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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การส ารวจและน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จาก
นักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทั้ง 2 พ้ืนที่ (ศาลายา จักรวรรดิ ) 
จ านวน 219 คน จากสูตร Yamane ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า  

ข้อมูลทั่วไป ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้านเกรดเฉลี่ย
สะสมนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-2.51 ส่วนด้านหลักสูตรของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
หลักสูตร 4 ปี ปกติ และชั้นปีการศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 

ด้านศักยภาพของนักศึกษา  ส่วนใหญ่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีการศึกษาหาข้อมูลและ
การติดต่อข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ด้านการส่งเสริมศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุด ส่วนด้านการส่งเสริมศักยภาพใน
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุดเช่นกัน ด้านศักยภาพของ
อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะมากที่สุด และด้านนักศึกษามีศักยภาพด้านวิชาชีพเฉพาะ
มากกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 

ระดับความพึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 
ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน (จัดนิทรรศการ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.65 ความพึงพอใจในระดับ
มาก ส่วนระดับความพึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจ ด้านการอบรมบุคลิกภาพสู่สากล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.77 ระดับมาก นอกจากนี้ระดับความ
พึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์ผู้สอน มีกระตุ้นนักศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจ ด้านการเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
เฉพาะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.88 ในระดับมาก เป็นต้น และเพศ และเกรดเฉลี่ย ชั้นปีการศึกษา กับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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Abstract 
 

Code   : RD 2/007/2555 

Title : Potential Development of Marketing Students in 

Preparation for ASEAN Community 

Researchers : Miss Poschanan  Boonchuai and Miss Naspapas  Thenchan 
 

This study was a quantitative research using a survey method by 

questionnaires.  A sample consisted of 219 students majoring in Marketing, Faculty of 

Business Administration, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya 

and Chakkrawat Campus, using accidental sampling method and based on Yamane’s 

formula with a reliability of 95%.  The statistics used in this research were percentage, 

mean, and standard deviation. The research findings were: 

In regards to general information of respondents, female respondents were 

more than male respondents.  The average GPA of students was 3.00 – 2.51. The 

curriculum was normal, 4-year curriculum and most of respondents were the third 

year students.  

In terms of students’ potential, Marketing students have studied and searched 

for information about ASEAN community mostly via electronic media.  In regards to 

promoting potential, the university has promoted foreign languages mostly and the 

Faculty of Business Administration has also promoted foreign languages mostly for 

potential development in the curriculum.  In terms of instructors’ potential, most of 

the instructors have knowledge of specific career and the students have potential of 

specific career more than any other aspects. 
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In regards to the satisfaction on the university’s preparation for ASEAN 

community, the aspect of arranging activities related to ASEAN (exhibition) had the 

highest mean of 3.65 which showed high satisfaction.  In regards to the satisfaction on 

the Faculty of Business Administration’s preparation for ASEAN community, the aspect 

of arranging international personality training had the highest mean of 3.77 which 

showed high satisfaction. In addition, for the satisfaction on the instructors’ 

preparation for ASEAN community, the aspect of engaging students to be well 

prepared for entering ASEAN community had the highest mean of 3.93 which 

revealed high satisfaction. In regards to the satisfaction on the marketing students’ 

preparation for ASEAN community, the knowledge of specific career had the highest 

mean of 3.88 which revealed high satisfaction. However, gender, GPA and the year of 

students  have significantly correlation with preparation for ASEAN community at 0.05. 

 

Keyword: The Development of Potential, ASEAN community,  preparation 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 การน าเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  ในบทนี้ ผู้วิจัยเริ่มต้นการน าเสนอเกี่ยวกับหลักการ
และเหตุผลในการ ด าเนินการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ความเข้าใจถึงความเป็นมาของโครงการวิจัย 
จากนั้นจะได้น าเสนอ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนค าถามการวิจัย ค านิยามศัพท์ ขอบเขตของ
การวิจัย ผลการวิจัยที ่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการและแนวทางในการน า
ผลการวิจัยไปใช ้ประโยชน ์ โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี ้
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East 
Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และ
เป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อันน ามาซึ่ง
เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้า
ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและ
ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้ในปฏิญญา
อาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี ้

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วชิาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการ
บริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การ
สื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต 
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยได้ท าความร่วมมือเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน

ด้านการเปิดเสรีการค้าสินค้า เปิดเสรีการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานอย่างเสรี เปิดเสรีการ
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เคลื่อนย้ายเงินทุน เปิดเสรีการลงทุน และผู้น าประเทศสมาชิกได้ตกลงกันจะเข้าร่วมเป็นทางการในปี 
2558  

สิ่งส าคัญของความร่วมมือประชาคมอาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของประเทศ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับประชาคมอาเซียน และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ จะต้องมีการปรับปรุงตัวและการ
พัฒนาบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) มีการสนับสนุนด้านการศึกษาเข้ากับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคมมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษามากขึ้น  

สถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกประเทศเป็นตลาดเดียว รวมถึงทางด้านการศึกษา 
ซึ่งเป็นลักษณะการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก รวมไปถึงการหลั่งไหลเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกอาเซียน บุคลากรเหล่านี้ช านาญด้านภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และ
ด้านความคิด อีกทั้งมีความต้องการที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยไม่เกี่ยงเรื่องค่าตอบแทน เพราะ
อาศัยอยู่ในประเทศไทยสะดวกกว่าอยู่ประเทศอ่ืน เช่น ฟิลิปปินส์  

จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้
ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ  หรือแรงงาน
เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้
อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
ได้อย่างเสรี ได้ก าหนดครอบคลุม 7 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มจ านวนอาชีพขึ้นมาอีกใน
ล าดับถัดไป ส าหรับ 7 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานได้อย่างเสรี ได้แก่  

1. อาชีพวิศวกร( Engineering Services)  
2. อาชีพพยาบาล (Nursing Services)  
3. อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)  
4. อาชีพการส ารวจ (Surveying Qualifications)  
5. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)  
6. อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)  
7. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) 

และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวม
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งท าให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึง
ปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น จากการแข่งขันด้านแรงงานภายในประเทศประมาณ 60 
ล้านคนกลายเป็น 600 ล้านคน  มีผลท าให้นักศึกษาไทยมีภาวะตกงานจะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการศึกษา
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ของไทยส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาถูกสอนแบบท่องจ า แต่ไม่ได้ถูกสอนแบบใช้ความคิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา การตัดสินใจไม่รู้ต้องท าอะไรเมื่อส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคัญเรื่องภาษาเท่าที่ควร  

ซึ่งการเตรียมพร้อมทางด้านการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จะต้องเริ่มสถานศึกษาและคณาจารย์จะต้องมีแนวทางในการสอนให้นักศึกษาของตน ให้มีทักษะ
ความสามารถในทุกด้าน และตระหนักเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศเท่านั้น  และ
นักศึกษา จะต้องมีการพัฒนาพร้อมที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวให้สามารถแข่งขันกับตลาด
อาเซียนได้  

ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดก็เช่นเดียวกัน ซึ่งสาขาวิชาฯต้องการผลิตนักศึกษาและบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีศักยภาพที่เหมาะสม กับ
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสอดคล้องกับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา งานด้าน
การตลาดเป็นงานที่มีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  จะต้องเร่งพัฒนาปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นผู้ท าการวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถแข่งขันและรองรับสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนได ้
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

1.  เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับศักยภาพทางการ
ศึกษา 

2. เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาของนักศึกษามีผลกับการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
4.  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจ ผู้วิจัยจะท าการรวบรวม
รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการส ารวจและน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์จากแบบสอบถามการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

 2.  ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจัยจะท าการศึกษา จากนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ทั้ง 2 พื้นที่ (ศาลายา จักรวรรด)ิ 
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3.  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักศกึษาสาขาวิชาการตลาด จากสูตร Yamane ณ ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จ านวน 219 คน 

4.  ขอบเขตสถานที่วิจัย การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในพื้นที่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาและพื้นที่จักรวรรดิ 

  5.  ขอบเขตระยะเวลา ใช้เวลาในการวิจัยประมาณ 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 
ถึงเดือนกันยายน 2555 

6.  ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อหาที่ศึกษาตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีดังต่อไปนี ้

-  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 

-  ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
 
5. ค ำนิยำมศัพท์  

กำรพัฒนำ  หมำยถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
กำรพัฒนำศักยภำพ  หมายถึง การน าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกาย น ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการมนุษย์เราเมื่อต้องการท างานบางอย่าง จ าเป็นต้องมีความรู้ในสิ่งนั้น 
ๆ มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะท างานให้ดีที่สุด แต่มนุษย์เรามักจะท างานเพียงล าพัง 
เปรียบเสมือนการมองเหรียญด้านเดียว หากมนุษย์เราได้มีการท างานร่วมกับบุคคลอื่น ก็จะเกิด
มุมมองที่ต่างกัน เมื่อได้ท างานร่วมกันแล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ท าให้มากที่สุด ท าให้
มีมุมมองที่กว้างกว่าเดิม มีการจัดท าข้อมูล จัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลอย่างมีระบบ ผล
สุดท้ายงานที่ท าก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

นักศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
นักศึกษำสำขำวิชำกำรตลำด หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการตลาด 

เป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ 
กำรเตรียมควำมพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวเองก่อนกระท าการ หรือท างานที่จะท าหรือ

ได้รับมอบหมาย เป็นการท าความเข้าใจในงานที่จะท า ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงาน และหน่วยงานที่จะ
เข้าร่วมปฏิบัติในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้ามีการศึกษา 
เตรียมการรัดกุมมาก มีความเข้าใจกับระบบ และงานมาก ก็จะมีความพร้อมมาก 
 ประชำคมอำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา 
(Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่ด าเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมือง
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ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสอง
ประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง 
 
6.  ผลกำรวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ได้เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. ได้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
7.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร 

1.  ทราบถึงศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.  ทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประชาคมอาเซียนได้  
 
8.  แนวทำงในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.  การวิจัยครั้งนี้ในระยะสั้นกระตุ้นให้มีการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

2.  ในระยะยาวกระตุ้นให้มีการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน ให้ทันต่อเหตุการณ์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 9.  สรุป 
  จากสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในปี 2558 ที่กล่าวมา หาก
มหาวิทยาลัยและคณะฯมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ด้วยการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดี จะสามารถส่งเสริมศักยภาพและทักษะการด้านการศึกษา
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้ ซึ่งการศึกษาเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการศึกษา เพื่อศึกษา
ศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยคาดหวังว่าการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน มหาวิทยาลัยโดยรวม 



 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. แนวคิดการศึกษาไทยกับอาเซียน 
3. แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม 
4. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
5. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร ์
6. หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
7. กรอบแนวความคดิ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ความหมาย อาเซียน ( ASEAN ) มาจากค าว่า Association of South-East Asian 

Nations แปลว่า ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศใช้
ค าน้ีส่วนราชบัณฑิตยสถานบัญญัติใช้ค าว่า สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นคา
ที่มีความหมายเดียวกัน มีค า 2 ค าที่คล้ายกันและออกเสียงเหมือนกันคือ Asian หมายถึง ชนชาติใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ASEAN (อักษรตัวใหญ่) หมายถึง ชาติในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้10 ประเทศ  

ความเป็นมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ASEAN มีจุดก าเนิด
แรกเริ่มจากปัจจัยส าคัญของการเมืองในภูมิภาคแถบนี้ที่เกิดจากระบอบคอมมิวนิสต์ในบางประเทศ 
เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อมิให้เกิดการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ จึงส่งผลให้เกิดการ
รวมตัวของประเทศโลกเสรี ที่มุ่งก่อตั้งเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาค แรกเริ่มมี 3 ประเทศ คือ 
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ก่อตั้งเป็นสมาคม ASA ( Association of Southeast Asians ) ภายหลัง
มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ( Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จัดตั้งเป็น 
ASEAN โดยเริ่มแรกจัดตั้งโดยประเทศสมาชิก 5 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ เรียกว่ากลุ่ม “Upper 5 Countries” ภายหลังเมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายลงประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคได้เริ่มสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนเรียกว่ากลุ่ม “ Lower 5 Countries” 
ดังนี้คือ  
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- บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527  
- เวียดนาม เป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2538  
- ลาว และ พม่า เป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540  
- กัมพูชา เป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542  
ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมอาเซียมีจานวนทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไทย และเวียดนาม  
สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดง ที่ล้อมรอบด้วย

วงกลมสีขาวและสีน้ าเงิน รวงข้าง 10 ต้นมัดเป็นหนึ่งเดียว หมายถึงประเทศ 10 ประเทศ   สีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า  สีขาว 
หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ าเงิน หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง  

