

“หนูไดทําแบบฝกหัดในวิชาการเรียนอาเซียนอยูเปนประจําและไดอานจากปายในหองศูนย
อาเซียนของโรงเรียนและไดฟงคําอธิบายจากวีดีทัศนในชั่วโมงอาเซียน อีกทั้งครูอธิบายใหฟงใน
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หองเรียน จึงสามารถจดจําไดและเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนในปหนาจึงเปนเรื่องท่ีตองควรรู” (หลา น้ําคํา, 2557) 
 

2. การรับรูขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน 4 ประเด็น คือ การวิเคราะหถึงการรับรู 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสามารถระบุรายละเอียดตางๆ ไดดังนี้  
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห SWOT การรับรู 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคณุวุฒิประสบการณตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบอยู 
2. มีนักเรียนชาวพมาในโรงเรียน 

3. ครูมีการเตรียมพรอมมาเปนเวลานาน 

4. ครูมีความพรอมในการยอมรับการเปลีย่นแปลงในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
5. ครูมีจิตสํานึกในความเปนครูปฏิบัติหนาท่ีโดยไมตอง
อาศัยคําสั่ง 
 

1. โรงเรียนขาดการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในเร่ือง
ภาษา ซึ่งไมใชแคภาษาอังกฤษแตรวมถึงภาษาจีนดวย 

2. ขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

3. ไมมีครูชาวตางชาติในการสอนภาษา 
4. งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ 

5. อุปกรณดาน ICT ไมเพียงพอกับครูและนักเรียน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1 .  เมื่ อ เปด เส รี  นัก เ รียนต า งชาติ เข ามาเ รียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมทําให
โรงเรียนมีโอกาสในการพัฒนามากข้ึนดวย 

2. ชุมชนโดยรอบมีความเจริญมากขึ้นมีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคทําใหชุมชนมี
ความสะดวกสบายมากข้ึน 

3. ชุมชนใหความเช่ือถือและมีความไววางใจตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  
4. มีการทําสัญญาความรวมมือทางวิชาการและจัด
กิจกรรมรวมกับองคกรหนวยงานภายนอก 

5. ชุมชนโดยรอบมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

1. ผูปกครองมีรายไดนอย 
2. สภาพการโยกยายที่อยูบายครั้งของครอบครัวทําให
การเรียนไมตอเนื่อง 
3. ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการเรียนการสอน 

4. สื่อที่ไดรับไมเพียงพอกับความตองการของจํานวน
นักเรียน 

5. มีการไหลบาของวัฒนธรรมจากตางประเทศ 

ผานสื่อเทคโนโลยีเขามาครอบงํา และทําใหเยาวชนเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนอยลง 
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2.1 จุดแข็งของบุคคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีคุณวุฒิ ทางการศึกษาตรงกับหมวดการสอน

และมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี มีความรูและความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบอยู ทํา
ใหมีความชํานาญในการสอน ทําใหสามารถบูรณการการสอนเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากเขาใจเนื้อหาสาระการเรียนรูในหมวดนั้นเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจในการสอนสามารถนําไปใชในการเตรียมตัวเขาสูอาเซียนได อยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ในโรงเรียนมีนักเรียนชาวพมามาเรียนรวมดวย จึงทําใหเกิดมีการเรียนรูแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมทางดานภาษาทําใหบุคคลากรในโรงเรียนมีความรูทางดานภาษาพมาเพ่ิมมากขึ้น สามารถ
สื่อสารในเบื้องตนได ทําใหไดเปรียบในการเขาสูประชาคมอาเซียนอีกหนึ่งชองทาง การเตรียมพรอม
ของบุคคลากรโรงเรียน การเตรียมตัวของสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเริ่มเมื่อ 2 ปกอนทําไห
บุคลากรในโรงเรียนมีความพรอมอยูในระดับดีพรอมที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บุคลากรใหความสนใจเกี่ยวกับขาวของประชาคมอาเซียนทําใหมีความรู
ความเขาใจในการเขาสูประชาคมอาเซียนและเริ่มปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปล่ียนแปลงไป 
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีศักยภาพ ซึ่งการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของครูในโรงเรียนนั้น
ทําใหไดทราบวาครูมีความต้ังใจและจิตสํานึกของความเปนครูที่จะเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ของเด็กนักเรียนและตัวครูเองใหไปสูในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
และตัวผูสอนเอง เพ่ือการศึกษาท่ีดีข้ึนของโรงเรียน ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 
“ครูในโรงเรียนของเรามีประสบการณ จะเห็นไดจากอายุการทํางานงานท่ีเปนเวลานานจึงทํา

ใหเกิดความชํานาญในการสอน และทราบวาเด็กนักเรียนตองการใหอธิบายอยางไรเด็กถึงจะเขาใจใน
การสอน รวมทั้งครูใชวิธีบูรณการผนวกเนื้อหาของอาเซียนเขาไปเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนแบบนําไป
ประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันไดจริง” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 

 

“โรงเรียนมีเด็กพมามาเรียนรวมกับเด็กไทย ซ่ึงพอแมเปนลูกจางทําฟารมหมูใกลโรงเรียนและ
ไดสงลูกเขาเรียนหนังสือ ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมทางดานภาษา อาหารการกิน หรือ
การแสดงออกในการทํากิจกรรมรวมกัน ในจุดนี้ถือวาเปนขอไดเปรียบของเด็กในโรงเรียนนี้ที่จะได
ภาษาพมาจากเพ่ือนไปแบบพ้ืนฐานหรือไดวัฒนธรรมการทํากิจกรรมรวมกัน  ทําไหไดรูถึงนิสัยใจคอ
ความเปนอยูที่โรงเรียนวาเปนอยางไรเปนการทําไหเรารูจักเพ่ือนบานมากยิ่งข้ึน” (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล
, 2557) 
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“โรงเรียนของเรามีการเตรียมความพรอมมาได 2 ปแลว จึงทําใหมีความรู เขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนอยูในระดับที่ดี จึงทําใหครูในโรงเรียนมีความพรอมในการยอมรับการเปล่ียนแปลง
ประกอบกับครูในโรงเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการสอน ทําใหมีการกระตือรือรนในการหาขอมูลเกี่ยว
อาเซียน และปฏิบัติตามนโยบายไดเปนอยางดีเยี่ยมทําไดพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”     
(สญชัย ชัยศาสตร, 2557) 

 

จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวาผูใหขอมูลหลักไดชี้แจงวาการปรับตัวน้ันเพ่ือใหเขากับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนแบบเดิมได มีวิชาอาเซียนเพิ่มเขามาอีกหนึ่งวิชาใน
การเรียน และเพ่ิมเนื้อหาเขาไปในทุกหมวดการเรียนรูของโรงเรียน เพ่ือทําการบูรณการเขากับทุก
หมวดวิชาในโรงเรียน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางดี และครูมีจิตสํานึกตระหนักถึง
ความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน มีความกระตือรือรนที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือมา
ใหความรู ความเขาใจ แกเด็กนักเรียนในโรงเรียน อีกท้ังผูบริหารของโรงเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของโรงเรียนที่กาวเขาสูอาเซียน จึงไดมีการเรียกประชุมคณะครูผูสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องของ อาเซียนทุกๆ เดือน เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย การประชุมในแตละเดือนนั้นเพ่ือหา
ขอสรุปรวมกันในการทํางานเพ่ือใหการทํางานไปทิศทางเดียวกัน และทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดัง
บทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 

“การเรียกประชุมคณะครูผูสอนในโรงเรียนนั้นดิฉันคิดวาเปนสิ่งที่ดีจะทําใหเกิดการทํางานท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะไดเกิดการทํางานท่ีไมทับซอนกัน และทําใหครูแตละกลุมสาระตองทํางาน
อยางไร เพ่ือไหเกิดประโยชนสูงสุดกับกลุมการเรียนรูนั้นๆ” (ปฐมา คูณสันต, 2557) 

 

 “จากประสบการณที่ครูไดไปประเทศสมาชิกอาเซียนมาถึง 7 ประเทศน้ัน เหลืออีก 3 ยัง
ไมไดไป จึงทําใหรูวาชีวิตความเปนอยูที่แทจริงเปนอยางไร การไดเขาประชุมก็มีโอกาสเลาใหคณะครู
ในโรงเรียนฟง จึงทําใหเพ่ิมประสบการณของครูในโรงเรียนไปอีกหนึ่งชองทางดวย ทําใหเพ่ือน
รวมงานไดเขาใจและเห็นภาพของแตละประเทศมากยิ่งขึ้นอีกดวย และมีของจากประเทศตางๆ ที่ไป
มาเอาใหเด็กดูเพ่ือประกอบการสอน เพ่ือใหเด็กเขาใจมากยิ่งขึ้นดวย” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 
 

2.2 จุดออนของบุคคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นในดานจุดออนจากการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยเห็นวา โรงเรียนยังขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเร่ืองของทักษะ
ทางดานภาษา ซึ่งไมใชแคอังกฤษเพียงอยางเดียวเทานั้น แตรวมถึงภาษาที่สาม เชน ภาษาจีน 
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ภาษาญี่ปุน และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เปนตน โดยขาดทักษะในดานการพูด  การเขียน
การฟง การอาน ภาษาอังกฤษเปนอยางมาก ไมสามารถใชภาษาส่ือสารกับชาวตางชาติได ทําไหบุคล
กรในโรงเรียนอยากที่จะเรียนภาษาเพ่ิม เพ่ือนําไปใชในการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมไปถึงไมมีครู
ชาวตางชาติในการสอนภาษา ทําใหบุคคลากรในโรงเรียนไมไดรับการฝกฝนทักษะการพูด การอาน 
การเขียน การฟง ที่ถูกตอง จึงทําใหบุคลากรไมไดรับการพัฒนาทางดานภาษาเทาที่ควรจะไดรับ ผูให
ขอมูลหลักชี้แจงวา ในดานบุคลากรครูผูสอนชาวตางชาตินั้น โรงเรียนไมมีครูชาวตางชาติในการสอน
ภาษาทําใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในกระตุน ในการคนควาหาขอมูลความรูเกี่ยวกับภาษา ในการ
สนทนากับครูชาวตางชาติ ทําใหสําเนียงการพูดนั้นไมได และทําใหเกิดการเขินอายเม่ือไดเจอ
ชาวตางชาติ ไมกลาพูด กลาคุย เนื่องจากกลัววาจะสื่อสารไมรูเรื่อง และไมเคยสนทนามากอน  ผูให
ขอมูลหลักสวนใหญชี้แจงวา เขาใจในหลักของไวยกรณและสามารถเขียนได แตขาดทักษะทางการพูด
ทําใหไมสามารถใชสนทนาได จึงอยากท่ีจะไดบุคลากรที่เปนชาวตางชาติที่เปนเจาของภาษามาสอนใน
โรงเรียน เพื่อความถูกตองของหลักการพูด และเพ่ือความกระตือรือรนที่มากข้ึนของบุคลากรในการคา
ควาหาความรู และทําใหมีการพัฒนาอยางถูกตองอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับโรงเรียนใน
อนาคตท่ีจะเขาสูประชาคมอาเซียน ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 
“ดิฉันคิดวาจุดออนของบุคลากรในโรงเรียนก็คือ เรื่องภาษาอังกฤษนี่แหละ พูดกันไมคอยได 

