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Abstract 
 

Code  of  project  :  Uni 004 /2 /2013 
Project’s name :  Attitudes and Awareness in ASEAN Community of Liberal Arts 

students in Rajamangala University of  Technology Rattanakosin  
Researchers’ names :  Mrs Sasiwimon Mo-on ,    Mrs Nopparat Kongurai,  
    Miss Yupawan Duanginta and  Miss Ratree  Jaratmathusorn 
   
 The purposes of this research were to study and find the attitudes and 
awareness in ASEAN community of Liberal Arts students in Rajamangala University 
of Technology Rattanakosin. The subjects were 222 undergraduate students 
majoring Chinese, Japanese , and English for International Communication.      
The stratified  random sampling method was used with the number of the 
subjects.  

The research  instruments were  questionnaires  which had a reliability of 
0.97. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Independent-Sample T Test, One Way ANOVA, and multiple 
comparison test with LSD.  

The research findings were as follows: 
1. Students’ attitudes to ASEAN community  were  at  a high level,  

regarding ASEAN Political-Security Community-APSC, ASEAN Economic 

Community-AEC and ASEAN Socio-Cultural Community.   At significance level of 

0.05, there is no difference in the attitudes to ASEAN community of students 

classified by gender and year of study.  However, students from different majors 

had significantly  different  attitudes to  ASEAN community at the 0.05 level.   
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2. Students’ awareness in ASEAN community was at a high level.            

At significance level of 0.05, there is no difference in the awareness in  ASEAN 

community of students classified by gender and year of study. However, students 

from different majors had significantly  different  awareness in ASEAN community 

at the 0.05 level. 

 
 
 

Keywords  :  Attitudes , Awareness and ASEAN Community 

E-mail Address   :   Sasiwimon.Moon@rmutr.ac.th 
Period of project  :   October  2012  –  August  2013 

สารบัญ 
 

 หน?า 
กิตติกรรมประกาศ  ……………………………………………………………………….....………. ก 
บทคัดย�อภาษาไทย ……………………………………………………………………….....…….…    ข 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………….......…  ค 
สารบัญ  ……………………………………………………………………….....………………..….… ง 
สารบัญภาพ  ……………………………………………………………………….....…………….. ฉ  
สารบัญตาราง  ……………………………………………………………………….....…………….. ช  
  
บทท่ี 1  บทนํา ……………………………………………………………………………......…..….  1 
  1. ความเป1นมาและความสําคัญของป6ญหา…………………………..………..  1  
  2. วัตถุประสงค%ของการวิจัย………………………………………………………...  3  
  3. ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………..  3  
  4. นิยามศัพท%เฉพาะ…………………………………………………………………….  3  
  5. ประโยชน%ท่ีคาดว*าจะได�รับจากการวิจัย……………………………………...  4  
บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข?อง …………………………………………..…….…  5   
  1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ………………………………………………….  5 
  2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความตระหนักรู�………………………………………  10 
  3. ข�อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน……………………………………………...  13 
  4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง………………………………………………………………….  17 



จ 
 

 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย ……………………………………………………………………….  20  
  1. ประชากรและกลุ*มตัวอย*าง……………………………………………………….  20 
  2. เครื่องมือและการสร�างเครื่องมือในการวิจัย………………………………..  20  
  3. การเก็บรวบรวมข�อมูล……………………………………………………………..  21  
  4. การวิเคราะห%ข�อมูล……………………………………………………………….…  21  



ฉ 
 

 

สารบัญ(ต�อ) 
 
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหOข?อมูล …………………………………………………………..…….  22  
  1. ข�อมูลเก่ียวกับป6จจัยส*วนบุคคลของนักศึกษา……………………………...  23 
  2. ทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา…………………………...  24 
  3. ความตระหนักรู�ท่ีมีต*อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา……………..… 37 
  4. การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา…   43 
  5. การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน 
   ของนักศึกษา………………………………………………………………………….  45 
บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายและข?อเสนอแนะ…………………………………..  48  
  1. สรุปผลการวิจัย…………………………………………………………………….…  48  
  2. อภิปรายผล……………………………………………………………………………  51  
  3. ข�อเสนอแนะท่ีได�จากผลการวิจัย……………………………………………...  53 
  4. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต*อไป............................................…….   53 
 
 บรรณานุกรม …………………………………………………………………………………………...  54  
 ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………………..     56 
 ประวัติผู�วิจัย……………………………………………………………………………………………...  62 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

 

 
 

 
 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี     หน?า 
1.   กระบวนการพ้ืนฐานการก*อตัวของทัศนคติ………………………………………………….  6 
2. ความสัมพันธ%ระหว*างองค%ประกอบของทัศนคติ…………………………………………...  8  
3. ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก………………………………………………..    11  
4. สัญลักษณ%ของอาเซียน………………………………….……………………………………………  14  
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย…………………………………………………………………….………  19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี     หน?า 
1.   จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม………………………………………………….  23 
2. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร%…………………………………………………………………....  24  
3. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาสาขาภาษาจีน……………………………………………………………………….    27  
4. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ@น……………………………………………………………….......  30  
5. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล……………………………………  34  
6. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน   
 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร%…………………………………………………………………..……..  37  
7. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาสาขาภาษาจีน………………………………………………………..………….….  39  
8. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ@น……………………………………………………………..……..  40 
9. ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล…………………………………….  41 
10. การเปรียบเทียบค*าเฉลี่ยของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา   



ฌ 
 

 

 จําแนกตามเพศ…………………………………………………………………..……………………  43 
11. ค*าสถิติเปรียบเทียบความแตกต*างของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน 
 ของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา……………………………………………………………...  43 
12. ค*าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต*างของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน 
 ของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา……………………………………………………………...  44  
13. ค*าสถิติเปรียบเทียบความแตกต*างของทัศนคติท่ีมีต*อประชาคมอาเซียน  
 ของนักศึกษาจําแนกตามชั้นป;………………………………………………………………….…  44 
14. การเปรียบเทียบค*าเฉลี่ยของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษาจําแนกตามเพศ………………………………………………………………….….  45 
15. ค*าสถิติเปรียบเทียบความแตกต*างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน   
 ของนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา…………………………………………………………..…  46 
16. ค*าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต*างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน 
 ของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา……………………………………………….……………..  47 
17. ค*าสถิติเปรียบเทียบความแตกต*างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน  
 ของนักศึกษาจําแนกตามชั้นป;……………………………………………………………..……..  47 
 



บทที่ 1 

     บทนํา 
 

1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 “One Vision, One Identity, One Community” หนึ่งวิสัยทัศน� หนึ่งเอกลักษณ�        
หนึ่งประชาคม ข.อความดังกล0าวนี้ดูจะได.รับการกล0าวถึงกันอย0างกว.างขวางมากข้ึน หลายคนทราบดี
ว0านี่คือคําขวัญของอาเซียนท่ีบ0งบอกได.อย0างชัดเจนถึงความมุ0งม่ันสูงสุดสู0ความเป=น  หนึ่งเดียว ท่ีมา
และการเกิดข้ึนแห0งแนวคิดนี้เริ่มเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 อันเป=นปFท่ีประเทศเล็ก ๆ กลุ0มหนึ่ง
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต.รวมกันภายใต.ชื่อ อาเซียนหรือสมาคมแห0งประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต. (ASEAN - The Association of Southeast Asian Nations) ด.วยมุ0งท่ีจะต0อสู.กับความผัน
ผวนของโลกท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเทศไทยถือเป=นหนึ่งในห.าประเทศท่ีร0วมกันก0อต้ัง
อาเซียนและได.เป=นสถานท่ีสําคัญในการประชุมครั้งแรกเพ่ือการก0อต้ังนี้   ดังเอกสารสําคัญฉบับแรก
ของกลุ0มอาเซียนท่ีประกาศอุดมการณ�ร0วมกันมีชื่อว0า “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) 
อันนับเป=นความภาคภูมิใจของเราคนไทย ปdจจุบันอาเซียนประกอบด.วยสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ 
ได.แก0 ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟfลิปปfนส� สิงคโปร� บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม0าและ
กัมพูชา และในปF พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 ท่ีกําลังจะมาถึงอีกไม0นานนี้ อาเซียนจะพัฒนาเป=น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพ่ือยกระดับความเป=นองค�กรท่ีดูแลประสานประโยชน�   
ในประเทศสมาชิกภายใต.กฎบัตรหรือข.อบังคับเดียวกัน (กฎบัตรอาเซียน) และประชาคมอาเซียน      
3 เสาหลักสําคัญอันประกอบด.วย  1) ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community หรือ APSC) ท่ีเน.นการรวมตัวของอาเซียนเพ่ือสร.างความม่ันใจเสถียรภาพ 
และสันติภาพในภูมิภาค เพ่ือให.ประชาชนในอาเซียนอยู0ร0วมกันอย0างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคาม
ด.านการทหารและภัยคุกคามในรูปแบบใหม0 เช0น ปdญหายาเสพติด และปdญหาอาชญากรรมข.ามชาติ              
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC) เนื่องจากบริบททาง
เศรษฐกิจ การค.าและการลงทุนระหว0างประเทศท่ีมีการแข0งขันสูง อันส0งผลให.ประเทศต0างๆ         
ต.องปรับตัวเองเพ่ือให.ได.รับประโยชน�จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ0มการค.ากันของ
ประเทศต0างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค.าเสรีอเมริกาเหนือ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  Community หรือ ASCC) มีเปlาหมายให.อาเซียนเป=นประชาคม
ท่ีมีประชาชนเป=นศูนย�กลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ0งปdน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป=นอยู0ท่ีดี
และมีการพัฒนาในทุกด.านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส0งเสริมการใช.ทรัพยากรธรรมชาติ
อย0างยั่งยืน รวมท้ังส0งเสริมอัตลักษณ�ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติซ่ึงประกอบด.วยความร0วมมือใน    
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6 ด.าน ได.แก0 การพัฒนามนุษย� (Human Development) การคุ.มครองและสวัสดิการสังคม 
(Social  Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and 
Rights) ความยั่งยืนด.านสิ่งแวดล.อม (Environmental Sustainability) การสร.างอัตลักษณ�อาเซียน 
(Building and ASEAN Identity) การลดช0องว0างทางการพัฒนา (Narrowing the Development 
Gap) อย0างไรก็ตามการหลอมรวมเป=นหนึ่งเดียวในนามของอาเซียนจะเกิดความแข็งแกร0งและ
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ทุกประเทศได.รับประโยชน�สูงสุดดังหลักการท่ีต้ังไว.หรือไม0นั้นย0อมข้ึนอยู0กับความร0วมมือของคนใน   
แต0ละประเทศเป=นสําคัญ 
 ประเทศไทยดูจะเป=นประเทศท่ีมีภูมิหลังในประวัติแห0งท่ีมาของอาเซียนท่ีงดงามและ    
น0าภาคภูมิใจแต0นั่นมิได.หมายความถึงความสําเร็จสูงสุดหากแต0ความสําเร็จสูงสุดย0อมอยู0ท่ีการทําให.
ประชาชนมีสํานึกถึงความเป=นเจ.าของประชาคมอาเซียนอย0างแท.จริง มีความรู. ความเข.าใจในประเทศ
ตนเองและประเทศเพ่ือนบ.านและตระหนักในความเป=นพลเมืองอาเซียนอันนับเป=นประเด็นพ้ืนฐาน
สําคัญมากในการเสริมสร.างประชาคม หากประชาชนขาดความสนใจหรือไม0ให.ความสําคัญท่ีจะเรียนรู.
และติดตามเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ.านก็เปรียบได.กับการสนิทสนมหรือให.ความสําคัญกับคนท่ีอยู0
ห0างไกลมากกว0าคนท่ีอยู0ใกล.ท้ัง ๆ ท่ีคนเหล0านั้นอยู0ในครอบครัวเดียวกับเรา การรู.เขา รู.เราจะนําไป    
สู0การเคารพซ่ึงกันและกัน การนับถือกัน การแสวงหาช0องทางท่ีจะแก.ไขปdญหาร0วมกัน ไม0ว0าจะเป=น
ปdญหาของฝxายใด ท้ังนี้ด.วยตระหนักว0าอาเซียนจะไม0ประสบความสําเร็จหากไม0ได.รับการสนับสนุน
จากประชาชน ทางรัฐบาลจึงมุ0งประเด็นหลักไปท่ีการสร.างความตระหนักรู.ของประชาชนเป=นสําคัญ  
ซ่ึงมีการดําเนินการท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเช0น โครงการสร.างความตระหนักรู.          
ในกรุงเทพฯ และต0างจังหวัด การจัดทํา Workshop เตรียมความพร.อมของหน0วยงานภาครัฐ        
การผนวกเรื่องการเตรียมความพร.อมเป=นประชาอาเซียนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ
ฉบับต0อไป การส0งเสริมให.มีหน0วยงานอาเซียนในทุกหน0วยราชการ และการส0งเสริมทุกหน0วยราชการ
ให.มีแผนยุทธศาสตร�ของตนในเรื่องการเป=นส0วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในปF 2558  
 คณะศิลปศาสตร�หนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�ท่ีได.
ดําเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร�บัณฑิตอันประกอบด.วย 3 สาขา ได.แก0 สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุxน สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลโดยมุ0งผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความเป=นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญต0างประเทศ ท้ังนี้เป=นท่ีทราบกันดีว0าการก.าวสู0ประชาคมอาเซียน
นั้นภาษาถือเป=นเครื่องมือสําคัญท่ีหลายประเทศต0างมุ0งพัฒนาไม0ว0าจะเป=นภาษาอังกฤษซ่ึงถือเป=น
ภาษาราชการของอาเซียน ภาษาอาเซียนและภาษาของ ASEAN+3 (จีน ญ่ีปุxน เกาหลี) แต0การท่ีจะมุ0ง
พัฒนาเฉพาะศักยภาพทางวิชาการเพ่ือเตรียมนักศึกษาสู0ประชาคมอาเซียนนั้นไม0อาจประสบ
ความสําเร็จได.หากนักศึกษาไม0ได.ตระหนักหรือเห็นถึงความสําคัญในความเป=นประชาคมอาเซียนท่ีจะ
เกิดข้ึน ดังนั้นผู.วิจัยซ่ึงเป=นส0วนหนึ่งของคณะจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและความ
ตระหนักรู.ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร�” ซ่ึงข.อมูลท่ีได.จะทําให.รู.ถึงทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต0อประชาคมอาเซียนและความ
ตระหนักในความเป=นประชาคมอาเซียน อีกท้ังใช.ประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการเสริมสร.าง
ความรู. ความเข.าใจและความตระหนักรู.ในการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือเตรียมพร.อมให.นักศึกษา
สามารถปรับตัวให.สอดคล.องกับสถานการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและพัฒนาศักยภาพของตนเองให.
เป=นผู.นําในภูมิภาคอาเซียนและในโลกได.อย0างสมภาคภูมิ 
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2. วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติและความตระหนักรู. ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา        
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างปdจจัยส0วนบุคคล ได.แก0 เพศ สาขาวิชา และชั้นปFท่ีมี     
ต0อทัศนคติและความตระหนักรู.ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสร� มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด.านประชากรและกลุ0มตัวอย0าง 

 1.1 ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้   คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร�  ชั้นปF ท่ี  1-4 
ประกอบด.วย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาญ่ีปุxนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� จํานวน  591 คน 

 1.2  กลุ0มตัวอย0างในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร� ชั้นปFท่ี 1-4 
ประกอบด.วย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาญ่ีปุxนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� จํานวน  240  คน 
  2. ขอบเขตด.านเนื้อหา 
   ทัศนคติและความตระหนักรู.เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� โดยวิเคราะห�ตามสภาพความเป=นจริง  
  3. ขอบเขตด.านตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต.น  ได.แก0   ปdจจัยส0วนบุคคล คือ เพศ สาขาวิชา ชั้นปF  
ตัวแปรตาม  ได.แก0  ทัศนคติและความตระหนักรู.เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 
4. นิยามศัพท!เฉพาะ 
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 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู0ในชั้นปF ท่ี 1 – 4 สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุxน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลของคณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ปFการศึกษา 2556 
 ทัศนคติ หมายถึง ความรู.สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต0อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงจะสามารถ
ชี้ให.เห็นถึงแนวโน.มของการแสดงออกในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งของบุคคลท่ีมีต0อสิ่งนั้น 
 ความตระหนักรู.  หมายถึง การแสดงออกของความรู.สึกรับรู. มองเห็นประโยชน�และ
ความสําคัญต0อสิ่งนั้น 
 ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห0งเอเชียตะวันออกเฉียงใต.ซ่ึงเป=น
องค�การทางภูมิศาสตร�การเมืองและองค�การความร0วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต.ประกอบด.วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได.แก0 ไทย มาเลเซีย ฟfลิปปfนส� อินโดนีเซีย สิงคโปร� 
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนามและพม0าโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือร0วมมือกันในการเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ0มประเทศสมาชิก และการ
ธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
5. ผลท่ีคาดว.าจะได0รับ 

 1. ทําให.ทราบถึงทัศนคติและความตระหนักรู.ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา       
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

 2. ทําให.ทราบถึงปdจจัยท่ีมีส0วนเก่ียวข.องกับทัศนคติและความตระหนักรู.ในประชาคม
อาเซียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

 3. เป=นแนวทางในการวางแผนเพ่ือส0งเสริมการสร.างทัศนคติและความตระหนักรู.ใน
ประชาคมอาเซียนให.แก0นักศึกษาคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�ได.
อย0างเหมาะสม 
 

6. ประโยชน!ท่ีคาดว.าจะได0รับ 
 1. สะท.อนให.เห็นถึงทัศนคติและความตระหนักรู.ของนักศึกษาในการก.าวสู0ประชาคม
อาเซียน เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร.าง
ทัศคติท่ีดี และกระตุ.นให.นักศึกษาเกิดความตระหนักรู.ในประชาคมอาเซียน 
 2. ผลท่ีได.จากการวิจัย สามารถนํามาเป=นข.อมูลสําหรับ ผู.บริหาร อาจารย� และบุคคลท่ี
เก่ียวข.องใช.ประกอบการวางแผนเพ่ือส0งเสริมการสร.างทัศนคติและความตระหนักรู.ในประชาคม
อาเซียนให.แก0นักศึกษา 
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7. แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช0ประโยชน! 
 นําผลการวิจัยเสนอต0อผู.บริหารเพ่ือนําข.อมูลท่ีได.ใช.ประกอบการวางแผนและหาแนวทาง
ในการร0วมกันเสริมสร.างทัศนคติและความตระหนักรู.เก่ียวกับประชาคมอาเซียนให.กับนักศึกษาให.มี
เกิดผลอย0างเป=นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน รวมท้ังนําผลการวิจัยมาใช.เป=นแรงจูงใจหรือกระตุ.นให.นักศึกษา
ต่ืนตัวให.พร.อมกับการก.าวสู0ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความรู. ความสามารถของตนเองอย0าง
จริงจัง 



บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
  ในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและความตระหนักรู� ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา            

คณะศิลปศาสตร%  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% คณะผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยแบ-งการนําเสนอดังนี้   
 1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความตระหนักรู� 
3. ข�อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให�ความหมายว-า ทัศนคติ หมายถึง ความรู�สึกท่ีเห็น
ด�วยหรือไม-เห็นด�วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป;นคําสมาส ระหว-าง ทัศนะ         
ซ่ึงแปลว-า ความเห็น กับคติ ซ่ึงแปลว-า แบบอย-างหรือลักษณะ เม่ือมารวมกันจึงแปลว-า ลักษณะของ
ความเห็น 