วิสัยทัศน ์( Vision ) ประชาคมอาเซียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “หนึ่งวิสัยทัศน์  หน่ึง
เอกลักษณ ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community )” 

เป้าหมายของประชาคมอาเซียน  
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนนั้น ได้ก าหนดเป้าหมายในการรวมตัวกันของทั้ง 10 

ประเทศให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ( เดิมคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2560 )ทั้งนี้ได้มีการก าหนด
เป้าหมายของความเป็นประชาคมอาเซียนโดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลักส าคัญได้แก่  

1. ด้านการเมือง ให้จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Political 
Security Community ) โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและด้านความมั่นคงเพื่อ
เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเน้นใน 3 ประการส าคัญคือ  

1.1 การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมกันทา 
เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก 
ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิ
มนุษยชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมหลักนิติธรรม 
เป็นต้น  

1.2 ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงส าหรับ
ประชาชน ที่ครอบคลุมในทุกๆที่รวมทั้งความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทุกรูปแบบ  ซึ่ง
หมายถึง มาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจและระงบข้อพิพาทโดยสันติเพื่อป้องกันสงคราม อยู่ด้วยกัน
โดยสันติสุขไม่มีความหวาดระแวง นอกจากนี้ยังร่วมมือต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการ
ร้าย ลัทธิหรืออาชญากรรมข้ามชาต ิยาเสพติด การค้ามนุษย ์การป้องกันภัยธรรมชาต ิเป็นต้น  

1.3 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ก าหนดกิจกรรมเพื่อก าหนด
บทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น ASEAN + 3, ASEAN + 6 เป็นต้น  
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2. ด้านเศรษฐกจิ ให้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community ) 
โดยอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2553 โดยเป้าหมายให้มี
ตลาดการค้าและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน การเงินและ
แรงงานฝีมืออย่างเสรี ทั้งนี้มีการจัดทาแผนงานบูรณาการด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 
ด้านคือ  

2.1 การเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานและทุนอย่างเสรี รวมทั้งการรวมกลุ่มสาขาที่ส าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม มีมาตรการลด
ภาษีสินค้าให้เป็นศูนย์ และเปิดตลาดภาคบริการทั้งหมดภายในปี 2558  

2.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นด้านนโยบายที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มกันด้านเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การ
คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษีและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน 

2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และการส่งเสริมขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อลดช่องว่างการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิก  

2.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการประสานนโยบายกับนอกภูมิภาค 
เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น จัดท าเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและจ าหน่ายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก  

3. ด้านสังคมวัฒนธรรม ให้จัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culture 
Community ) โดยมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกัน เพื่อท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน 
(Functional Cooperation) ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน 
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน ขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมและสารนิเทศ 
กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด และการจัดการกับภัยพิบัติ โดยมีคณะทา
งานอาเซียนดาเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน 
 
2. แนวคิดการศึกษาไทยกับอาเซียน  

2.1  การศึกษา กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
ความส าคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอย่าง

ชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ที่ได้เน้นย้ าความส าคัญของการศึกษาซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญในการน าอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 โดยก าหนดให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่
ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตย



9 
 

 

และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและใน
สังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร ์ตระหนักถึงความส าคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและเชื่อมโยงในอัตลักษณ์ของภูมิภาค 

นอกจากนี้ วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ได้ กล่าวถึง ความส าคัญของการพัฒนามนุษย์ 
โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง โอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การฝึกอบรม นวัตกรรม การส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการท างานและการประกอบการ รวมถึง การ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ประเด็นส าคัญ
ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการรวมตัวของ
อาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา 
ดังนั้น ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน จึงได้ทวีบทบาทมากขึ้น ต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องใน
หลากหลายด้าน ที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อันเป็นยุคของสังคมฐานความรู ้

กลไกความร่วมมือด้านการศึกษา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การ
เป็นประชาคม ที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์เพ่ือ สร้างอนาคตที่รุ่ง เรื่องของอาเซียน 

2.2  ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษา 
ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้านของ

อาเซียน โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ทศวรรษแรกของการก่อตั้งอาเซียน เมื่อมีการจัดการประชุมด้าน
การศึกษา ASEAN Permanent Committee on Socio - Cultural Activities ครั้งแรกในช่วง 
เดือนตุลาคม2518 อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าว มีพัฒนาการเป็นล าดับอย่างช้าๆ ทั้งในเชิง
กลไกการบริหารจัดการและในเชิงสาระความร่วมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้น มีความ
พยายามในการผลักดันให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนมีลักษณะทางการและมีผลในเชิง
นโยบายและในเชิงปฏิบัติมากขึ้น ต่อมาเมื่ออาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างเพื่อให้ความร่วมมือ
ในด้านต่างๆของอาเซียนเข้มแข็งขึ้น มีการจัดตั้ง ASEAN Committee on Education (ASCOE) 
เป็นกลไกการบริหารความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาตั้งแต่ป ี2532 

ต่อมาในปี 2549 ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งแรกคู่ขนานกับ
การประชุมสภาซีเมค ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2549 ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี

การจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซียน ได้
กลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดนเพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบ
อาเซียน และการค้าโลก เป็นผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา การ
เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการ



10 
 

 

อุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ และรูปแบบการจัด
การศึกษาของยุโรปและอเมริกาทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งในการเรียน
การสอน เช่น ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น ไทย ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติ
และภูมิภาค การปรับตัวต่อกระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา กฏบัตรอาเซียน ฯลฯ 

แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน
อาเซียนและประชาคมยุโรป ในลักษณะข้อตกลงที่ท าร่วมกัน ในระดับสถาบันต่อสถาบัน ทั้งในส่วน
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยของภาคเอกชน ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
สถาบันและสถาบันการศึกษาร่วมกัน ในขณะเดียวกันการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ช่วย
ส่งเสริมความร่วมมือ ในการพัฒนาคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง และความร่วมมือกับประเทศคู่
เจรจาในอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป 
อีกด้วย 

กระนั้นก็ตาม อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม และการจัด
การศึกษาร่วมกันในภูมิภาค บนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค เพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุล
จากการไหลบา่ เพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัฒน์จากตะวันตก ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาที่
ผู้น าให้การรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก สะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบน
พื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่าง การพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
วิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียน และ
ยูเนสโก 

นอกจากนี้ ความร่วมมือในการการเปิดเสรีด้านการการศึกษา ยังเป็นมาตรการ
รองรับส าคัญต่อเป้าหมายการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมการจัดท าความตกลง
ยอมรับร่วมด้านการศึกษาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ ควบคู่กับการเปิด
เสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งก าหนดให้มีการยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอวีซ่าส าหรับคน
ชาติอาเซียนส าหรับ short term visits การอ านวยความสะดวกการออกวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ส าหรับแรงงานมีฝีมือและผู้เชี่ยวชาญสัญชาติอาเซียนอีกด้วย 

2.3  แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซยีน 
การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ซึ่งปรากฏในแผนงาน

การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural 
Community) ได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อก้าวสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคในขอบข่ายด้าน
การศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน 
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การจัดการศึกษาในแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประกอบด้วย 

1.  การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
- เพื่อให้ประชากรอาเซียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงภายในปี พ.ศ 2558 อันจะ

น าไปสู่การขจัดการไม่รู้หนังสือในภูมิภาค ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนทุกเพศอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมเชื้อชาติ  ภูมิประเทศและ
ความบกพร่องทางร่างกาย 

- การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เช่น การให้การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคนิค การอาชีว-ศึกษาในอาเซียน การพัฒนาโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิค เช่น การ
จัดการฝึกอบรมครู และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2552 โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศ CLMV 

- การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรด้านความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน 

- การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งความ
ร่วมมือข้ามภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 

- การแลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เป็นเวลา 1 ภาคเรยีน หรือ 1 ปี 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะในชุมชน โดยผ่านการศึกษาทางไกล การเรียนด้วยระบบ IT 

2.  การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา 
- การด าเนินการศึกษาเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของ

อาเซียนในปี พ.ศ 2552 (ค.ศ 2009) เพื่อสร้างเสริมประโยชน์และลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
- การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องขยายเครือข่ายและให้การช่วยเหลือนักเรียน 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เช่น การส่งเสริมการ

วิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซีมีโอและเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน 

3.  การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
- การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกอาเซียนโดยผ่านระบบการศึกษาเพื่อ 

สร้างเสริม ความส าเร็จ และความเข้าใจอันดีในประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
- การสอนค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน รวมทั้ง

การพัฒนาศักยภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- การส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางภาษา 
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- การจัดท าหลักสูตรอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา 

4.  การพัฒนาเยาวชนอาเซียน 
- การด าเนินโครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนอาเซียนอย่างต่อเนื่องและโครงการที่มี

วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
- การด าเนินการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน อาสาสมัครเยาวชนอาเซียน เกมส์

คอมพิวเตอร ์และโอลิมปิกวิชาการอาเซียน เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างเยาวชนในภูมิภาค 

- การด าเนินโครงการแข่งขันระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN Youth Day 
Award และ Ten Accomplished Youth Organizations in ASEAN (TAYO ASEAN) เพื่อยกย่อง
เยาวชนและบุคคลที่ประสบความส าเร็จ ในการส่งเสริมความคิดและค่านิยมอาเซียนระหว่างเยาวชน
ในภูมิภาค 

- ด าเนินการในการจัด ตั้งกองทุน เยาวชนอาเซียนเพ่ือส่งเสริมโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเยาวชนในอาเซียน 

- จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเครือข่ายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับวิธีการและกลยุทธ์ใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- ศึกษาการจัดท า ASEAN Youth Development Index เพื่อประเมินผลลัพธ์และ
ประสิทธิผลโครงการเยาวชนภายในภูมิภาค และช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการวางแผนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของเยาวชนในภูมิภาค 

จากแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าอาเซียนให้
ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค ในประเด็นด้านการเสริมสร้าง
โอกาสด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาในภูมิภาคทุกระดับ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเครือข่ายเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยกระบวนการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านการศึกษาใน
ภูมิภาค 

2.4  การขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย โดยที่การจัดการและการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องและทั่วถึงเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม  
วัฒนธรรม และการเมือง เป็นแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญแก่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานระยะ
ยาวของประเทศ พร้อมทั้งให้ความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนในวิชาส าคัญ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดย
เน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษา
เป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค  ในกรอบความ
ร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงในเชิงปริมาณโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษา การน าโครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารองรับการขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและการจัดท าแผนการศึกษา 

2.5  ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาผูน้ าเยาวชน :หนทางสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างยั่งยนื 

กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในการเสริมสร้าง
บทบาทของประเทศไทยในการด าเนินบทบาทน าในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาทุก
ระดับในกรอบอาเซียน โดยอาศัยกลไกการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนใน 3 
เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักการเมืองและความมั่นคงเสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ดังนี ้

1. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาของ
อาเซียนในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ประกอบด้วยข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน
การศึกษาอาเซียน ดังนี้ 

1.1   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน 
ในลักษณะการร่วมแบ่งปันค่าใช้จ่ายระหว่างกัน การสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง การจัดระบบเทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษา และการถ่ายโอนนักเรียน การท าวิจัย 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 

1.2   การจัดการศึกษาเพื่อเผชญิสิ่งท้าทายในอนาคต 
การให้ความรู้แก่เยาวชนด้านวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาครู เน้นการพัฒนาเทคนิคการสอน การสร้างครูอาเซียนที่มีจรรยาบรรณร่วมกัน พัฒนา
กรอบมาตรฐานในการพัฒนาครู ในโครงการต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
การจัดท ากรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.3  การศึกษาเพือ่เสริมสร้างความเป็นอาเซยีน 
การจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อให้เกิดการรวมตัวของอาเซียน การจัดท า

หลักสูตร เน้นกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียนเช่น การ
จัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ การจัดตั้งชมรมASEANNESS การพัฒนาครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการสอน เป็นต้น 
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2.  การประชมุวิชาการระดบัภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต และสวนนง
นุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน า ในการก าหนดแนวทาง
ความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะการด าเนินการความร่วมมือด้าน
การศึกษาในภูมิภาค อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 
15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม 2552 ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันจัดท าข้อเสนอแนะด้าน
การศึกษา เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ดังนี ้

2.1  บทบาทการศึกษาต่อเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง 
1. การส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของกฎบัตรอาเซียน โดยให้บรรจุ

ความรู้เรื่องอาเซียนในหลักสูตรโรงเรียน และให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎบัตรอาเซียนด้วยการ
แปลเป็นภาษาประจ าชาติของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย 