ทําใหสื่อสารกับเพ่ือนบานเขาไมคอยได ทําใหเราเสียเปรียบเพ่ือนบานอยางพมาซึ่งเปนเมืองขึ้นของ
ตางชาติทําใหเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีกวาเรา อยากใหมีครูชาวตางชาติเขามาในโรงเรียนและ
อยากไดเปนครูฝร่ังมากวาครูชาวเอเชีย” (พัชรี สุขเนียม, 2557) 

 

“หนูคิดวาเรื่องภาษาของเราน้ัน แยมากๆ จึงอยากจะเรียนภาษาเพ่ิมอยางมากเพ่ือจะไดใช
สื่อสารเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียนได ถาเราไมสามารถพูดคุยกับเขาไดเรา
กอเสียเปรียบเขาในทุกๆดาน เพราะเราจะไมเขาใจอะไรเลย  ดังนั้นจึงอยากเรียนภาษาเพ่ิมในทุกๆ
ภาษาท่ีจําเปนตองใชในการเขาสูประชาคมอาเซียน ” (ขนิษฐา ศักดาเดช, 2557) 

 
จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา การไดรับงบประมาณในการ

ดําเนินงานไมเพียงพอทําไหไมสามารถจัดกิจกรรมไดบอยคร้ัง ตองอาศัยหนวยงานจากภายนอก
โรงเรียนเขาไปชวยเหลือในการจัดกิจกรรมใหกับบุคคลากรในโรงเรียน อีกท้ังยังขาดงบประมาณใน
การพาบุคคลากรไปศึกษาดูงานในสถานที่ตางๆ เพ่ือทราบชีวิตความเปนอยูหรือสภาพการจริงเพ่ือเกิด
การเรียนรูที่สมจริงและประยุกตใชในชีวิตจริงได เชน ทัศนศึกษา จัดคายนอกโรงเรียน เปนตน ผูให
ขอมูลหลักชี้แจงวา โรงเรียนบานหนองงูเหลือมยังขาดอุปกรณทางดานสื่อเทคโนโลยี เนื่องจากมีไม
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เพียงพอกับความตองการของบุคคลากรภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 
เชน คอมพิวเตอร จอโปรเจคเตอร สื่อที่เก่ียวกับการเรียนการสอนอาเซียน เปนตน รวมไปถึงอยากจะ
ใหโรงเรียนหาบุคลากรที่มีความสามารถหรือมีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีเอาไวเปนบุคลากร
ประจําโรงเรียนเพ่ือที่จะเปนผูดูแลบํารุงรักษาหรือผูซอมเพ่ือใหใชอุปกรณทางเทคโนโลยีไดอยางเต็ม
ศักยภาพมากขึ้นและยังสามารถคอยใหคําแนะนําเรื่อง การใชอุปกรณทางเทคโนโลยีแก ครู และ
นักเรียนในการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 

“ครูอยากไดเครื่องฉายโปรเจคเตอร มันทําใหสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอน เราสามารถ
เปดจากเว็บยูทูบและนําขึ้นฉายใหนักเรียนดูได เลยท้ังหองเลยทําใหเรียนรู ไดอยางรวดเร็ว
ประหยัดเวลาสามารถทําใหสอนเนื้อหาไดเยอะมากย่ิงขึ้นดวย เพราะวาทางโรงเรียนมีหองที่มี
โปรเจคเตอรไมกี่หองเอง หองไมคอยวางเพราะช่ัวโมงเรียนมันชนกัน” (ปฐมา คูณสันต, 2557) 

 

“ครูอยากใหมีบุคลากรทางดาน ICT เขามาประจําเปนพนักงานของโรงเรียนเพ่ือดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณอยางถูกตองอีกทั้งยังนําไปสูการใหคําแนะนํากับบุคลากรภายในโรงเรียนบา น
หนองงูเหลือมเพ่ิมเติมเรื่อง การใช ICT อยางถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุดดวย และอํานวยความ
สะดวกในการสอนไดอีกหนึ่งทางดวยคือ ถาเครื่องมือ  ICT มีปญหาตางๆ จะไดรับการแกไขจาก
บุคลากรที่จางมาไดอยางถูกตองและทันถวงที จะทําใหสอนตอไปไดอยางตอเนื่องไมตองรอ” (จิตลดา 
ฐิติพงศตระกูล, 2557) 

 

 “หนูอยากไดคอมพิวเตอรเ พ่ิมจากเดิม ที่มีมันไมพอใช  เพราะท่ีบานหนูไมมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร ครูสั่งรายงานมาบางที่ก็ตองการที่จะคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากสะดวก
รวดเร็วและไดขอมูลที่คอนขางจะครบถวนเลย จึงอยากใหโรงเรียนซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมๆ มา
เพ่ิมเพ่ือจะไดสะดวกในการเรียนมากยิ่งข้ึน” (อรสา พลเขต, 2557) 

 

2.3 โอกาสของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลอืมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นดานโอกาสจากการเปดเสรี
ทางการศึกษา โดยเห็นวา บุคคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานภาษาและทางดาน
วัฒนธรรมมากขึ้น โดยจะทําใหชุมชนโดยรอบเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
เนื่องจากสังคมมีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม มีประชากรของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จะเขามาอยูอาศัยในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทําบุคคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพมาก
ขึ้น นอกจากน้ีผูใหขอมูลหลักใหความคิดเห็นวา ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความเจริญมากขึ้น ทําใหมี
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน โรงไฟฟา ประปา รานสะดวกซ้ือ ระบบสาธารณูปโภค เปนตน 
ทําใหชุมชนมีความสะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนในชุมชนใหความเชื่อถือและมีความ
ไววางใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น เพราะไดมีการเตรียมตัวมาเปนอยางดี บวก
กับความเจริญที่เขามาชวยกระตุนการพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ทําใหหนวยงานภายนอกเขามาทําสัญญา
ความรวมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมรวมกับองคกร และสุดทายมีประชาชนเขามามากขึ้นทําให
ชุมชนโดยรอบมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมากข้ึน ทั้งนี้อาจมีขอเสียตามมาเชนกันอาจเกิดความ
ขัดแยงกันเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

  

 “ครูคิดวาทําใหเราไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ กับชาติอ่ืนๆ ที่อยูในอาเซียน เรา
ตองพัฒนาตัวเองเพ่ือใหแขงกับเพ่ือนในอาเซียน ทําใหหนวยงานภายนอกเขามาชวยเหลือเพราะเห็น
ถึงการพัฒนาที่ดี ครูคิดวาอาเซียนเปดชุมชนนาจะพัฒนามาขึ้น มีความเจริญเขามาเยอะขึ้น” (พัชรี     
สุขเนียม, 2557) 

  

 “ผมคิดวา การเขามาของประชาคมอาเซียนนั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย  ขอดีนาจะนําความ
เจริญมาสูชุมชนโดยรอบอยางมากทําใหมีการคาขายกันมากขึ้น ทําใหชาวบานในชุมชนมีรายไดเพ่ิม
มากข้ึน ขอเสียคือ ผูคนอาจมาจากตางท่ีตางภาษาตางวัฒนธรรมอาจจะเกิดปญหาในเรื่องของเชื่อชาติ 
และศาสนา อาจเกิดปญหาการแยงงานกันเกิดข้ึนได” (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557) 
 

 2.4 อุปสรรคของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

    จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความเห็นวาผูปกครองของเด็กนักเรียนมี
รายไดนอยเน่ืองดวยผูปกครองสวนใหญมีอาชีพใชแรงงานและมีการศึกษานอย ทําใหไดรับคาจางนอย 
เพราะ พ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแทบท้ังสิ้น การจางงานจึงได
คาตอบแทนนอยใชแรงงานหนัก จึงทําใหเด็กนักเรียนมีปญหาทางดานอุปกรณการเรียนนอย และ
ทุนการศึกษาที่จะใชในการศึกษาตอ รวมไปถึงการโยกยายที่อยูบอยครั้งของผูปกครอง เนื่องดวยการ
ยายไปตามการประกอบอาชีพของตัวผูปกครองเองท่ีเปลี่ยนแปลงนายจางทําใหการเรียนของเด็กไม
ตอเนื่อง ปญหานี้จะเกิดกับเด็กนักเรียนชาวพมาในโรงเรียน นอกจากนี้ผูใหขอมูลหลัก ยังมีความกังวล
ในปญหาเรื่อง ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาในการเรียนการสอน และการขาดความเอา
ใจใสในบุตรหลานของตนในการเรียน จึงมีความพยายามจะสอนและใหความรูใหมากที่สุดพยายาม
ถามความเขาใจแกเด็กนักเรียนคอนขางจะไปไดชาใหเขาใจถึง เน้ือหาและสามารถกลับไปพอที่จะ
สามารถทําการบานเองได ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 
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“ ผูปกครองของเด็กนักเรียนสวนใหญมีรายไดนอย ซึ่งเด็กนักเรียนนั้นมีสติปญญาที่ดีแต
ขาดทุนในการศึกษาตอ ซึ่งครูคิดวาเปนสิ่งที่นาเสียดาย เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีการเรียนดี
อยากจะใหไดเรียนตอระดับสูงๆ เสียดายความสามารถของเด็กนักเรียนที่ผูปกครองขาดเงินทุนในการ
สงศึกษาเลาเรียนตอไป” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 

 

“เด็กที่มีเชื้อสายพมาในโรงเรียน มีปญหาบอยครั้งคือ ตองยายตามพอไปทํางานตาม
ตางจังหวัด ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง เนื่องจากลาออกกลางปการศึกษาจะไปเรียนใหม ก็ตองเร่ิมเขา
เรียนใหมหมดทําใหการเรียนไมตอเนื่องเสียเวลาเสียเงินโดยเปลาประโยชน อีกปญหาคือพอแมไม
สามารถสอนการบานลูกไดเนื่องจากความรูที่เลาเรียนมาน้ันนอยกวาบุตรของตน ทางโรงเรียนจัดงาน
ประชุมผูปกครองพอแมก็ไมมา เพราะติดไปทํางานเลยไมรูวาลูกมีผลการเรียนอยางไรหรือพฤติกรรม
อยางไรบางเวลาอยูที่โรงเรียนบางเลย” (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557) 

 