หทัยรัตน%  บัวมณี. (2550: น.18) ให�ความหมายว-า ทัศนคติ เป;นความคิด ความเข�าใจ 
ความรู�สึก ความเชื่อหรือความเห็น ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ%ซ่ึงจะเป;นแรงกําหนดทิศทางพฤติกรรม
ของบุคคลต-อสิ่งของหรือสถานการณ%ท่ีเก่ียวข�อง 

กิติยา  คีรีวงก% (2552: น.7) ได�ให�ความหมายของคําว-า ทัศนคติ หมายถึง ความรู�สึก    
นึกคิดภายในจิตใจของผู�บริโภคท่ีมีต-อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงมีท้ังความรู�สึกชอบ พอใจ เรียกว-าทัศนคติท่ีดี 
(Positive Attitude) และความรู�สึกไม-ชอบ ไม-พอใจ เรียกว-า ทัศนคติด�านลบ (Negative Attitude) 
ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณ%หรือการเรียนรู� และสภาพแวดล�อมต-าง ๆ แล�วแสดงออกมาเป;น
พฤติกรรม โดยทัศนคตินั้นเป;นสิ่งท่ีกําหนดแนวโน�มของการแสดงออก ทัศคติของบุคคลหลายอย-าง
เกิดข้ึนมาจากสถาบัน เช-น โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน-วยงานต-าง ๆ เป;นต�น สถาบันเหล-านี้จะเป;น
แหล-งท่ีมาและยังช-วยสนับสนุนให�เกิดทัศนคติบางอย-างได�  

นันทวิภา  ชาดา (2550: น.17) กล-าวว-า ทัศคติ หมายถึง ความรู�สึก ความเชื่อ และ
แนวโน�มของพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต-อบุคคลหรือสิ่งของซ่ึงความคิดและทัศคติคติจะมีความคงทนอยู-
พอสมควร 
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อิทธิ  เทศภักดี (2552: น.7) กล-าวถึงความหมายของคําว-า ทัศนคติ ว-า หมายถึง 
ความรู�สึกนึกคิดท่ีอยู-ภายในของบุคคลซ่ึงสะท�อนถึงความโน�มเอียงของการปฏิบัติและอารมณ%ว-าพอใจ
หรือไม-พอใจ เห็นด�วยหรือไม-เห็นด�วยต-อสิ่งต-าง ๆ อันเป;นผลมาจากการเรียนรู�ประสบการณ%ในอดีต
หรือสิ่งแวดล�อม 
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เอกนรินทร%  กลิ่นหอม (2553: น.16) กล-าวว-า ทัศนคติ หมายถึง ความรู�คิดเชิงประมาณ
ค-า ความรู�สึกและความพร�อมกระทําของบุคคลเพ่ือให�สอดคล�องกับความรู�สึกของตนต-อสิ่งนั้น 

จากความหมายของทัศนคติข�างต�นจึงกล-าวได�ว-า ทัศนคติ หมายถึง  ความรู�สึกหรือความ
คิดเห็นของบุคคลท่ีมีต-อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงจะสามารถชี้ให�เห็นถึงแนวโน�มของการแสดงออกในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งของบุคคลท่ีมีต-อสิ่งนั้น  

  Statt, 1977 (อ�างถึงใน อิทธิ  เทศภักดี 2552: น.19) กล-าวถึง การเกิดของทัศนคติว-า
ทัศนคติก-อเกิดมาจากหลายแห-งด�วยกัน ได�แก- ครอบครัว (Family) ซ่ึงเป;นสถาบันแรกในชีวิตของ
บุคคลท่ีทําหน�าท่ีปลูกฝ]งความเชื่อ ความรู�สึกและพฤติกรรมต-าง ๆ ลําดับต-อมา คือ กลุ-มเพ่ือน 
(Peers) เป;นแหล-งท่ีมาของทัศนคติท่ีเห็นได�ชัดท่ีมีอิทธิพลต-อการยอมรับนวัตกรรมใหม- ๆ และ
แหล-งท่ีมาของทัศนคติท่ีสําคัญเช-นกัน คือ ประสบการณ%โดยตรง (Direct Experience) ของบุคคลท่ีมี
ต-อสิ่งนั้น บุคคลท่ีมีทัศนคติในเรื่องเดียวกันอาจมีความคิดเห็นแตกต-างกันได�ด�วยสาเหตุหลายประการ 
เช-น สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับอายุ เชาวน%ป]ญญา เป;นต�น 

 John R.F. Jenkins (อ�างถึงใน กิติยา  คีรีวงก% 2552: น.8) ได�กล-าวถึงองค%ประกอบของ
ทัศนคติท่ีสําคัญ 3 ด�าน คือ 

1) องค%ประกอบด�านความรู� ความเข�าใจ (cognitive component) หมายถึง การรับรู�
ของบุคคลเก่ียวกับวัตถุหรือเหตุการณ%ต-าง ๆ รวมท้ังความเชื่อของบุคคลท่ีมีต-อสิ่งเหล-านั้นด�วย 
 2) องค%ประกอบด�านความรู�สึก (affective component) เป;นความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต-อ
สิ่งเร�าท่ีเขารับรู� อาจจะเป;นไปในทางท่ีดีหรือไม-ดี ถ�าบุคคลมีความรู�สึกท่ีไม-ดีต-อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลก็
อาจไม-ชอบต-อส-งนั้น ถ�าบุคคลมีความรู�สึกท่ีดีต-อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจเกิดความรู�สึกชอบต-อสิ่งนั้น 

3) องค%ประกอบด�านแนวโน�มท่ีจะกระทํา (behavioral component) หมายถึง ความ
โน�มเอียงของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมให�สอดคล�องกับความรู�สึกของตน คือ การยอมรับหรือ        
ไม-ยอมรับ ปฏิบัติหรือไม-ปฏิบัติ องค%ประกอบท้ัง 3 ด�านจะมีความสอดคล�องกัน ถ�าองค%ประกอบด�าน
ในด�านหนึ่งเปลี่ยนไปทัศนคติของบุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนไปด�วย  

 กมลพร  สิทธิ (2554: น.31) ได�ศึกษาแนวทางของ นิวซัม และคาร%ริล (Newsom & 
Carrell, 1995 : p. 78) โดยสร�างเป;นกรอบการศึกษาแสดงให�เห็นถึงกระบวนการพ้ืนฐานการก-อตัว
ของทัศนคติ (The Basic Process of Attitude Formation) และป]จจัยท่ีก-อให�เกิดทัศนคติไว�ดังนี้  
 
 
 
 
 การ

สื่อสาร 
สิ่งแวดล�อม
ทางสังคม 

กระบวนการสร�าง
บุคลิกภาพและ 

สิ่งท่ีมีมาก-อนแล�ว 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

เบื้องหลังทาง
ประวัติศาสตร% 

สถานการณ% 
ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการพ้ืนฐานการก-อตัวของทัศนคติ 
 จากภาพข�างต�นอธิบายการเกิดทัศนคติซึ่งประกอบด�วยองค%ประกอบหลัก ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานของแต-ละบุคคลหรือเบื้องหลังทางประวัติศาสตร% (historical setting) 
หมายถึง ลักษณะทางด�านชีวประวัติของแต-ละคน ได�แก- สถานท่ีเกิด สถานท่ีเจริญเติบโต สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีผ-านมาจะเป;นตัวหล-อหลอมบุคลิกภาคของบุคคลและเป;นป]จจัย
นําไปสู-การเกิดทัศนคติของคนนั้น ๆ 
  2. สิ่งแวดล�อมทางสังคม (social environment) ได�แก- การปฏิสัมพันธ%ของมนุษย%ท่ีมี 
ต-อกันและกัน เช-น การเปrดรับข-าวสาร กลุ-มและบรรทัดฐานของกลุ-ม สภาพการณ%ต-าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลและประสบการณ% 
  3. กระบวนการสร�างบุคลิกภาพ (personality process) และสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาก-อน 
(predispositions) เป;นกระบวนการข้ันพ้ืนฐานในการสร�างทัศนคติของแต-ละบุคคล ได�แก- ความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต-าง ๆ ในสังคม การปกปsองตัวเอง ลักษณะเฉพาะของแต-ละคน ความเชื่อ ความรู� 
อารมณ% ทําให�ทัศนคติของแต-ละคนแตกต-างกันออกไป  
  กล-าวได�ว-า ท้ัง 3 ป]จจัยดังกล-าวจะเป;นพ้ืนฐานนําไปสู-ทัศนคติ และเม่ือประกอบกับ
สถานการณ%  ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นจะเป;นผลนําไปสู-พฤติกรรมในท่ีสุด  

Allport, 1935 (อ�างถึงใน นันทวิภา  ชาดา 2550: น.14) แสดงความเห็นไว�ว-าทัศนคติมี
ผลต-อพฤติกรรม โดยกล-าวถึงลักษณะของทัศนคติไว� ดังนี้ 
 1. เป;นสภาวะจิตใจและประสาท ซ่ึงแสดงออกให�เห็นทางพฤติกรรม เช-น โกรธ เกลียด รัก 
เป;นต�น 
 2. เป;นความพร�อมท่ีจะตอบสนอง เม่ือมีทัศนคติท่ีดีหรือไม-ดี ต-อสิ่งใดก็พร�อมท่ีจะ
ตอบสนองต-อสิ่งนั้นตามลักษณะของทัศนคติท่ีเกิดข้ึน 
 3. เกิดข้ึนเป;นระบบโดยจัดระบบในตนเอง เม่ือเกิดทัศนคติต-อสิ่งใดแล�วจะเกิดต-อเนื่องและ
ติดตามมาด�วยพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ%กัน 
 4. จากประสบการณ%ของแต-ละบุคคล ประสบการณ%มีส-วนในการสร�างเสริมทัศนคติได�ดี 
 5. เป;นพลังสําคัญท่ีมีอิทธิพลต-อพฤติกรรมท่ีแสดงออก กล-าวคือ การแสดงออกของ
พฤติกรรมต-อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ข้ึนอยู-กับทัศนคติเป;นสําคัญ 
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อดุลย%  จาตุรงคกุล (อ�างถึงใน นันทวิภา  ชาดา 2550: น.16) กล-าวว-า พฤติกรรมของ
มนุษย%เกิดจากทัศนคติ โดยท่ี K = Knowledge, A = Attitute และ P = Practice ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. K หมายถึง การเกิดความรู� ความเข�าใจ จากสิ่งท่ีสะสมมาแต-อดีต 
2. A หมายถึง การเกิดทัศนคติ เม่ือเกิดความรู�ในข้ันต-อมาจะเกิดความรู�สึกชอบหรือไม-ชอบ

และจะส-งผลไปสู-การกระทํา 
3. P หมายถึง การเกิดการกระทํา หลังจากท่ีเกิดความรู� และทัศนคติแล�ว ก็จะเกิดการ

กระทํา 
 
 
 

Asseael, 1995 (อ�างถึงใน อิทธิ  เทศภักดี 2552: น.22) กล-าวถึง ทัศนคติมีความสัมพันธ%
กับพฤติกรรม ได�อธิบายองค%ประกอบท้ังสามของทัศนคติซ่ึงประกอบด�วย ด�านความรู�หรือความคิด 
(Cognitive Component) ซ่ึงแสดงออกเป;นความเชื่อ มีอิทธิพลต-อองค%ประกอบด�านความรู�สึก 
(Affective Component) โดยการประเมินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เม่ือมีความรู�หรือความเชื่อต-อเรื่องนั้น ๆ 
แล�วจึงส-งผลต-อองค%ประกอบ ด�านพฤติกรรม (Behavioral Component) อันเป;นแนวโน�มท่ีแสดง
ออกเป;นพฤติกรรม (Behavior) ในท่ีสุด ดังแสดงเป;นแผนภาพแสดงความสัมพันธ%ระหว-าง
องค%ประกอบทัศนคติซ่ึง อิทธิ เทศภักดี ดัดแปลงมาจาก Asseael  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค%ประกอบด�านความรู�, ความคิด
(Cognitive Component) 

องค%ประกอบด�านความรู�สึก 
(Affective Component) 

องค%ประกอบด�านพฤติกรรม 
(Behavioral Component) 

พฤติกรรม  
(Behavior) 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธ%ระหว-างองค%ประกอบของทัศนคติ 

 
 กมลพร  สิทธิ (2554: น.32) ได�กล-าวถึงประเภทของทัศนคติท่ีเป;นผลต-อพฤติกรรมการ
สื่อสาร และองค%ประกอบท่ีสําคัญของทัศนคติไว�ดังนี้ 
   ประเภทของทัศนคติแสดงออกได� 3 ประการด�วยกัน คือ  
 1. ทัศนคติเชิงบวก เป;นทัศนคติท่ีชักนําให�บุคคลแสดงออก มีความรู�สึกหรืออารมณ%จาก
สภาพจิตใจโต�ตอบในด�านดีต-อบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใด รวมท้ังหน-วยงาน องค%การ
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององค%การและอ่ืน ๆ  
 2. ทัศนคติเชิงลบ เป;นทัศนคติท่ีสร�างความรู�สึกเป;นไปในทางเสื่อมเสีย ไม-ได�รับความ
เชื่อถือ หรือไว�วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย ระวัง เกลียดชังต-อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เรื่องราวป]ญหาใดหรือป]ญหาหนึ่ง หรือหน-วยงาน องค%การ สถาบัน และการดําเนินกิจการขององค%การ 
สถาบัน และอ่ืน ๆ 
 3. ทัศนคติท่ีบุคคลไม-แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือป]ญหาใด ป]ญหาหนึ่งต-อบุคคล
หรือหน-วยงาน สถาบัน องค%การหรืออ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 
 ทัศนคติท้ัง 3 ประเภทนี้ บุคคลจะมีเพียงประการเดียว หรือหลายประการกันก็ได� ข้ึนอยู-
กับความม่ันคงในเรื่องความเชื่อ ความรู�สึกนึกคิด หรือค-านิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีต-อบุคคล สิ่งของ การกระทํา 
หรือสถานการณ% เป;นต�น ยิ่งถ�าทัศคติของบุคคลแต-ละบุคคลถูกกระตุ�นให�แสดงออกมาในรูปของ
ความเห็นร-วมกัน ก็จะเป;น “ประชามติ”  

 องค%ประกอบท่ีสําคัญของทัศนคติประกอบด�วย 3 ประการ คือ 
 1. องค%ประกอบท่ีเก่ียวกับป]ญญา (cognitive component)  

  องค%ประกอบท่ีเก่ียวกับป]ญญา คือ ความเข�าใจ ความเชื่อ และค-านิยมของบุคคลท่ีมี
ต-อ สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ความเชื่อและค-านิยมดังกล-าวนี้จะมีข้ึนก-อนการเกิดทัศนคติของบุคคลต-อสิ่งใด     
สิ่งหนึ่ง องค%ประกอบของทัศนคติในส-วนท่ีเก่ียวข�องกับป]ญญานี้ ธงชัย  สันติวงษ% (อ�างถึงใน กมลพร  
สิทธิ 2554: น.32) กล-าวว-าจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงข-าวสารข�อมูลและความเชื่อท่ีมีต-อสิ่งของ หรือ
ปรากฏการณ%ต-าง ๆ สิ่งเหล-านี้จะเป;นข�อมูลท่ีเก็บสะสมมาและประสบการณ%จากอดีต ความเชื่อนี้เป;น
ความเชื่อท่ีได�มาจากการประเมิน ซ่ึงมักจะออกผลเป;นแนวโน�มทางใด ทางหนึ่งว-า ดี-ไม- ดี           
ชอบ-ไม-ชอบ มีคุณค-า-ไม-มีคุณค-า เป;นต�น 

 2. องค%ประกอบท่ีเก่ียวกับอารมณ% ความรู�สึก (affective component)  
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 องค%ประกอบท่ีเก่ียวกับความรู�สึกจะเป;นความรู�สึกเฉพาะของบุคคล ท่ีมีต-อสิ่งใด      
สิ่งหนึ่ง ซ่ึงเป;นผลเนื่องมาจากความเชื่อและค-านิยมท่ีบุคคลมีต-อสิ่งนั้น ๆ ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนดังกล-าวนี้ 
ก็คือ ทัศคติท่ีแท�จริงของบุคคล 