2. ให้ความส าคัญต่อหลักการประชาธิปไตยและการเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน 
และคุณค่าของสันติภาพโดยให้บรรจุเนื้อหาดังกล่าวไว้ในหลักสูตรโรงเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจอันดีและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีที่แตกต่าง ตลอดจนความศรัทธาของศาสนาต่างๆ ในภูมิภาค ด้วยการจัดการฝึกอบรมและ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนคร ูรวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูล online เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

4. จัดการประชุมผู้น าโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาค ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพผู้น าโรงเรียนและจัดท าเครือข่าย
ระหว่างกัน 

5. จัดงานฉลองวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ในช่วงเดือนสิงหาคม ด้วยการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลงอาเซียน การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรม
อาเซียน การแสดงตราสัญลักษณ์อาเซียน การจัดค่ายเยาวชนอาเซียน การจัดเทศกาลอาเซียน และ
การจัดวันเด็กอาเซียน 

2.2  บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ 
6. พัฒนาการจัดท าแผนบูรณาการเพื่อจัดท ากรอบการพัฒนาทักษะในอาเซียน ด้วย

การจัดท า ASEAN benchmarkingและระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้ความส าคัญกับสถาบัน
การฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค 

7. ส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนนักเรียนด้วยการจัดท าระบบแสดงข้อมูลด้านการศึกษาที่
ก าลังเปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

8. สนับ สนุน การถ่ายโอนแรงงานที่มี ความช านาญการในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการร่วมปฏิบัติงานหรือฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้งการ
จัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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9. พัฒนามาตรฐานอาชีพที่เน้นศักยภาพในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ทรัพยากรมนษุย์ให้มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมทั้งสามารถสนองตอบความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

2.3  บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านสงัคมวัฒนธรรม 
10. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท ด้วยการจัดโครงการ

ชุมชนอาเซียนส าหรับเยาวชนอาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนศนูย์การเรียนรู้ในชนบทและชนพ้ืนเมืองใน
ประเทศสมาชิก 

11. สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
มหาวิทยาลัย 

12. สนับสนุนภาษาอาเซียนให้เป็นวิชาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียน 

13.ส่งเสริมโครงการระดับภูมิภาคโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
อาเซียนในหมู่เยาวชน เช่น โครงการ ASEAN Schools Tour โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยม
อาเซียน โครงการวัฒนธรรมส าหรับเยาวชนอาเซียน โครงการประชุมสุดยอดผู้น าเยาวชนอาเซียน
โครงการการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์อาเซียน 

14. จัดการประชุมด้านการวิจัยทางการศึกษาในอาเซียนด้วยการส่งเสริมการท าวิจัย
ร่วมกันและการพัฒนาด้านการวิจัยและการพัฒนาในภูมิภาค เพื่อให้เป็นเวทีส าหรับนักวิจัยในอาเซียน
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค 

15. ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอาเซียน ด้วยการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้
ในหลักสูตรของโรงเรียน และให้มีการมอบรางวัลโครงการโรงเรียนสีเขียวในอาเซียน 

16. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือสนับสนุนโครงการ
การศึกษาเพื่อปวงชน 

17. จัดท าเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนร่วมกันส าหรับใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง
อ้างอิงส าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครู ที่ประชุมยังได้เสนอแนะให้ประเทศสมาชิกร่วม
แบ่งปันทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับ
งบประมาณด าเนินการในการเริ่มต้นโครงการต่างๆ ข้างต้นด้วย 

2.6  นโยบายการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
รัฐบาล ไทยได้จัดสรรงบประมาณ 3,000 ล้านบาท (ปี 2552-2557) ส าหรับแผน

ด าเนินการระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
เป้าหมายว่า ภายในปี 2557 จะต้องมีนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย 
จ านวนทั้งสิ้น 1 แสนคน ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  

โดยที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ จึงมี
ภารกจิส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุการ จัดตั้งประชาคมอาเซียน 
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ภายในปี 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน และการด าเนินงานตามปฏิญญา ชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร และแบ่งปันให้บัง
เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน
การศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมาย การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ขึ้น 1 คณะ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน 
และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ด้านการศึกษา ก ากัลป์ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนขององค์กรหลัก สถาบัน และหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม  

ในการประชุมคณะกรรมการ ระดับชาติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ได้
เห็นชอบนโยบายการศึกษาของไทยเพ่ือด าเนินการตามปฏิญญาอาเซียนดา้นการศึกษา ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 
เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  

นโยบายที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะ
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอา เซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษา
เพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญการ ที่สอดคล้องกับการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการ
พิจารณาแผนผลิตก าลังคน  

นโยบายที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษา และครูอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันใน
อาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพในขั้นต้น และขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริม
และเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  

นโยบายที่ 4 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับ
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา 
การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ ในสาขาวิชาวิชาชีพส าคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
การศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน  

นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ส าหรับโครงการ และภารกิจส าคัญที่องค์กรหลักต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้
ด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ 
การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนคนไทยให้เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 
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การด าเนินการด้านการจัดการศึกษาของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลกจึงเป็นการ 
เตรียมการเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต  และวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทยในปี 2558 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ว่า  

“ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึด
มั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี ” 

การจัดการศึกษาของไทยเป็นมาตรการรับรองส าคัญต่อเป้าหมายการก้าวสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งครอบคลุมการจัดท าความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา 
ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่าง ๆ ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ซึ่งก าหนดให้มีการยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอวีซ่าส าหรับคนชาติอาเซียน ส าหรับ 
short term visits การอ านวยความสะดวก การออกวซี่า และใบอนุญาตท างานส าหรับแรงงานมีฝีมือ 
และผู้เชี่ยวชาญสัญชาติอาเซียน ซึ่งจะช่วยลดสิ่งกีดกั้นและอุปสรรคการเช่ือมโยงระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการด าเนินการเพื่อก้าวสู่ประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน  
 
3.  แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

3.1  ความหมายการพัฒนาศักยภาพ 
 การพัฒนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายความหมาย

ของการพัฒนาว่า “การพัฒนา หมายถึง การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การ
คลี่คลายไปในทางดี 

ปฐม มณีโรจน์ ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
เดิม ไปสู่สภาพใหม่ที่ก้าวหน้าหรือเป็นไปในเชิงบวก โดยวิธีหรือกระบวนการที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

มนัส อุดม , 2552 ได้กล่าวสรุปงานวิจัยว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งที่เป็นอยู่หรือความเคยชินเดิม ๆ สู่สิ่งที่ใหม่ ซึ่งอาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมเหตุการณ์ ณ จุดเปลี่ยนแปลงในเวลาน้ัน ๆ  

การพัฒนา คือ การสร้างความทันสมัย และการพัฒนาแล้ว คือ ความทันสมัย 
(ทฤษฎีภาวะสมัย: levy,1966; Black, 1966 ; Rustow, 1967) 

ดังนั้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อ
การเจริญเติบโต ความก้าวหน้า  
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3.2  ความหมายศักยภาพ 
กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส  ได้กล่าวว่า "ศักยภาพ" หมายถึงความสามารถในอนาคตที่ต้อง

ได้รับการพัฒนา ฝึกฝนให้กลายเป็นความสามารถให้ได้ 
ธารพรรษ สัตยารักษ์ (2548: 44) ได้ให้ความหมาย Competency หมายถึง กลุ่ม

ของความรู ้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ทัศนคต ิและค่านิยม ที่ส่งผลต่อการท างานใดงานหนึ่งให้
ประสบความส าเร็จ 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 17) ได้ให้ความหมาย Competency หมายถึง 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล(Personal Characteristic or 
Attributes) ที่ท าให้บุคคลผู้นั้นท างานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น 

ดังนั้น “ การพัฒนาศักยภาพ ” หมายถึง การน าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายใน
ร่างกาย น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการและสามารถท าให้เป็นความสามารถในอนาคต
ได้  

3.3  ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนกัศึกษา ของชิกเกอริ่ง และไรเซอร ์(Arthur W. 
Chickering & Reiser 1993) 

การพัฒนานิสิตนักศึกษา ตามแนวคิดของชิกเกอริ่ง และไรเซอร (Arthur W. 
Chickering & Reiser 1993) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก ่

 1)   การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence) ในระหว่างที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาจะพัฒนาความสามารถ 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านสติปัญญา 
ความสามารถทางร่างกาย และความสามารถในด้านความสัมพันธกับผู้อื่น หรือด้านสังคมนิสิต
นักศึกษา จะมีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถมากขึ้น เพื่อพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจใน
ความสามารถของตนยอมรับค าวิจารณ์จากผู้อื่น และบูรณาการทักษะต่างๆ ของเขาให้กลายเป็น
ความมั่นใจในตนเอง 

 2)   การจัดการด้านอารมณ นิสิตนักศึกษาหลายคนต้องประสบ
กับอารมณ์ในด้านไม่ดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความกลัว ความเจ็บปวด ความคิดถึง ความเบื่อ
หน่าย หรือความเครียด ผลจากการศึกษาพบว่า ความวิตกกังวล ความโกรธ ความรู้สึกหดหู่ ความ
ต้องการ ความรู้สึกผิด และความอายนั้น เมื่อมีมากเกินไป จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการศึกษาดังนั้น 
จึงต้องมีการจัดการด้านอารมณ์ที่ดี งานส าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านนี้ ไม่ได้เป็นการก าจัด
อารมณ์ต่างๆ เหล่านี ้แต่ว่าจะต้องตระหนักและรับรู้ถึงอารมณ เหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณบอกสิ่งต่างๆ 

 3)   การพัฒนาจากความเป็นตัวของตัวเองไปสู การพึ่งพาอาศัยกัน (Moving Through 
Autonomy Toward Interdependence) สิ่งส าคัญที่ นิสิตนักศึกษาจะต้องพัฒนาในที่นี้ก็คือ การ
เรียนรู้ที่จะพอใจในตนเอง มีความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายที่ตนได้เลือกไว ไม่ถูกชักน าโดย
ความคิดเห็นของคนอื่น การพัฒนาในด้านนี้จะต้องน าไปสู่ความเป็นอิสระทั้งทางอารมณ และในด้าน
ความต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก และน าไปสู่การยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันในขั้นต่อมา 
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 4)   การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างมีวุฒิภาวะ (Developing Mature 
Interpersonal Relationships) รวมถึง การยอมรับและชื่นชมความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ความสามารถในการใกล้ชิดผูกพันกับผู้อื่น การยอมรับความแตกต่าง นอกจากจะหมายถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ยังหมายความรวมถึงในบริบทที่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมด้วย 
การตระหนักถึงความแตกต่าง การมีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ความเปิดเผย ความอยากรูอยากเห็น 
และการเป็นปรวิสัย (objective) ไมยึดติดกับความเห็นของตน 

 5)   การสร้างเอกลักษณเฉพาะตน (Establishing Identity) การสร้างเอกลักษณนั้น 
ขึ้นอยูกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาก่อนแล้ว คือ ความสามารถ การจัดการกับอารมณ การเป
นตัวของตัวเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การพัฒนาเอกลักษณนั้นเปนกระบวนการคนหาวา
ประสบการณชนิดใด ระดับใด และการท าประสบการณ์นั้นๆ บ่อยเท่าไร ที่จะท าให้เราพึงพอใจ รู้สึก
ปลอดภัย และมั่นใจในตนเอง 

 6)   การพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) เปนการเพิ่มความสามารถในการ  
เปนคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ ความสามารถในการประเมินความสนใจและทางเลือกตางๆ โดยจะตอง
มีการวางแผนส าหรับการะกระท า และมีการก าหนดสิ่งที่ควรจะท ากอนใน 3 ดาน คือ แผนและแรง
บันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพ ความสนใจสวนตัว และความผูกพันกับบุคคลอื่นและครอบครัว นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงการมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงเปาหมายที่ แตกตางกันของตนใหอยูภายใตเปาหมาย
หลักที่ใหญกว่าและมีความหมายมากกวา และการมีความต้ังใจในการท าสิ่งตางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 7)   การพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity) การพัฒนาความมีคุณธรรม
นั้นใกลกับการสรางเอกลักษณเฉพาะตน และการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาความมี
คุณธรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่มีล าดับซอนกันอยู คือ 

(1)  คานิยมในดานเกี่ยวกับมนุษยจะเปลี่ยนจากการท าตามความเชื่อต่างๆ โดยอัตโนมัติ
ไปสกูารรักษาความสมดุลระหวางความสนใจของตนเองกับความสนใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ 

(2)  ค่านิยมเกี่ยวกับบุคคล เป็นการยอมรับค่านิยมและความเชื่อต่างๆ อย่างมีสิทธิ์ใน
ขณะเดียวกันก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

(3)  การพัฒนาความเหมาะสม หมายถึง การประสานระหว่างค่านิยมส่วนตัว กับ
พฤติกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 

3.4  ความหมายของการเตรียมความพรอ้ม 
ความหมายของความพร้อม มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของความพร้อมไว้