“พอแมของหนูเขามาทํางานในประเทศไทยได สี่ปกวาๆ แลวยายงานมาท้ังหมดสามที่ พอแม
หนูยายไปไหนหนูก็ตองยายตามไปดวยเนื่องจากไมมีคนดูแลในแตละคร้ังที่ยายก็จําเปนตองยาย
โรงเรียนตามไปดวย ตองเขาไปเร่ิมเรียนใหมทุกครั้งทําใหการเรียนของหนูไมคอยประติดประตอเทาไร
ทําใหเสียเปรียบเพื่อนในหองเรียนเนื่องจากเรียนไมทัน” (หลา น้ําคํา, 2557) 

 
จากการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความเห็นวาสื่อท่ีไดรับไมเพียงพอกับความ

ตองการของจํานวนนักเรียนในการเรียนการสอนของโรงเรียน ตองการใหมีงบในการซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรเขามาเพ่ิมในโรงเรียน และตองการไดบุคคลากรท่ีมีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีเขา
มาเพ่ิมเพ่ือดูแลแกปญหาเรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร ใหใชไดอยางถูกวิธี  เน่ืองดวยการเขาสูอาเซียนทํา
ใหมีการไหลบาของวัฒนธรรมจากตางประเทศผานทางสื่อเทคโนโลยีออนไลนเขามาครอบงําเยาวชน
ทําใหเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยลดนอยถอยลง และใชเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ไมดี 
จําเปนตองมีบุคคลากรใหคําแนะนําคอยสอดสองดูแลกํากับในการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน เพ่ือให
ไดประโยชนสูงที่สุดเทาที่จะทําได ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 

“ครูอยากใหเพ่ิมครูสอนคอมพิวเตอรใหมีจํานวนมากขึ้น ครูทางดานนี้ในโรงเรียนมีนอยมาก
เพ่ือใหเพียงพอกับสัดสวนของเด็กในโรงเรียน และอยากไดเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดเรียนรูดวยตัวเองไดมากข้ึนเปนการคนควา และอยากใหเพ่ิมชั่วโมงการเรียนหรือใชคอมพิวเตอรให
มากย่ิงขึ้น” (จิตลดา ฐิติพงศตระกูล, 2557) 
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“ ครูคิดวาการใชเทคโนโลยีนั้นเปนดาบสองคมนะ ฉะนั้นจําเปนจะตองมีเจาหนาที่หรือ
ครูผูสอนคอยสอดสองดูและการใชอินเตอรเน็ตของโรงเรียนใหเปนไปอยางถูกตองถูกวิธีและใหได
ประโยชนสูงสุด จึงคิดวาบุคลากรดานไอทีนั้นควรหามาเพ่ิมเพ่ือประสิทธิภาพในดานการใชไอซีทีไห
มากท่ีสุด ” (พัชรินทร อินทรจินดา, 2557) 

 

“ หนูใชคอมไมคอยเปนเทาไรนัก เนื่องจากที่บานไมมีคอมพิวเตอรใหใชฝกฝนหรือฝกเลน
เวลามาใชคอมพิวเตอรภายในโรงเรียนทําใหใชงานไดชากวาเพ่ือนที่ความชํานาญหรือใชคอมพิวเตอร
บอยๆ บอยคร้ังที่ตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนๆ เพ่ือใหชวยสอนการใชคอมพิวเตอรใหเนื่องจาก
หนูใชเวลานานกวาเพื่อนคนอ่ืนๆ ในการเรียนคอมพิวเตอร จึงคิดวาถาไดครูสอนคอมพิวเตอรเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือชวยใหคําแนะนํา” (ยุทธดา งามดี, 2557) 
 

ตอนท่ี 2 การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 ผูวิจัยวิเคราะหแยกประเด็นการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม เปน 5 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียน 2) ปจจัยดานปจจัยดานศักยภาพบุคลากร 3) ปจจัยดานการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4) ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน และ 5) ปจจัยดานการ
พัฒนาเยาวชนดังนี้ คือ 

 

2.1 ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน 

จาการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลัก รับรูขาวสารทาง โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ
และอินเตอรเน็ต ซ่ึงโทรทัศนและอินเตอรเน็ตเปนชองทางที่บุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมี
การรับรูมากที่สุด และบุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีความสนใจและตระหนักในการรับรู
ขาวสารวา มีประโยชนแกตนและโรงเรียน และมีความตระหนักในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้มีแนวทางการพัฒนาความรู ของเซียน คือ การสอดแทรก
เนื้อหาของอาเซียนเขาไปในกิจกรรมเพ่ือใหดูสนุกสนานและไมนาเบื่อ การแสดงบทบาทสมมติหนา
เสาธง ตามท่ีเด็กไดรับหมอบหมาย เพ่ือใหเด็กไดจําลองเปนสมาชิกของอาเซียนแตละประเทศ ไดแก 
การแตงกาย การทักทายตามภาษาของประเทศที่ไดรับหมอบหมาย การเขาแถวหนาเสาธงตาม
ประเทศที่ไดรับหมอบหมาย เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียนวามีความสําคัญมาก 
จําเปนตองรูและทําความเขาใจ เพ่ือใหเกิดความพรอมรวมไปถึงโรงเรียน แตเนื่องจากการแตกาย การ
แสดงนั้น เปนเพียงเปลือกนอกของการศึกษาเทานั้นไมสามารถทําใหเด็กเขาใจไดถึงความแตกตางของ
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แตละประเทศในอาเซียนที่มีหลายประเด็นดวยกัน เชน ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ดังนั้น จึงตองมีการ
จัดการศกึษาตามแตละหองเรียนเพื่อสรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และความเขาใจ 
การสรางความรูความเขาใจจะทําใหเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และลักษณะเดียวกันก็
สามารถสรางลักษณะรวมทางวัฒนธรรมท่ีมีความคลายคลึงกันได เชน จัดการการสอนเกี่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนการสรางความรูสึกยอมรับในความแตกตางวาในขณะน้ีจะเปนประเทศใน
กลุมเดียวกัน เปนตน นอกจากนั้น ไดมีการประชาสัมพันธใหกับผูปกครองนักเรียนและชาวบาน
โดยรอบทราบโดยใชวิธีติดปายประกาศ  จัดงานวันอาเซียน และจัดนิทรรศการและพิธีสําคัญตางๆ 
ไดแก การแหเทียนของโรงเรียน หรืองานกีฬาของโรงเรียนจะมีการถือธงแตละชาติที่เปนสมาชิกมา
เขารวมเดินในขบวนพิธีดวย ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 

“การเปดรับรูขอมูลขาวสาร ครูจะรับรูทาง โทรทัศน อินเตอรเน็ตเปนสวนใหญ เพราะมัน
ชองทางที่สะดวกและเขาถึงไดงาย โทรทัศนกลับบานไปก็เปดโทรทัศนทิ้งไวตอนทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ฟงขาวสารทางอาเซียนที่โทรทัศนทํามาเสนอเพ่ือใหทันกับเหตุการณปจจุบันเพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การทํางานหรืออัพเดทขอมูลเพื่อมาประยุกตกับการสอนดวย” (ปฐมา คูณสันต, 2557) 

 

“ครูไดจัดกิจกรรมอาเซียนภายในโรงเรียนบุคลากรทั้งหมดจะทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน
ทุกเดือน ในโรงเรียนเรียกวาวัน อาเซียนประจําเดือน ไดใหเด็กแตละชั้นแตกายเปนประเทศสมาชิก
อาเซียนแบงตามชั้นผลัดเปลี่ยนกันไป เด็กก็จะรูวา กายแตงกายเปนอยางไร การทักทายเปนอยางไร
เปนการเรยีนรูแบบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนอีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองฟงเพ่ือขอ
ความรวมมือในเร่ืองการแตงกายเพ่ือใหผูปกครองเขาใจถึงกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนดวย”      
(เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 2557) 

 

“ หนูเรียนรูจากในหองเรียนจากการเรียนจากครูผูสอนและนอกหองเรียนจากการทํา
กิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนๆ จากการแสดงบทบาทสมติหนาชั้นเรียนและหนาเสาธง ไดแตงกายตามแต
ละประเทศท่ีตนไดรับ ไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมการแตงกายการทักทาย เปนการเรียนรูแบบชีวิตจริง ทํา
ใหมีประสบการณการเรียนรูไปอีกทางหน่ึงดวย” (อรสา พลเขต, 2557) 

 
2.2 ปจจัยดานปจจัยดานศักยภาพบุคลากร 
จาการสัมภาษณผูวิจัย พบวา บุคลากรในโรงเรียนมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ยังขาด

ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษอยูมาก ยังขาดการเขาฝกอบรมทางดานภาษาบุคลากรจึงตองการ
เขาฝกฝนอบรมทางดานนี้แตยังขาดการดําเนินการจัดกิจกรรมในเร่ืองของเงินทุนอยู บุคลากรสวน
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ใหญมีความคิดเห็นวา ควรใหโรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดหรือแกปญหาใหกับบุคลากรใน
โรงเรียนซึ่งยังไมพรอมในดานนี้ บางคนสามารถสนทนาพอไดแตไมขยันฝกฝน จะกลัวและหนี
ชาวตางชาติ ดวยวัฒนธรรมลักษณะนิสัยแบบไทย ไมกลาฝกฝนที่จะพัฒนาศาสตรทางดาน
ภาษาอังกฤษ จะฝกทักษะใหชํานาญเกงได ตองฝกพูดบอยๆ ฝกเขียนบอยๆ ฝกที่จะฟงบอยๆ จนเกิด
ความเคยชิน ผู ใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา บุคลากรมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
ความสามารถเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะคิดวาบุคลากรมีสวนสําคัญในการเดินหนาขับเคลื่อน
นโยบายองคกรนั้นๆ ในโรงเรียนของเราก็เชนกันบุคลากรมีสวนสําคัญในการเดินหนาขับเคลื่อน
นโยบายของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนทั้งตัวผูสอนและผูเรียนและมีความคิดเห็นวาตองสงเสริมให
มีความรูทางดานทักษะภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น ควรเพ่ิมชั่วโมงเรียนใหมีมากขึ้นท่ีเกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนการใชในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก จึงมีแนวทางการพัฒนาใหกับบุคคลากร ไดแก 
การสงไปอบรมทางดานภาษาอังกฤษ การสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของครูผูสอนเก่ียวกับภาษา 
เปนตน เพ่ือใหมีความพรอมทางดานภาษามากท่ีสุดในการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังบทสัมภาษณ
ของผูใหขอมูลหลักคือ 

 

“ครูคิดวาบุคลากรสําคัญมากมีสวนสําคัญเปนตัวขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนที่ดีนั้นอยู
ที่บุคลากรถาบุคลากรมีความสามารถก็จะทําใหพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดี ครูยังเห็นวาโรงเรียน
นี้ยังขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษอยูมาก อยากใหจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือท่ีจะไดพัฒนา
ศักยภาพของตัวครูผูสอน ครูคิดวาครูผูสอนทุกคนทุกหมวดสาระการเรียนรูควรจะเขาอบรม
ภาษาอังกฤษดวยเพี่อการพัฒนาที่ดีของโรงเรียน” (จิตลดา ฐิติพงศตระกูล, 2557) 