 3. องค%ประกอบท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม (behavioral component) 
  องค%ประกอบท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม คือ แนวโน�มท่ีจะตอบสนอง (tendency to 
response) ในลักษณะอย-างใด อย-างหนึ่งต-อวัตถุหรือกิจกรรม หรือ หมายถึง แนวโน�มของการพฤติ
กรรหรือการกระทําท่ีเป;นไปในทางใด ทางหนึ่ง และจะกลับกลายมาเป;นการเรียนรู�ในสิ่งท่ีได�ปฏิบัติ
ต-าง ๆ (learned response) และเก็บสะสมไว�ในความทรงจํา โดยผ-านส-วนของประสบการณ%ท่ีได�รับ
มาในอดีต (past experience) หรือทางโน�มเอียงท่ีจะปฏิบัติเป;นอย-างใด อย-างหนึ่ง ถ�าหากคน
ดังกล-าวมีทัศนคติในทางไม-ดีแล�ว ความพร�อมเพรียงในการปฏิบัติตอบทางพฤติกรรมของเขาก็จะ
เป;นไปในทางพยายามโจมตี ทําลาย ในทางตรงกันข�าม ถ�ามีทัศนคติท่ีดีต-อสิ่งนั้น ก็จะชมเชย 
สนับสนุน ให�ความช-วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความตระหนักรู� 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได�ให�ความหมายของ ความตระหนักซ่ึงเป;น
คํากริยา ว-าหมายถึง ความรู� ประจักษ%ชัด ความรู�ชัดแจ�ง 
   พจนานุกรมการศึกษา (อ�างถึงใน ธวัชชัย  ตวงวิไล 2551 : น.7))  ให�ความหมายของ 
ความตระหนัก ว-า ความตระหนัก หมายถึง การกระทําท่ีแสดงว-าจําได� การรับรู� หรือมีความรู� และ
ความตระหนักนี้มีความหมายเหมือนความสํานึก (consciousness) 
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อ�างถึงใน ธวัชชัย  ตวงวิไล 2551  : น.7) ให�
ความหมายของ ความตระหนัก ว-า ความตระหนัก หมายถึง ความรู�ตัวอยู-แล�ว คือการท่ีรู�อยู-ว-าสิ่งท่ีมี
อยู-หรือเป;นอยู- แต-ไม-รู�อย-างละเอียดถ-องแท� 
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   Good, 1973 (อ�างถึงใน จารุชา  สมศรี 2550: น.21) ให�ความหมายของคําว-า ความ
ตระหนัก (Awareness) ไว�ว-า หมายถึง ความรู�สึกท่ีแสดงถึงการรับรู�ของบุคคล หรือการท่ีบุคคลแสดง
ความรู�สึกรับผิดชอบต-อป]ญหาต-าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  Koffka, 1973 (อ�างถึงใน จารุชา  สมศรี 2550: น.21) กล-าวถึง ความตระหนักไว�ว-า       
มีความหมายคล�ายกับความสํานึก ในแง-ของภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกับความรู�สึก ความคิด และความ
ปรารถนาต-าง ๆ ซ่ึงความตระหนักเป;นสภาวะท่ีบุคคลได�รับรู�หรือได�ประสบการณ%ต-าง ๆ แล�วมีการ
ประเมินค-าและตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีตนเองมีสิ่งนั้น ๆ นั่นคือ ประสบการณ%และสภาวะ
แวดล�อม หรือสิ่งเร�าภายนอกเป;นป]จจัยท่ีสําคัญท่ีทําให�บุคคลเกิดความตระหนักข้ึน 
  จารุชา  สมศรี (2550: น.22) ความตระหนัก หมายถึง ความรู�สึกท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการ
รับรู� การแสดงออกของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู� หรือได�รับประสบการณ%ต-าง ๆ  
  วีระวุฒิ  ฟุsงรัตนตรัย (2550: น.22) ให�ความหมายของ ความตระหนัก ว-า หมายถึง การท่ี
บุคคลมีจิตสํานึก และมีความรู�สึกต-อสิ่งเร�าท่ีเคยรับรู�มาก-อนแล�ว หรือรับรู�มาบางส-วน ซ่ึงเม่ือมีสิ่งเร�า
เข�ามากระตุ�นจะมีผลให�เกิดความเข�าใจ และสํานึกในสิ่งนั้น ๆ ได�ชัดเจนข้ึน 
  ไพฑูรย%  พิมดี 2542 (อ�างถึงใน วีระวุฒิ  ฟุsงรัตนตรัย 2550: น.13) กล-าวถึง ความสัมพันธ%
ระหว-างความตระหนักกับความรู�ไว�ว-า ความรู�และความตระหนักมีความสัมพันธ%กัน เนื่องจากท้ัง
ความรู�และความตระหนักต-างก็เก่ียวข�องกับการสัมผัสและใช�จิตไตร-ตรอง จะเห็นได�ว-า ความรู�เป;นสิ่ง
ท่ีเกิดจากความจํา หรือความระลึกได�ในข�อเท็จจริง กฎเกณฑ%ท่ีบุคคลได�รับจากประสบการณ%และการ
สังเกต ส-วนความตระหนักเป;นสิ่งท่ีเกิดจากความรู�สึก หรือสํานึกบางอย-างของเหตุการณ% หรือ
ประสบการณ%ซึ่งไม-เน�นความสามารถในการจํา หรือการระลึกได�   
  ศุภร  เติมทรัพย% (2552 : น.11) กล-าวว-า ความตระหนักเป;นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกับ
ความรู�สึก การรับรู�หรือการมีความรู� ความคิด และความปรารถนาต-าง ๆ ต-อสิ่งหนึ่งหรือต-อเหตุการณ%
ใด เหตุการณ%หนึ่งด�วยการพูด เขียนหรืออ่ืน ๆ โดยอาศัยระยะเวลาหรือประสบการณ% หรือ
สภาพแวดล�อม หรือสิ่งเร�าภายนอกเป;นป]จจัยท่ีทําให�บุคคลเกิดความตระหนักข้ึน  
  บูรยา  แก�วสูงเนิน (2553 : น.16) ได�ให�ความหมายของ ความตระหนัก ว-าหมายถึง 
ความสามารถนึกคิด ความสํานึกซ่ึงบุคคลเคยมีการรับรู�  หรือเคยมีความรู�มาก-อน ความรู�สึกหรือความ
ต้ังใจ เม่ือมีสิ่งเร�ามากระตุ�นจึงเกิดความสํานึกข้ึนหรือเกิดความตระหนักข้ึน ความตระหนักมีความหมาย
เหมือนกับความสํานึก เป;นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวข�องกับความรู�สึก ความคิดและความปรารถนาต-าง ๆ 
อันเกิดจากการรับรู� ความสํานึกซ่ึงเป;นภาวะท่ีบุคคลได�รับรู� หรือได�รับประสบการณ%ต-าง ๆ มาแล�ว ความ
ตระหนักจึงเป;นเรื่องของการต่ืนตัวทางจิตใจต-อเหตุการณ%หรือสภาวะการณ%นั้น ๆ 
 จากความหมายท่ีกล-าวมา สรุปได�ว-า ความตระหนักรู� หมายถึง การแสดงออกของ
ความรู�สึกรับรู� มองเห็นประโยชน%และความสําคัญต-อสิ่งนั้น 
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  Good, Carter V. (อ�างถึงใน บูรยา  แก�วสูงเนิน 2553 : น.16) ได�แสดงแผนภาพข้ันตอน
และกระบวนการเกิดความตระหนัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
 
  จากแผนภาพดังกล-าวจะเห็นว-า ความตระหนักเป;นผลมาจากกระบวนการทางป]ญญา 
(cognitive Process) กล-าวคือ เม่ือบุคคลได�รับการกระตุ�นจากสิ่งเร�าหรือได�รับการสัมผัสจากสิ่งเร�า
แล�วจะเกิดการรับรู�ข้ึน (perception) เม่ือเกิดการรับรู�แล�วจากนั้นก็จะนําไปสู-ความเข�าใจในสิ่งเร�านั้น  
และนําไปสู-การเรียนรู�ข้ันต-อไป คือ มีความรู�ในสิ่งนั้น และเม่ือบุคคลเกิดความรู�แล�วก็จะมีผลให�เกิด
ความตระหนักในท่ีสุด ซ่ึงความรู� และความตระหนักต-างก็นําไปสู-การกระทําหรือแสดงพฤติกรรม
ต-อไป  
 ธวัชชัย  ตวงวิไล (2551 : น.8)  กล-าวว-า ความตระหนัก หมายถึง การท่ีบุคคลหนึ่งมีความ
ต่ืนตัวทางจิตใจ เป;นความรู�สึกในลักษณะของการสํานึกข้ึนได�และบุคคลนั้นได�รับรู�ความเป;นไปของ
สถานการณ% และมีความรู�สึกรับผิดชอบต-อสิ่งท่ีรับรู�นั้น 
  Bleckler (อ�างถึงใน นุสรณ%  วุฒิศักด์ิ 2554: น.9)  กล-าวถึง องค%ประกอบท่ีก-อให�เกิดความ
ตระหนักว-า ความตระหนัก เกิดจากทัศนคติท่ีมีต-อสิ่งเร�าอันได�แก- บุคคล สถานการณ% กลุ-มสังคม และสิ่ง
ต-าง ๆ ท่ีโน�มเอียงหรือท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เป;นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู�และ
ประสบการณ% โดยองค%ประกอบสําคัญท่ีทําให�เกิดความตระหนักประกอบด�วย 3 ประการ คือ 
  1. พุทธิป]ญญา หรือความรู� ความเข�าใจ (Cognitive หรือ Belief Component) ซ่ึงความรู� 
หรือความเข�าใจจะเริ่มต�นจากกระดับง-ายและมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
  2. อารมณ% ความรู�สึก (Affective Component) เป;นความรู�สึกด�านทัศนคติ ค-านิยม ความ
ตระหนักชอบหรือไม-ชอบ ดีหรือไม-ดี เป;นองค%ประกอบในการประเมินสิ่งเร�าต-าง ๆ  
  3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เป;นการแสดงออกท้ังทางวาจา กิริยา ท-าทางท่ี
มีต-อสิ่งเร�าหรือแนวโน�มท่ีบุคคลจะกระทํา ดังนั้น บุคคล สถานการณ% กลุ-มสังคม การเรียนรู� และ

ความตระหนัก 

พฤติกรรม 

ความคิด 
รวบยอด 

การเรียนรู� 
ความรู� 

การสัมผัส การรับรู� 
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ประสบการณ%จึงเป;นป]จจัยท่ีมีผลต-อความตระหนัก โดยมีความรู� ความเข�าใจและความรู�สึก และ
พฤติกรรมเป;นองค%ประกอบท่ีก-อให�เกิดความตระหนัก  
 นุสรณ%  วุฒิศักด์ิ (2554 : น.9)  กล-าวว-าป]จจัยหรือสิ่งท่ีมีอิทธิพลต-อความตระหนัก     
แบ-งออกเป;น 2 องค%ประกอบใหญ-คือ ลักษณะของสิ่งเร�า และลักษณะของบุคคลท่ีรับรู� โดยลักษณะ
ของสิ่งเร�าหรือคุณสมบัติของสิ่งเร�าจะเป;นป]จจัยภายนอกท่ีทําให�บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู�      
อันนําไปสู-ความตระหนักต-อไป ส-วนลักษณะบุคคลท่ีรับรู�นั้น หมายถึง การท่ีบุคคลจะเกิดความ
ตระหนักต-อปรากฏการณ%อย-างใดอย-างหนึ่งมากน�อยแค-ไหน ย-อมข้ึนอยู-กับป]จจัย 2 ด�าน คือ  

1. ป]จจัยทางด�านกายภาพ ได�แก- สมรรถภาพของอวัยวะรับสัมผัส หู ตา จมูก ปาก 
    2. ป]จจัยทางจิตวิทยา ได�แก- ความรู�เดิม การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความต้ังใจ
และความท่ีจะรับรู� ความเห็นคุณค-า เป;นต�น สิ่งต-าง ๆ เหล-านี้จะมีอิทธิพลทําให�บุคคลเกิดความ
ตระหนักแตกต-างกัน  
   อีกท้ังกล-าวว-า ความตระหนัก (Awareness) เป;นพฤติกรรมทางด�านอารมณ%หรือ
ความรู�สึก (Affective Domain) ท่ีเกือบคล�ายความรู� (Knowledge) เป;นพฤติกรรมข้ันตํ่าสุดของ
ความรู� ความคิดเสมอ เนื่องจากความรู�นั้นเป;นเรื่องท่ีเกิดจากข�อเท็จจริง จากประสบการณ% การสัมผัส 
และการใช�จิตไตร-ตรอง จัดหาเหตุผล แต-ความตระหนักเป;นเรื่องของโอกาส การได�รับการสัมผัสจาก
สิ่งเร�าโดยไม-ได�ต้ังใจ การใช�จิตไตร-ตรองแล�วจึงเกิดความสํานึกคิดต-อประสบการณ% หรือสถานการณ%
นั้น และในเรื่องของความตระหนักนี้จะไม-เก่ียวข�องกับความจําหรือการรําลึกมากนัก เพียงแต-รู�สึกว-ามี
สิ่งนั้นอยู- (Conscious of Something) จําแนกและรับรู� (Recognition) ลักษณะของสิ่งของนั้นเป;น
สิ่งเร�าออกมาว-ามีลักษณะเป;นเช-นไร  โดยไม-มีความรู�สึกในการประเมินเข�าร-วมด�วย และยังไม-สามารถ
บ-งบอกออกมาได�ว-าคุณสมบัติใดของสิ่งเร�าท่ีทําให�เกิดความตระหนักต-อสิ่งนั้น  
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3. ข�อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห-งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of 
Southeast Asian Nations  หรือ ASEAN) ก-อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok Declaration) 
หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ตรงกับสมัยรัฐบาลจอม
พลถนอม  กิตติขจรซ่ึงได�มีการจัดการประชุมท่ีกรุงเทพมหานคร และมีการลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพฯ  ณ  วังสราญรมย%โดยสมาชิกก-อต้ัง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟrลิปปrนส% สิงคโปร% 
และไทย ซ่ึงผู�แทนท้ัง 5 ประเทศ ประกอบด�วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต-างประเทศอินโดนีเซีย) 
ตุน อับดุล  ราชัก บินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการ
แห-งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต-างประเทศฟrลิปปrนส%) นายเอส ราชารัตมัน 
(รัฐมนตรีต-างประเทศสิงคโปร%) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด  คอมันตร% ( รัฐมนตรีต-างประเทศไทย) เพ่ือ
ส-งเสริมความร-วมมือระหว-างประเทศสมาชิกทางด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงส-งเสริมใน
เรื่องสันติภาพและความม่ันคงภายในภูมิภาครวมถึงความสัมพันธ%ระหว-างภูมิภาคกับต-างประเทศโดย
ในปฏิญญากรุงเทพฯได�ระบุวัตถุประสงค%สําคัญของการจัดต้ังอาเซียนไว� 7 ประการ คือ 
 1) ส-งเสริมความร-วมมือและช-วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร%และการบริหาร 
 2) ส-งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส-วนภูมิภาค 
 3) เสริมสร�างความเจริญรุ-งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
 4) ส-งเสริมให�ประชาชนในอาเซียนมีความเป;นอยู-และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 5) ให�ความช-วยเหลือซ่ึงกันและกันในรูปของการฝ�กอบรมและการวิจัย และส-งเสริม
การศึกษาด�านเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
 6) เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายตลอดจนการปรับปรุง
การขนส-งและการคมนาคม  
 7) เสริมสร�างความร-วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค%การ ความร-วมมือแห-ง
ภูมิภาคอ่ืน ๆ และองค%การระหว-างประเทศ 
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ต-อมาได�มีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�เข�าร-วมเป;นสมาชิกเพ่ิมเติม
ตามลําดับ ได�แก- บรูไนดารุสซาลาม สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สหภาพพม-าและราชอาณาจักรกัมพูชาเป;นสมาชิกในลําดับสุดท�าย ป]จจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม
ท้ังสิ้น 10 ประเทศ ประชากรรวมท้ังหมดประมาณ 580 ล�านคนมีพ้ืนท่ีโดยรวม 4.5 ล�านตาราง
กิโลเมตร 

สัญลักษณ%ของอาเซียน  คือ รวงข�าวสีเหลือง 10 ต�นท่ีถูกมัดรวมกันไว�หมายถึงประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ท้ัง 10 ประเทศ รวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป;นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีท้ังหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณ%ของอาเซียนเป;นสีสําคัญในธงชาติของแต-ละประเทศสมาชิก 
ประกอบด�วย สีเหลืองของรวงข�าวหมายถึง ความเจริญรุ- งเรืองอยู-บนพ้ืนสีแดงซ่ึงหมายถึง          
ความกล�าหาญและความก�าวหน�าโดยมีขอบเส�นวงกลมสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ ท้ังหมดวาง       
อยู-บนพ้ืนสีน้ําเงินอันหมายถึงสันติภาพและความม่ันคง ภายใต�คําขวัญของอาเซียนท่ีว-า            
“หนึ่งวิสัยทัศน% หนึ่งเอกลักษณ% หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) 
สําหรับเพลงประจําอาเซียนคือ The ASEAN Way 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 สัญลักษณ%ของอาเซียน 
 

 นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเป;นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน�า
รัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ�าหน�าท่ีอาวุโสอาเซียน ท้ังนี้การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) เป;นการประชุมของผู�นําประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและ
เป;นโอกาสท่ีประเทศสมาชิกจะได�ร-วมกันประกาศเปsาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซ่ึง
จะปรากฏเป;นเอกสารในรูปแบบต-าง ๆ เช-น แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณ%ร-วม (Joint 
Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) 
ส-วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ�าหน�าท่ีอาวุโสจะเป;นการประชุมเพ่ือพิจารณาท้ังนโยบายใน
ภาพรวมและนโยบายเฉพาะด�าน สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนจัดข้ึนครั้งแรกท่ีบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซียใน พ.ศ. 2519 โดยประเทศสมาชิกจะได�รับการเลือกให�เป;นเจ�าภาพการประชุมสุดยอดข้ึน
จากการเรียงตามลํา ดับตัวอักษรของชื่อภาษาอังกฤษ ได�แก-  บรู ไนดารุสซาลาม (Brunei 



16 
 

Darussalam) กัมพูชา (Cambodia) อินโดนีเซีย (Indonesia) ลาว (Laos) มาเลเซีย (Malaysia) 
พม-า (Myanmar) ฟrลิปปrนส% (Philippines) สิงคโปร% (Singapore) ไทย (Thailand) และเวียดนาม 
(Vietnam) ยกเว�นพม-าท่ีถูกยกเลิกการเป;นเจ�าภาพการประชุมใน พ.ศ. 2549 เนื่องจากป]ญหา
ทางด�านสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต้ังแต-ใน พ.ศ. 2547 

ด�านการเมืองความม่ันคง อาเซียนได�จัดทําปฏิญญากําหนดให�ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต�เป;นเขตแห-งสันติภาพ เสรีภาพและความเป;นกลาง (Zone of Peace, Freedom and 
Neutrality-ZOPFAN) ใน พ.ศ. 2514 จัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความร-วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� (Treaty of Amity and Cooperation-TAC) ใน พ.ศ. 2519 และจัดทํา
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ   นิวเคียร%ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Treaty on the Southeast 
Asian Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) ใน พ.ศ. 2538 รวมท้ังได�ริเริ่มการประชุม
อาเซียนว-าด�วยความร-วมมือและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟrก (ASEAN Regional Forum-
ARF) ซ่ึงไทยเป;นเจ�าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกใน พ.ศ. 2537 

ด�านเศรษฐกิจอาเซียนได�ลงนามจัดต้ังเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area-AFTA) ในพ.ศ. 2535 เพ่ือลดภาษีศุลกากรระหว-างกันเพ่ือช-วยส-งเสริมการค�าภายในอาเซียนให�
มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ลดต�นทุนการผลิตสินค�า และดึงดูดการลงทุนจากต-างประเทศ กับท้ังได�ขยายความ
ร-วมมือด�านเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือให�การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ%แบบและมีทิศทางชัดเจนด�วย
การจัดต้ังเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) ด�านสังคม อาเซียนมีความร-วมมือ
เฉพาะด�าน (functional cooperation) ในประเด็นด�านสังคมและวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลาย
ด�าน เพ่ือให�ประชาชนมีสภาพความเป;นอยู-ท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกด�านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต   
 สําหรับหน-วยงานท่ีทําหน�าท่ีประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของอาเซียน 
ประกอบด�วย  1) สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีสํานักใหญ-ต้ังอยู- ท่ี          
กรุงจาการ%ตา ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงจะเป;นศูนย%กลางในการบริหารและการติดต-อระหว-างประเทศ
สมาชิกมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary General  of ASEAN) ซ่ึงได�รับการคัดเลือกจากประเทศ
สมาชิกเป;นหัวหน�าสํานักงาน มีวาระดํารงตําแหน-ง 5 ป� และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน ดํารง
ตําแหน-งคราวละ 3 ป� ท่ีผ-านมาผู�แทนจากประเทศไทยท่ีดํารงตําแหน-งเลขาธิการอาเซียนแล�ว 2 ท-าน 
คือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี ระหว-างป� พ.ศ. 2527 – 2529  และ ดร.สุรินทร%  พิศสุวรรณ       
อดีตรัฐมนตรีว-าการกระทรวงต-างประเทศของไทย ดํารงตําแหน-งระหว-างป� พ.ศ. 2551 – 2555       
2) สํานักงานอาเซียนแห-งชาติ (ASEAN National Secretariat) ซ่ึงเป;นหน-วยงานระดับกรม เรียกว-า 
กรมอาเซียน ในกระทรวงการต-างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนทําหน�าท่ีประสานงานและ
ติดตามผลการดําเนินงานด�านกิจการอาเซียนกับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สําหรับประเทศไทยหน-วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน สังกัดกระทรวงการต-างประเทศ 
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ต-อมาสถานการณ%ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมท้ัง
ความสัมพันธ%ระหว-างประเทศทําให�อาเซียนต�องเผชิญสิ่งท�าทายใหม- ๆ จึงมีความจําเป;นต�องรวมกัน
เพ่ือเพ่ิมอํานาจการต-อรองและขีดความสามารถทางการแข-งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล�เคียง โดยใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 9 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ป� พ.ศ. 2546 ผู�นําอาเซียนได�
ร-วมลงนามในปฏิญญาว-าด�วยความร-วมมืออาเซียนเรียกว-า ข�อตกลงบาหลี 2  (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord) ซ่ึงเห็นชอบให�จัดต้ังเป;นประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) 
ภายในป� พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ซ่ึงต-อมาผู�นําอาเซียนได�ตกลงให�มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให�
แล�วเสร็จสิ้นเร็วข้ึนมาเป;นภายในป� พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)โดยในการสร�างประชาคมอาเซียน
ประกอบด�วย 3 เสาหลัก ได�แก- 
 1)  ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political – Security 
Community - APSC) มุ-งส-งเสริมความร-วมมือในด�านการเมืองและความม่ันคง เพ่ือเสริมสร�างและ
ธํารงไว�ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให�ประเทศในภูมิภาคอยู-ร-วมกันอย-างสันติสุขและ
สามารถแก�ไขป]ญหาและความขัดแย�งโดยสันติวิธีโดยประเทศสมาชิกได�ร-วมจัดทําแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมการเมืองและความม่ันคง คือ 
 1.1) การมีกฎเกณฑ%และค-านิยมร-วมกันรวมถึงกิจกรรมต-าง ๆ ท่ีจะสร�างความเข�าใจ
ร-วมกันในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร%ท่ีแตกต-างกันของประเทศสมาชิก ส-งเสริม
พัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช-น หลักประชาธิปไตย การส-งเสริมการคุ�มครองสิทธิ
มนุษยชน การสนับสนุนการมีส-วนร-วมของภาคประชาสังคม การต-อต�านการทุจริต การส-งเสริมหลัก
นิติธรรมและธรรมาภิบาล เป;นต�น 
 1.2) ส-งเสริมความม่ันคงสําหรับประชาชน เสริมสร�างมาตรการในความไว�เนื้อเชื่อใจ
ซ่ึงกันและกัน ไม-มีความหวาดระแวง ระงับข�อพิพาทโดยสันติเพ่ือปsองกันสงครามท่ีจะเกิดข้ึนใน
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังขยายความร-วมมือเพ่ือต-อต�านภัยคุกคามรูปแบบใหม- เช-น การต-อต�านการก-อ
การร�ายอาชญากรรมข�ามชาติ ยาเสพติด การค�ามนุษย%ตลอดจนจากเตรียมความพร�อมเพ่ือปsองกัน
และจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1.3) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ%กับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�าง
บทบาทของประชาคมอาเซียนในความร-วมมือระดับภูมิภาค เช-น กรอบอาเซียนบวกสาม (ASEAN + 3) 
กับจีน ญ่ีปุ�นและเกาหลี จัดให�มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ%ท่ีเข�มแข็ง
กับมิตรประเทศและองค%การระหว-างประเทศ เช-น สหประชาชาติ 
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) มีเปsาหมาย 
คือ ประชาคมอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย�ายสินค�า บริการ การลงทุนและ
แรงงานฝ�มืออย-างเสรี อาเซียนได�จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
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Economic Community Blueprint) ซ่ึงเป;นแผนงานบูรณาการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจเพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค% 4 ด�าน คือ 