หลายท่านดังต่อไปน้ี 
Thorndike, อ้างใน ดวงกมล คมใส, 2544 หน้า 23 กฎความพร้อมได้เสนอแนะว่า

ในการเรียนรู้ของบุคคล ถ้าบุคคลเกิดความพร้อมในการกระท าและได้แสดงการกระท านั้น ๆ ออกมา
ในเวลานั้น การกระท านั้นจะบังเกิดผลดี บุคคลจะเกิดความพอใจ สุขใจและในทางตรงกันข้าม หาก
บุคคลไม่พร้อมจะท าแต่ต้องกระท าในขณะนัน้ การกระท าจะไม่ได้ผลท าให้เกิดความไม่พอใจ 
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Shuster and Ploghoft, อ้างใน วรรณวดี ม้าล าพอง, 2527 ได้กลา่วว่า ความ
พร้อม คือ ภาวะทางสมองที่สามารถรับสถานการณ์การเรียนรู้ได้ แต่ปัจจุบันความพร้อมครอบคลุมถึง
หลายด้าน ความพร้อมด้านสังคม ความพร้อมด้านอารมณ์ และความพร้อมทางกาย  

สุชา จันทน์เอม อ้างในนฤนาท ล าพงษ์เหนือ, 2532 ได้ให้ความหมายว่า ความ
พร้อม คือ สภาพของความเจริญเติบโตบวกกับความในใจและความรู้อันเป็นพ้ืนฐานที่สูงพอที่จะช่วยให้
เด็กเรียนรู้ได้โดยสะดวก 

ดังนั้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวเองก่อน 
กระท าการหรือท างานที่จะท าหรือได้รับมอบหมาย เป็นการท าความเข้าใจ ก่อนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.5  ลักษณะของการเตรียมความพร้อม 
ส าหรับลักษณะของการเตรียมความพร้อม ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2537,หน้า 83) ได้

แบ่งความพร้อมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
1. ความพร้อมทางใจ (Mental Set) เป็นความพร้อมเกี่ยวกับความรู้สึกทางใจ

ส าหรับการปฏิบัติที่ใช้กล้ามเนื้อ (Motor Act) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับของการรับรู้ที่ต้องมีมาก่อน การ
จ าแนกก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการเตรียมพร้อมทางใจ 

2. ความพร้อมทางกาย (Physical Set) เป็นความพร้อมทางกายวิภาคที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติที่ใช้กล้ามเนื้อ ความพร้อมทางกายเป็นลักษณะของการอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

3. ความพร้อมทางอารมณ์ (Emotional Set) เป็นความพร้อมเกี่ยวกับเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติ ที่ใช้กล้ามเนื้อที่ก าลังจะเกิดขึ้นเป็นความเต็มใจ (Willingness) ที่จะปฏิบัต ิ

บันลือ พฤกษะวัน (2533 หน้า 34) กล่าวว่า ความพร้อมที่จะเรียนของเด็กมี
องค์ประกอบ 5 ประการดังต่อไปนี้  

1. ความพร้อมทางสมอง ได้แก่ ความสามารถในการล าดับเหตุการณ์ ล าดับภาพได้ 
สติปัญญาดี จ าได้แม่นย า จะพูดหรือสั่งอะไรก็เข้าใจง่าย 

2.  ความพรอ้มในด้านอารมณ์ ได้แก่ รู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถท างานเป็นหมู่  
3. ความพร้อมในด้านจิตวิทยา ได้แก่ มีความสนใจในการอ่าน รู้จักฟังอย่างตั้งใจ 

ใช้ได้ดีพอสมควร เป็นต้น 
ดังนั้นพอสรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ความพร้อมทางด้านสมอง ความ

พร้อมทางด้านอารมณ์ และความพร้อมทางด้านใจ 
ในการเตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน (เบญจ

ลักษณ์ น้ าฟ้า 2555) มีประเด็นที่ต้องเร่งปฏิบัติอยู่ 4 ประเด็น คือ 
1. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมใน

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการให้ความรู้ และจัดฝึกอบรมด้านทักษะวิชาชีพที่
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะส าหรับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการประกอบอาชีพข้ามพรมแดน 

2. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศใน
อาเซียน รวมถึงประเทศอาเซียน+3 ได้แก่ จีน เกาหลีและญี่ปุ่น เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่าง
ประเทศ และในโลกแห่งการท างาน 

 3. ส่งเสริมให้มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับระบบการถ่ายโอน
หน่วยกิต ระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้กลไกสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

4.  ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยร่วมในอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาของอาเซียนให้มี
มาตรฐานสากลและรองรับการเปิดเสรีการศึกษาของอาเซียน 
 
4.  ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
   สกอ. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เพื่อให้คุณภาพบัณฑิตในอนาคตไปสู่สากล และน าประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้ โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
และบุคลากรไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในระยะเริ่มต้น และขยายวงให้กว้างขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล 
กลยุทธ์ 1.  พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการท างานได้ 
 2.  พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย 
มาตรการทีค่วรพิจารณาด าเนินการ 

1.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 

2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 

3.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

4.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างอุดมศึกษา
ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

5.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดง
ความสามารถในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน 
กลยุทธ ์1.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล 
 2.  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา 
 3.  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล 
 4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล 
 5.  พัฒนาวิชาการและการวิจัยสูค่วามเป็นเลิศ 
 6.  พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียนมาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ 
มาตรการทีค่วรพิจารณาด าเนินการ 

1. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกให้สูงขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับ
ศาสตราจารย์ให้มากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในอาเซียนในสาขาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน 

3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่นในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  
6. ส่งเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ 

ความสามารถและความช านาญสูง เช่น ผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่อุดมศึกษาไทย และหรือ ท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไทย 

7. ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

8. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น 

9. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
และด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ ์



23 
 

 

10. ส่งเสริมการสร้างความกลมกลืน Harmonization ของการอุดมศึกษาในอาเซียน 
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่ เช่น 
ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอ ด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) , ASEAN University Network 
(AUN) เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทของอดุมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 1.  ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น าของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักใน
การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

2.  สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทย
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและลบ 
 3.  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน 
 4.  พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
มาตรการทีค่วรพิจารณาด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาในอาเซียนและระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาแก่สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมู่ประชาคมอุดมศึกษาและเยาวชนอาเซียน  
 3.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ
เพื่อใช้ประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามชาติ เช่น การระบาดของ
โรค ยาเสพติด และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น 
 4.  จัดท า Mapping สถาบันอุดมศึกษาหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นความ
ต้องการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
 5.  ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 
 
5. ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสนิทร ์

ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่สังคมการประกอบการ 

ปณิธาน (Determination) 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) โดยมีค า

จ ากัดความของ “SMART Entrepreneur” ดังนี้ 
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“SMART” 
S = Service Minded/ Science 
M = Morality/ Management 
A = Artistic/ Academic 
R = Responsibility 
T = Technology/ Thinness 

  “Entrepreneur” = ผู้ประกอบการ 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยช้ันนาของ
ประเทศ 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ

มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ประเทศ 

3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและ
พัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รักษาค่านิยมไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good governance 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Identity) 
1. บัณฑิตนักปฏิบัติการ (Hands-on) 
2. ใช้ทักษะที่มเีทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-Based Learning) 
3. สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

จุดเน้น/จุดเดน่ ของมหาวิทยาลัย 
ศาลายา   = ด้านพลังงาน และนวัตกรรม 
บพิตรพิมุข จักรวรรด ิ = ด้านภาษา และบริหารธุรกิจ 
เพาะช่าง   = ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
วังไกลกังวล  =  ด้านเทคโนโลยีและการจัดการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
1. พัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศิลปกรรม การบริการ และ 

บริหารธุรกิจ สู่สากลโดยการสร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) และสร้าง 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (SMART Entrepreneur) 
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2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวตักรรมบนพ้ืนฐานวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร ์

3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้ับชุมชนและสังคมบนพื้น

ฐานความรู้(Knowledge based society) 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
6. อนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. สร้างกระบวนการของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class 

University) 
เป้าประสงค ์(Purposes) 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู ้ความสามารถและศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 
2. มีการวิจัยประยุกต์และวิจัยพื้นฐาน ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
3. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 
4. ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อนาองค์ความรู้ไปพัฒนา

ตนเองหน่วยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ 
5. มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และมี

ความคล่องตัว 
6. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. มีกระบวนการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World 

Class University) 
เป้าหมาย (Goals) 

1. มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การ
บริการและบริหารธุรกิจ 

2. มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความรู้ ความช านาญ ทักษะวิชาชีพ มีจริยธรรมและ
คุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจตามคุณภาพ
มาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถได้งานทา และ/หรือ ประกอบอาชีพอิสระได้มากกว่าร้อยละ 
80 

4. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศิลปกรรม การบริการ บริหารธุรกิจ โดย
มีสัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 50:50 

5. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจ าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 



26 
 

 

6. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี 

7. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือ อนุสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 2 รายการต่อปี 

8. พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรให้มีสัดส่วน เอก: โท: ตร ีให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

9. มีสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์: รองศาสตราจารย์: 
ศาสตราจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

10. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีความเช่ือมโยงและสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

11. มีกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดสู่
สังคมฯลฯ ไม่ต่ ากว่า 20 โครงการต่อปี 

12. มีการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมไม่น้อยกว่า 20 โครงการต่อปี 

13. มีการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะสร้างอาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจต่อปี 
14. มีการจัดต้ังศูนย์บริการทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของสาขาวิชาที่เปิดสอน 

กลยุทธ ์(Strategies) 
1. จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ผลิตและพฒันาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร ์โดยพัฒนา

ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
3. จัดให้มีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม ธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ 
4. จัดตั้งคลินิกเทคโนโลยี เพื่อดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จาก

ผลการวิจัยให้ชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบ

ได้และมีความคล่องตัว 
8. บรูณาการการเรียนการสอนและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
9. พัฒนากระบวนการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

(World Class University) 
10. เน้นผลงานที่ถ่ายทอดไปสู่กระบวนการทางพาณิชย์ 
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ผลลัพธ ์(Outcomes) 
1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นกาลังคนของภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการและ

ผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประเทศลดการพึ่งพาและนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทาให้เกิดการประหยัด

เงินตราประเทศ 
3. ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคชุมชน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
4. ยกระดับแรงงานด้านช่างเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม การ

บริการ และบริหารธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
5. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสามารถแข่งขันกบัมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้ 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย เป้าประสงค ์กลยุทธ์และตัวชี้วัด 
กระทรวง: ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
มหาวิทยาลัย: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สากล โดยการสร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ 
(Human Capital) และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (SMART Entrepreneur) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมบน พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

และสังคมบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge based society) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6 อนุรักษ์และสร้างสรรค์ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่7 สร้างกระบวนของมหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

(World Class University) 
กระทรวง : ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
มหาวิทยาลัย: ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
กระทรวง : เป้าหมายใหบ้ริการกระทรวง 

- ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

- มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร ่นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ 

- ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 
- ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทานุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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มหาวิทยาลัย: เป้าหมายใหบ้ริการหน่วยงาน 
- เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
- เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ

ของประเทศ 
- เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
- เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้

ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
- ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-  มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 

และมีความคล่องตัว 
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ภาพที่ 1   Strategy Map มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาพที่ 2 สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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6.  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร ์
 วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ “เป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ สู่สังคมการ
ประกอบการ”  

หลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอน หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ และหลักสูตรปริญญาตรี 
4 ปี เทียบโอน และปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต (เฉพาะพื้นที่จักรวรรดิ) ซึ่งแบ่งเป็น 3 พื้นที่ 
ได้แก่  

1.  พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
หลักสูตร 4 ป ี หลักสูตร 4 ป ีเทียนโอน 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-  สาขาวิชาการจัดการ 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการจัดการ 

ปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 

 
 2.  พื้นที่ศาลายา ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ป ี หลักสูตร 4 ป ีเทียนโอน 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-  สาขาวิชาการจัดการ 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 

-  สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
3. พื้นที่วังไกลกังวล  

หลักสูตร 4 ป ี หลักสูตร 4 ป ีเทียนโอน 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
- สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

-  สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
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ซึ่งคณะผู้จัดท างานวิจัย ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สาขาวิชาการตลาดมีหลักสูตรที่เปิ ด
สอนสาขาวิชาฯดังกล่าว 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จักรวรรดิและพื้นที่ศาลายา   
 6.1  รายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. การตลาด) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การตัดสินใจ 
การวางแผน การควบคุมและการให้ค าแนะน าแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การติดตามและประเมินผล เพื่อน าเสนอผู้บริหารระดับสูง  

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรดังนี ้
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32 หน่วยกิต 