 

“บุคลากรมีสวนสําคัญมากเพราะวาตองมาถายทอดใหกับนักเรียนและเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาที่สําคัญของอาเซียน ครูคิดวาบุคลากรควรพัฒนาเรื่องภาษา เพราะประเทศเพ่ือนบานอยาง 
เชน พมา เขาพูดภาษาเราไดแลวก็พูดภาษาอังกฤษไดดวย ซึ่งทําใหเขามีความไดเปรียบเราอยูมากถา
เราอยากพัฒนาเทาทันเพื่อนบานตองเกงภาษานะ” (ปฐมา คูณสันต, 2557) 

 

“หนูคิดวา บุลากร มีสวนสําคัญอยางมากในการพัฒนา เพราะการพัฒนาจะดีไดนั้นตองมาก
บุคลากรท่ีดีภายในโรงเรียน คิดวาโรงเรียนนี้ควรปรับปรุงในเรื่องของภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษากลาง
ของอาเซียน ภาษาสมาชิกอาเซียนใกลๆ บานเพ่ือการติดตอที่รูเรื่อง และคิดวาบุคลากรอยางมีทักษะ
ที่นอยมากควรไดรับการพัฒนา” (วิฑูรย หวังสกุล, 2557) 
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2.3 ปจจัยดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 จาการสัมภาษณผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา โรงเรียนควรมีนโยบายพัฒนา
มาตรฐานทุกกลุมวิชาเพ่ือยกระดับการศึกษาและการเตรียมความพรอม ทําการเรียนการสอนแบบเดิม
ที่เปนอยูไมได เพราะทุกหนวยวิชาตองนําวิชาความรูที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเขาไปปรับใชกับ
เนื้อหาวิชาที่สอนดวย และตองบูรณการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันและนําไปประยุกตไปตาม
สาขาวิชาตางๆ และตองสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียนอยูดวย เชน วิชาพละศึกษาเราตองสอนใหเด็กรูวา
กีฬาในอาเซียนมีการจัดกีฬาอะไรบางมีประเทศอะไรเขารวมเปนเจาภาพบาง จัดขึ้นปละก่ีครั้ง วิชา
พุทธศาสนา สอนใหรูวาประเทศในสมาชิกอาเซียนนับถือศาสนาอะไรกันบาง เปนตน และควรจัดการ
ฝกอบรมในดานวิชาการใหบอยมากขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการสอนของครูในทุกๆ หมวดการเรียนรู
ใหมากขึ้นดวย การจัดงานวิชาการนั้นจะชวยใหผูที่ เขารวมนั้นจะไดความรู กลับไป หรือเปน
ประสบการณการเรียนรูอีกหนึ่งทางดวย ผูใหขอมูลหลักชี้แจงวา สื่ออุปกรณทางดานเทคโนโลยีมีไม
เพียงพอ เชน คอมพิวเตอร จอฉายสไลด เครื่องฉายสไลด เปนตน โรงเรียนควรเพ่ิมเติมอุปกรณ
ทางดานคอมพิวเตอรใหมีมากขึ้นเพ่ือใหเพียงพอตอการใชงานของเด็กนักเรียน และควรเพ่ิมบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีเพ่ือเขามาดูแลและชวยใหคําแนะนําในเร่ืองของการใชเสื่อตางๆ  ใหถูกตองรวมไป
ถงึการเก็บบํารุงรักษาดวย เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีสวนสําคัญในการเรียนการสอนและใชใน
การคนหาขอมูลดวยตนเองมากข้ึนดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 

“ครูคิดวาการสอนแบบเดิมน้ันไมไดตองพัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามโลกปจจุบันเพ่ือให
ความรูทันสมัยอยูตลอดเพ่ือใหผูเรียนนั้นนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงและชีวิตประจําวันไดการ
สอดแทรกวิชาอาเซียนเขาไปหนวยสาระการเรียนรู เพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูรวมกับวิชานั้นไปดวยเพ่ือ
การเรียนรูที่ครอบคลุมมากขึ้น” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 

 

“ครูอยากใหมีการจัดฝกอบรมท่ีบอยขึ้นเพ่ือพัฒนาความรูเพ่ิมพูนทักษะใหมีมากขึ้นในทุกๆ
ดานที่สําคัญสําหรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน และตองการอุปกรณ IT เพ่ือ
ใชในการเรียนการสอนเพ่ิมดวยที่มีอยูนั้นไมเพียงพอ ตองการสอนเทาทีควรเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว
และสะดวกในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน” (พัชรี สุขเนียม, 2557) 

 

“หนูคิดวาการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนสิ่งท่ีทําใหไดเรียนรูรวมดวยกัน ไปพรอมกับ
วิชาอาเซียนเหมือนเปนการเรียนรูที่เดียว 2 ทาง การเรียนแบบบูรณการเปนการเรียนรูที่สนุกเขาใจ
งายและไมนาเบื่อ และอยากใหเครื่องมือหรือสื่อทางการเรียนการสอนนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นกวานี้ 
เพ่ือการเขาใจที่งายข้ึน” (ขนิษฐา ศักดาเดช, 2557) 
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2.4 ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน 

จาการสัมภาษณผูวิจัย ผูใหขอมูลหลักพบวา โรงเรียนบานหนองงูเหลือมไดรับทรัพยากรเทา
เทียมกับโรงเรียนในตัวเมือง และมีการติดตามเรื่องงบประมาณคาใชจายจากหนวยงานกลางอยาง
ตอเนื่อง วามีการจัดซื้อหรือเตรียมความพรอมไปในทิศทางหรือแนวทางใดบาง  มีการเตรียมความ
พรอมในทุกๆ ดานของการเปดเสรีทางการศึกษาเพ่ือเขาอาเซียน จะขาดก็แตการพัฒนาในดานภาษา
ที่ยังนอยอยูและไมไดรับการเตรียมความพรอมเทาที่ควร ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษาน้ันจัดอยูในประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาคมดานอ่ืนๆ มีความเขมแข็ง เนื่องจาก
การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ดาน นโยบายของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมอําเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐมมีความสอดคลองในการเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน 
เนื่องจากโรงเรียนศูนยกลางในการจัดการเรียนรูอาเซียนของโรงเรียนโดยรอบ ผูใหขอมูลหลักชี้แจงวา
การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษานั้น “มีความสําคัญมาก” และตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่องไมควรหยุดการพัฒนา ทางดานครูผูสอนทางดานสังคมศาสตรมีเพียงพอในการสอน แตควร
เพ่ิมครูสอนทางดานภาษาใหมากขึ้นเพ่ือความเขมแข็งทางดานการสื่อสาร มีความคิดเห็นวาการ
สื่อสารมีสวนสําคัญมาก เพราะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูจะตองมากจาการเขาใจภาเสียกอนที่จะทํา
ความเขาใจในเน้ือหาการเรียนรู  ครูผูสอนใชสื่ออาเซียนในการสอน เชน ธงประจําชาติ เส้ือผาประจํา
ชาติตางๆ เปนตน และสื่อทางอาเซียนมีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ผูใหขอมูลหลัก มีความ
คิดเห็นวา ควรจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมควรจะหยุดการพัฒนาไมใชแตจะเตรียมความพรอม
เพียงเทานั้นเราจําเปนตองพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ตามการเปล่ียนแปลงของประเทศสมาชิก
อาเซียน ดังบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักคือ 

 
“โรงเรียนควรไดรับทรัพยากรในการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

เทียบเทากันกับโรงเรียนในเมือง นโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความสอดคลองกับการ
เตรียมความพรอมอยูแลว ครูคิดวาการเตรียมความพรอมสําคัญมากนะ” (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 
2557) 

  
“มาตรฐานการสอนของครูในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คือ การใชสื่อ

การสอนแบบสมจริง ใหเด็กนักเรียนใหไดเรียนรูกับสิ่งที่เห็นตรงหนา เชน ธงประจําชาติ เสื้อผาประจํา
ชาติ ตางๆ เพื่อการอธิบายใหเกิดความเขาใจที่งายข้ึน เด็กนักเรียนตางใหความสนใจและไดเรียนแบบ
ไมนาเบื่อและเด็กนักเรียนมีความสนุกสนานและจดจําความรูไดงานขึ้น” (สรอยฟา มาศภากร, 2557) 
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“หนูคิดวาการสอนจากทางโรงเรียนนั้นมีความสนุกสนานจดจําไดงายขึ้น เพราะไดเห็น ของ
จริงไดลองใส สามารถเรียนรูกับสิ่งตรงหนาตามคําอธิบายและแนะนําของครู มีการจัดการเรียนท่ีไมซ้ํา
จําเจจนหนาเบื่อ ทําใหมีความสนใจอยากเรียนรู อยากศึกษาเพราะมันเปนเรื่องใกลตัวอีกดวย เรา
สามารถนําไปใชในอนาคตอีกไมนานนี้ดวย” (อรสา พลเขต, 2557) 

 

2.5 ปจจัยดานการพัฒนาเยาวชน 

จาการสัมภาษณผูวิจัย ผูใหขอมูลหลักพบวา การพัฒนาเยาวชนสอดแทรกทุกหนวย
การศึกษาเรียนรูตามหลักสูตรเนนคุณธรรมจริยธรรม เนนใหเด็กนักเรียนเรียนรูจากชีวิตจริงภายนอก
หองเรียนควบคูกับการเรียนในหองเรียนไปดวย นอกจากนี้ไดใหความรู จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ประสบการณใหแกเด็กนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีการเรียนและความประพฤติ  
ที่ดีเพ่ือใหการศึกษาที่สูงขึ้นดวย เนื่องจากครอบครัวของเด็กนักเรียนนั้นมีรายไดนอยไมเพียงพอกับ
คาใชจายในการเรียนและอุปกรการเรียนสําหรับเด็กยากไร และสนับสนุนการไปแขงขันดานวิชาการ
นอกโรงเรียนเพ่ือใหเพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาการมากข้ึน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การ
ไปแขงขันนั้นโรงเรียนไดใหการสนับสนุนเรื่องคาใชจายตลอดงาน เพราะโรงเรียนเล็งเห็นวา การไป
แขงขันตอบปญหาทางดานวิชาการน้ันสามารถเพ่ิมพูนทักษะทางดานวิชาการไดเปนอยางมาก และ
เปนการทดสอบความรูทางวิชาการไปในดวย จากาการท่ีโรงเรียนสงไปแขงนั้น นักเรียนของทาง
โรงเรียนไดรับรางวัลทางวิชาการในตําแหนงรองชนะเลิศระดับจังหวัดนครปฐม  จะเห็นไดวานักเรียน
นั้นมีความรูความสามารถอยูในระดับที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผูใหขอมูลหลักชี้แจงวา การ
พัฒนาเยาวชนนั้นมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากทําใหพัฒนาใหเด็กชวยเหลือตัวเองได ปรับตัวใน
การอยูรวมกันในอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถชวยเหลือสังคมไดและเติบโตไปเปนบุคลากร
ทีมี่คุณภาพของประเทศและบุคลากรของอาเซียนที่มีคุณภาพในอนาคตตอไปดังบทสัมภาษณของผูให
ขอมูลหลักคือ 