  2.1) การตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยมี 5 องค%ประกอบสําคัญ ได�แก- การเปrดเสรี
การค�า การเปrดเสรีการบริการ การเปrดเสรีการลงทุน การเปrดเสรีเงินทุนและการเปrดเสรีแรงงานโดย
อาชีพท่ีได�รับการรับรองให�สามารถเคลื่อนย�ายแรงานได�อย-างเสรีแล�ว  7 วิชาชีพ ได�แก- วิศวกร 
พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ ทันตแพทย% แพทย%และบัญชี 
   2.2) การสร�างขีดความสามารถในการแข-งขันทางเศรษกิจของอาเซียนโดยให�
ความสําคัญกับประเด็นด�านนโยบายท่ีจะช-วยส-งเสริมการรวมกลุ-มทางเศรษฐกิจ เช-น นโยบายการ
แข-งขัน การคุ�มครองผู�บริโภค สิทธิในทรัยพ%สินทางป]ญญา นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน (การเงิน การขนส-ง เทคโนโยลีสารสนเทศ และพลังงาน) 
   2.3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย-างเสมอภาค ส-งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย-อม (SMEs) เพ่ือลดช-องว-างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว-างประเทศสมาชิก 
   2.4) การบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจโลก ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภูมิภาคอ่ืนเพ่ือเกิดความร-วมมือของเศรษฐกิจ เช-น การจัดทําเขตการค�าเสรีของอาเซียนกับ
ประเทศคู-เจรจาต-าง ๆ ส-งเสริมการสร�างเครือข-ายในการผลิต จัดจําหน-ายภายในภูมิภาคให�เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก  
 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio– Cultural Community- 
ASCC)  เปsาหมายคือส-งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ-มประเทศสมาชิก มีการอยู-ดีกินดี        
มีสิ่งแวดล�อมดี มีความรู�สึกเป;นอันหนึ่งอันเดียว มีการจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในด�านต-าง ๆ ได�แก- 
  3.1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย% (Human Development) 
  3.2) การคุ�มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
  3.3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
  3.4) การยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม (Environment Sustainability) 
  3.5) การลดช-องว-างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 

 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 สักกรินทร%  นิยมศิลป�  นําเสนอบทความใน Population  and Development 
Newsletter ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2555 เก่ียวกับ
การสํารวจความรู�และความเข�าใจของนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศต-อพัฒนาการ
ของประชาคมอาเซียน โดยเล็งเห็นว-านักศึกษา คือ ป]ญญาชนท่ีในอนาคตจะทําหน�าท่ีเป;นผู�นําของ
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สังคม มุมมองของคนกลุ-มนี้จึงอาจเป;นพ้ืนฐานของการปรับตัวของแต-ละสังคมในอนาคตได� จากงาน
ศึกษาเรื่อง Attitudes and Awareness toward ASEAN : Findings of a Ten Nation Survey 
(ทัศนคติและความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียน : ข�อค�นพบจากการสํารวจ 10 ประเทศ) ของ ASEAN 
Foundation (มูลนิธิอาเซียน) เม่ือป� พ.ศ.2551 โดยนักวิจัยหลัก 2 ท-าน คือ Dr. Eric C. Thompson 
จากมหาวิทยาลัยแห-งชาติสิงคโปร% และ ผู�ช-วยศาสตราจารย% ดร.จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ%
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสํารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสมาชิกอาเซียน
ท้ังสิบประเทศ เช-น มหาวิทยาลัยแห-งชาติของสิงคโปร% มหาวิทยาลัยมลายา จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 
เป;นต�น จํานวนประเทศละ 200 - 220 คน รวมท้ังสิ้น 2,170 คน ทําให�ทราบถึงความรู�ความเข�าใจ
และทัศนคติต-ออาเซียนของป]ญญาชนท้ังสิบประเทศ โดยมีข�อค�นพบท่ีสําคัญ ดังนี้  

 1. ภาพรวมต-ออาเซียน นักศึกษาส-วนใหญ-รวมท้ังไทยมองอาเซียนในด�านบวก ส-วน
นักศึกษาจากกัมพูชา ลาวและเวียดนามจะกระตือรือร�นเป;นพิเศษต-อความร-วมมือกับอาเซียน ส-วน
สิงคโปร%จะมองอาเซียนท้ังบวกและลบควบคู-กัน ขณะท่ีพม-าจะมีทัศนคติในทางลบหรือความแคลงใจ
กับอาเซียนมากกว-าประเทศอ่ืน 

 2. ความเป;นพลเมืองอาเซียน นักศึกษาร�อยละ 88.5 คิดว-าประเทศของตนได�ประโยชน%
จากการเป;นสมาชิกอาเซียน และประมาณร�อยละ 70 คิดว-าตนจะได�ประโยชน%จากอาเซียน โดย
นักศึกษาจากกัมพูชา ลาวและเวียดนามมีมุมมองเชิงบวกมากท่ีสุด ขณะท่ีนักศึกษาจากสิงคโปร%และ
พม-าเห็นด�วยในเรื่องนี้น�อยกว-าชาติอ่ืน ส-วนไทยเห็นด�วยร�อยละ 89.5 และร�อยละ 74.5 ตามลําดับ 
ส-วนประเด็นท่ีว-า ตนเป;นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) หรือไม-นั้น ร�อยละ 76.8 ของนักศึกษา
อาเซียนท้ังหมดเห็นด�วยว-าตนเป;นพลเมืองอาเซียน ส-วนนักศึกษาไทยเห็นด�วยร�อยละ 67 ซ่ึงอยู-ใน
เกณฑ%ค-อนข�างตํ่า 

 3. ความรู�ความเข�าใจต-ออาเซียน โดยเฉลี่ยนักศึกษาส-วนใหญ-สามารถระบุชื่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนได� 9 ประเทศจาก 10 ประเทศ และสามารถระบุตําแหน-งประเทศอาเซียนในแผนท่ีได� 
7 จาก 10 ประเทศ และร�อยละ 75 สามารถจดจําธงของอาเซียนได� ยกเว�นกัมพูชา (ตอบถูกร�อยละ 
63.1) ฟrลิปปrนส% (ร�อยละ 38.6) และไทย (ร�อยละ 38.5) และ นอกจากนี้ไทยยังเป;นประเทศท่ีจดจําป�
ท่ีมีการก-อต้ังอาเซียนได�น�อยท่ีสุดแม�ว-าอาเซียนจะถือกําเนิดในประเทศไทยก็ตาม โดยตอบถูกเพียง
ร�อยละ 27.5 เท-านั้น ขณะท่ีค-าเฉลี่ยของภูมิภาคคือร�อยละ 49.5     

 4. ทัศนคติต-อประเทศอาเซียนอ่ืน นักศึกษาส-วนใหญ-เห็นว-าประเทศท่ีตนคุ�นเคยท่ีสุดใน
อาเซียนคือ ไทยกับสิงคโปร% อย-างไรก็ตาม นักศึกษาจากประเทศในอินโดจีนกลับรู�สึกคุ�นเคยกับ
สิงคโปร%และมาเลเซียมากกว-าเพ่ือนบ�านท่ีใกล�เคียงเช-นไทย นอกจากนี้ นักศึกษาถึงร�อยละ 91.8 
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ต�องการเรียนรู�เก่ียวกับประเทศอาเซียนอ่ืน ส-วนนักศึกษาไทยเห็นด�วยในข�อนี้เพียงร�อยละ 87.5 ซ่ึง
น�อยเป;นอันดับท่ีสี่รองจากพม-า สิงคโปร%และบรูไน 

 5. ทัศนคติต-อการเดินทางและทํางาน ประเทศอาเซียนท่ีนักศึกษาอยากเดินทางไปมาก
ท่ีสุด คือ สิงคโปร% ไทย มาเลเซีย และ เวียดนาม ส-วนประเทศท่ีนักศึกษาอยากไปทํางาน ได�แก- 
สิงคโปร% มาเลเซีย บรูไน และ ไทยตามลําดับ โดยกว-าครึ่งหนึ่งเลือกสิงคโปร% ซ่ึงแสดงให�เห็นถึง
แนวโน�มการเคลื่อนย�ายแรงงานวิชาชีพท่ีกําลังจะเปrดเสรีในอนาคตอันใกล� 

 6. แหล-งข�อมูลเก่ียวกับอาเซียน ส-วนใหญ-มาจาก โทรทัศน%  โรงเรียน หนังสือพิมพ% และ
หนังสือ รองลงมา ได�แก- อินเตอร%เน็ต และ วิทยุ ขณะท่ีแหล-งข�อมูลท่ีสําคัญน�อยท่ีสุด ได�แก- ครอบครัว 
การเดินทาง ภาพยนตร% ดนตรี และ การทํางาน อย-างไรก็ตาม ในแต-ละประเทศจะมีการบริโภคสื่อท่ี
แตกต-างกัน โดยวิทยุจะมีความสําคัญในประเทศอินโดจีนมากกว-าสื่ออ่ืน เป;นต�น 

 7. มิติความร-วมมือของอาเซียนท่ีสําคัญ ในสายตาของนักศึกษาอาเซียน เรียงตามลําดับ 
ได�แก- เศรษฐกิจ การท-องเท่ียว ความร-วมมือเพ่ือการพัฒนา การศึกษา ความม่ันคงและการทหาร 
กีฬา วัฒนธรรม และการเมือง ส-วนประเด็นสําคัญของความร-วมมือท่ีสําคัญท่ีสุด ได�แก- การลดความ
ยากจน  การแลกเปลี่ยนด�านการศึกษา และความร-วมมือทางวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ตามลําดับ 

 8. ความรู�และทัศนคติของนักศึกษาแต-ละประเทศในภาพรวม 

 -  บรูไน มีความความเข�าใจเรื่องอาเซียนดีมาก และมีทัศนคติในเชิงบวกเป;นส-วนใหญ- 
 - กัมพูชา มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับอาเซียนไม-ดีนัก แต-มีทัศนคติในเชิงบวกและ
กระตือรือร�นต-ออาเซียนมาก  
 -  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย มีความรู�ความเข�าใจ และมีทัศนคติในเชิงบวก โดยมี
ค-าเฉลี่ยระดับกลางๆของภูมิภาค 
 - ลาว และเวียดนาม มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับอาเซียนดีมาก และมีทัศนคติในเชิง
บวกและกระตือรือร�นต-ออาเซียนมาก 
 - พม-า มีความรู�ความเข�าใจต-ออาเซียนน�อยกว-าค-าเฉลี่ยของภูมิภาค และมีความเห็นท้ัง
บวกและลบต-ออาเซียน 
 - ฟrลิปปrนส% มีความรู�ความเข�าใจต-ออาเซียนน�อยกว-าค-าเฉลี่ยของภูมิภาค แต-มีความเห็น
ในทางบวก 
 - สิงคโปร% มีความรู�ความเข�าใจต-ออาเซียนน�อยกว-าค-าเฉลี่ยของภูมิภาค โดยคิดว-าตน
เป;นพลเมืองอาเซียนน�อยกว-านักศึกษาชาติอ่ืน แต-เห็นว-าประเทศตนได�ประโยชน%อย-างมากจาก
อาเซียน 
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 จากงานสํารวจข�างต�น สักกรินทร%  นิยมศิลป� ได�สรุปได�ว-า นักศึกษาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนมีทัศนคติต-อการรวมตัวเป;นประชาคมอาเซียนค-อนข�างดี และเห็นประโยชน%จากการรวมตัวท่ี
เกิดข้ึน ท่ีสําคัญนักศึกษาส-วนใหญ-ตระหนักรับรู�ว-าตนเป;นพลเมืองอาเซียน อย-างไรก็ตาม นักศึกษา
จากพม-าและสิงคโปร%ยังมีทัศนคติต-ออาเซียนท้ังทางบวกและลบ โดยกรณีพม-านั้น ระบบการเมืองท่ี
ปrดก้ัน และการปrดมหาวิทยาลัยบ-อยครั้ง ทําให�ข�อมูลข-าวสารเก่ียวกับอาเซียนยังจํากัด ส-วนกรณี
สิงคโปร%นั้น เป;นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว ซ่ึงมีโครงสร�างทางเศรษฐกิจและมุมมองท่ีแตกต-างไปจาก
ประเทศอาเซียนอ่ืน เนื่องจากต�องปรับตัวเข�ากับกระแสโลกาภิวัตน%มากกว-าประเทศท่ีมีตลาดใน
ประเทศขนาดใหญ- จึงเป;นไปได�ว-าชาวสิงคโปร%มองว-าตนเป;นพลเมืองของโลกมากกว-าภูมิภาคใด
ภูมิภาคหนึ่ง ส-วนนักศึกษาไทย จะมีทัศนคติคล�ายกับนักศึกษาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียซ่ึงมอง
อาเซียนในแง-บวก แต-จะน�อยกว-ากลุ-มประเทศอินโดจีนซ่ึงเป;นสมาชิกใหม-อาเซียน ท่ีกระตือรือร�นท่ีจะ
ร-วมมืออย-างใกล�ชิดกับอาเซียน อย-างไรก็ตาม ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียนในบางด�านของนักศึกษา
ไทยยังอ-อนด�อยอยู-มาก เช-น ยังไม-รู�จักธงหรือประวัติศาสตร%อาเซียนดีพอ ในทางตรงกันข�าม ประเทศ
อาเซียนอ่ืนกลับรู�จักประเทศไทยมากกว-า และสนใจท่ีจะเดินทางมาเท่ียวและทํางานในไทยเป;นอันดับ
ต�นๆ ของภูมิภาค จึงจําเป;นท่ีนักศึกษาไทยจะต�องพัฒนาตนเอง และขวนขวายท่ีจะเรียนรู�เก่ียวกับ
อาเซียนให�มากข้ึน เพ่ือให�รู�จักอาเซียนอย-างจริงจัง ดังคําสอนของซุนวูท่ีว-า "รู�เขา รู�เรา รบร�อยครั้ง 
ชนะร�อยครั้ง"  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
   ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ป+จจัยส,วนบุคคล 
1. เพศ 
2. สาขาวิชา 
3. ชั้นป� 
 

 

ทัศนคติในประชาคมอาเซียน 
1. ด�านประชาคมการเมืองและ 
   ความม่ันคงอาเซียน 
2. ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
   อาเซียน 
 

ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียน 
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ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร%  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร%  เป'นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
คณะผู�วิจัยได�ดําเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร% ชั้นป:ท่ี 1-4 ประกอบด�วย 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาญ่ีปุBนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% จํานวน 592 คน 
 กลุHมตัวอยHางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร% ชั้นป:ท่ี 1-4 ประกอบด�วย 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาญ่ีปุBนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร% จํานวน 240 คน โดยใช�วิธีการสุHมตัวอยHางแบHงชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling)  
 
2. เครื่องมือและการสร%างเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เป'นแบบสอบถาม แบHงเป'น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ได�แกH เพศ สาขาวิชา ชั้นป:ท่ีกําลังศึกษา   
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตHอประชาคมอาเซียน แบHงออกเป'น 3 ด�าน คือ 
  2.1 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
  2.2 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  2.3 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 ตอนท่ี 3 ความตระหนักรู�ของนักศึกษาท่ีมีตHอประชาคมอาเซียน   
 แบบสอบถามในตอนท่ี  2-3 เป'นแบบมาตรสHวนประมาณคHา (Rating Scale) แบHงออกเป'น      
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อยและน�อยท่ีสุด 
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 การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถามโดยผู�วิจัยได�สร�างข้ึนโดยยึดตาม
วัตถุประสงค%ของการวิจัยมีข้ันตอนในการสร�างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตHาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาและ
วิเคราะห%ตามวัตถุประสงค%ของการวิจัยเพ่ือเป'นแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม 
 2. กําหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม เพ่ือให�ครอบคลุมในเรื่องของประชาคมอาเซียน 
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 3. ดําเนินการสร�างแบบสอบถามและนําแบบสอบถามให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือดูความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญ 
 4. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช�มาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได�แกH ความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) และคHาความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 5. จัดพิมพ%แบบสอบถามฉบับสมบูรณ% 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห%หาคุณภาพเครื่องมือโดยทําการทดลองกับกลุHมตัวอยHางนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร%จํานวน 30 คนจากนั้นผู�วิจัยดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คHาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผู�วิจัย
ได�ศึกษาแบบสอบถามตHาง ๆ มาปรับแก�ให�เหมาะสมเพ่ือวัดทัศนคติและความตระหนักรู�ในประชาคม
อาเซียน 
 2. คHาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผลการวิเคราะห%คุณภาพแบบสอบถามจากการตรวจสอบคHา
ความเชื่อม่ันของเครื่องมือได�คHาความเชื่อม่ันด�วยคHาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค
มีคHาเทHากับ 0.97  
 
3. การเก็บรวบรวมข%อมูล 

  1. ผู�วิจัยทําการติดตHอขออนุญาตอาจารย%ผู�สอนรายวิชาเพ่ือเก็บข�อมูลกับกลุHมตัวอยHาง           
หลังคาบเรียน 

  2.  ผู�วิจัยทําการแจกแบบสอบถามโดยมีการชี้แจงเพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันในเรื่อง
ของข�อคําถามและชี้แจงวิธีการตอบ 

  3. นําข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�มาตรวจสอบความสมบูรณ% ถูกต�องของแบบสอบถาม 
 
4. การวิเคราะห,ข%อมูล 
 ในการวิเคราะห%ข�อมูลคณะผู�วิจัยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร%สําเร็จรูป โดยมีสถิติท่ีใช�ดังนี้ 

1. สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได�แกH การแจกแจงความถ่ี ร�อยละ คHาเฉลี่ย   
เลขคณิตและคHาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการแปลความหมายของคHาเฉลี่ยเลขคณิต มีดังนี้ 
คHาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  น�อยท่ีสุด 
คHาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  น�อย 
คHาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
คHาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 
คHาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
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 2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
  การวิเคราะห%เปรียบเทียบทัศนคติและความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา จําแนกตามปhจจัยสHวนบุคคล ได�แกH เพศ สาขาวิชา และชั้นป: ด�วยการทดสอบความแตกตHาง
ของ 2 ตัวแปรท่ีเป'นอิสระตHอกัน (Independent – Sample T Test) การวิเคราะห%ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และทดสอบคHาเฉลี่ยเป'นรายคูHด�วย LSD 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การศึกษาเรื ่อง ทัศนคติและความตระหนักรู� ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา           
คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ มีวัตถุประสงค$ 2 ประการ     
ประการแรก เพ่ือศึกษาทัศนคติและความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา  ประการที่สอง 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ$ระหว+างป,จจัยส+วนบุคคล ได�แก+ เพศ สาขาวิชา และชั้นป2ท่ีมีต+อทัศนคติ     
และความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา  คณะผู�วิจัยได�เสนอผลการวิเคราะห$ข�อมูล 
โดยแบ+งเป4น 5 ตอน ดังนี้  
 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับป,จจัยส+วนบุคคลของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา   
 ตอนท่ี 3 ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา   
 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับป�จจัยส!วนบุคคลของนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  

 สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 
 เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
 50 
172 

 
22.50 
77.50 

สาขาวิชา 
       จีน 
       ญ่ีปุ>น 
      อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 
66 
71 
85 

 
29.73 
31.98 
38.29 

ช้ันป-ท่ีศึกษา 
       1      
        2 
       3 
        4 

 
62 
52 
56 
52 

 
27.93 
23.42 
25.23 
23.42 

       รวม 222 100.00 
 

 จากตารางท่ี 1  พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามเป4นเพศหญิง คิดเป4นร�อยละ 77.50 และ   
เพศชาย คิดเป4นร�อยละ 22.50 โดยส+วนใหญ+เป4นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
(ร�อยละ 38.29) รองลงมา คือ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>น และสาขาวิชาภาษาจีน (ร�อยละ 31.98 และ 
29.73 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกตามชั้นป2 พบว+า ส+วนใหญ+เป4นนักศึกษาชั้นป2ท่ี 1 (ร�อยละ 27.93) 
รองลงมาคือ ชั้นป2ท่ี 3 (ร�อยละ 25.23) และชั้นป2ท่ี 2, ป2ท่ี 4 มีจํานวนเท+ากัน (ร�อยละ 23.42)   
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติท่ีมีต!อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา   
 

 2.1  ผลการวิเคราะห$ทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
 

ตารางท่ี 2   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 

ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 4.11 0.49 มาก 
1. ควรส+งเสริมให�เกิดค+านิยมร+วมกันในกลุ+มประชาคม 4.14 0.66 มาก 
อาเซียน    
2. ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนควรศึกษาระบบ     4.09 0.69 มาก 
การปกครองและสังคมของแต+ละประเทศ    
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู+ด�วยกันได�อย+าง 4.09 0.78 มาก 
สงบสุข    
4. ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+าง 3.91 0.82 มาก 
เหนียวแน+น    
5. ควรส+งเสริมความสงบสุขและการรักษาความม่ันคงของ 4.17 0.76 มาก 
ประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน    
6. ประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสริมประชาธิปไตยและ 4.27 0.69 มาก 
คุ�มครองสิทธิมนุษยชนร+วมกัน    
7. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการทุจริตด�วยการส+งเสริม 4.19 0.76 มาก 
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล    
8. การระงับข�อพิพาทสามารถกระทําโดยสันติเพ่ือปJองกัน 4.11 0.77 มาก 
สงครามในประเทศอาเซียน    
9. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรม   4.27 0.94 มาก 
ข�ามชาติต+างๆ เช+น ยาเสพติด การค�า    
10. ท+านเตรียมความพร�อมเพ่ือการปJองกันและจัดการภัย 3.99 0.86 มาก 
พิบัติและภัยธรรมชาติ    
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11. ท+านส+งเสริมการมีส+วนร+วมของภาคประชาสังคมใน 4.09 0.81 มาก 
การต+อต�านการทุจริต    
12. สนับสนุนการส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 4.03 0.71 มาก 
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.04 0.50 มาก 
13. ควรส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิต 4.24 0.70 มาก 
สินค�าท่ีมีคุณภาพ    
14. การเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน 4.13 0.75 มาก 
แรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+างอิสระ    
15. ควรเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของ 4.14 0.72 มาก 
ประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก    
ตารางท่ี 2 (ต!อ)    

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต!อ)    
16. ท+านยินดีกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับ 4.03 0.76 มาก 
ภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN    
Free Trade Area - AFTA หรืออาฟต�า)    
17. ประเทศไทยจะได�ประโยชน$จากการขยายการส+งออก     4.04 0.71 มาก 
หากสามารถสร�างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�สําเร็จ    
18. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป,ญหา 3.86 0.82 มาก 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป2 2020    
19. การร+วมกันพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  4.00 0.72 มาก 
(การเงิน การขนส+งเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)     
ในกลุ+มประเทศอาเซียน    
20. ท+านสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต+างประเทศ 3.92 0.81 มาก 
มายังอาเซียน    
21. ท+านสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเส�นทางหลวงของ 4.01 0.79 มาก 
อาเซียนและการปรับมาตรฐานของเส�นทางคมนาคมท่ีมี    
มาตรฐานเดียวกัน    
22. ท+านสนับสนุนการให�ความช+วยเหลือแก+ประเทศ 3.95 0.79 มาก 
สมาชิกใหม+ของอาเซียนเพ่ือลดช+องว+างการพัฒนา    
23. ท+านสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย+างเสรี 7 3.97 0.83 มาก 
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สาขาอาชีพ ได�แก+ แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม    
สถาป,ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ    
24. ท+านสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา 4.14 0.75 มาก 
Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและการขนส+งทางอากาศ    
(การบิน)    
ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4.10 0.55 มาก 
25. การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของ 4.16 0.72 มาก 
ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน    
26. ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร$  มรดกทาง 4.06 0.81 มาก 
วัฒนธรรม และอัตลักษณ$ระดับภูมิภาคร+วมกัน    
27. ส+งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช+องว+าง 4.03 0.74 มาก 
ทางการพัฒนาในกลุ+มประเทศสมาชิก    
28. ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิ 4.17 0.78 มาก 
มนุษยชนและการค�ามนุษย$    
    

ตารางท่ี 2 (ต!อ) 
ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 

ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ต!อ)    
29. ท+านพอใจกับการเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับ 3.98 0.83 มาก 
อาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน    
30. ส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิก 4.17 0.78 มาก 
อาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน    
31. ท+านภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร$และวัฒนธรรม 4.14 0.79 มาก 
ต+างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน    
32. ท+านสนับสนุนการสร�างสังคมท่ีเอ้ืออาทรพร�อมท่ีจะ 4.12 0.73 มาก 
แบ+งป,นและแก�ไขป,ญหาร+วมกัน    
33. การเตรียมมาตรการการปJองกันโรคติดต+อท่ีเกิดจาก 4.02 0.85 มาก 
การเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท+องเท่ียวโดยเสรี    
34. สนับสนุนการติดตามข+าวสารในกลุ+มสมาชิกอาเซียน 4.06 0.76 มาก 
35. ท+านสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืน 4.18 0.73 มาก 
และการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย+างถูกต�อง    
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รวม 4.08 0.46 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$มีทัศนคติต+อประชาคม
อาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 4.08) เม่ือพิจารณาในรายด�าน พบว+า นักศึกษามีทัศนคติอยู+ในระดับ
มาก ท้ัง 3 ด�าน ได�แก+ ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน รองลงมา คือ ด�านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X = 4.11, 4.10 และ 4.04 
ตามลําดับ) เม่ือพิจารณารายด�านเป4นดังนี้ 
 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน นักศึกษามีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ 
โดยพบว+า ทัศนคติในเรื่องการสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติต+างๆ เช+น 
ยาเสพติด การค�า และในเรื่องประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสริมประชาธิปไตยและคุ�มครองสิทธิ
มนุษยชนร+วมกันมีค+าเฉลี่ยสูงสุดเช+นเดียวกัน ( X = 4.27) รองลงมา คือ การสนับสนุนการต+อต�านการ
ทุจริตด�วยการส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล ( X = 4.19) และการส+งเสริมความสงบสุขและ
การรักษาความม่ันคงของประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน ( X = 4.17) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด คือ ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+างเหนียวแน+น ( X = 3.91) 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า ทัศนคติใน
เรื่องการส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.24) 
รองลงมาคือ การเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก      
( X = 4.14)  และการเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุนแรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+าง
อิสระ ( X = 4.13 ) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถ
ลดป,ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป2 2020 ( X = 3.86 ) 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า 
ทัศนคติในเรื่องการสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืนและการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อม
อย+างถูกต�อง มีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.18) รองลงมาคือ การส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+ม
สมาชิกอาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน และในเรื่องความร+วมมือกันของประเทศ
สมาชิกในด�านสิทธิมนุษยชน และการค�ามนุษย$ซ่ึงโดยมีค+าเฉลี่ยเท+ากัน ( X = 4.17) และการสร�าง  
อัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน ( X = 4.16) สําหรับทัศนคติท่ีมี
ค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน 
 

 2.2  ผลการวิเคราะห$ทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
 

ตารางท่ี 3   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน 
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ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 4.07 0.46 มาก 
1. ควรส+งเสริมให�เกิดค+านิยมร+วมกันในกลุ+มประชาคม 4.17 0.67 มาก 
อาเซียน    
2. ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนควรศึกษาระบบ     4.03 0.70 มาก 
การปกครองและสังคมของแต+ละประเทศ    
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู+ด�วยกันได�อย+าง 4.03 0.78 มาก 
สงบสุข    
4. ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+าง 3.85 0.79 มาก 
เหนียวแน+น    
5. ควรส+งเสริมความสงบสุขและการรักษาความม่ันคงของ 4.15 0.78 มาก 
ประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน    
6. ประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสริมประชาธิปไตยและ 4.14 0.72 มาก 
คุ�มครองสิทธิมนุษยชนร+วมกัน    
7. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการทุจริตด�วยการส+งเสริม 4.17 0.81 มาก 
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล    
8. การระงับข�อพิพาทสามารถกระทําโดยสันติเพ่ือปJองกัน 4.00 0.80 มาก 
สงครามในประเทศอาเซียน    
9. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรม   4.32 0.77 มาก 
ข�ามชาติต+างๆ เช+น ยาเสพติด การค�า    
10. ท+านเตรียมความพร�อมเพ่ือการปJองกันและจัดการภัย 4.03 0.87 มาก 
พิบัติและภัยธรรมชาติ    
11. ท+านส+งเสริมการมีส+วนร+วมของภาคประชาสังคมใน 4.05 0.77 มาก 
การต+อต�านการทุจริต    
12. สนับสนุนการส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 3.97 0.68 มาก 
ตารางท่ี 3 (ต!อ)    

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.00 0.51 มาก 
13. ควรส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิต 4.21 0.73 มาก 
สินค�าท่ีมีคุณภาพ    
14. การเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน 4.11 0.77 มาก 
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แรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+างอิสระ    
15. ควรเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของ 4.06 0.75 มาก 
ประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก    
16. ท+านยินดีกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับ 3.97 0.73 มาก 
ภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN    
Free Trade Area - AFTA หรืออาฟต�า)    
17. ประเทศไทยจะได�ประโยชน$จากการขยายการส+งออก     4.05 0.73 มาก 
หากสามารถสร�างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�สําเร็จ    
18. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป,ญหา 3.82 0.84 มาก 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป2 2020    
19. การร+วมกันพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  3.91 0.74 มาก 
(การเงิน การขนส+งเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)     
ในกลุ+มประเทศอาเซียน    
20. ท+านสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต+างประเทศ 3.86 0.76 มาก 
มายังอาเซียน    
21. ท+านสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเส�นทางหลวงของ 3.97 0.79 มาก 
อาเซียนและการปรับมาตรฐานของเส�นทางคมนาคมท่ีมี    
มาตรฐานเดียวกัน    
22. ท+านสนับสนุนการให�ความช+วยเหลือแก+ประเทศ 3.85 0.79 มาก 
สมาชิกใหม+ของอาเซียนเพ่ือลดช+องว+างการพัฒนา    
23. ท+านสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย+างเสรี 7 4.08 0.85 มาก 
สาขาอาชีพ ได�แก+ แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม    
สถาป,ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ    
24. ท+านสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา 4.20 0.75 มาก 
Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและการขนส+งทางอากาศ    
(การบิน)    
 
 
 
 

   

ตารางท่ี 3 (ต!อ)    
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ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4.07 0.54 มาก 
25. การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของ 4.15 0.77 มาก 
ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน    
26. ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร$  มรดกทาง 4.02 0.87 มาก 
วัฒนธรรม และอัตลักษณ$ระดับภูมิภาคร+วมกัน    
27. ส+งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช+องว+าง 4.03 0.75 มาก 
ทางการพัฒนาในกลุ+มประเทศสมาชิก    
28. ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิ 4.15 0.81 มาก 
มนุษยชนและการค�ามนุษย$    
29. ท+านพอใจกับการเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับ 4.05 0.75 มาก 
อาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน    
30. ส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิก 4.17 0.78 มาก 
อาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน    
31. ท+านภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร$และวัฒนธรรม 4.15 0.77 มาก 
ต+างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน    
32. ท+านสนับสนุนการสร�างสังคมท่ีเอ้ืออาทรพร�อมท่ีจะ 4.05 0.73 มาก 
แบ+งป,นและแก�ไขป,ญหาร+วมกัน    
33. การเตรียมมาตรการการปJองกันโรคติดต+อท่ีเกิดจาก 3.97 0.80 มาก 
การเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท+องเท่ียวโดยเสรี    
34. สนับสนุนการติดตามข+าวสารในกลุ+มสมาชิกอาเซียน 4.02 0.77 มาก 
35. ท+านสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืน 4.08 0.77 มาก 
และการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย+างถูกต�อง    

รวม 4.05 0.44 มาก 
    

  
 จากตารางท่ี 3 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีทัศนคติต+อประชาคม

อาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณาในรายด�าน พบว+า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมี
ทัศนคติอยู+ในระดับมากท้ัง 3 ด�าน ได�แก+ ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และด�าน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีค+าเฉลี่ยเท+ากัน ( X = 4.07) รองลงมา คือ ด�านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน( X = 4.00) เม่ือพิจารณารายด�านเป4นดังนี้ 
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 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน นักศึกษามีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ 
โดยพบว+า ทัศนคติในเรื่องการสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติต+างๆ เช+น       
ยาเสพติด การค�า มีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.27) รองลงมา คือ การสนับสนุนการต+อต�านการทุจริตด�วย
การส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล ( X = 4.17) และการส+งเสริมความสงบสุขและการรักษา
ความม่ันคงของประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน ( X = 4.15) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ 
ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+างเหนียวแน+น ( X = 3.91) 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า ทัศนคติใน
เรื่องการส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.21) 
รองลงมา คือ การสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและ
การขนส+งทางอากาศ (การบิน) ( X = 4.20)  และการเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน
แรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+างอิสระ ( X = 4.11) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ประเทศในกลุ+ม
ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+างเหนียวแน+น ( X = 3.85) 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า 
ทัศนคติในเรื่องการส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดี
อย+างเท+าเทียมกัน ( X = 4.17) รองลงมาคือ การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของประชาชน
ในกลุ+มสมาชิกอาเซียน , ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิมนุษยชนและการค�ามนุษย$ 
และความภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร$และวัฒนธรรมต+างๆของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมี
ค+าเฉลี่ยเท+ากัน ( X = 4.15) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การเตรียมมาตรการการปJองกัน
โรคติดต+อท่ีเกิดจากการเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท+องเท่ียวโดยเสรี ( X = 3.97) 
 
 2.3  ผลการวิเคราะห$ทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>น 
 

ตารางท่ี 4   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>น 

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 4.24 0.43 มาก 
1. ควรส+งเสริมให�เกิดค+านิยมร+วมกันในกลุ+มประชาคม 4.20 0.65 มาก 
อาเซียน    
2. ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนควรศึกษาระบบ     4.21 0.63 มาก 
การปกครองและสังคมของแต+ละประเทศ    
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู+ด�วยกันได�อย+าง 4.20 0.80 มาก 
สงบสุข    
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4. ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+าง 4.06 0.77 มาก 
เหนียวแน+น    
5. ควรส+งเสริมความสงบสุขและการรักษาความม่ันคงของ 4.24 0.73 มาก 
ประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน    
6. ประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสริมประชาธิปไตยและ 4.41 0.62 มาก 
คุ�มครองสิทธิมนุษยชนร+วมกัน    
7. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการทุจริตด�วยการส+งเสริม 4.37 0.68 มาก 
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล    

 
ตารางท่ี 4 (ต!อ) 

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ต!อ)    
8. การระงับข�อพิพาทสามารถกระทําโดยสันติเพ่ือปJองกัน 4.23 0.72 มาก 
สงครามในประเทศอาเซียน    
9. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรม   4.46 0.81 มาก 
ข�ามชาติต+างๆ เช+น ยาเสพติด การค�า    
10. ท+านเตรียมความพร�อมเพ่ือการปJองกันและจัดการภัย 4.21 0.77 มาก 
พิบัติและภัยธรรมชาติ    
11. ท+านส+งเสริมการมีส+วนร+วมของภาคประชาสังคมใน 4.17 0.76 มาก 
การต+อต�านการทุจริต    
12. สนับสนุนการส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 4.16 0.69 มาก 
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.14 0.46 มาก 
13. ควรส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิต 4.31 0.62 มาก 
สินค�าท่ีมีคุณภาพ    
14. การเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน 4.23 0.74 มาก 
แรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+างอิสระ    
15. ควรเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของ 4.27 0.70 มาก 
ประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก    
16. ท+านยินดีกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับ 4.18 0.70 มาก 
ภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN    
Free Trade Area - AFTA หรืออาฟต�า)    
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17. ประเทศไทยจะได�ประโยชน$จากการขยายการส+งออก     4.17 0.65 มาก 
หากสามารถสร�างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�สําเร็จ    
18. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป,ญหา 4.00 0.76 มาก 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป2 2020    
19. การร+วมกันพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  4.15 0.62 มาก 
(การเงิน การขนส+งเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)     
ในกลุ+มประเทศอาเซียน    
20. ท+านสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต+างประเทศ 4.07 0.74 มาก 
มายังอาเซียน    
21. ท+านสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเส�นทางหลวงของ 4.13 0.76 มาก 
อาเซียนและการปรับมาตรฐานของเส�นทางคมนาคมท่ีมี    
มาตรฐานเดียวกัน    
22. ท+านสนับสนุนการให�ความช+วยเหลือแก+ประเทศ 4.06 0.77 มาก 
สมาชิกใหม+ของอาเซียนเพ่ือลดช+องว+างการพัฒนา    