 -  วิชามนุษยศาสตร ์      6 หน่วยกิต 
 -  วิชาสังคมศาสตร ์      3 หน่วยกิต 
 -  วิชาภาษา      12 หน่วยกิต 
 -  วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    9 หน่วยกิต 
 -  วิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ     100 หน่วยกิต 
 -   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     45 หน่วยกิต 
 -   วิชาชีพบังคับ     36 หน่วยกิต 
 -   วิชาชีพเลือก     19 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี      9 หน่วยกิต 
 
7. กรอบแนวความคิด  “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” มีกรอบแนวความคิดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

นักศึกษา  (เพศ, เกรดเฉลี่ย
สะสม, ชั้นปี) 

อาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตร 

การเตรียมความพร้อมการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
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8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชฎิล นิ่มนวล  (2545)  แนวทางการเตรียมความพร้อมในการบริหารการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สภาพความพร้อมในการบริหาร 
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ความแตกต่างของความพร้อมในการบริหาร การศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล และ 3) แนวทางการเตรียม ความพร้อมในการ
บริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้แนวคิดความพร้อมของเฮอร์เซย์และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) 
และกรอบงานการบริหารการศึกษาตามพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 
มาประยุกต์เป็นกรอบทฤษฎีการวิจัย ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ เทศบาลที่ชนะเลิศการประกวด
โรงเรียนในสังกัดดีเด่น ทั่วประเทศประจ าปี 2541-2543 จ านวน 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ชั้น 1 และชั้น 2 ทั่วประเทศ จ านวน 20 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่า
มัชฌิมเลขคณิต ((-,X)) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพร้อมในการบริหารการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไปมีความพร้อม ในระดับ
มาก มีเพียงด้านบริหารงานวิชาการที่มีความพร้อมระดับปานกลาง ส าหรับความ พร้อมของเทศบาล
ในการบริหารการศึกษาโดยภาพรวมและทุกรายด้าน พบว่า มีความพร้อม อยู่ในระดับมาก 2) ความ
พร้อมในการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กับเทศบาลมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการบริหารการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น ในด้านวิชาการควรมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องและครู โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์มาเป็นผู้ให้ความ รู้ ด้านงบประมาณ
ควรเตรียมความพร้อมด้วยการจัดประชุมช้ีแจงแก่คณะผู้บริหารและ ชุมชน ด้านการบริหารงานบุคคล
ควรเตรียมความพร้อมด้วยการประชุมชี้แจงแก่คณะ ผู้บริหารและโรงเรียนในสังกัดด้วยความโปร่งใส 
ความเสมอภาคและความยุติธรรม ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรเตรียมความพร้อมด้วยการจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่ คณะผู้บริหาร 

ปนัดดา บุญตานนท ์(2545) ศักยภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูคหกรรมศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร การผลการวิจัยพบว่าครูคหกรรมศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 47.5 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรม
ศาสตร์ทัว่ไป มีประสบการณ์การสอนวิชาคหกรรมศาสตร์โดยเฉลี่ย 22.2 ปี โดยสอนเฉลี่ย 3.2 วิชาต่อ
เทอม เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกือบทั้งหมด ครู คหกรรม
ศาสตร์ส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมีศักยภาพในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับดีทุกด้าน คือ ด้าน
การวางแผนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ครูคหกรรมศาสตร์ที่มีลักษณะพื้นฐานต่างกันในด้าน
ระดับการศึกษาจ านวนวิชาที่สอน จ านวนปีที่สอนวิชาคหกรรมศาสตร์ มีศักยภาพการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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วิโรจน์ แสงสุรเดช (2546) ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออก เขต
การศึกษา 12 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และเปรียบเทียบศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาจ าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ท างาน  
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และขนาดโรงเรียน รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งภาค
ตะวันออก เขตการศึกษา 12 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จ านวน 727 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา นอกเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออก เขตการศึกษา 12 มีศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก ศักยภาพด้านการใช้ การค้นคว้าวิจัย การออกแบบ การผลิต และการประเมินผล อยู่
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามเพศ ประสบการณ์
ท างาน สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และครูผู้สอนได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีที่ส าคัญ คือ การ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงให้เข้ากับหลักสูตร ร้อยละ 86.6 การปรับปรุงเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้แก่ครู ร้อยละ 81.7 และการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 77.7  

เดช  ใจกล้า (2547)  ความพร้อมองค์การในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย 
ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐในระบบการบริการภาคเอกชนและประชาชน : ศึกษา
กรณีศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จากผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมของศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายด้านบุคลากรยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องจ านวนบุคลากร 
ประสบการณ์ในการท างาน และค่าตอบแทน ด้านทรัพยากร ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ไม่ได้
มาตรฐานสากล เช่น สนามลู่ลานกรีฑายังเป็นลู่ลานดิน สระว่ายน้ ามีขนาดเล็กขนาด 25 เมตร โรง
ยิมเนเซี่ยมมีขนาดเล็กจุผู้ชมได้ 600 ที่นั่ง ฯลฯ ไม่เพียงพอในการให้บริการ และงบประมาณในการ
พัฒนาไม่มี ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่ตั้งเหมาะสมและสวยงาม แต่ยังไม่มีระบบการจราจรที่ดี ไม่มี
ความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สิน และระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลยังไม่ดีพอ ในภาพรวมศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลของประเทศ
ไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ในระบบการบริการภาคเอกชนและประชาชน  

ทัศนะด้านระบบการบริการของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่ามีความเสมอภาค มีการ
ให้บริการรวดเร็วและถูกต้อง บุคลากรแต่งกายเหมาะสม อ านวยความสะดวกดี พูดจาไพเราะ มีกริยา
มารยาทดี แต่ไม่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐานสากล มีจ านวนน้อย
ไม่เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ 

ปัญหาของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย คือ บุคลากรมีจ านวนน้อย
ค่าตอบแทนต่ า แต่รับผิดชอบงานในหน้าที่หลายด้านในเวลาเดียวกัน งบประมาณในการพัฒนามี
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จ ากัด ขาดเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญในการใช้เทคโนโลยี ขาดความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนและ
งบประมาณที่ได้รับขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองทุกระดับ 

พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร (2550) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า  

1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ พบว่า มีความตรงและความเหมาะสมมาก โดยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การ
พัฒนาศักยภาพครู 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4) การ
ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา  

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พบว่า การพัฒนาศักยภาพครู ท าให้ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธี การ
สอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการ
พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถน าผลการวจิัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริม
ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง นักเรียนมส่ีวนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดและมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น
กว่าเดิม  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน 
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์อยู่ในระดับมาก 

สุรชัย  ตั้งธีรบัณฑิตกุล  (2550) ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้บริการ
นักศึกษาต่างชาติ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่างชาติต่อสภาพ
ปัจจุบันและเพื่อศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาต่างชาติ 
เพื่อทราบปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ต่อการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการรับสมัคร ด้านหลักสูตรและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการได้รับบริการ
และด้านค่าใช้จ่ายเพื่อรับบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิดจากนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ปี ขึ้น
ไป และคณาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  
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เมื่อพิจารณารายละเอียดความพร้อมแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการทางกระบวนการรับ
สมัครมีความพร้อมในเรื่องรวดเร็วในการบริการรับสมัครมากที่สุด ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ พบว่า มีความพร้อมของผู้สอนโดยเฉพาะความรู้ความสามารถของผู้สอนมากที่สุด 
ด้านการได้รับบริการ โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะ
เรื่องความเหมาะสมของห้องเรียน ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
อาหาร ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่เป็นปัญหาและมีความเหมาะสมดี  

การศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ เพื่อวัดความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ตามทัศนคติของนักศึกษาต่างชาติมองว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความ
พร้อมด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ และความรู้ของผู้ สอนสูงสุด 
ขณะที่ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพร้อมน้อยที่สุด 

เกวลิน อังคณานนท์ (2551) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
E-book ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน คือนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีสามารถสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จ านวน 
40 เล่ม 1 คนต่อ 1 เล่ม ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนื้อหาและ
การออกแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และด้านการออกแบบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้งานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 

จีระภา สตานนท์ (2552) สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ผลลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมของ
เด็กปฐมวัย ในภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปฏิบัติในระดับมากทุก
ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการประเมินผลผู้เรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนแบบเตรียมความพร้อมของแต่ละสังกัดการศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมและรายด้าน ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดาราวดี เมธนาวิน (2552) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการสร้าง
งานวิจัยจากงานประจ าโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพใน
การท าวิจัย ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม ด้วยการให้บุคลากรทางการ
พยาบาล มีความรู้และทักษะในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท างานวิจัยจากงานประจ า ด าเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง โดยใช้ปัญหาที่พบจาการท างานเป็นค าถามในการวิจัยและปฏิบัติ
งานวิจัยจริงทุกขั้นตอนในการอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างและวิทยากร
พี่เลี้ยงตลอดการอบรม 

ผลการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยจากงานประจ า ช่วยให้บุคลากรทางการพยาบาลมี
ความสามารถในการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆของการท างานวิจัยจากงานประจ าได้ เกิดแรงจูงใจภายใน
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ของการท างานวิจัย รับรู้ความสามารถของตนเองในการท าวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยจากงาน
ประจ าที่สามารถแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้ โดยมีผลงานวิจัยที่มีการน าเสนอจ านวน 19 เรื่อง 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเห็นว่า ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลโดยใช้แนวทางที่พัฒนาขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องและให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการ
สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ค าแนะน าการท าวิจัยแก่บุคลากรทางการ
พยาบาลที่ผ่านการอบรมแล้ว เพื่อให้สามารถให้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการ
ท างาน และพัฒนางานประจ าที่ท าอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

รักชนก โสภาพิศ (2552) การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า 

1. รูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า 
EDCATOPPPP Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมให้มีความสามารถในงานบริการและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 3 คุณสมบัติ คือ 
คุณสมบัติด้านทัศนคต ิคุณสมบัติด้านลักษณะนิสัยและคุณสมบัติด้านความรู้และทักษะ เทคนิควิธีการ
เรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งมีขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในห้องเรียน 4 ขั้น คือ 1) 
สร้างประสบการณ์ (Experience: EPPP) 2) อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Discussion: DPPP) 3) 
สรุป (Conceptualization: CPPP) และ 4) ประยุกต์ใช้(Application: APPP) นอกห้องเรียน 3 ส่วน
คือ 1) ศึกษาดูงาน (Study Tour: TPPP) 2) สังเกตการณ์(Observe: OPPP) และ 3) ปฏิบัติ 
(Practice: PPPP) และรูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.93/89.07 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

2. ความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เตรียมความพร้อมด้วยรูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสูงกว่า
นักศึกษาที่ได้รับรูปแบบการเตรียมความพร้อมแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมมากที่สุด ในด้าน การฝึก
ทักษะการปฏิบัติ ฝึกการท างานกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการสื่อสาร การจัดเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมในการเตรียมความพร้อม และจัดกิจกรรมให้สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัต ิ
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สมใจ  กงเติม (2555) การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 
จ าแนกตามคณะจ าแนกวิชาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 22.14 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร้อยละ 20.30 คณะคุรุศาสตร์ร้อยละ 20.13 คณะวิทยากรจัดการร้อยละ 18.90 และ
คณะเทคโนโลยีเกษตร ร้อยละ 18.51 ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความรู้และด้านทักษะกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก ผล
การทดสอบความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคณะมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาต่างคณะกันมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านทักษะและกระบวนการ ด้านเจตคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
สรุป  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จะต้องท าการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านและการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในหน้าที่การงาน 
สร้างอาชีพ รายได้ให้นักศึกษา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้าประชาคมอาเซียนได้ 
 
 

 



 

 

บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เพื่อเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความ
พร้อม เพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร และจัดแผนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย 
จากเอกสารทางวิชาการ ต ารา บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เพื่อหาตัวแปรที่ท าการศึกษา 
และเพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรเหล่านั้นมีการกล่าวอ้างไว้อย่างไรบ้าง แล้วน ามาวิเคราะห์  
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ   
 กลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษานี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง   ถูกก าหนดจาก
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 219 คน 
และท าการแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental random sampling)  

การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การก าหนดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane โดยก าหนดความคลาดเลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 (ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, 2544 : 29) ดังต่อไปนี ้
   สูตร  n = N/ 1 + N(e)2              
    n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N= จ านวนประชากร 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในที่นี้คือ 0.05 

เมื่อแทนค่าในสูตรการหากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา แทนค่าในสูตร 
 