 

“โรงเรียนมีการสนับการแขงขันดานวิชาการภายนอกโรงเรียนโดยสงเด็กออกไปแขงขันตอบ
ปญหาทางวิชาการเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และการพัฒนามันอยูในทุกหนวยของโรงเรียนอยูแลว
ไมวาจะเปนการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กที่คอนขางจะขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือชวยใหมีการศึกษา
ที่สูงข้ึน เพราะตัวเด็กนักเรียนเองมีความประพฤติที่ดีและตั้งใจศึกษาเลาเรียน” (เอกนิษฐ ปริสุทธิกุล, 

2557) 
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“หนูไดรับทุนการศึกษาในการเรียนดีและความประพฤติที่ดีจากทางโรงเรียน ทุนการศึกษา
สําคัญกับหนูมากเพราะท่ีบานมีฐานะคอนขางยากจน สวนใหญจะไดรับการชวยเหลือจากทางโรงเรียน
อยูบอยคร้ัง” (หลา น้ําคํา, 2557) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองการรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากร
โรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดวยวิธีวิทยาแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Study) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการรับรูและแนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียน
บานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม บุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมประกอบไปดวย 
ผูบริหาร ครู และนักเรียน ซึ่งในบทน้ีจะเปนการสรุปผล อภิปรายผล และนําเสนอขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสามารถนําเสนอผล
การศึกษาไดดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของผูบริหาร ครูและนักเรียน สังกัดโรงเรียนบานหนองงู
เหลือม 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 14 คน ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นการรับรูเรื่องประชาคม
อาเซียนบุคคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) การรับรูขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับอาเซียน และ 2) การรับรูขอมูลเชิงลึกประชาคมอาเซียน ดังนี้ คือ 

 

1. การรับรูขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 
การรับรูขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนผูวิจัยไดแบงประเด็นยอยในการศึกษาออกเปน 3 

ประเด็นยอย คือ 1) ดานการรับรูเปาหมายของการกอตั้งประชาคมอาเซียน  2) ดานการรับรูประเทศ
สมาชิกท่ีเขารวมประชาคมอาเซียนลําดับการเขารวมสมาชิก และสมาชิกผูกอตั้งอาเซียน  3) ดานการ
รับรูเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณอาเซียน ดังนี้ 

 
1.1 ดานการรับรูเปาหมายของการกอตั้งประชาคมอาเซียน 
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีการรับรูความเปนมาและวัตถุประสงคของการรวมกลุมกัน

ของประชาคมอาเซียนวา เกิดจากการรวมตัวจากประเทศผูกอตั้ง 5 ประเทศรวมลงนาม ไดแก ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ภายหลังไดเขารวมอีก 5 ประเทศ ไดแก ลาว เมียนมาร 
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม และกัมพูชา ปจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมท้ังสิ้น 10 ประเทศ ประชาคม
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อาเซียนกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 การรวมตัวกันเกิดจากตองการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจใหมีมากขึ้นและตองการพัฒนาเศรษฐกิจใหเสมอภาค สงเสริมความมั่นคง และทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

1.2 ดานการรับรูประเทศสมาชิกที่เขารวมประชาคมอาเซียน ลําดับการเขารวม
สมาชิกและสมาชิกผูกอตั้งอาเซียน 

ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีความรูและจดจําไดวาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนประกอบไปดวยกี่ประเทศ สามารถบอกไดครบท้ัง 10 ประเทศดังนี้ ไทย เวียดนาม กัมพูชา 
บรูไน มาเลเซีย ลาว พมา สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เหตุผลที่จดจํารายชื่อสมาชิกได เพราะ
ที่ผานมาโรงเรียนมีการติดปายใหความรู จัดฝกอบรมครู เตรียมการสอน มีการเรียนการสอนใน
เนื้อหาวิชาเรียน การจัดงานนิทรรศการในโรงเรียน และการแสดงบทบาทสมมติ 

นอกจากนี้ผูใหขอมูลหลักทราบถึงรายละเอียดของลําดับการเขาเปนสมาชิกของแต
ละประเทศ 5 ประเทศท่ีเขารวมต้ังแตแรกผูใหขอมูลหลักไดชี้แจงวา เหตุผลที่ทราบถึงลําดับการเขา
รวม เพราะมีการจัดอบรมครู ศึกษาคาควาจากการเตรียมการสอน ไดทําแบบทดสอบของทาง
โรงเรียน เรียนรูจากการสอนของครูในหองเรียนในชั่วโมงอาเซียน 

นอกจากนี้ผูใหขอมูลหลักรับรูถึงสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนวาประกอบไปดวยประเทศ
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย กอต้ังเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้การที่
ผูใหขอมูลหลักมีความรูเรื่องสมาชิกผูกอตั้งอาเซียนและวันกอตั้งอาเซียนนั้น เนื่องจากผูใหขอมูลหลัก
ใหเหตุผลชี้แจงวา ตนเองมีใหความสนใจกับขอมูลดังกลาว เนื่องจากวาเปนเรื่องที่อยูใกลตัว และคิด
วาการทราบขอมูลไดกอใหเกิดผลดีกับตนเองและองคกรที่ปฏิบัติทํางานอยูในปจจุบันจึงมีความจําเปน
ที่ตองรับรูและจดจําขอมูลนั้นๆ 

 
1.3 ดานการรับรูเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณอาเซียน 

การรับรูตราสัญญาลักษณอาเซียนทั้งในเรื่องของความหมาย ขอความ สี สัญญา
ลักษณตางๆ ที่ปรากฏในตราสัญญาลักษณนั้นผูใหขอมูลหลักทุคนรับรูถึง สัญญาลักษณของตรา
สัญญาลักษณอาเซียนซึ่งมีใหพบเห็นไดทั่วไปจากส่ือตางๆ ผูใหขอมูลหลักชี้แจงใหผูวิจัยทราบวา ใน
การรับรูตราสัญญาลักษณของอาเซียน เกิดจากเห็นบอยจน “เกิดความเคยชิน” สื่อท่ีผูใหขอมูลหลัก
พบเห็นมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน ผูใหขอมูลหลักสามารถ อธิบายไดวารูปรวงขาวสีเหลือง 10 ตน 
หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ อยูในพ้ืนวงกลมสีแดง ขอบสีขาว และน้ําเงิน โดยสี
แดง หมายถึง ความกลาหาญ สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง สีเหลือง หมายถึง ความ
เจริญรุงเรือง และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
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2. การรับรูขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียน 4 ประเด็น คือ การวิเคราะหถึงการรับรู 
ไดแก 1) จุดแข็ง 2) จุดออน 3) โอกาส และ 4) อุปสรรค ของบุคคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสามารถระบุรายละเอียดตางๆ ไดดังนี้ 
  

2.1 จุดแข็งของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ในการเขา
สูประชาคมอาเซียน 

  จากการสัมภาษณ ดานจุดแข็งพบวา ผูใหขอมูลหลักสวนใหญเห็นวาโรงเรียนบาน
หนองงูเหลือมมีจุดแข็งคือ ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับหมวดการสอน มีประสบการณ  มี
ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบอยู ทําใหมีความชํานาญในการสอนทําใหสามารถบูรณา
การการสอนเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นแลวโรงเรียนมี
นักเรียนชาวพมามาเรียนดวย จึงทําใหมีการเรียนรูแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางดานภาษาทําให
บุคคลากรในโรงเรียนมีความรูทางดานภาษาพมา สามารถส่ือสารในเบื้องตนไดทําไหไดเปรียบในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน อีกท้ังการเตรียมความพรอมของบุคคลากรโรงเรียนเริ่มต้ังแตป พ.ศ.2555 จึง
ทําใหมีความรูความเขาใจและเร่ิมปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนได
อยางมีศักยภาพ 

  นอกจากน้ี  พบวาผู ใหขอมูลหลัก ยังมีการปรับตัว เ พ่ือให เขาสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม ไดมีวิชาอาเซียนเพ่ิมเขามาและเพ่ิมเนื้อหาเขาไปในทุก
หมวดการเรียนรูของโรงเรียน และครูมีจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
ผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนจึงไดจัดการประชุมการดําเนินการเก่ียวกับอาเซียนทุก
เดือน เพ่ือใหการดําเนินการ และการจัดการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

2.2 จุดออนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

  จากการสัมภาษณ ในดานจุดออน พบวา ผูใหขอมูลหลักเห็นวาโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมมีจุดออนคือ ยังขาดการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในเรื่องทักษะทางดานภาษาอยูมาก รวมถึง
ภาษาท่ีสาม เชน ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยขาดทักษะในดาน
การพูดภาษาอังกฤษเปนอยางมาก รวมไปถึงไมมีครูชาวตางชาติในการสอนภาษา ไมไดรับการฝกฝน
ทักษะการพูดที่ถูกตอง ผูใหขอมูลหลักสวนใหญเขาใจในหลักของไวยกรณและสามารถเขียนไดแตขาด
ทักษะทางการพูด ทาํใหไมสามารถใชสนทนาได ตองการใหมีบุคลากรท่ีเปนชาวตางชาติที่เปนเจาของ
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ภาษามาสอน เพ่ือความถูกตองของหลักการพูดและทําใหมีการพัฒนาอยางถูกตองอยางตอเนื่อง
เพราะภาษาเปนสิ่งสําคัญมากในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

นอกจากน้ี พบวาผูใหขอมูลหลัก ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ
ไมสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนไดบอยครั้งเทาที่ควร ตองอาศัยหนวยงานจากภายนอก
โรงเรียนเขาไปชวยเหลือในการจัดกิจกรรม ขาดงบประมาณในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ
เสริมสรางประสบการณและทัศนคติใหมๆ และยังขาดอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน และไมเพียงพอกับความตองการของบุคคลากรในการจัดการ
เรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร จอโปรเจคเตอร สื่อที่เก่ียวกับอาเซียน เปนตน  

 

2.3 โอกาสของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ในการเขา
สูประชาคมอาเซียน 