ตารางท่ี 4 (ต!อ) 
ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 

 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต!อ) 
23. ท+านสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย+างเสรี 7 3.96 0.85 มาก 
สาขาอาชีพ ได�แก+ แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม    
สถาป,ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ    
24. ท+านสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา 4.15 0.80 มาก 
Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและการขนส+งทางอากาศ    
(การบิน)    
ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4.20 0.52 มาก 
25. การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของ 4.24 0.66 มาก 
ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน    
26. ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร$  มรดกทาง 4.11 0.87 มาก 
วัฒนธรรม และอัตลักษณ$ระดับภูมิภาคร+วมกัน    
27. ส+งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช+องว+าง 4.11 0.69 มาก 
ทางการพัฒนาในกลุ+มประเทศสมาชิก    
28. ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิ 4.23 0.73 มาก 
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มนุษยชนและการค�ามนุษย$    
29. ท+านพอใจกับการเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับ 4.18 0.70 มาก 
อาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน    
30. ส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิก 4.23 0.76 มาก 
อาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน    
31. ท+านภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร$และวัฒนธรรม 4.20 0.84 มาก 
ต+างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน    
32. ท+านสนับสนุนการสร�างสังคมท่ีเอ้ืออาทรพร�อมท่ีจะ 4.23 0.70 มาก 
แบ+งป,นและแก�ไขป,ญหาร+วมกัน    
33. การเตรียมมาตรการการปJองกันโรคติดต+อท่ีเกิดจาก 4.20 0.80 มาก 
การเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท+องเท่ียวโดยเสรี    
34. สนับสนุนการติดตามข+าวสารในกลุ+มสมาชิกอาเซียน 4.15 0.82 มาก 
35. ท+านสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืน 4.31 0.69 มาก 
และการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย+างถูกต�อง    

รวม 4.19 0.42 มาก 
 
 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>นมีทัศนคติต+อประชาคม
อาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 4.19) เม่ือพิจารณาในรายด�าน พบว+า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>นมี
ทัศนคติอยู+ ในระดับมากท้ัง 3 ด�าน ได�แก+ ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน          
( X = 4.24) รองลงมา คือ ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( X = 4.20) และด�าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X = 4.14) เม่ือพิจารณารายด�านเป4นดังนี้ 

 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน นักศึกษามีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุก
ข�อ โดยพบว+า ทัศนคติในเรื่องการสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติต+างๆ 
เช+น ยาเสพติด การค�า มีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.46) รองลงมา คือ ประชาคมอาเซียนควรมีการ
ส+งเสริมประชาธิปไตยและคุ�มครองสิทธิมนุษยชนร+วมกัน ( X = 4.41) และการสนับสนุนการต+อต�าน
การทุจริตด�วยการส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล ( X = 4.37) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด คือ ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+างเหนียวแน+น ( X = 4.06) 
  ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า ทัศนคติใน
เรื่องการส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.31) 
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รองลงมา คือ การเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก     
( X = 4.27) และการเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุนแรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+างอิสระ 
( X = 4.23) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย+างเสรี 
7 สาขาอาชีพ ได�แก+ แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม สถาป,ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�าน
การสํารวจ ( X = 3.96) 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า 
ทัศนคติในเรื่องการสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืนและการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อม
อย+างถูกต�อง มีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.31) รองลงมาคือ การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของ
ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน ( X = 4.24) และ ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิ
มนุษยชนและการค�ามนุษย$, การส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียนมีสวัสดิการ
ทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกันการส+งเสริม และการสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียนมี
สวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกันโดยมีค+าเฉลี่ยเท+ากัน ( X = 4.23) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ย
ตํ่าท่ีสุด คือ ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร$  มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ$ระดับภูมิภาค
ร+วมกัน และในเรื่องการส+งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช+องว+างทางการพัฒนาในกลุ+มประเทศ
สมาชิกโดยมีค+าเฉลี่ยเท+ากัน ( X = 4.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4  ผลการวิเคราะห$ทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 

ตารางท่ี 5   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 4.04 0.55 มาก 
1. ควรส+งเสริมให�เกิดค+านิยมร+วมกันในกลุ+มประชาคม 4.08 0.68 มาก 
อาเซียน    
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2. ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนควรศึกษาระบบ     4.05 0.72 มาก 
การปกครองและสังคมของแต+ละประเทศ    
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู+ด�วยกันได�อย+าง 4.04 0.76 มาก 
สงบสุข    
4. ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย+าง 3.82 0.86 มาก 
เหนียวแน+น    
5. ควรส+งเสริมความสงบสุขและการรักษาความม่ันคงของ 4.13 0.78 มาก 
ประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน    
6. ประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสริมประชาธิปไตยและ 4.25 0.71 มาก 
คุ�มครองสิทธิมนุษยชนร+วมกัน    
7. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการทุจริตด�วยการส+งเสริม 4.07 0.75 มาก 
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล    
8. การระงับข�อพิพาทสามารถกระทําโดยสันติเพ่ือปJองกัน 4.11 0.77 มาก 
สงครามในประเทศอาเซียน    
9. ท+านสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรม   4.08 1.13 มาก 
ข�ามชาติต+างๆ เช+น ยาเสพติด การค�า    
10. ท+านเตรียมความพร�อมเพ่ือการปJองกันและจัดการภัย 3.78 0.88 มาก 
พิบัติและภัยธรรมชาติ    
11. ท+านส+งเสริมการมีส+วนร+วมของภาคประชาสังคมใน 4.05 0.89 มาก 
การต+อต�านการทุจริต    
12. สนับสนุนการส+งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 3.98 0.75 มาก 
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.97 0.53 มาก 
13. ควรส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิต 4.20 0.74 มาก 
สินค�าท่ีมีคุณภาพ    
14. การเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน 4.07 0.75 มาก 
แรงงานมีฝ2มือเป4นไปอย+างอิสระ    

 
ตารางท่ี 5  (ต!อ) 

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต!อ)    
15. ควรเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของ 4.09 0.72 มาก 



37 
 

ประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก    
16. ท+านยินดีกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับ 3.95 0.82 มาก 
ภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN    
Free Trade Area - AFTA หรืออาฟต�า)    
17. ประเทศไทยจะได�ประโยชน$จากการขยายการส+งออก     3.93 0.74 มาก 
หากสามารถสร�างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�สําเร็จ    
18. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป,ญหา 3.76 0.84 มาก 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป2 2020    
19. การร+วมกันพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  3.95 0.75 มาก 
(การเงิน การขนส+งเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)     
ในกลุ+มประเทศอาเซียน    
20. ท+านสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต+างประเทศ 3.85 0.88 มาก 
มายังอาเซียน    
21. ท+านสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงเส�นทางหลวงของ 3.95 0.82 มาก 
อาเซียนและการปรับมาตรฐานของเส�นทางคมนาคมท่ีมี    
มาตรฐานเดียวกัน    
22. ท+านสนับสนุนการให�ความช+วยเหลือแก+ประเทศ 3.93 0.81 มาก 
สมาชิกใหม+ของอาเซียนเพ่ือลดช+องว+างการพัฒนา    
23. ท+านสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย+างเสรี 7 3.89 0.80 มาก 
สาขาอาชีพ ได�แก+ แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม    
สถาป,ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ    
24. ท+านสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา 4.10 0.70 มาก 
Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและการขนส+งทางอากาศ    
(การบิน)    
ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4.03 0.57 มาก 
25. การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร+วมกันของ 4.09 0.73 มาก 
ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน    
26. ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร$  มรดกทาง 4.05 0.72 มาก 
วัฒนธรรม และอัตลักษณ$ระดับภูมิภาคร+วมกัน    
27. ส+งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช+องว+าง 3.96 0.78 มาก 
ทางการพัฒนาในกลุ+มประเทศสมาชิก    
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ตารางท่ี 5  (ต!อ) 

ทัศนคติ X  . .S D  ความหมาย 
ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ต!อ)    
28. ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิ 4.13 0.80 มาก 
มนุษยชนและการค�ามนุษย$    
29. ท+านพอใจกับการเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับ 3.76 0.95 มาก 
อาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน    
30. ส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิก 4.13 0.81 มาก 
อาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน    
31. ท+านภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร$และวัฒนธรรม 4.09 0.77 มาก 
ต+างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน    
32. ท+านสนับสนุนการสร�างสังคมท่ีเอ้ืออาทรพร�อมท่ีจะ 4.08 0.74 มาก 
แบ+งป,นและแก�ไขป,ญหาร+วมกัน    
33. การเตรียมมาตรการการปJองกันโรคติดต+อท่ีเกิดจาก 3.91 0.91 มาก 
การเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท+องเท่ียวโดยเสรี    
34. สนับสนุนการติดตามข+าวสารในกลุ+มสมาชิกอาเซียน 4.01 0.68 มาก 
35. ท+านสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืน 4.14 0.73 มาก 
และการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย+างถูกต�อง    

รวม 4.01 0.50 มาก 
    

 

 จากตารางท่ี 5 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล     
มีทัศนคติต+อประชาคมอาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาในรายด�าน พบว+า นักศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มีทัศนคติอยู+ในระดับมากท้ัง 3 ด�าน ได�แก+ ด�านประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน ( X = 4.04) รองลงมา คือ ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
( X = 4.03) และด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X = 3.93) เม่ือพิจารณารายด�านเป4นดังนี้ 
 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน นักศึกษามีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุก
ข�อ โดยพบว+า ทัศนคติในเรื่องประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสริมประชาธิปไตยและคุ�มครองสิทธิ
มนุษยชนร+วมกันมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.25) รองลงมา คือ การส+งเสริมความสงบสุขและการรักษา
ความม่ันคงของประชาชนให�ครอบคลุมทุกด�าน ( X = 4.13) และการระงับข�อพิพาทสามารถกระทํา
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โดยสันติเพ่ือปJองกันสงครามในประเทศอาเซียน ( X = 4.11) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ 
การเตรียมความพร�อมเพ่ือการปJองกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ( X = 3.78) 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า ทัศนคติใน
เรื่องการส+งเสริมให�อาเซียนเป4นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.20) 
รองลงมา คือ การสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและ
การขนส+งทางอากาศ (การบิน) ( X = 4.10) และการเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของ     
ประชาคมอาเซียนบนเวทีโลก ( X = 4.09) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ นโยบายการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจสามารถลดป,ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํ าทางสังคมภายในป2 2020         
( X = 3.76) 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีทัศนคติอยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า 
ทัศนคติในเรื่องการสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืนและการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อม
อย+างถูกต�อง มีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.14) รองลงมาคือ การส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+ม
สมาชิกอาเซียนมีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน ( X = 4.13) และ การสร�างอัตลักษณ$และ
ความรู�สึกร+วมกันของประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน ( X = 4.09) สําหรับทัศนคติท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
คือ ความพอใจกับการเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับ
ประชาชน ( X = 3.76) 
 
ตอนท่ี 3 ความตระหนักรู�ท่ีมีต!อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา   
 

 3.1  ผลการวิเคราะห$ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
ตารางท่ี 6   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา 

ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 
1.ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 4.06 0.80 มาก 
ในประชาคมอาเซียน    
2. ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร$ของประเทศ 3.99 0.80 มาก 
สมาชิกในประชาคมอาเซียน    
3. ท+านเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและ 4.15 0.76 มาก 
วัฒนธรรม    
4. การเป4นประชาคมอาเซียนเป4นสิ่งท่ีดีต+อการประกอบอาชีพ 4.05 0.81 มาก 
อย+างไร�พรมแดน    
5. ท+านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศ 3.76 0.91 มาก 
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ในอาเซียน    
6. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนมีความสําคัญต+อท+าน 3.96 0.85 มาก 
และประเทศไทย    
7. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิดประโยชน$ 3.99 0.81 มาก 
แก+ท+านและประเทศไทย    
8. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�วิถีชีวิตและความ 3.77 0.88 มาก 
เป4นอยู+ของท+านและครอบครัวดีข้ึน    
9. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�การศึกษาของ 3.90 0.87 มาก 
ท+านดีข้ึน    
10. ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+มประเทศอาเซียนมี 4.11 0.90 มาก 
ความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ    

ตารางท่ี 6 (ต!อ)   
ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 

11. ท+านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทยให�เพ่ิมข้ึนเพ่ือ 3.86 0.88 มาก 
เตรียมความพร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน    
12. การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ 4.12 0.78 มาก 
ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
13. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ใน 4.08 0.81 มาก 
การสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
14. ท+านมักจะติดตามข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.80 0.95 มาก 
15. ท+านภาคภูมิใจในความเป4นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 4.00 0.86 มาก 

รวม 3.97 0.56 มาก 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$มีความตระหนักรู�ใน
ประชาคมอาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 3.97)  
 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว+า  นักศึกษามีมีความตระหนักรู�อยู+ ในระดับมากทุกข�อ        
โดยพบว+า ความตระหนักรู�ในการเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี
ค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.15) รองลงมา คือ การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$
ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ( X = 4.12) และ ความสามารถใน
การใช�ภาษาในกลุ+มประเทศอาเซียนมีความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ ( X = 4.11) สําหรับ
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ความตระหนักรู�ท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศ  
ในอาเซียน  ( X = 3.76) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2  ผลการวิเคราะห$ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน 
ตารางท่ี 7   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 
1.ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 4.15 0.78 มาก 
ในประชาคมอาเซียน    
2. ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร$ของประเทศ 3.98 0.85 มาก 
สมาชิกในประชาคมอาเซียน    
3. ท+านเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและ 4.09 0.82 มาก 
วัฒนธรรม    
4. การเป4นประชาคมอาเซียนเป4นสิ่งท่ีดีต+อการประกอบอาชีพ 4.06 0.84 มาก 
อย+างไร�พรมแดน    
5. ท+านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศ 3.73 0.94 มาก 
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ในอาเซียน    
6. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนมีความสําคัญต+อท+าน 3.94 0.92 มาก 
และประเทศไทย    
7. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิดประโยชน$ 3.95 0.85 มาก 
แก+ท+านและประเทศไทย    
8. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�วิถีชีวิตและความ 3.74 0.81 มาก 
เป4นอยู+ของท+านและครอบครัวดีข้ึน    
9. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�การศึกษาของ 3.92 0.81 มาก 
ท+านดีข้ึน    
10. ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+มประเทศอาเซียนมี 4.08 0.93 มาก 
ความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ    
11. ท+านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทยให�เพ่ิมข้ึนเพ่ือ 3.83 0.85 มาก 
เตรียมความพร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน    
12. การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ 4.11 0.89 มาก 
ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
13. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ใน 4.03 0.89 มาก 
การสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
14. ท+านมักจะติดตามข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.95 1.00 มาก 
15. ท+านภาคภูมิใจในความเป4นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 3.97 0.89 มาก 

รวม 3.97 0.57 มาก 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีความตระหนักรู�ใน
ประชาคมอาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 3.97)  
 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว+า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีความตระหนักรู�อยู+ในระดับมาก  
ทุกข�อ โดยพบว+า ความตระหนักรู�ในการให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   
มีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.15) รองลงมา คือ การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมี
ประโยชน$ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ( X = 4.11) และ เคารพใน
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ( X = 4.09) สําหรับความตระหนักรู�ท่ีมีค+าเฉลี่ย      
ตํ่าท่ีสุด คือ การศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศในอาเซียน ( X = 3.73) 
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 3.3  ผลการวิเคราะห$ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ>น 
 

ตารางท่ี 8   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>น 

ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 
1.ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 4.18 0.72 มาก 
ในประชาคมอาเซียน    
2. ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร$ของประเทศ 4.21 0.74 มาก 
สมาชิกในประชาคมอาเซียน    
3. ท+านเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและ 4.28 0.68 มาก 
วัฒนธรรม    
4. การเป4นประชาคมอาเซียนเป4นสิ่งท่ีดีต+อการประกอบอาชีพ 4.08 0.84 มาก 
อย+างไร�พรมแดน    
5. ท+านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศ 3.94 0.83 มาก 
ในอาเซียน    
6. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนมีความสําคัญต+อท+าน 4.07 0.83 มาก 
และประเทศไทย    
7. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิดประโยชน$ 4.13 0.70 มาก 
แก+ท+านและประเทศไทย    
8. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�วิถีชีวิตและความ 4.01 0.93 มาก 
เป4นอยู+ของท+านและครอบครัวดีข้ึน    
9. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�การศึกษาของ 4.03 0.84 มาก 
ท+านดีข้ึน    
10. ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+มประเทศอาเซียนมี 4.15 0.89 มาก 
ความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ    
11. ท+านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทยให�เพ่ิมข้ึนเพ่ือ 4.07 0.78 มาก 
เตรียมความพร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน    

ตารางท่ี 8 (ต!อ) 
ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 

12. การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ 4.27 0.70 มาก 
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ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
13. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ใน 4.18 0.70 มาก 
การสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
14. ท+านมักจะติดตามข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.99 0.89 มาก 
15. ท+านภาคภูมิใจในความเป4นสมาชกิของประชาคมอาเซียน 4.13 0.75 มาก 

รวม 4.12 0.49 มาก 
 
 จากตารางท่ี 8 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>นมีความตระหนักรู�ใน
ประชาคมอาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 4.12)  
 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว+า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>นมีความตระหนักรู�อยู+ในระดับ
มากทุกข�อ โดยพบว+า ความตระหนักรู�ในการเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.28) รองลงมา คือ การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญ
และมีประโยชน$ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ( X = 4.27) และ 
ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร$ของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ( X = 4.21) สําหรับ
ความตระหนักรู�ท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศใน
อาเซียน ( X = 3.94) 
 
 3.4  ผลการวิเคราะห$ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 

ตารางท่ี 9   ค+าเฉลี่ยและส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 
1.ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 3.89 0.86 มาก 
ในประชาคมอาเซียน    
2. ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร$ของประเทศ 3.80 0.78 มาก 
สมาชิกในประชาคมอาเซียน    
3. ท+านเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและ 4.08 0.76 มาก 
วัฒนธรรม    
4. การเป4นประชาคมอาเซียนเป4นสิ่งท่ีดีต+อการประกอบอาชีพ 4.00 0.77 มาก 
อย+างไร�พรมแดน    
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5. ท+านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละประเทศ 3.64 0.95 มาก 
ในอาเซียน    

ตารางท่ี 9 (ต!อ) 
ความตระหนักรู� X  . .S D  ความหมาย 

6. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนมีความสําคัญต+อท+าน 3.89 0.80 มาก 
และประเทศไทย    
7. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิดประโยชน$ 3.91 0.87 มาก 
แก+ท+านและประเทศไทย    
8. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�วิถีชีวิตและความ 3.59 0.84 มาก 
เป4นอยู+ของท+านและครอบครัวดีข้ึน    
9. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให�การศึกษาของ 3.76 0.93 มาก 
ท+านดีข้ึน    
10. ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+มประเทศอาเซียนมี 4.11 0.89 มาก 
ความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ    
11. ท+านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทยให�เพ่ิมข้ึนเพ่ือ 3.71 0.95 มาก 
12. การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ 4.01 0.75 มาก 
ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
13. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ใน 4.02 0.82 มาก 
การสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน    
14. ท+านมักจะติดตามข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.53 0.91 มาก 
15. ท+านภาคภูมิใจในความเป4นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 3.92 0.92 มาก 

รวม 3.86 0.59 มาก 
    

 จากตารางท่ี 9 พบว+า โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล     
มีความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนอยู+ในระดับมาก ( X = 3.86)  
 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว+า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลมีความ
ตระหนักรู�อยู+ในระดับมากทุกข�อ โดยพบว+า ความตระหนักรู�ในความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+ม
ประเทศอาเซียนมีความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ โดยมีค+าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.11) รองลงมา 
เคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ( X = 4.08) และ การใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$ในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน       
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( X = 4.02) สําหรับความตระหนักรู�ท่ีมีค+าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ การติดตามข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ( X = 3.53) 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต!อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 