N  =             477   คน 

                1+ (477 x 0.052) 
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=   218.59  คน 

  n   =    219    คน 
ดังนั้น ผลจากการหาขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 477 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 
477 คน กลุ่มตัวอย่างจึงอยู่ที่จ านวนไม่น้อยกว่า 219 คน  
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือส าหรับการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
เครื่องมือแบบสอบถาม โดยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสอบถามข้อมูลจาก
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 1 ชุด โดยมีรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

1.  ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร 

2. สอบถามผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาเพื่อหาและจัดท ามาตรฐานการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

3. น าข้อมูลมาสังเคราะห์และประมวลผลเพื่อสร้างข้อค าถาม ดังนี ้
-  แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา  มี 3 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จ านวน 4 ข้อ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านต่างๆ โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ตอนที่ 3 ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4   หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส าหรับวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997, p. 190) มีรายละเอียด ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
4.  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น จากนั้นได้

ปรับปรุง แก้ไขและทดลองใช้ (Pretest) กับนักศึกษา ได้แบบสอบถามคืนมา จ านวน 20 ชุด 
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3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มประชากร และจัดเก็บด้วยตนเอง 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2558 และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
4.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1.  ค่าร้อยละ Percentage 
2. ค่าเฉลี่ย Mean 
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation 
4.   ทดสอบสมมติฐานว่า เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาและศักยภาพของนักศึกษา

สัมพันธ์กัน จะมีผลต่อความสัมพันธ์กันหรือไม่โดยการทดสอบค่า Chi-Square  ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

5.   ทดสอบสมมติฐานว่า เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาและการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมแตกต่างกัน
หรือไม่โดยการทดสอบค่า F-test ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

 
5. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาค่า
ทางสถิต ิดังนี ้
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม หลักสูตรที่ก าลังศึกษา ชั้นปี
การศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านต่างๆ ได้แก่ สื่อที่ใช้ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน มหาวิทยาลัย หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา มีการส่งเสริมศั กยภาพอย่างไร 
วิเคราะห์โดยการการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.  ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์โดยการหา  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 4.  ข้อมูลด้านการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสม ชั้นปีการศึกษา และข้อมูลด้านศักยภาพทางการศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ Chi-Square 
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 5.  ข้อมูลด้านการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสม ชั้นปีการศึกษา และข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์
โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One-way ANOVA  
 
6. สรุป 

ผู้ท าการวิจัยท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้ระเบียบวิธีการด าเนินการศึกษาในแต่ละข้อค าถาม
การวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีขั้นตอนของระเบียบการวิจัยที่ชัดเจน ทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่ค าตอบของการวิจัย 
 



 

 

บทที่ 4  
ผลการศึกษา  

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นงานวิจัยที่ต้องการตอบค าถามการวิจัยใน
เรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเป็นอย่างไร และการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดควรเป็นอย่างไร โดยวิธีการเก็บข้อมูล คือ ใช้แบบสอบถามจ านวน 219 ชุด เก็บข้อมูล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา การ
อภิปรายผลตามข้อค าถามการวิจัยและข้อเสนอแนะในการศึกษาโดยรายละเอียด แบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม หลักสูตรที่ก าลังศึกษา ชั้นปีที่ก าลังศึกษา ผลการ
วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และร้อยละ แสดงในตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 67 30.6 
หญิง 152 69.4 

รวม 219 100.0 
 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิง 

จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาเพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6  
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ร้อยละ30.6 

ร้อยละ 69.4 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของเกรดเฉลี่ยสะสมผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน ร้อยละ 
4.00-3.51 10 4.6 
3.50-3.01 24 11.0 
3.00-2.51 87 39.7 
2.50-2.01 76 34.7 
2.00-1.51 16 7.3 
1.50-1.01 6 2.7 

รวม 219 100.0 
 

 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเกรด
เฉลี่ยสะสม 3.00-2.51 จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50-2.01 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 อันดับที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50-3.01 จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.0 อันดับที่ 4 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-1.51 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 อันดับที่ 5 
เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00-3.51 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 อับดับสุดท้าย 1.50-1.01 จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.7  
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ร้อยละ4.6 

ร้อยละ11 

ร้อยละ39.7 

ร้อยละ34.7 

ร้อยละ7.3 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

4.00-3.51 

3.50-3.01 

3.00-2.51 

2.50-2.01 

2.00-1.51 

ร้อยละ70.8 

ร้อยละ29.2 

หลักสูตร 

ปกติ 

เทียบโอน 

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของหลักสูตรผู้ตอบแบบสอบถาม 

หลักสูตร จ านวน ร้อยละ 
ปกต ิ 155 70.8 
เทียบโอน 64 29.2 

รวม 219 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาหลักสูตรปกติ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาเป็นนักศึกษาหลักสูตรเทียบ
โอน จ านวน 64 คนคิดเป็นรอ้ยละ 29.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงหลักสูตรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ร้อยละ 26.5 

ร้อยละ 20.1 ร้อยละ 29.2 

ร้อยละ 24.2 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ 

ปีที่ 1 

ปีที่ 2 

ปีที่ 3 

ปีที่ 4 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของช้ันปีที่ก าลังศึกษาอยู ่
ชั้นป ี จ านวน ร้อยละ 

ปีที่ 1 58 26.5 
ปีที่ 2  44 20.1 
ปีที่ 3 64 29.2 
ปีที่ 4 53 24.2 

รวม 219 100.0 
 

 จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมานักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.5 อันดับที่ 3 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อันดับที่ 4 นักศกึษาช้ันปีที่ 2 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1  
 

ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือการเรียนการสอน ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

การติดตามข้อมูลความข่าวสารจากสื่อ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านต่าง ๆ  
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของข้อมูลและการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื่อ 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
สื่ออิเลคทรอนกิส์ 183 83.6 
สื่อบุคคล 174 79.5 
สื่อสิ่งพิมพ ์ 100 45.7 
สื่อการเรียนการสอน 98 44.7 
สื่อประชาสัมพันธ์ 87 39.7 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับทราบข้อมูลและติดตามข่าวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 
รองลงมาสื่อบุคคล (อาจารย์ ญาติพี่น้อง)จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 อันดับที่ 3 เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 อันดับที่ 4 สื่อการเรียนการสอนจ านวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.7 และสื่อประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัย รัฐบาล)จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 
ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละการส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

ศักยภาพ จ านวน ร้อยละ 
ด้านภาษาต่างประเทศ 157 71.7 
ด้านวิชาชีพเฉพาะ(เน้นปฏิบัติ)/ความคิด 127 58.0 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 127 58.0 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา  
ความเป็นผู้น า) 

105 47.9 

ด้านกิจกรรมเพื่อนักศึกษา 78 35.6 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุด จ านวน 157 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.7 รองลงมาด้านวิชาชีพเฉพาะ(เน้นปฏิบัติ/ความคิด)กับส่งเสริมด้านคุณธรรม/
จริยธรรม จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 อันดับที่ 3 เป็นการส่งเสริมด้านพฤติกรรม (ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความเป็นผู้น า) จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 และอันดับที่ 4 
ส่งเสริมด้านกิจกรรมเพื่อนักศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงการสง่เสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
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การส่งเสริมศกัยภาพในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 

ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละการส่งเสริมศักยภาพในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 
ศักยภาพ จ านวน ร้อยละ 

ด้านภาษาต่างประเทศ 158 72.1 
ด้านวิชาชีพเฉพาะ 155 70.8 
ด้านการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 136 67.1 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา 
ความเป็นผู้น า) 

122 55.7 

ด้านกิจกรรมเพื่อนักศึกษา 44 20.1 
การศึกษาดูงาน/จัดโครงการ 44 20.1 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับศักยภาพของหลักสูตรมีการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุด จ านวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.1 รองลงมาด้านวิชาชีพเฉพาะ(เน้นปฏิบัต/ิความคิด) จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 
อันดับที่ 3 เป็นการส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) จ านวน 136 คิดเป็น
ร้อยละ 67.1 อันดับที่ 4 เป็นการส่งเสริมด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความเป็น
ผู้น า) จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 และอันดับที่ 5 ส่งเสริมด้านกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและ
การศึกษาดูงาน/โครงการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 

 

ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงการส่งเสริมศักยภาพในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 
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การมีศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 

ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละการมีศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
ศักยภาพ จ านวน ร้อยละ 

ด้านวิชาชีพเฉพาะ 173 79.0 
ด้านภาษาต่างประเทศ 129 58.9 
ด้านการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 150 68.5 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การตอ่ตรงเวลา ความเป็นผู้น า) 81 37.0 
ด้านเทคโนโลย ี 111 50.7 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 80 36.5 
ด้านความรู้รอบตัว 78 35.6 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

จากตารางที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนมีด้านวิชาชีพเฉพาะมากที่สุด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.0 รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน(เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ)  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.5 อันดับที่ 3 เป็นด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 129 คิดเป็นร้อยละ 58.9 อันดับที่ 4 เป็นด้าน
เทคโนโลยี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และอันดับที่ 5 ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลา ความเป็นผู้น า) จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 อันดับที่ 6 ด้านคุณธรรม/
จริยธรรม จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 36.5 และอันดับสุดท้ายด้านความรู้รอบตัวจ านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.6  

 
ภาพที่ 11 แผนภูมิแสดงการมีศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 

 
 



51 
 

 

60.4 54.8 58 

36.5 

57.1 

38.4 42 

0 

20 

40 

60 

80 

การมีศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละการมีศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
ศักยภาพ จ านวน ร้อยละ 

ด้านวิชาชีพเฉพาะ 152 60.4 
ด้านภาษาต่างประเทศ 120 54.8 
ด้านเทคโนโลย ี(การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) 127 58.0 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความเป็นผู้น า) 80 36.5 
ด้านความรู้รอบตัว 125 57.1 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 84 38.4 
ด้านความคิดวิเคราะห ์ 92 42.0 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

จากตารางที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีด้านวิชาชีพเฉพาะมากที่สุด จ านวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) จ านวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.0 อันดับที่ 3 เป็นด้านความรู้รอบตัว จ านวน 125 คิดเป็นร้อยละ 57.1 อันดับที่ 4 
เป็นด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และอันดับที่ 5 ด้านคิด/วิเคราะห์ 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 อันดับที่ 6 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม จ านวน 84 คิดเป็นร้อยละ 
38.4 และอันดบัสุดท้ายด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความเป็นผู้น า) จ านวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แผนภูมิแสดงการมีศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านความพร้อม ค่าเฉลี่ย 
x̄   

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 การอบรมภาษาต่างประเทศ 3.49 0.863 ปานกลาง 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน(จัดนิทรรศการ) 3.65 0.784 มาก 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียน (การติดธง เสียงตาม
สาย) 

3.61 0.819 มาก 

โครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(MOU) 

3.37 0.763 ปานกลาง 

นโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาเซียน 3.52 0.820 มาก 
 

 จากตารางที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ด้านการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน (จัดนิทรรศการ) 
ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.65 รองลงมาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียน 
ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.61 อันดับที่ 3 นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับอาเซียนอยู่ ในระดับมาก ด้านค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.52 อันดับที่  4 การอบรม
ภาษาต่างประเทศ ระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.49 และสุดท้ายโครงการ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (MOU) ระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
3.37 
 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจมีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านความพร้อม ค่าเฉลี่ย 
x̄   

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดการเรียนการสอน (รายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน) 3.60 0.779 มาก 
จัดอบรมภาษาต่างประเทศ  3.58 0.816 มาก 
การอบรมบุคลิกภาพสู่สากล 3.77 0.725 มาก 
โครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (MOU) 3.53 0.761 มาก 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน 3.44 0.796 ปานกลาง 
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับอาเซียน 3.61 0.690 มาก 
 

 จากตารางที่ 11 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ด้านการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่ด้านการอบรมบุคลิกภาพสู่สากล 
ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.77 รองลงมาด้านการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ
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อาเซียน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.61 อันดับที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 
(รายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน) อยู่ในระดับมาก ด้านค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.60 อันดับที่ 4 การอบรม
ภาษาต่างประเทศ ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.58 อันดับที่ 5 โครงการความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (MOU) ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.53 และ
สุดท้ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 3.44 
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านความพร้อม ค่าเฉลี่ย 
x̄   

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ความรู/้การถ่ายทอดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.72 0.803 มาก 
การสื่อการเรียนการสอน (ภาษาต่างประเทศ) 3.74 0.774 มาก 
กระตุ้นนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมกับ
อาเซียน 

3.93 0.775 มาก 

 

 จากตารางที่ 12 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่กระตุ้นนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมกับ
อาเซียนระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.93 รองลงมาการสื่อการเรียนการสอน 
(ภาษาต่างประเทศ) ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.74 และความรู้/การถ่ายทอด
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.72 
 