จากการสัมภาษณ ในดานโอกาส พบวา ผูใหขอมูลหลักเห็นวาโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมมีโอกาสคือ การเปดเสรีทางการศึกษา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานภาษาและทางดาน
วัฒนธรรมมากขึ้น ทําใหบุคคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผูใหขอมูลหลัก
เห็นวาชุมชนโดยรอบโรงเรียนจะมีความเจริญมากขึ้น ทําใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทําใหชุมชน
มีความสะดวกสบายข้ึน รวมทั้งสงผลใหมีเด็กนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องดวยการพัฒนา
ของชุมชนทําใหคนสนใจเขามาอยูอาศัยมากขึ้น  ผู ใหขอมูลหลักเห็นวา เมื่อเปดเสรีจะนํา
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหนําเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนรู
และการบริหารจัดการศึกษา รวมไปถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีชวยสงผลใหนักเรียนมีความสนใจ
ในการคนควาหาความรูไดดวยตนเองตามความสนใจมากขึ้น 

 

  2.4 อุปสรรคของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

  จากการสัมภาษณ ในดานอุปสรรค พบวา ผูใหขอมูลหลักเห็นวาโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมมีอุปสรรคคือ ผูปกครองมีรายไดนอยเนื่องดวยผูปกครองสวนใหญมีอาชีพใชแรงงาน ไดรับ
คาจางนอย ทําใหมีปญหาทางดานอุปกรณการเรียนและทุนในการศึกษาตอ รวมไปถึงการโยกยายที่
อยูบอยคร้ังของผูปกครองเน่ืองดวยยายไปตามการประกอบอาชีพของตัวผูปกครองเองทําใหการเรียน
ของเด็กไมตอเนื่อง นอกจากน้ีผูใหขอมูลหลักยังมีความกังวลในปญหาที่ผูปกครองขาดความรูความ
เขาใจในการเรียนการสอน การขาดความเอาใจใสในบุตรหลานของตนในการเรียน 

นอกจากน้ี พบวา ผูใหขอมูลหลักไดรับสื่อไมเพียงพอกับความตองการของจํานวน
นักเรียนในการเรียนการสอน  ตองการงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเขามาเพ่ิม และ
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ตองการบุคคลากรเขามาเพ่ิมเพ่ือดูแลแกปญหาเร่ืองคอมพิวเตอรใหถูกวิธี เนื่องดวยการเขาสูอาเซียน
ทําใหมีการไหลบาของวัฒนธรรมจากตางประเทศผานทางสื่ออาจเขามาครอบงําเยาวชนทําใหเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนอยลงและใชเทคโนโลยีไปในทิศทางท่ีไมดี จําเปนตองมีบุคลากรให
คําแนะนําคอยสอดสองดูแลในการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนเพ่ือใหไดประโยชนสูงที่สุดเทาที่จะทําได 
 
ตอนท่ี 2 การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 14 คน ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นการรับรูเรื่องประชาคม
อาเซียนบุคคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมออกเปน 5 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานการรับรูขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับอาเซียน 2) ปจจัยดานปจจัยดานศักยภาพบุคลากร 3) ปจจัยดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 4) ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน และ 5) 
ปจจัยดานการพัฒนาเยาวชนดังนี้ คือ 

 

2.1 ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน 
จากการสัมภาษณปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน พบวาผูใหขอมูลหลัก     

มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนทางโทรทัศนและอินเตอรเน็ทมากที่สุดในรับรูขาวสารเก่ียวกับ
อาเซียน และผูใหขอมูลหลักมีความสนใจในการรับรูขาวสารและมีความตระหนักในการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ความรูของอาเซียนใหกับนักเรียน คือ การแสดงบทบาทสมมติหนาเสาธง เพ่ือใหเด็กไดจําลองเปน
สมาชิกของอาเซียน เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน เพ่ือใหเกิดความพรอม  รวมไป
ถึงโรงเรียนไดมีการประชาสัมพันธใหกับผูปกครองนักเรียน และชุมชนโดยรอบทราบโดยใชวิธีติดปาย
ประชาสัมพันธ จัดกิจกกรมวันอาเซียน และนิทรรศการตางๆ 

 

2.2 ปจจัยดานศักยภาพบุคลากร 
จากการสัมภาษณปจจัยดานศักยภาพบุคลากร พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา 

บุคลากรมีสวนสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน มีสวนในการขับเคลื่อนนโยบายใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร สําหรับความพรอมดานศักยภาพบุคลากรของ
โรงเรียนบานหนองงูเหลือมอยูในระดับปานกลาง ยังขาดทักษะทางดานภาษาเห็นวาควรสงเสริมใหมี
ความรูทางดานทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และในทักษะการใชสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก จึงควรมีแนวทางการพัฒนาใหกับบุคคลากร เชน การสงไปอบรม
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ทางดานภาษาอังกฤษ สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของครูผูสอนเก่ียวกับภาษา เปนตน เพ่ือพัฒนา
ใหมีความพรอมทางดานภาษามากที่สุดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

2.3 ปจจัยดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 จากการสัมภาษณปจจัยดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา พบวา ผู ใหขอมูลหลักมีความ
คิดเห็นวาการพัฒนามาตรฐานการศึกษามีความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนบาน
หนองงูเหลือมควรมีนโยบายพัฒนามาตรฐานทุกกลุมวิชาเพ่ือยกระดับการเตรียมความพรอม คือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบเดิมท่ีเปนอยูไมได ตองบูรณาการในเรื่องอาเซียนดวยเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูรวมและประยุกตไปตามสาขาวิชาตางๆ และตองสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียนอยูดวย  ควร
จัดการฝกอบรมในดานวิชาการใหมากขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการสอนของครูในทุกๆ หมวดการ
เรียนรู ผูใหขอมูลหลักชี้แจงวาอุปกรณทางดานเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ เชน คอมพิวเตอร จอฉาย
สไลด เครื่องฉายสไลด เปนตน โรงเรียนควรเพ่ิมเติมอุปกรณทางดานคอมพิวเตอรใหมีมากขึ้นเพ่ือให
เพียงพอตอการใชของเด็กนักเรียนเพราะเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนามาตรการศึกษา คือ ใชเปนสื่อ
สารสนเทศในการคนควาหาขอมูล และสามารถถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 

  

2.4 ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน 
จากการสัมภาษณปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน พบวา 

โรงเรียนบานหนองงูเหลือมไดรับทรัพยากรเทาเทียมกับโรงเรียนในตัวเมือง มีการติดตามเรื่อง
งบประมาณคาใชจายจากหนวยงานกลางอยางตอเนื่อง มีการเตรียมความพรอมในการเปดเสรี
ทางการศึกษาเพ่ือเขาอาเซียน นโยบายของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีความสอดคลองในการเตรียม
ความพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน เนื่องจากโรงเรียนศูนยกลางในการจัดการเรียนรู
อาเซียนของโรงเรียนโดยรอบ ผูใหขอมูลหลักชี้แจงวา การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการ
ศึกษาน้ัน “มีความสําคัญมาก” และตองพัฒนาอยางตอเนื่องไมควรหยุดการพัฒนา ทางดานครูผูสอน
ทางดานสังคมศาสตรมีเพียงพอในการสอน ควรเพิ่มครูสอนทางดานภาษาใหมากขึ้นเพ่ือความเขมแข็ง
ทางดานการสื่อสาร มีความคิดเห็นวาการสื่อสารมีสวนสําคัญมาก ครูผูสอนควรใชสื่ออาเซียนในการ
สอนเปนประจํา เชน ธงประจําชาติ เสื้อผาประจําชาติ ตางๆ เปนตน  

 

2.5 ปจจัยดานการพัฒนาเยาวชน 
จากการสัมภาษณปจจัยดานการพัฒนาเยาวชน พบวาดานการพัฒนาเยาวชนสําคัญมาก 

เพราะเยาวชนเปนอนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนควรสอดแทรกทุกหนวยการศึกษาเรียนรูตาม
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หลักสูตรเนนคุณธรรมจริยธรรม  นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณการ
เรียนสําหรับเด็กยากไรและสนับสนุนการไปแขงขันดานวิชาการนอกโรงเรียน เพ่ือใหเพ่ิมพูนทักษะ
ทางดานวิชาการมากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผูใหขอมูลหลักเห็นวาการพัฒนา
เยาวชนน้ันมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากทําใหพัฒนาใหเด็กชวยเหลือตัวเองได ปรับตัวในการอยู
รวมกันในอาเซียนไดและเติบโตไปเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศและของอาเซียนในอนาคต
ตอไป 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง “การรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

บุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือมจังหวัดนครปฐม” การอภิปรายนําเอาประเด็นจากปญหา
การศึกษาเปน หลักซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การรับรูของบุคคลากรโรงเรียนบานหนอง
งูเหลือมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2 การเตรียมความพรอมของบุคคลากรโรงเรียนบาน
หนองงูเหลือม 

 
ตอนที่ 1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของผูบริหาร ครูและนักเรียน สังกัดโรงเรียนบานหนองงู
เหลือม จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษาเรื่อง การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม 
จังหวัดนครปฐม เห็นไดวา บุคคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม มี
การรับรูเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียนวา เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจใหมีมากขึ้น และพัฒนา
เศรษฐกิจใหเสมอภาค สงเสริมความมั่นคงและตองการเพ่ิมศักยภาพของประเทศสมาชิก  และผูให
ขอมูลหลักมีการรับรูถึงจํานวนประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกผูกอต้ัง และลําดับการเขารวมของ
ประเทศสมาชิกดวย ผูใหขอมูลหลักรับรูความหมายของตราสัญญาลักษณวาเปนรูปรวงขาวสีเหลือง 
10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียบนทั้ง 10 ประเทศ อยูในพ้ืนวงกลมสีแดง ขอบสีขาว และน้ํา
เงิน โดยสีแดง หมายถึง ความกลาหาญ สีน้ําเงิน หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง สีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ไดถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
การรับรูของ กรองแกว อยูสุข (2533 : 47) ที่วาการรับรูเปนกระบวนการที่เริ่มตนดวยบุคคลรับเอาส่ิง
เราตางๆ  ดวยประสาทสัมผัสทั้งหาซึ่งเปนการรับรูทางดานสรีระจนเกิดความรูสึกขึ้นมากอนแลวแต
ละบุคคลจะแปลความหมายออกมาจากความรูสึกนั้นๆ ตามภูมิหลังของตน กลาวคือบุคลากรของ
โรงเรียนบานหนองงูเหลือมไดรับสิ่งเรา คือ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนอยางเพียงพอ จากทั้ง
ภายนอกองคกรคือสื่อโทรทัศนและอินเตอรเน็ท และภายในองคกรท้ังจากการฝกอบรม การจัดการ
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เรียนการสอน จากปายประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมนิทรรศการตางๆ เปนตน จนเกิดเปนการ
รับรูและนํามาถายทอดใหกับผูวิจัยไดศึกษา โดยการแปลความหมายจากภูมิหลังของตน เชนผูบริหาร
จะเนนในเรื่องการรับรูนโยบายและมอบหมายสูผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติ ครูผูสอนจะรับรูในเร่ือง
ความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน ตองการรับรูขอมูลขาวสารอาเซียนเพ่ือพัฒนาตนเองและ
นําไปถายทอดใหกับนักเรียน และสําหรับนักเรียนจะรับรูจากการศึกษาในชั้นเรียน และการเขารวม
กิจกรรมตางๆ 