 4.1  การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$
จําแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 10   การเปรียบเทียบค+าเฉลี่ยของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา         
จําแนกตามเพศ 

ทัศนคติ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

ภาพรวม 4.11 0.35 4.07 0.49 0.66 0.51 
1. ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 4.21 0.38 4.09 0.52 1.78 0.89 
2. ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.01 0.41 4.04 0.53 -0.43 0.66 
3. ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4.12 0.48 4.09 0.56 0.39 0.69 
* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห$เปรียบเทียบความแตกต+างของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคม
อาเซียนโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ พบว+า ทัศนคติโดยภาพรวมไม+มีความแตกต+างกันอย+าง
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด�าน พบว+า ทัศนคติในแต+ละด�านไม+มีความ   
แตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 4.2  การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$
จําแนกตามสาขาวิชา 
 

ตารางท่ี 11   ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
จําแนกตามสาขาวิชา 
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ทัศนคติ แหล+งความแปรปรวน df SS MS F P 
ภาพรวม ระหว+างกลุ+ม 2 1.35 0.68   

     3.22 0.04* 
 ภายในกลุ+ม 219 45.96 0.21   

 รวม 221 47.30    
* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห$ค+าสถิติในการเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต+อประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาโดยภาพรวม จําแนกตามสาขาวิชา พบว+า สาขาวิชาท่ีต+างกันมีทัศนคติต+อ
ประชาคมอาเซียนแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต+าง
เป4นรายคู+ ด�วยวิธีของ LSD ปรากฏผลดังตารางท่ี 12 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 12  ค+าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต+างของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
จําแนกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา X  

ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ>น ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารสากล 

 4.05 4.19 4.01 
ภาษาจีน 4.05 - 0.14 0.04 

ภาษาญ่ีปุ>น 4.19  - 0.18* 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 4.01   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 12 เม่ือทดสอบความแตกต+างของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาเป4นรายคู+ พบว+า สาขาวิชาท่ีแตกต+างกันมีทัศนคติต+อประชาคม
อาเซียนแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู+ ได�แก+ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ>น มี
ทัศนคติต+อประชาคมอาเซียนมากกว+าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 
 4.3  การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาจําแนกตามชั้นป2 
 

ตารางท่ี 13   ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างของทัศนคติท่ีมีต+อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
จําแนกตามชั้นป2 
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ทัศนคติ แหล+งความแปรปรวน df SS MS F P 
ภาพรวม ระหว+างกลุ+ม 3 1.15 0.38   

     1.81 0.15 
 ภายในกลุ+ม 218 46.16 0.21   

 รวม 221 47.30    
* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห$ค+าสถิติในการเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต+อประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาโดยภาพรวม จําแนกตามชั้นป2 พบว+า ชั้นป2ท่ีแตกต+างกัน มีทัศนคติต+อประชาคม
อาเซียนโดยภาพรวมไม+แตกต+างกัน อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 

 5.1  การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$
จําแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 14   การเปรียบเทียบค+าเฉลี่ยของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาจําแนก
ตามเพศ 

ความตระหนักรู� 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

ภาพรวม 3.97 0.58 3.97 0.56 -0.04 0.97 
1. ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรม 4.12 0.80 4.05 0.80 0.57 0.57 
ของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน       
2. ท+านให�ความสําคัญกับการศกึษาประวัติศาสตร$ 4.00 0.86 3.98 0.79 0.13 0.89 
ของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน       
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3. ท+านเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ  4.20 0.73 4.13 0.76 0.55 0.59 
ศาสนาและวัฒนธรรม       
4. การเป4นประชาคมอาเซียนเป4นสิ่งท่ีดีต+อการ 4.10 0.89 4.03 0.79 0.54 0.59 
ประกอบอาชีพอย+างไร�พรมแดน       
5. ท+านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ 3.66 0.87 3.79 0.93 -0.89 0.37 
ของแต+ละประเทศในอาเซียน       
6. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนมี 3.96 0.90 3.96 0.83 -0.04 0.97 
ความสําคัญต+อท+านและประเทศไทย       
7. การเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิด 3.90 0.91 4.02 0.78 -0.83 0.41* 
ประโยชน$แก+ท+านและประเทศไทย       
8. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให� 3.62 0.95 3.81 0.85 -1.38 0.17 
วิถีชีวิตและความเป4นอยู+ของท+านและครอบครัว       
ดีข้ึน       
9. การรวมกลุ+มเป4นประชาคมอาเซียนจะทําให� 3.92 1.03 3.89 0.83 0.22 0.83 
การศึกษาของท+านดีข้ึน       
10. ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+มประเทศ 4.04 1.14 4.13 0.82 -0.65 0.52 
อาเซียนมีความสําคัญเช+นเดียวกับภาษาอังกฤษ       
11.ท+านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทย 3.82 1.02 3.87 0.83 -0.37 0.71 
ให�เพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู+ประชาคม       
อาเซียน       
 
     

  

       
ตารางท่ี 14 (ต!อ) 

ความตระหนักรู� 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

12. การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญ 4.16 0.92 4.11 0.74 0.42 0.68 
และมีประโยชน$ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับ       
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน       
13. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ 4.08 0.90 4.08 0.78 0.03 0.97 
และมีประโยชน$ในการสื่อสารกับประเทศสมาชิก       
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ประชาคมอาเซียน       
14. ท+านมักจะติดตามข�อมูล ข+าวสารเก่ียวกับ 3.90 1.07 3.77 0.91 0.83 0.41 
ประชาคมอาเซียน       
15. ท+านภาคภูมิใจในความเป4นสมาชิกของ 4.08 0.88 3.98 0.86 0.75 0.46 
ประชาคมอาเซียน       
* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห$เปรียบเทียบความแตกต+างของความตระหนักรู�ใน
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ พบว+า ความตระหนักรู�โดยภาพรวมไม+มีความ
แตกต+างกันอย+างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว+า มีเพียง 1 ข�อ ได�แก+ การ
เป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิดประโยชน$แก+ท+านและประเทศไทย โดยเพศหญิงมีความ
ตระหนักรู�ว+าการเป4นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก+อให�เกิดประโยชน$แก+ท+านและประเทศไทยมากกว+า
เพศชาย 
 
 5.2  การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$
จําแนกตามสาขาวิชา 
 

ตารางท่ี 15   ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

ความตระหนักรู� แหล+งความแปรปรวน df SS MS F P 
ภาพรวม ระหว+างกลุ+ม 2 2.58 1.29   

     4.21 0.02* 
 ภายในกลุ+ม 219 67.07 0.31   
 รวม 221 69.65    

* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห$ค+าสถิติในการเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาโดยภาพรวม จําแนกตามสาขาวิชา พบว+า สาขาวิชาท่ีต+างกันมีความตระหนักรู�
ในประชาคมอาเซียนแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความ
แตกต+างเป4นรายคู+ ด�วยวิธีของ LSD ปรากฏผลดังตารางท่ี 16 

 



51 
 

ตารางท่ี 16   ค+าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต+างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

สาชาวิชา X  

ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ>น ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารสากล 

 3.97 4.12 3.86 
ภาษาจีน 3.97 - 0.15 0.11 

ภาษาญ่ีปุ>น 4.12  - 0.26* 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 3.86   - 

* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 16 เม่ือทดสอบความแตกต+างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา เป4นรายคู+ พบว+า สาขาวิชาท่ีแตกต+างกันมีความตระหนักรู�ใน
ประชาคมอาเซียนแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู+ ได�แก+ สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ>น มีความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนมากกว+าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 
 
 5.3  การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
จําแนกตามชั้นป2 
 

ตารางท่ี 17   ค+าสถิติเปรียบเทียบความแตกต+างของความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาจําแนกตามชั้นป2 

ความตระหนักรู� แหล+งความแปรปรวน df SS MS F P 
ภาพรวม ระหว+างกลุ+ม 3 0.52 0.17   

     0.55 0.66 
 ภายในกลุ+ม 218 69.13 0.32   

 รวม 221 69.65    
* ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห$ค+าสถิติในการเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาโดยภาพรวม จําแนกตามชั้นป2 พบว+า ชั้นป2ท่ีแตกต+างกัน มีความตระหนักรู�ใน
ประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมไม+แตกต+างกัน อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื ่อง ทัศนคติและความตระหนักรู �ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา         
คณะศิลปศาสตร$  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$  คณะผู�วิจัยขอนําเสนอ             
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ ดังต,อไปนี้  
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 
ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผู �ตอบแบบสอบถามส,วนใหญ,เป2นเพศหญิง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื ่อสาร
สากล และอยู,ในชั้นป5ท่ี 1  
 
ตอนท่ี 2  ทัศนคติท่ีมีต'อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
  ผลการศึกษาทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ซึ ่งแบ,ง
พิจารณาออกเป2น 3 ด�าน คือ ด�านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ด�านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบว,า ทัศนคติต,อประชาคม
อาเซ ียนของน ักศ ึกษาคณะศิลปศาสตร $ โดยภาพรวม อยู ,ในระด ับมาก ตามลําด ับด ังนี้             
ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เม่ือพิจารณาในแต,ละด�านสรุปได�ดังนี้  
 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุดเท,ากัน มี 2 ประเด็น คือ การสนับสนุนการต,อต�านการก,อการร�าย 
อาชญากรรมข�ามชาติต,าง ๆ เช,น ยาเสพติด การค�า และประเด็นประชาคมอาเซียนควรมีการ
ส,งเสริมประชาธิปไตยและคุ�มครองสิทธิมนุษยชนร,วมกัน สําหรับข�อท่ีมีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าท่ีสุด 
คือ ประเทศในกลุ,มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย,างเหนียวแน,น 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของ
ทัศนคติสูงสุด คือ การส,งเสริมให�อาเซียนเป2นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ สําหรับข�อท่ี
มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าท่ีสุด คือ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป@ญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป5 2020 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ การสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย,างยั่งยืนและการจัดการ
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ดูแลสิ่งแวดล�อมอย,างถูกต�อง สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ การเสริมสร�างความ
ตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน 
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เม่ือพิจารณานักศึกษาในแต,ละสาขาวิชาได�ผลสรุปดังนี้ 
 สาขาวิชาภาษาจีน พบว,า ทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู,
ในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ด�านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน และด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาในแต,ละด�านสรุปได�
ดังนี้ 
 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ การสนับสนุนการต,อต�านการก,อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติ  
ต,าง ๆ เช,น ยาเสพติด การค�า สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ ประเทศในกลุ ,ม
ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย,างเหนียวแน,น 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของ
ทัศนคติสูงสุด คือ การส,งเสริมให�อาเซียนเป2นตลาดและฐานการผลิตสินค�าที่มีคุณภาพ สําหรับข�อ  
ที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป@ญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป5 2020 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ การส,งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ,มสมาชิกอาเซียนมี
สวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย,างเท,าเทียมกัน สําหรับข�อท่ีมีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าท่ีสุด คือ การเตรียม
มาตรการการปEองกันโรคติดต,อท่ีเกิดจากการเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท,องเท่ียวโดยเสรี 
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ-น พบว,า ทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยู ,ในระด ับมาก ตามลําด ับด ังนี ้ ด �านประชาคมการเม ืองและความมั ่นคงอาเซ ียน             
ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาใน
แต,ละด�านสรุปได�ดังนี้ 
 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ การสนับสนุนการต,อต�านการก,อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติ   
ต,าง ๆ เช,น ยาเสพติด การค�า สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ ประเทศในกลุ ,ม
ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย,างเหนียวแน,น 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของ
ทัศนคติสูงสุด คือ การส,งเสริมให�อาเซียนเป2นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ สําหรับข�อท่ี
มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าท่ีสุด คือ การสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย,างเสรี 7 สาขาอาชีพ 
ได�แก, แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม สถาป@ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ การสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย,างยั่งยืนและการจัดการ
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ดูแลสิ่งแวดล�อมอย,างถูกต�อง สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ ความเชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร$  มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ$ระดับภูมิภาคร,วมกัน และในเรื่องการส,งเสริม
ความยุติธรรมทางสังคมและลดช,องว,างทางการพัฒนาในกลุ,มประเทศสมาชิก 
 
 
 
 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พบว,า ทัศนคติต,อประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู,ในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ ด�านประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
เม่ือพิจารณาในแต,ละด�านสรุปได�ดังนี้ 
 ด�านประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ ประชาคมอาเซียนควรมีการส,งเสริมประชาธิปไตยและคุ�มครองสิทธิ
มนุษยชนร,วมกัน สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ การเตรียมความพร�อมเพื่อการ
ปEองกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของ
ทัศนคติสูงสุด คือ การส,งเสริมให�อาเซียนเป2นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ สําหรับข�อท่ี
มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าท่ีสุด คือ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดป@ญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป5 2020 
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว,า ข�อที่มี
ค,าเฉลี่ยของทัศนคติสูงสุด คือ การสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย,างยั่งยืนและการจัดการ
ดูแลสิ่งแวดล�อมอย,างถูกต�อง สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าที่สุด คือ ความพอใจกับการ
เสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน 
  
ตอนท่ี 3  ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 ผลการศึกษาความตระหนักรู �ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ 
พบว,า ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร$ โดยภาพรวม อยู,ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของความตระหนักรู�สูงสุด คือ การเคารพ
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับข�อท่ีมีค,าเฉลี่ยของความตระหนักรู�ตํ่า
ที่สุด คือ การศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต,าง ๆ ของแต,ละประเทศในอาเซียน  เมื่อพิจารณา
นักศึกษาในแต,ละสาขาวิชาได�ผลสรุปดังนี้ 
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 สาขาวิชาภาษาจีน พบว,า ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาโดยภาพ
รวมอยู,ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี ่ยของความตระหนักรู�สูงสุด คือ    
การให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก  สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของความ
ตระหนักรู�ตํ่าท่ีสุด คือ การศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต,าง ๆ ของแต,ละประเทศในอาเซียน   
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ-น พบว,า ความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษาโดย
ภาพรวมอยู,ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของความตระหนักรู�สูงสุด คือ 
การเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับข�อที่มีค,าเฉลี่ยของความ
ตระหนักรู�ตํ่าท่ีสุด คือ การศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต,าง ๆ ของแต,ละประเทศในอาเซียน   
 
 
 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พบว,า ความตระหนักรู�ในประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู,ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข�อ พบว,า ข�อที่มีค,าเฉลี่ยของ
ความตระหนักรู�สูงสุด คือ ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ,มประเทศอาเซียนมีความสําคัญ
เช,นเดียวกับภาษาอังกฤษ สําหรับข�อท่ีมีค,าเฉลี่ยของความตระหนักรู�ตํ่าท่ีสุด คือ การติดตามข�อมูล 
ข,าวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 
ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต'อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 พบว,าเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต ,อประชาคมอาเซียนไม,แตกต,างกันทั ้งใน
ภาพรวมและรายด�านซึ ่งประกอบด�วย ด �านประชาคมการเมืองและความมั ่นคงอาเซ ียน          
ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 สาขาวิชาที่ต,างกันมีทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนแตกต,างกัน โดยพบว,า สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุHนมีทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนมากกว,าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 ชั้นป5การศึกษาแตกต,างกัน มีทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนไม,แตกต,างกัน 
 
ตอนท่ี 5  การเปรียบเทียบความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 พบว,าเพศชายและเพศหญิงมีความตระหนักรู �ในประชาคมอาเซียนโดยภาพรวม       
ไม,แตกต,างกัน   เมื่อพิจารณารายข�อ พบว,า มีเพียง 1 ข�อ ได�แก, การเป2นสมาชิกในประชาคม
อาเซียนก,อให�เกิดประโยชน$แก,ท,านและประเทศไทย โดยเพศหญิงมีความตระหนักรู�ว,าการเป2น
สมาชิกในประชาคมอาเซียนก,อให�เกิดประโยชน$แก,ท,านและประเทศไทยมากกว,าเพศชาย 
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 สาขาวิชาที ่ต,างกันมีความตระหนักรู �ในประชาคมอาเซียนแตกต,างกันซึ ่ง ได�แก, 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุHน มีความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนมากกว,าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล 
 ชั้นป5ท่ีแตกต,างกัน มีความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมไม,แตกต,างกัน 
 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว,านักศึกษาคณะศิลปะศาสตร$มีทัศนคติต,อประชาคมอาเซียนใน
ภาพรวมซึ่งสอดคล�องกับผลของการศึกษาเรื่อง Attitudes and Awareness toward ASEAN : 
Findings of a Ten Nation Survey (ทัศนคติและความตระหนักรู�เกี่ยวกับอาเซียน : ข�อค�นพบ
จากการสํารวจ 10 ประเทศ) ของ ASEAN Foundation (มูลนิธิอาเซียน) เมื่อป5 พ.ศ.2551 โดย
นักวิจัยหลัก 2 ท,าน คือ Dr. Eric C. Thompson จากมหาวิทยาลัยแห,งชาติสิงคโปร$ และ     
ผู�ช,วยศาสตราจารย$ ดร.จุลนี  เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย ซึ่งสํารวจนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ จํานวนประเทศละ  
200 - 220 คน รวมท้ังสิ้น 2,170 คน ท่ีพบว,า นักศึกษาไทยส,วนใหญ,มองอาเซียนในด�านบวก 
        เมื่อพิจารณาด�านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลการศึกษาพบว,า      
มีประเด็นที่นักศึกษา 2 สาขาวิชาให�ค,าเฉลี่ยสูงสุดเป2นอันดับแรกเช,นเดียวกัน คือ ประเด็นการ
สนับสนุนการต,อต�านการก,อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติต,าง ๆ เช,น ยาเสพติด การค�า ทั้งนี้จะ
เห็นได�ว,านักศึกษาให�ความสําคัญในประเด็นของความร,วมมือกันในด�านสวัสดิภาพ ความปลอดภัย
เมื่อเปkดเข�าสู,อาเซียนอย,างเต็มรูปแบบ และเมื่อพิจารณาถึงประเด็นที่มีค,าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด�าน
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนผลปรากฏว,าประเด็นท่ีนักศึกษาท้ัง 2 สาขาวิชาคิดเห็น
สอดคล�องคือ ประเทศในกลุ,มประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ$กันอย,างเหนียวแน,น นั่นย,อมแสดงให�
เห็นว,านักศึกษายังมองว,ากลุ,มประเทศในอาเซียนมีความสัมพันธ$กันเหนียวแน,นไม,เพียงพอ ซึ่งมีผล
นําไปสู,ประเด็นของอาชญากรรมข�ามชาติ การก,อการร�ายต,อไปได�  
 ด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว,า มีประเด็นท่ีนักศึกษาท้ัง 3 สาขาวิชาให�ค,าเฉลี่ย
สูงสุดเป2นอันดับแรกเช,นเดียวกัน คือ ประเด็นการส,งเสริมให�อาเซียนเป2นตลาดและฐานการผลิตสินค�า
ท่ีมีคุณภาพ แสดงให�เห็นว,านักศึกษาคาดหวังถึงประโยชน$ในการรวมตัวของกลุ,มประเทศอาเซียนท่ีจะ
พัฒนาเป2นแหล,งสินค�าท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะช,วยให�เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน และเม่ือพิจารณาค,าเฉลี่ย
ตํ่าสุด พบว,า นักศึกษาท้ัง 3 สาขาวิชาคิดเห็นสอดคล�องกัน คือ เรื่องของนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถลดป@ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป5 2020 และในเรื่อง
การสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย,างเสรี 7 สาขาอาชีพ ได�แก, แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล 
วิศวกรรม สถาป@ตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ             
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ณ ป@จจุบันท่ีเกิดข้ึนทําให�นักศึกษาขาดความเชื่อม่ันในเรื่องดังกล,าวซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยเรื่อง 
Attitudes and Awareness toward ASEAN : Findings of a Ten Nation Survey ท่ีพบว,า
ประเด็นสําคัญของความร,วมมือท่ีสําคัญท่ีสุดในสายตาของนักศึกษาอาเซียน ได�แก, การลดความ
ยากจน  
 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประเด็นท่ีนักศึกษาท้ัง 2 สาขาวิชาให�
ค,าเฉลี่ยสูงสุดเป2นอันดับแรกเช,นเดียวกัน คือ การสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย,างยั่งยืนและ
การจัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย,างถูกต�อง แสดงให�เห็นว,านักศึกษามีความใส,ใจในด�านสิ่งแวดล�อมและ   
เห็นคุณค,าของการพัฒนาท่ียั่งยืนมากข้ึน สําหรับในประเด็นท่ีมีค,าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว,าเป2นประเด็นของ 
การเตรียมมาตรการการปEองกันโรคติดต,อท่ีเกิดจากการเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท,องเท่ียวโดยเสรี 
การเสริมสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ประเด็น
ดังกล,าวเป2นสิ่งท่ีประชาชนท่ัวไปกล,าวถึงถึงการเปkดอาเซียนท่ีจะมีผู�คนหลากหลาย มากมายเข�าออก
ประเทศซ่ึงหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องควรหามาตรการให�ความม่ันใจในระบบ มาตรการต,างๆ มากยิ่งข้ึน
รวมไปถึงการให�ความรู�เก่ียวกับอาเซียนสู,ภาคประชาชนมากข้ึน 
 สําหรับในด�านความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนนั่นจะเห็นได�ว,านักศึกษามีความ
ตระหนักในการเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม การให�ความสําคัญกับ
การศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและเห็นว,าการใช�ภาษาในกลุ,มประเทศอาเซียนมีความสําคัญ
เช,นเดียวกับภาษาอังกฤษ ซ่ึงยังคงเห็นว,านักศึกษายังคงมีรูปแบบวิถีชีวิตแห,งความเป2นคนไทยท่ียังคง
ให�เกียรติซ่ึงกันและกัน แต,ประเด็นท่ีนักศึกษามีความตระหนักน�อยท่ีสุด คือ การศึกษาและเรียนรู� 
กฎระเบียบต,าง ๆ ของแต,ละประเทศในอาเซียน ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษาเห็นว,าเป2นประเด็นท่ียังไม,เห็น
ถึงความจําเป2นหรือประโยชน$ท่ีตนจะได�รับ  
 