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านความพร้อม ค่าเฉลี่ย 
x̄   

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านภาษาต่างประเทศ 3.48 0.798 ปานกลาง 
ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ 3.88 0.700 มาก 
ด้านบุคลิกภาพ 3.81 0.758 มาก 
ด้านการเรียนคอมพิวเตอร/์อินเตอร์เน็ต 3.63 0.727 มาก 
การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 3.49 0.786 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 13 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 219 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ด้านการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.88 รองลงมาด้าน
บุคลิกภาพ ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.81 อันดับที่ 3 ด้านการเรียน
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.63 ส่วนความพึงพอใจ
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ระดับปานกลาง การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านและด้านภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
3.49 และ 3.48 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับศักยภาพทางการศึกษา 
จ าแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และชั้นปีการศึกษา ตามล าดับ 
 4.1  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการ
ศึกษาจ าแนกตามเพศ 

คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตามเพศ โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติดังนี ้
 Ho :  เพศนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 :  เพศนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการศึกษามีความสัมพันธ์กัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ  Chi-Square  โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการ
ศึกษาจ าแนกตามเพศ 
 

ศักยภาพ N df Chi-Square Asymp.Sig 
ด้านวิชาชีพเฉพาะ 152 1 32.991 0.000 
ด้านภาษาต่างประเทศ 120 1 32.991 0.000 
ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) 127 1 32.991 0.000 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ ฯลฯ) 80 1 32.991 0.000 
ความรู้ทั่วไป/ความรอบตัว 125 1 32.991 0.000 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 84 1 32.991 0.000 
ด้านความคิด/วิเคราะห ์ 92 1 32.991 0.000 

ภาพรวม 219 1 32.991 0.000 
 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด กับ ศักยภาพทางการศึกษาจ าแนกตามเพศ  พบว่า ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) ด้านพฤติกรรม (ความ
รับผิดชอบ ฯลฯ) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/วิเคราะห์ มีค่า Sig.เท่ากับ .000 ซึ่งมี
น้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า เพศนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับ
ศักยภาพด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ ฯลฯ) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/วิเคราะห์มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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 4.2  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการ
ศึกษาจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

Ho :  เกรดเฉลี่ยสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

H1 :  เกรดเฉลี่ยสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์กัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ  Chi-Square  โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการ
ศึกษาจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
 

ศักยภาพ N df Chi-Square Asymp.Sig 
ด้านวิชาชีพเฉพาะ 152 5 173.137 0.000 
ด้านภาษาต่างประเทศ 120 5 173.137 0.000 
ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) 127 5 173.137 0.000 
ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ ฯลฯ) 80 5 173.137 0.000 
ความรู้ทั่วไป/ความรอบตัว 125 5 173.137 0.000 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 84 5 173.137 0.000 
ด้านความคิด/วิเคราะห ์ 92 5 173.137 0.000 

ภาพรวม 24 5 173.137 0.000 
  

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด กับ ศักยภาพทางการศึกษาจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) ด้านพฤติกรรม (ความ
รับผิดชอบ ฯลฯ) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/วิเคราะห์ มีค่า Sig.เท่ากับ .000 ซึ่งมี
น้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า เกรดเฉลี่ยสะสมนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด กับศักยภาพด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต) ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ ฯลฯ) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/
วิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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 4.3  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการ
ศึกษาจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 

คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติดังนี ้

Ho :  ชั้นปีการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

H1 :  ชั้นปีการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์กัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ  Chi-Square  โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับศักยภาพทางการ
ศึกษาจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 
 

ศักยภาพ N df Chi-Square Asymp.Sig 
ด้านวิชาชีพเฉพาะ 152 3 3.992 0.270 
ด้านภาษาต่างประเทศ 120 3 3.992 0.270 
ด้ า น เทค โน โลยี  ( ก า ร ใ ช้ ค อมพิ ว เ ตอ ร์ 
อินเตอร์เน็ต) 

127 3 3.992 0.270 

ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ ฯลฯ) 80 3 3.992 0.270 
ความรู้ทั่วไป/ความรอบตัว 125 3 3.992 0.270 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 84 3 3.992 0.270 
ด้านความคิด/วิเคราะห ์ 92 3 3.992 0.270 

ภาพรวม 24 3 3.992 0.270 
  

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด กับ ศักยภาพทางการศึกษาจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต) ด้านพฤติกรรม (ความ
รับผิดชอบ ฯลฯ) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/วิเคราะห์ มีค่า Sig.เท่ากับ .000 ซึ่งมี
มากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า ชั้นปีการศึกษานักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด กับศักยภาพด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต) ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ ฯลฯ) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/
วิเคราะหไ์ม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด  จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับการเตรียมความพร้อม 
จ าแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และชั้นปีการศึกษา ตามล าดับ  
 5.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับการเตรียมความ
พร้อม จ าแนกตามเพศ 

คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จ าแนกตามเพศ โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

Ho :  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน 

H1 :  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด รายด้านและภาพรวม จ าแนกตามเพศ 
 

การเตรียมความพร้อม เพศ df SS MS F Sig. 
ด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
215 
219 

1.074 
45.429 
46.502 

0.268 
0.212 

 
1.264 

 
0.285 

ด้ านความรู้ เ กี่ ยวกับวิ ชาชีพ
เฉพาะ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

4.227 
42.276 
46.502 

1.057 
0.198 

 
5.349 

 
0.000 

ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

2.803 
43.699 
46.502 

0.701 
0.204 

 
3.432 

 
0.010 

ด้านการเรียนคอมพิว เตอร์ /
อินเตอร์เน็ต 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

1.823 
44.679 
46.502 

0.456 
0.209 

 
2.183 

 
0.072 

การเรียนรู้วัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

2.637 
43.865 
46.502 

0.659 
0.205 

 
3.216 

 
0.014 

  
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด กับการเตรียมความพร้อม จ าแนกตามเพศ พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ด้าน
บุคลิกภาพ และด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน มีค่า Sig.เท่ากับ .000 , .010 และ .014 
ตามล าดับ ซึ่งมีน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า นักศึกษาสาขาวิชา



58 
 

 

การตลาดที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ด้านบุคลิกภาพ และด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านแตกต่างกัน ส่วน ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต มีค่า Sig. เท่ากับ .285 และ .072 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาค มอาเซียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ และด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน  
 5.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับการเตรียมความ
พร้อม จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ดังนี ้

Ho :  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน 

H1 :  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความ
พรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  
ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด รายด้านและภาพรวม จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
 

การเตรียมความพร้อม เกรดเฉลี่ย
สะสม 

df SS MS F Sig. 

ด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

9.175 
218.122 
227.297 

2.294 
1.019 

 
2.250 

 

 
0.065 

ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

23.520 
203.776 
227.297 

5.880 
0.952 

 
6.175 

 
0.000 

ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

26.110 
201.186 
227.297 

6.528 
0.940 

 
6.943 

 
0.000 

ด้ า นก า ร เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอ ร์ /
อินเตอร์เน็ต 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

26.074 
201.223 
227.297 

6.518 
0.940 

 
6.932 

 
0.000 

การเรียนรู้วัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
215 
219 

22.459 
204.837 
227.297 

5.615 
0.957 

 
5.866 

 
0.000 
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 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด กับการเตรียมความพร้อม จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า ด้านความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และด้านการเรียนรู้
วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน มีค่า Sig.เท่ากับ .000  ซึ่งมีน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความว่า นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการเรียน
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตและด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านแตกต่างกัน ส่วนด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีค่า Sig. เท่ากับ .065 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความว่า นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกัน  
 5.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดกับการเตรียมความ
พร้อม จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 

คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติดังนี ้

Ho :  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน 

H1 :  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความ
พรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ทดสอบ คือ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี  
ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด รายด้านและภาพรวม จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 
 

การเตรียมความพร้อม เกรดเฉลี่ยสะสม df SS MS F Sig. 
ด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
214 
218 

10.894 
265.828 
276.721 

2.723 
1.242 

 
2.192 

 
0.071 

ด้านความรู้ เกี่ ยวกับวิชาชีพ
เฉพาะ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
214 
218 

19.703 
257.019 
276.721 

4.926 
1.201 

 
4.101 

 
0.003 

ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
214 
218 

29.509 
247.213 
276.721 

7.377 
1.155 

 
6.386 

 
0.000 

ด้านการเรียนคอมพิวเตอร์ /
อินเตอร์เน็ต 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
214 
218 

17.320 
259.402 
276.721 

4.330 
1.212 

 
3.572 

 
0.008 

การเรียนรู้วัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
214 
218 

7.647 
269.075 
276.721 

1.912 
1.257 

 
1.520 

 
0.197 
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 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด กับการเตรียมความพร้อม จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
เฉพาะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และ มีค่า Sig.เท่ากับ .003, .000 
และ.008 ตามล าดับซึ่งมีน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดที่มีชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต
แตกต่างกัน ส่วนด้านภาษาต่างประเทศ และด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน มีค่า Sig. เท่ากับ 
.071 และ .197 ตามล าดับซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความว่า 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านภาษาต่างประเทศไม่แตกต่างกัน  



 

 

บทที่ 5 
 อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม 
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
1.  สรุปผลการวิจัย 

ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป 

การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
จ านวน 219 คนผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 

ด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้านเกรดเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-2.51 ส่วนด้านหลักสูตรของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
หลักสูตร 4 ปี ปกติ และชั้นปีการศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่ ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3  

ตอนที่ 2 ข้อมูลศักยภาพด้านต่าง ๆ 
การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

จ านวน 219 คน ซึ่งการวิเคราะห์ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
ส่วนใหญ่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีการศึกษาหาข้อมูลและการติดต่อข่าวสาร

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ด้านการส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มีการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุด ส่วนด้านการส่งเสริมศักยภาพในหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศมากที่สุดเช่นกัน ด้านศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน มีความรู้
ด้านวิชาชีพเฉพาะมากที่สุด และด้านนักศึกษามีศักยภาพด้านวิชาชีพเฉพาะมากกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

จ านวน 219 คน เป็นการวัดระดับความพึงพอใจการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัยสรุป ดังนี ้

ระดับความพึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัย ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน (จัดนิทรรศการ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.65 ความพึง
พอใจในระดับมาก ส่วนระดับความพึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ด้านการอบรมบุคลิกภาพสู่สากล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.77 ระดับมาก 
นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์
ผู้สอน มีกระตุ้นนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 ในระดับมาก และระดับความ
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พึงพอใจ ด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.88 ในระดับมาก เป็นต้น 
 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ าแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับศักยภาพ
ทางการศึกษา ดังนี ้ 

 เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม กับความสัมพันธ์ด้านศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ศักยภาพด้านต่าง ๆ คือ ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านพฤติกรรม ความรู้ทั่วไป/ความรรู้รอบตัว, ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด/
วิเคราะห์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วน ชั้นปีการศึกษากับศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก ชั้นปีการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของ
นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจ าแนกตาม เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษา ของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี ้

เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ด้าน
บุคลิกภาพ และการเรียนรู้วัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

ชั้นปีการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ 
ด้านบุคลิกภาพ และด้านการเรียนคอมพิวเตอร/์อินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 ค าถามวิจัยข้อที่ 1  เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพทางการศึกษา ซึ่งเพศ และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดในด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านพฤติกรรม ความรู้ทั่วไป 
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และด้านความคิด ส่วนชั้นปีการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่า เพศและเกรดเฉลี่ยมีผลกับศักยภาพด้าน
ความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
 ค าถามวิจัยข้อที่ 2 เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีการศึกษามีความสัมพันธ์
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กับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการเรียนคอมพิวเตอร/์อินเตอร์เน็ต 
 การขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศไทย รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาระยะยาว 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เบญจลักษณ์  น้ าฟ้า (2555) ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศอาเซียน + 3 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศและในโลกแห่งการท างาน นอกจากนี้การเพิ่ม
ศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี
การพัฒนาด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย รักชนก โสภาพิศ (2552) นักศึกษาเข้าใจถึงประชาคม
อาเซียนในระดับการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมกับการศึกษา แต่ยังไม่
สามารถเข้าแข่งขันกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เท่าที่ควร เช่น ภาษาต่างประเทศ อยู่ใน
ระดับปานกลาง กับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ไทย (2555) ในการเตรียมพร้อมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ท างานได้ พร้อมวัดผลระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่
การศึกษาระดับพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย เดช  ใจกล้า (2547)   แสดงว่า 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน  
 ในโลกปัจจุบันภาษาต่างประเทศถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่ออาชีพนักการตลาด โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษากลาง ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชา
การตลาด มีรายวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 5 รายวิชาและยังเสริมภาษาจีนให้กับ
นักศึกษาเพิ่มเติม แต่นักศึกษาฯ ก็ยังไม่สามารถน าภาษาอังกฤษที่เรียน มีใช้กับการเรียนและ
ชีวิตประจ าวันยังไม่ได้ผล ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดควรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม พร้อมกับมีการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่านการวัดระดับ ก็ต้องสอบภาษาอังกฤษของสาขาวิชาการตลาด
ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาการตลาดก าหนด เป็นต้น 
 นอกจากนี้สาขาวิชาการตลาดควรมีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ  เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ รวมถึงภาษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น 
 