การรับรูขอมูลเชิงลึกของประชาคมอาเซียนของบุคคลากร ทั้งในมุมของจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค โดยบุคลากรเห็นวาจุดแข็งของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมคือครูผูสอนมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตรงกับหมวดการสอน มีประสบการณ  มีความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
อยู ทําใหมีความชํานาญในการสอนทําใหสามารถบูรณาการการสอนเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนได
อยางม ีและโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีนักเรียนชาวพมา จึงทําใหมีการเรียนรูแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ทางดานภาษา และมีการเพ่ิมเนื้อหาสาระเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในการเรียนการสอน บุคลากรทุก
คนตระหนักถึงความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในดานจุดออนบุคลากรยังขาดการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรในเร่ืองทักษะทางดานภาษาอยูมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่จําเปนในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน เพราะเปนภาษาสากลที่ตองใชในการส่ือสาร และขาดแคลนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับอาเซียน และศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสรางประสบการณและทัศนคติใหมๆ 
และยังขาดอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน ดาน
โอกาสบุคลากรเห็นวาโอกาสที่ไดรับคือการเปดเสรีทางการศึกษา ไดแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานภาษา
และทางดานวัฒนธรรมมากขึ้น มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากขึ้น ดานอุปสรรคบุคลากรเห็น
วาอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียนคือ ผูปกครองมีรายไดนอยสงผลใหนักเรียนขาดอุปกรณการ
เรียนและการคนควา ศึกษาขอมูลดวยตนเองและทุนในการศึกษาตอ การเรียนไมตอเนื่อง ผูปกครอง
ขาดความรูความเขาใจ การขาดความเอาใจใสในบุตรหลาน สอดคลองกับแนวความคิดของ สมยศ   
นาวีการ (2553) ซึ่งใหความเห็นวา การวิเคราะห SWOT จะชวยใหผูบริหารองคกร วางแผนกลยุทธ
ขององคกรข้ึนมาบนรากฐานขอมูลท่ีรวบรวมไดจาการวิเคราะห SWOT และทําใหองคกรสามารถ
บรรลุความสําเร็จเชิงกลยุทธได โดยศึกษาจาก จุดแข็งคือสภาวะภายในองคกรท่ีเปนขอไดเปรียบ
คูแขง จุดออนคือสภาวะภายในองคกรที่เปนขอเสียเปรียบแกผูแขงขัน โอกาสคือสภาวะภายนอก
องคกรที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานขององคกร และอุปสรรคคือสภาวะภายนอกองคกรที่ไม
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานขององคกร ตามท่ีผูวิจัยไดวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมท่ีกลาวมาขางตน  

ประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในป พ.ศ.2558 นั้นมีความสําคัญเปนอยางมากและจะ
เปนโอกาสที่ดีสําหรับผูที่มีการเตรียมความพรอมเพ่ือเก็บเกี่ยวประโยชนจากการเปดโอกาสทางการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

 
 

ศึกษา แตในทางกลับกันก็อาจเปนผลเสียอยางรายแรงกับผูที่ละเลย สอดคลองกับงานวิจัยของ     
หทัยชนก บุญปลูก (2555) ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมของพนักงานบริษัทไทยโทเรเท็กซไทล
มิลสจํากัดกลาววา พนักงานรับรูขาวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนผานทางสื่ออินเตอรเน็ตและโทรทัศนมากที่สุด ซึ่งการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนั้นมีผลตอชีวิตประจําวันและการทํางาน สําหรับในดานการทํางานพนักงานควรตองเรียนรู
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมถึงผลดีหรือผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทเพ่ือสามารถนํามาปรับใชในการทํางานได
อยางถูกตอง เชนเดียวกับโรงเรียนบานหนองงูเหลือมที่บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนและ
ทางอินเตอรเน็ทมากท่ีสุด และบุคลกรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม ลวนตระหนักถึงความสําคัญตอ
การเขาสูประชาคมอาเซียน และเห็นวาเปนเรื่องใกลตวับุคลากรควรตองเรียนรูศึกษาขอมูลเพ่ือพัฒนา
ตนเองเพ่ือนํามาประยุกตใชในการดําเนินการไดอยางถูกตอง  
 
ตอนท่ี 2 การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงู
เหลือมอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

การเตรียมความพรอมประชาคมอาเซียนมีความสําคัญมากในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
หนวยงานทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนมาก  
สําหรับบุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม ก็เชนกัน ไดมีการเตรียมความพรอม
ในระดับหนึ่งและยังตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ิมขึ้นอีก โดยศึกษาจาก 5 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดาน
การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียน 2) ปจจัยดานปจจัยดานศักยภาพบุคลากร 3) ปจจัยดานการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) ปจจัยดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน และ 
5) ปจจัยดานการพัฒนาเยาวชน ดังนี้ 

การเตรียมความพรอมปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียน  บุคลากรของ
โรงเรียนบานหนองงูเหลือม มีการตรียมความพรอมโดยการศึกษาขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียนดวย
ตนเองทั้งจากโทรทัศนและอินเตอรเน็ท และเห็นวาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียนมีความสําคัญจึงตองศึกษาและเรียนรูอยูตลอดเวลา รวมทั้งโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับอาเซียนอยางตอเนื่องทําใหบุคลากรในองคกรมีความกระตือรือรน
และไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาเซียน สอดคลองกับแนวคิดของอัญชลี มุละดา (2541 : 43) ให
ความหมายวา  สภาพของบุคคลที่มีความกระตือรือรน มีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ให
สําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนผลมาจากการเตรียมตัวท้ังทางรางกายและจิตใจ กลาวคือ
บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม มีความกระตือรือรนและใหความสําคัญในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่เอ้ือตอการเขาสูประชาคมอาเซียนดวย
ความเตม็ใจ 
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การเตรียมความพรอมปจจัยดานศักยภาพบุคลากรบุคลากรมีสวนสําคัญในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร สําหรับความพรอมดานศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม อยูในระดับปาน
กลาง ยังขาดทักษะทางดานภาษา เห็นวาควรสงเสริมใหมีความรูทางดานทักษะภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และในทักษะการใชสื่อสารในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เพ่ือพัฒนา
ใหมีความพรอมทางดานภาษามากที่สุดในการเขาสูประชาคมอาเซียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ
อิสริยา บัวคลี่ (2555) ที่ศึกษาเร่ืองความรู ความเขาใจและแนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานศักยภาพ
บุคลากรและวฒันธรรมองคกร ควรใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเร่ืองประชาคมอาเซียนและประคม
เศรษฐกิจอาเซียน มุงเนนวัฒนธรรมองคกรสงเสริมใหบุคลากรเตรียมความพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานภายใตความหลากหลายได กลาวคือโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน บุคลากรมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองใน
เรื่องอาเซียน โรงเรียนบานหนองงูเหลือมมุงเนนและใหความสําคัญในการสงเสริมใหบุคลากรเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน แตการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นยังขาดการพัฒนาในดานภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษพบวาบุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือมยังขาดทักษาทางดานภาษามาก 
ไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารได และบุคลากรยังขาดการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยางแทจริง การเรียนรูในกิจกรรมตางๆ เชน การแตงกาย ธงประชาติ นั้นเปนเพียง
เปลือกนอก บุคลากรไมสามารถอธิบายถึงวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอ่ืนได 

การเตรียมความพรอมปจจัยดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา บุคลากรของโรงเรียนบาน
หนองงูเหลือมไดใหความสําคัญกับมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีนโยบายพัฒนา
มาตรฐานทุกกลุมวิชาเพ่ือยกระดับการเตรียมความพรอมดานมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งจัดการเรียน
การสอนมีการบูรณาการในเรื่องอาเซียนดวยเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวม และสอดคลองกับเนื้อหาที่
เรียนอยูดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของเอกราช อะมะวัลย (2554) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนชางฝมือทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลกร สูความเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.2558 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขา
ประชาคมอาเซียนไดแก ปจจัยคุณภาพมาตรฐาน กลาวคือปจจัยคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เปน
ปจจัยที่สําคัญในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม เห็นได วาโรงเรียน
บานหนองงูเหลือมมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียน นอกจากนี้
ดานเทคโนโลยีก็มีผลตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยสําหรับใชในการคนควาหาขอมูล และถายทอดใหกับนักเรียนไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ สอดคลองกับผลการวิจัยของอิสริยา บัวคลี่ (2555) ที่ศึกษาเรื่องความรู ความเขาใจและ
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แนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด ผลวิจัยผลวา วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ควรมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน ชวย
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน และลดภาระของผูปฏิบัติ 

การเตรียมความพรอมปจจัยดานการเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน บุคลากรเห็นวาปจจัย
ดานการเตรียมความพรอมเพ่ือเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษามีความสําคัญ การเปดเสรีทางการศึกษาเพ่ือ
เขาอาเซียน โรงเรียนบานหนองงูเหลือมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีการเตรียมความพรอมโดยการ
วางนโยบาย และเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนรูอาเซียนของชุมชนโดยรอบ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเอกราช อะมะวัลย (2554) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชางฝมือ
ทหารในการเตรียมความพรอมดานบุคลากร สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ .2558 
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาตอการเขาประชาคมอาเซียน ไดแก 
ปจจัยการเปดเสรีการศึกษา กลาวคือโรงเรียนบานหนองงูเหลือมมีการเตรียมความพรอมและเห็น
ความสําคัญกับดานการเปดเสรีทางการศึกษา จึงมีการวางนโยบาย และพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น แตการเปดเสรีทางการศึกษาน้ันโรงเรียนบานหนองงูเหลือมยังขาดการ
พัฒนาดานภาษาใหกับครูและนักเรียนอาจเสียเปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนได 

การเตรียมความพรอมดานปจจัยการพัฒนาเยาวชน บุคลากรของโรงเรียนบานหนองงูเหลือม
เห็นวาปจจัยการพัฒนาเยาวชนมีความสําคัญในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  การ
พัฒนาเยาวชนมีสอดแทรกทุกหนวยการศึกษาเรียนรูตามหลักสูตรเนนคุณธรรมจริยธรรม  ใหความรู 
จัดกิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กยากไรและสนับสนุนการไป
แขงขันดานวิชาการนอกโรงเรียน เพ่ือใหเพ่ิมพูนทักษะทางดานวิชาการมากขึ้นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนอนาคตที่ดีตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของแพรภัทร ยอดแกว (2554) 
ศึกษาเร่ืองการพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา ประเทศไทยในฐานะประเทศผูริเริ่มและผลักดันให
เกิดเปนประชาคมอาเซียน ตองมีการเตรียมความพรอมและการพัฒนาประชาชนในประเทศให
กาวหนาทันการเปลี่ยนเปล่ียน เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 ซึ่งการ
เตรียมพรอมควรจะเร่ิมตนจากการพัฒนา “ทุนมนุษย” โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นั้นคือ 
ประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียน โดยการสรางความตระหนักรูใหกับทุกภาคสวนในสังคม 
โดยเฉพาะเยาวชน ใหตระหนักถึงความเปนพลเมืองอาเซียน มีทัศนคติทีดีและมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอาเซียน เพ่ือประโยชน
ของประเทศชาติและภูมิภาค เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนและการกาวสูประชาคม
อาเซียนตอไป 
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ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 จากการวิจัยเร่ือง “การรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยมีขอพบเห็นและขอเสนอดังตอไปน้ี 

 1. จากผลการวิจัยบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนควรสนับสนุนใหเปนไปตามแนวทางความตองการในการเตรียมความพรอมของบุคลากร 
สงเสริมสนับสนุนความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง 
 2. จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีความตองการในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษอยาง
มาก โรงเรียนควรอบรมครูในดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอนมากข้ึนและจาง
ครูผูสอนชาวตางชาติมาเพิ่มเพ่ือชวยในการพัฒนาทักษะทางการพูด 
 3. จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรเห็นความสําคัญในการพัฒนาดานเทคโนโลยี ควบคูไปกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนควรพัฒนาดานเทคโนโลยีและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีทักษะมากข้ึนและรับสมัครบุคลากรเพ่ิมเพ่ือชวยแบงเบาภาระงาน 

 4. จากกผลการวิจัยพบวาบุคลากรยังขาดความรูเรื่องวัฒนธรรม การจัดการแสดงหรือการ
แตงกายชาติอ่ืน เปนเพียงเปลือกนอกเทานั้น โรงเรียนบานหนองงูเหลือมควรมีการพัฒนาความรูเรื่อง
วัฒนธรรมเบื้องตนใหกับบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 ควรมีการวิจัยและศึกษาในมุมมองอ่ืนๆ เชน การรับรูและการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การเขาสูอาเซียนในดานอ่ืนๆ เชน ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนดานสังคม
วัฒนธรรม และศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศดวย 
เปนตน 
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แนวคําถามในการสัมภาษณ 
การรับรูและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของบุคลากรโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม 
ขอมูลสวนตัว 

ชื่อผูใหสัมภาษณ เพศ อายุ 
ตําแหนงงาน 
ระดับตําแหนง 
อายุงาน 

 
แนวขอคําถาม 
ตอนที ่1 การรับรูเรื่องประชาคมอาเซียน 

1. ในป พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนประกอบดวย
เสาหลักดานใด 

2. ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นมีเปาหมายอยางไร 
3. คิดวาการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนสงผลตอโรงเรียนบานหนองงูเหลือม อยางไร มี

ขอดี ขอเสีย อยางไรบาง 
4. ทานมีความรูพ้ืนฐานเร่ืองประชาคมอาเซียนหรือไม มากนอยเพียงใด (ความเปนมาของ

อาเซียน/ตราสัญญาลักษณ/ประเทศสมาชิก) 
5. ความคิดเห็นเรื่องการเกิดข้ึนประชาคมอาเซียนตอการเรียนของนักเรียน จุดแข็ง/จุดออน/

โอกาส/อุปสรรค อยางไรบาง 
6. ตามความคิดเห็นของทานคนไทยและประเทศไทยไดประโยชนอะไรจากประชาคม

อาเซียนจุดแข็ง/จุดออน/โอกาส/อุปสรรค อยางไรบาง 
7. ทานรับรูขอมูลขาวสารเรื่องประชาคมอาเซียนจากแหลงใดมากที่สุด (เชน วิทยุ/โทรทัศน/

หนังสือพิมพ/อินเตอรเน็ต/หนวยงาน เปนตน) 
8. ทานมีความรูความเขาใจและมีการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

อยางไร 
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ตอนท่ี 2 แนวทางการเตรียมความพรอมของ ผูบริหาร ครู และนักเรียนในการรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
แบบสัมภาษณผูบริหาร 
1. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
 1.1 ทานมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
หรือไม อยางไร 
 1.2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความสําคัญอยางไรกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 1.3 ทานมีนโยบายประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร 
2. ดานศักยภาพบุคลากรและวัฒนธรรมองคกร 

2.1 ทานมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 

2.2 บุคลากรมีสวนสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
2.3 โรงเรียนมีวัฒนธรรมเอื้อสูการเปนประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
2.4 โรงเรียนมีวัฒนธรรมองคกรเอ้ือสูการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม 
2.5 ทานคิดวาภาษาใดมีความสําคัญอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.6 โรงเรียนของทานมีศักยภาพดานภาษามากนอยเพียงใดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
3.1 ทานมีนโยบายและแนวทางในการจัดการวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
3.2 โรงเรียนมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาดานภาษาใหกับบุคลากรและนักเรียน

อยางไร 
3.3 โรงเรียนมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหกับบุคลากรอยางไร

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.4 โรงเรียนของทานมีระบบการศึกษาทางไกลหรือไมและมีการพัฒนาอยางไรบาง 
3.5 โรงเรียนของทานมีนักเรียนแลกเปลี่ยนในอาเซียนหรือไม 

4. ดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน 
 4.1 ทานคิดวาความหางไกลจากตัวเมืองนครปฐมมีผลกระทบในการเขาสูประชาคมอาเซียน
หรือไม 
 4.2 ทานคิดวามีทรัพยากรเพียงพอมากนอยแคไหนในการเตรียมความพรอมมากนอยเพียงใด 
 4.3 โรงเรียนของทานมีความพรอมมากนอยเพียงใดในเปดเสรีทางการศึกษา 
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 4.4 ทานคิดวาโรงเรียนไดรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการเปดเสรีทางการศึกษา 
 4.5 ทานมีมาตรการในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางไรใหกับโรงเรียน 
5. ดานการพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 
 5.1 ทานมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนานักเรียนอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 5.2 ระบบการศึกษาในโรงเรียนของทานมีความสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
หรือไมอยางไร 
 5.3 ทานคิดวาการพัฒนาเยาวชนมีความสําคัญอยางไรในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
แบบสัมภาษณครูผูสอน 
1. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
 1.1 โรงเรียนควรมีแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
อยางไร 
 1.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีความสําคัญอยางไรกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 1.3 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร 
2. ดานศักยภาพบุคลากรและวัฒนธรรมองคกร 

2.1 โรงเรียนควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 

2.2 บุคลากรมีสวนสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
2.3 โรงเรียนมีวัฒนธรรมเอื้อสูการเปนประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
2.4 โรงเรียนมีควรแนวทางในการพัฒนาดานภาษาใหกับบุคลากรและนักเรียนอยางไร 
2.5 ภาษามีความสําคัญอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.6 ทานมีศักยภาพดานภาษามากนอยเพียงใด 

3. ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
3.1 โรงเรียนควรมีแนวทางในการจัดการดานเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
3.2 ทานอยากใหโรงเรียนพัฒนาการศึกษาในหมวดการเรียนรูดานใดเพ่ือใหไดมาตรฐานใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.3 โรงเรียนควรมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางไรบาง 

4. ดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน 
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 4.1 ทานคิดวาความหางไกลจากตัวเมืองนครปฐมมีผลกระทบในการเขาสูประชาคมอาเซียน
หรือไม 
 4.2 ทานคิดวามีทรัพยากรเพียงพอมากนอยแคไหนในการเตรียมความพรอมมากนอยเพียงใด 

4.3 ทานคิดวาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
หรือไม 
 4.4 ทานคิดวาสามารถแลกเปล่ียนประสบการณในการจัดการเรียนรูในประชาคมอาเซียน
ไดมากนอยเพียงใดอยางไรบาง 
 4.5 ทานคิดวาสามารถทํางานรวมกับบุคคลากรท่ีมาจากประชาคมอาเซียนไดหรือไมและมี
ความรูสึกอยางไรในการทํางานรวมกัน 
 4.6 ทานใชสื่อชนิดใดในการสอนเน้ือหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 4.7 ทานคดิวาเวลาและเนื้อหาที่สอนเก่ียวกับอาเซียนมีมากนอยเพียงใดและควรเพ่ิมอะไรเขา
ไปหรือไม 
5. ดานการพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 
 5.1 ทานคิดวาควรพัฒนาเยาวชนอยางไรเพ่ือใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2 โรงเรียนควรมีแนวทางการพัฒนาเยาวชนอยางไร 
 5.3 ทานคิดวาการสอนของทานมีความสอดคลองในการพัฒนาเยาวชนหรือไมอยางไร 
 
แบบสัมภาษณนักเรียน 
1. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
 1.1 โรงเรียนควรมีแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
อยางไร 
 1.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีความสําคัญอยางไรกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 1.3 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางไร 
2. ดานศักยภาพบุคลากรและวัฒนธรรมองคกร 

2.1 โรงเรียนควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 

2.2 นักเรียนคิดวาตัวทานมีสวนสําคัญในการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
2.3 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม 
2.4 โรงเรียนมีวัฒนธรรมเอื้อสูการเปนประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
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2.5 โรงเรียนมีควรแนวทางในการพัฒนาดานภาษาใหกับนักเรียนอยางไร 
2.6 ภาษามีความสําคัญอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.7 ทานมีศักยภาพดานภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด 

3. ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
3.1 โรงเรียนควรมีแนวทางในการจัดการเทคโนโลยี เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนหรือไม อยางไร 
3.2 วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี มีความสําคัญตอการเขาสูประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร 
3.3 วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีของโรงเรียน มีความพรอมมากนอยเพียงใด 

4. ดานการเตรียมพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน 
 4.1 ทานคิดวาความหางไกลจากตัวเมืองนครปฐมมีผลกระทบในการเขาสูประชาคมอาเซียน
หรือไม 
 4.2 ทานคิดวามีทรัพยากรเพียงพอมากนอยแคไหนในการเตรียมความพรอมมากนอยเพียงใด 
 4.3 นักเรียนคิดวาการเปดเสรีทางการศึกษามีความสําคัญหรือไม อยางไร 
 4.4 นักเรียนคิดวาโรงเรียนนี้พรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียนมากนอยเพียงใด พรอม
อยางไร 
 4.5 นักเรียนคิดวาโรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองใดเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 4.6 โรงเรียนควรเพิ่มเนื้อหาดานใดในการศึกษาเพ่ือใหพรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5. ดานการพัฒนาเยาวชนเพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคมอาเซียน 
 5.1 โรงเรียนมีการสนับสนุนการพัฒนาในดานใดบางใหกับนักเรียน 
 5.2 นักเรียนอยากใหโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาดานใดบางอยางไรในการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
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