ปัญหาที่พบในการวิจัย 
1. เนื่องจากงบประมาณวิจัยไม่เพียงพอ ท าให้กลุ่มประชากรที่ท าการส ารวจ มีเพียงกลุ่ม

เดียว ข้อมูลที่ได้ในการท างานวิจัยไม่หลากหลายเท่าที่ควร 
2. ระยะเวลาในการท างานวิจัยไม่เพียงพอ ท าให้งานวิจัยต้องรวบรัด 

 

ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
1.  หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจควรมีรายวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาที่ทันสมัยมากขึ้น 

เนื่องจากโลกปัจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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2.  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้มากกว่าเดิม นอกจาก
นักศึกษาจะได้รับความรู้มากขึ้น เช่น การจัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (เสียงตาม
สาย) ทุกสัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและใส่ใจประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

3.  บรรจุรายวิชาภาษาประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาที่สนใจและเปิดกว้างมากขึ้น 
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การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

          ความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนภายใต้ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเป็น
กลไกในการปลูกฝังค่านิยมแนวความคิด ความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐาน
ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก โดยใน
แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio-Cultural 
Community - ASCC Blueprint) ได้ก าหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญอันดับแรกใน
การเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค ด้วยการให้ความส าคญักับการศึกษาและการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการจ้างงานที่
เหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงประยุกต์ 
          กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารเพ่ือด าเนินการภายใน ปี 2555 - 
2558 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี ้
          1. การให้ความส าคญักับการศึกษา โดยรณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่านออกเขียนได้ ลดอัตราการไม่รู้
หนังสือ เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม ซึ่งขณะนี ้ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มอีัตรา
ประชากรรู้หนังสือ ร้อยละ 93.5 และมีเพียงร้อยละ 6.5 ของประชากรวัยเรียนที่ไม่รู้หนังสือ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มกีารเรียนการสอนทางไกลการศึกษานอกระบบ การเรียนจากศูนย์การเรียน
ชุมชน (Community Learning Centres - CLCs) ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน CLCs รวมทั้งมี
ความเช่ือมโยงกับศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นด้วย 
          นอกจากนี้ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจดัท าหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน (ASEAN 
Curriculum)ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.6) ช่วงช้ันที่ 2 (ม.1-ม.3)และช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-ม.6) โดยก าหนดใน 7 
สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พลศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยศึกษา ศิลปะ 
และอัตลักษณข์องแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อจัดท ารายละเอียดหลักสูตรอาเซียนในเดือนกนัยายน 2555 
          2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของ
อาเซียน การพัฒนาครูซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาครูกับประเทศในภูมภิาคอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจดัการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
          3. การส่งเสริมการจา้งงานที่เหมาะสม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมายในประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไก
และเครื่องมือในการพัฒนาก าลังคนที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความเป็นหุ้นส่วนใน
การจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและสถาบันเฉพาะทาง 
          4. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสรมิการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับชั้นต่างๆทั้งในรูปแบบ on-line และ / หรือ off-line ก าหนด
สมรรถนะผู้เรยีนในด้าน ICT ในแต่ละระดบัการศึกษาพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาให้มีความสามารถ



 

 

เฉพาะทางด้าน ICT เพื่อผลิตบุคลากรด้าน ICT ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มศักยภาพ
แรงงานในการเข้าฝึกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT ที่มีการก าหนดไว้ในระดับสากล พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
          5.การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมและทรัพยส์ินทางปัญญา 
          ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 0-2628-5637-9 และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โทร. 0-
2628-5646-8 
          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th 
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ตอนที่ 14   การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

สามตอนที่แล้วได้น าสมาชิกเขตร้อนได้รับทราบถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนกันแล้ว ตอนที่ 
14 นี้จึงน าท่านกลับเข้ามาสูเ่รื่องที่ใกล้ตัว ก็คือ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยในระดับชาติกัน 

 

นายชนิวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยบรรยายพิเศษเรื่อง "การ
เตรียมพร้อมดา้นการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘" ไว้ว่า ประเทศไทยเป็น
ผู้น าในการก่อต้ังสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้
ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร 
และเศรษฐกิจ 
 
         ภายใต้การก่อต้ังนี้จะต้องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของ
อาเซียน   ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่ใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืนๆ มีความเข้มแข็ง   
เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

 
การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

 
๑. การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความ
พร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน การศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน ๓ ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา 
 
๒. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการรว่มมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของประเทศในประชาคม 
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ส่วนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3N ได้แก่ NedNet (National Education 
Network)โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS (National Education Information System) ศูนย์กลาง
รวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  NLC (National Learning Center) ศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมือง
อาเซียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความเอื้ออาทร โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ 
นักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะการท างานร่วมกันในประชาคมอาเซียน  
 
นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติด้านการศึกษาของไทย เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ที่จะถึงนี ้        โดยก าหนดกรอบอาเซียนแนวทาง
การศึกษาไทยดังนี้ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)    ด าเนินงานภายใต้กรอบรัฐมนตรีศกึษาอาเซียน กรอบ
ประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน และการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
 
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโครงการ Education Hub School และอยู่
ระหว่างด าเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner  School และ Buffer School) ส าหรับกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการไปแล้วในปี 2554 คือการพัฒนาหลักสูตรและสื่อเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชน
เพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย 
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการอุดมศึกษา และการจัดท ายุทธศาสตร์ด้าน
การอุดมศึกษาอาเซียน 
 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรนานาชาติ 
จัดการเรียนการสอนบริการสังคมร่วมกับนักศึกษาสิงคโปร์ โครงการแลกเปลี่ยนกับ Institute Of Technical 
Education Collage East, Singapore  โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคลาว แลกเปลี่ยนนักศึกษาทวิภาค ี
ระดับ ปวส.กับบรูไนฯ  โรงเรียนพระราชทานฯ วิทยาลัยก าปงเฌอเตียลกัมพูชา ร่วมมือกับ SEAMEO 
SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย จัดการศกึษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
5. ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดโครงการสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย บรรยายทาง
วิชาการเรื่องความตะหนักเรื่องการก้าวสู่อาเซียน บรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและคนด้อยโอกาส
ให้กับผู้แทนมาเลเซีย โครงการพัฒนานโยบายการศึกษาสู่อาเซียน : กรณศีึกษาไทย-ลาว-เวียดนาม โครงการ
ความร่วมมือไทย-ลาว โครงการความร่วมมือไทย-เวียดนาม 
 



 

 

6. ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) จัดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนให้ประเทศเพื่อนบ้าน อบรมเทคนิคการจัดนิทรรศการ การน าเสนอข้อมูล ส่งเสรมิความรู้เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพชุมชนในศูนย์วิทยาศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน 
7. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอาเซียนแก่
บุคลากร ใน สช.และโรงเรียนเอกชน สนับสนุนโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬาประถมศึกษาอาเซียนครั้งที่ 3 ที่
ประเทศอินโดนีเซีย โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาปี 2552 กับสิงคโปร์ ร่วมสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการการศึกษาไทยที่ประเทศเวียดนาม 
 
8. ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา   คุรุสภาได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน โดยร่วมกับองค์กร
ครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 5ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ สิงคโปร์ และไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 
2521 ปัจจุบันมีภาคีสมาชิก 23 องค์กรจาก 9 ประเทศ 
 
9. เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-ASEAN University Network)   ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายในอาเซียน มีการพัฒนาหลักสูตร และ การประเมินหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ  เช่น เคมี 
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 
 
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา เพื่อ
ก าหนดเป็นนโยบายดังนี้ 
1. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน     เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ภายในปี 2558 
 
2. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศกึษา และประชาชน  ใหม้ีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและ
ความช านาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางาน
ท าของประชาชน 
 
3.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์  ในอาเซียน 
รวมทั้งให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งใน
ขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ใน
สาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน 



 

 

 
5.  การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   รมต.ศธ. ได้มอบหมายให้
องค์กรหลักเตรียมจัดท าแผนการด าเนินงานและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการรองรับในเรื่องดังกล่าว โดยให้พิจารณาถึงระบบการศึกษาในอาเซียน  และนโยบายของประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงในอาเซียนต่อไป 
ที่มา  http://www.chinnaworn.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539155790&Ntype=1 
  http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/88655 

 

 

http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/88655
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       แบบสอบถาม 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสัมภาษณ์ คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 2 พื้นที่  ทั้งนี้ข้อมูลของท่านมีความส าคัญมากและเป็นประโยชน์กับงานวิจัยอย่างยิ่ง  ขอความ
กรุณาท่านตอบแบบสัมภาษณ์ และสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลท่านเป็นความลับ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 
1. เพศ 

                1.ชาย       2.หญิง 
       2.  เกรดเฉลี่ยสะสม 
   1. 4.00-3.51    2. 3.50 -3.01 
   3. 3.00-2.51       4. 2.50-2.01 
   5. 2.00-1.51    6. 1.50-1.01 

3. นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดหลักสูตร 
 1. หลักสูตรปกติ    2. หลักสูตร เทียบโอน 

4. นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดชั้นปีที ่
  1. ปี 1    2. ปี 2   3. ปี 3   4. ปี 4 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านต่าง ๆ  
5. ท่านทราบข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต,โทรทัศน์  )      
  2. สื่อบุคคล (อาจารย์ , ญาติพี่น้อง)     
  3. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว) 
  4. สื่อการเรียนการสอน 
  5. สื่อประชาสัมพันธ์ (รัฐบาล, มหาวิทยาลัย) 

6. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยฯของท่านมีการส่งเสริมศักยภาพในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1. ส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ   
   2. ส่งเสริมด้านวิชาชีพเฉพาะ(เน้นปฏิบัติ)/ความคิด  
   3. ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม   
   4. ส่งเสริมด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความเป็นผู้น า) 
   5. ส่งเสริมด้านกิจกรรมเพื่อนักศึกษา  
   6. ส่งเสริมด้านอื่น ระบุ................................................................................... 
 
 



 

 

 7.  ท่านคิดว่าหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจมีการส่งเสริมศักยภาพในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   1. ส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ   
   2. ส่งเสริมด้านวิชาชีพเฉพาะ  
   3. ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ)   
   4. ส่งเสริมด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความเป็นผู้น า) 
   5. ส่งเสริมด้านกิจกรรมเพื่อนักศึกษา 
   6. ส่งเสริมการศึกษาดูงาน/จัดโครงการ  

 8.  ท่านคิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   1. ด้านวิชาชีพเฉพาะ   
   2. ด้านภาษาต่างประเทศ  
   3. สื่อการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ)   
   4. ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความเป็นผู้น า) 
   5. ด้านเทคโนโลยี 
   6. ด้านคุณธรรม/จริยธรรม   
   7. ด้านความรู้รอบตัว 

 9.  ท่านคิดว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีศักยภาพในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   1. ด้านวิชาชีพเฉพาะ   
   2. ด้านภาษาต่างประเทศ  
   3. ด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต)   
   4. ด้านพฤติกรรม (ความรับผิดชอบ การต่อตรงเวลา ความเป็นผู้น า) 
   5  ความรู้ทั่วไป/ความรู้รอบตัว 
   6. ด้านคุณธรรม/จริยธรรม  
   7. ด้านความคิด/วิเคราะห์    

ตอนที่ 3 ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปานกลาง 
 
3 

น้อย 
 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. มหาวิทยาลัยฯมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-  การอบรมภาษาต่างประเทศ      
- การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน(จัดนิทรรศการ)      
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียน (การตดิธง เสียงตามสาย)      
- โครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (MOU)      
- นโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาเซียน      

2. คณะบริหารธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- การจัดการเรียนการสอน (รายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน)      
- จัดอบรมภาษาต่างประเทศ       
- การอบรมบุคลิกภาพสู่สากล      
- โครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (MOU)      
- โครงการเลือกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน      
- การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับอาเซียน      

3. อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการตลาดมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้/การถ่ายทอดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน      



 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปานกลาง 
 
3 

น้อย 
 
2 

น้อยที่สุด 
1 

- การสื่อการเรียนการสอน (ภาษาต่างประเทศ)      
- กระตุ้นนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมกับอาเซียน      

4.  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมกีารเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ด้านภาษาต่างประเทศ      
- ด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ      
- ด้านบุคลิกภาพ      
- ด้านการเรียนคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต      
- การเรียนรู้วัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน      

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ  
คณะผู้จัดท า 
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