 จากประเด็นในการอธิปรายข�างต�นดังกล,าวจะเห็นว,าการท่ีนักศึกษามีทัศนคติต,อ
ประชาคมอาเซียนในเชิงบวก และมีความตระหนักในการใช�ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน การยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเห็นถึงโอกาสหรือประโยชน$จากประชาคมอาเซียนถือเป2น
แนวโน�มท่ีดีท่ีจะนําไปสู,การเตรียมความพร�อมของนักศึกษาให�มีศักยภาพการแข,งขันในตลาดอาเซียน
ต,อไป ดังนั้น การปรับทัศนคติท่ีดีให�นักศึกษารู�สึกต,อประชาคมอาเซียนว,าประชาคมอาเซียนเป2นของ
ประชาชนทุกคนจึงมีความสําคัญ ดังท่ี ดร.สุรินทร$  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได�กล,าวว,าใน
การปาฐกถา เรื่องการก�าวสู,อาเซียนในป5 2015 (อ�างถึงใน พรทิวา  คงคุณ, 2555) ว,า ป@จจัยท่ีจําเป2น
จะต�องสร�างเพ่ือให�อาเซียน   ก�าวสู,การเป2นประชาคมอาเซียนท่ีสําคัญประการหนึ่ง ได�แก, การสร�าง
ความเข�าใจซ่ึงกันและกันในกลุ,มประชาคมอาเซียน ไม,ว,าจะในแง,ของภาษา วัฒนธรรม และการเมือง 
การปกครองภายในประเทศ ตลอดจนทําให�อาเซียนเป2นของประชาชน คือ ให�ประชาชนมีสํานึกรู�ถึง
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ความเป2นเจ�าของประชาคมอาเซียน โดยดร.สุรินทร$  พิศสุวรรณ ได�เสนอให�มีการปรับทัศนคติของ
นักศึกษาให�มีความพร�อมท่ีจะแข,งขัน และใฝHหาโอกาสในทางสร�างสรรค$สู,สากลต,อไป  
 
3.  ข�อเสนอแนะ 
 3.1 ข�อเสนอแนะท่ีได�จากผลการวิจัย 
  1) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โดยเน�นสมรรถนะทางด�านการใช�ภาษา สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพให�บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือก�าวสู,ประชาคม
อาเซียน โดยการสอดแทรกสาระการเรียนรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในรายวิชาต,าง ๆ  
  2) ควรสนับสนุนให�นักศึกษาเข�าร,วมกิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวข�องกับอาเซียนมากข้ึน 
ตลอดจนสร�างเครือข,ายนักศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน อาจจะเป2นในรูปของการเข�าร,วมประชุม
วิชาการ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ,มประเทศสมาชิกอาเซียน 
  3) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน ตลอดจนพัฒนาทักษะการ
ทํางานในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
 
  3.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต'อไป 
  1) ควรขยายผลการศึกษาให�ครอบคลุมบัณฑิตทุกคณะและสถาบันในมหาวิทยาลัย 
โดยศึกษาถึงประเด็นให�ครอบคลุม หรือป@จจัยต,าง ๆ เพ่ือให�ได�แนวทางในการสร�างสรรค$กิจกรรมหรือ
โครงการส,งเสริมทัศนคติท่ีดีให�แก,นักศึกษา อีกท้ังเป2นแรงผลักดันให�นักศึกษามุ,งสู,อาเซียนอย,างแท�จริง
อย,างเป2นรูปธรรม 
  2) ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือติดตามผลการเตรียมความพร�อมต,อการเป2นประชาคม
อาเซียนเป2นระยะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน ให�บรรลุเปEาหมายอย,างเป2นระบบและ
ต,อเนื่อง ท้ังทางด�านการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย$และนักศึกษา การพัฒนาด�านกายภาพและ
สิ่งแวดล�อม 
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แบบสอบถาม 
ทัศนคติและความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร"  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร" 
 

���������������� 
 

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1.   แบบสอบถามชุดนี้แบ+งออกเป,น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
ตอนท่ี 2  ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต+อประชาคมอาเซียน 
ตอนท่ี 3  ความตระหนักรู�ของนักศึกษาท่ีมีต+อประชาคมอาเซียน 

2. กรุณาตอบคําถามทุกข�อให�ตรงกับความเป,นจริงของท+าน เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�เป,นแนวทาง          
ในการร+วมกันเสริมสร�างทัศนคติและความตระหนักรู�ของนักศึกษาเพ่ือก�าวสู+ประชาคมอาเซียนต+อไป  

 

    ขอขอบพระคุณท+านเป,นอย+างสูงท่ีสละเวลาอันมีค+าแก+งานวิจัยนี้  
      อาจารย" ศศิวิมล      โมอ+อน 
      อาจารย" นพรัตน"  คงอุไร 
      อาจารย" ยุภาวรรณ    ดวงอินตา 
      อาจารย" ราตรี     จรัสมาธุสร 
      
                      คณะผู�วิจัย 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร" บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √√√√  ในช(องที่ตรงกับข�อมูลของท(าน 
 

1.  เพศ  
    1)  ชาย       2)  หญิง 
 
 

2.  สาขาวิชา                   1)  ภาษาจีน            2)  ภาษาญี่ปุ;น           
 3)  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
 



2 
 

 

3.  ชั้นป=ที่   1)  ป=ที่ 1      2)  ป=ที่ 2   
3)  ป=ที่ 3      4)  ป=ที่ 4 

 
 
 
ตอนที่ 2   ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต+อประชาคมอาเซียน 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √√√√  ในช(องที่ตรงกับทัศนคติของท(าน 

    ระดับทัศนคติ 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

 
1 

ด�านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ควรส+งเสริมให�เกิดค+านิยมร+วมกันในกลุ+มประชาคมอาเซยีน      

2 ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซยีนควรศึกษาระบบ     
การปกครองและสังคมของแต+ละประเทศ      

3 ประเทศสมาชิกอาเซยีนสามารถอยู+ด�วยกันได�อย+างสงบสุข      
4 ประเทศในกลุ+มประชาคมอาเซยีนมีปฏิสมัพันธ"กันอย+าง

เหนียวแน+น           
5 ควรส+งเสริมความสงบสุขและการรักษาความมั่นคงของ

ประชาชนให�ครอบคลมุทุกด�าน 
     6 ประชาคมอาเซียนควรมีการส+งเสรมิประชาธิปไตยและ

คุ�มครองสิทธิมนุษยชนร+วมกัน 
     7 ท+านสนับสนุนการต+อต�านการทุจรติด�วยการส+งเสริมหลัก   

นิติธรรมและธรรมาภิบาล           
8 การระงับข�อพิพาทสามารถกระทําโดยสันติเพ่ือปDองกัน

สงครามในประเทศอาเซียน           
9 ท+านสนับสนุนการต+อต�านการก+อการร�าย อาชญากรรม   

ข�ามชาติต+างๆ เช+น ยาเสพตดิ การค�า           
10 ท+านเตรียมความพร�อมเพ่ือการปDองกันและจัดการภัยพิบตัิ

และภยัธรรมชาต ิ           
11 ท+านส+งเสรมิการมีส+วนร+วมของภาคประชาสังคมในการ

ต+อต�านการทุจริต           
12 สนับสนุนการส+งเสรมิหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล           



3 
 

 

    ระดับทัศนคติ 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

13 
ด�านประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ควรส+งเสริมให�อาเซียนเป,นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมี
คุณภาพ           

14 การเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน 
แรงงานมีฝ=มือเป,นไปอย+างอิสระ           

15 
 

ควรเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข+งขันของประชาคม
อาเซียนบนเวทีโลก           

16 ท+านยินดีกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับภมูิภาคโดย
การจัดทําเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area - AFTA หรืออาฟต�า)           

17 
 

ด�านประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ต(อ) 
ประเทศไทยจะได�ประโยชน"จากการขยายการส+งออก     
หากสามารถสร�างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�สําเร็จ      

18 
 

นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดปYญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป= 2020      

19 
 

การร+วมกันพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส+ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน) ในกลุ+มประเทศอาเซียน 

     20 ท+านสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต+างประเทศมายัง
อาเซียน 

     21 ท+านสนับสนุนโครงการเช่ือมโยงเส�นทางหลวงของอาเซียน
และการปรับมาตรฐานของเส�นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกัน      

22 ท+านสนับสนุนการให�ความช+วยเหลือแก+ประเทศสมาชิกใหม+
ของอาเซียนเพ่ือลดช+องว+างการพัฒนา      

23 ท+านสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย+างเสรี 7 สาขา
อาชีพ ได�แก+ แพทย" ทันตแพทย" พยาบาล วิศวกรรม 
สถาปYตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ      

24 ท+านสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา
Roadmap ทางด�านท+องเท่ียวและการขนส+งทางอากาศ 
(การบิน)      

 ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน           
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    ระดับทัศนคติ 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

25 การสร�างอัตลักษณ"และความรู�สึกร+วมกันของประชาชนใน
กลุ+มสมาชิกอาเซียน 

26 ความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร"  มรดกทางวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ"ระดับภูมภิาคร+วมกัน           

27 ส+งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช+องว+างทางการ
พัฒนาในกลุ+มประเทศสมาชิก           

28 ความร+วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิมนุษยชน
และการค�ามนุษย"           

29 ท+านพอใจกับการเสรมิสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน           

30 ส+งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ+มสมาชิกอาเซียน  
มีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย+างเท+าเทียมกัน           

31 ท+านภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร"และวัฒนธรรมต+างๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน           

 
32 

ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ต(อ) 
ท+านสนับสนุนการสร�างสังคมท่ีเอ้ืออาทรพร�อมท่ีจะแบ+งปYน
และแก�ไขปYญหาร+วมกัน      

33 การเตรียมมาตรการการปDองกันโรคติดต+อท่ีเกิดจาก       
การเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท+องเท่ียวโดยเสร ี      

34 สนับสนุนการติดตามข+าวสารในกลุ+มสมาชิกอาเซียน      
35 ท+านสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+างยั่งยืนและการ

จัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย+างถูกต�อง      

 
ตอนที่ 3    ความตระหนักรู�ของนักศึกษาที่มีต+อประชาคมอาเซียน 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √√√√  ในช(องที่ตรงกับความตระหนักรู�ของท(าน 

    ระดับความตระหนักรู� 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

1 ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศ           
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    ระดับความตระหนักรู� 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

สมาชิกในประชาคมอาเซียน  

2 ท+านให�ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร"ของ
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซยีน       

3 ท+านเคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม      

4 การเป,นประชาคมอาเซียนเป,นสิ่งท่ีดีต+อการประกอบ
อาชีพอย+างไร�พรมแดน      

5 ท+านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต+าง ๆ ของแต+ละ
ประเทศในอาเซยีน      

6 การเป,นสมาชิกในประชาคมอาเซยีนมีความสําคัญต+อท+าน 
และประเทศไทย      

7 การเป,นสมาชิกในประชาคมอาเซยีนก+อให�เกิดประโยชน"
แก+ท+าน และประเทศไทย      

8 การรวมกลุ+มเป,นประชาคมอาเซียนจะทําให�วิถีชีวิตและ
ความเป,นอยู+ของท+านและครอบครัวดีข้ึน           

9 การรวมกลุ+มเป,นประชาคมอาเซียนจะทําให�การศึกษาของ
ท+านดีข้ึน      

10 ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ+มประเทศอาเซียนมี
ความสําคัญเช+นเดยีวกับภาษาอังกฤษ      

11 ท+านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทยให�เพ่ิมข้ึน
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน      

12 การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน"
ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

     13 การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน"
ในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

     14 ท+านมักจะตดิตามข�อมลู ข+าวสารเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน           

15 ท+านภาคภูมิใจในความเป,นสมาชิกของประชาคมอาเซียน           

 



6 
 

 

ขอขอบคุณทุกท(านท่ีให�ความร(วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ประวัติผู
วิจัย 
 

หัวหน
าโครงการวิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)        นางศศิวิมล  โมอ�อน  
   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mrs Sasiwimon   Mo-on 
2.  ตําแหน�งป0จจุบัน   อาจารย4 
3.  หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อได9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
   คณะศิลปศาสตร4 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
   264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 
   เขตสัมพันธวงศ4 กรุงเทพมหานคร 10100 
      โทรศัพท4 02-2222814 ต�อ 5511 
   e-mail: sasi_rmutr@hotmail.com 
4.  ประวัติการศึกษา  ค.บ. (มัธยมวิทย4) จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 
   ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 
5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
   -สถิติทางการศึกษา 

6. ประสบการณ4ท่ีเก่ียวข9องกับการบริหารงานวิจัย 
   -การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
  ภาษาญ่ีปุSนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4   

                   -ภาพลักษณ4การท�องเท่ียวย�านเยาวราช จากมุมมองนักท�องเท่ียว
และชุมชน 
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ผู
ร�วมโครงการวิจัย 
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       นาง นพรัตน4 คงอุไร 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mrs. NOPPARAT KONGURAI     
 2.  ตําแหน�งป0จจุบัน  อาจารย4 
 3.  หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อได9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
   คณะศิลปศาสตร4 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
   264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 
   เขตสัมพันธวงศ4 กรุงเทพมหานคร 10100 
      โทรศัพท4 :(02) 221-2896 9 ต�อ 5300 (02) 226-4879 

 e-mail: nopkong2000@yahoo.com         
4. ประวัติการศึกษา ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

ศศ.ม (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
    

6. ประสบการณ4ท่ีเก่ียวข9องกับการบริหารงานวิจัย 
โครงการวิจัย “ การศึกษาเอกลักษณ4ตลาดศรีประจันต4”  ปiพ.ศ 2552   
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ผู
ร�วมโครงการวิจัย 
1. ชื่อ สกุล(ภาษาไทย)     นางสาวยุภาวรรณ  ดวงอินตา 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Yupawan Duanginta 
2.  ตําแหน�งป0จจุบัน   อาจารย4  
3.  หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อได9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
    คณะศิลปศาสตร4 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
    264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 
    เขตสัมพันธวงศ4 กรุงเทพมหานคร 10100 
    โทรศัพท4 02-2222814  ต�อ 5203 
    e-mail: yupawand@hotmail.co.th 
4. ประวัติการศึกษา           ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4  คณะพัฒนาสังคม 
    สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร4และพัฒนาบุคคล 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  

  งานวิจัยทางด9านพฤติกรรมศาสตร4  
    การสร9างตัวชี้วัดหรือดัชนี  ด9วยการวิเคราะห4แบบ Factor Analysis 
6. ประสบการณ4ท่ีเก่ียวข9องกับการบริหารงานวิจัย    
    -  โครงการวิจัยแม�บท : ระบบพฤติกรรมไทย  

- Empirical Development of Multi-level Psychological 
Assessments based on His Majesty’s Philosophy of “Sufficiency 
Economy”. 
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- Multi-dimensional Test Construction of Psychological 
Immunity based on The Philosophy of Sufficiency Economy. 

- An Empirical Development of Multidimensional 
Assessment of Reasoning Abilities. 

- An Empirical development of Multidimensional 
assessment of Attitudinal Gratefulness. 

- ภาพลักษณ4การท�องเท่ียวย�านเยาวราช จากมุมมองนักท�องเท่ียว
และชุมชน 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
ผู
ร�วมโครงการวิจัย 
1. ชื่อ สกุล(ภาษาไทย)              นางสาวราตรี  จรัสมาธุสร 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss  Ratree  Jaratmathusorn   
2 . ตําแหน�งป0จจุบัน   อาจารย4   
3. หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อได9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
    คณะศิลปศาสตร4 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
    264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 
    เขตสัมพันธวงศ4 กรุงเทพมหานคร 10100 
    โทรศัพท4 02-2222814 ต�อ 5511 
    e-mail: ratree_rmutr@hotmail.com    
4. ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย   
    คณะพาณิชย4ศาสตร4และการบัญชี 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
    - สาขาสถิติ 
6. ประสบการณ4ท่ีเก่ียวข9องกับการบริหารงานวิจัย 
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    - การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
   ภาษาญ่ีปุSนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4   

                  - ภาพลักษณ4การท�องเท่ียวย�านเยาวราช จากมุมมองนักท�องเท่ียว
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

ทัศนคติและความตระหนักรู�ในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร$  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ 

 

���������������� 
 

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1.   แบบสอบถามชุดนี้แบ-งออกเป.น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
ตอนท่ี 2  ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต-อประชาคมอาเซียน 
ตอนท่ี 3  ความตระหนักรู�ของนักศึกษาท่ีมีต-อประชาคมอาเซียน 
2. กรุณาตอบคําถามทุกข�อให�ตรงกับความเป.นจริงของท-าน เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�เป.นแนวทาง          

ในการร-วมกันเสริมสร�างทัศนคติและความตระหนักรู�ของนักศึกษาเพ่ือก�าวสู-ประชาคมอาเซียน
ต-อไป  

 

    ขอขอบพระคุณท-านเป.นอย-างสูงท่ีสละเวลาอันมีค-าแก-งานวิจัยนี้  
      อาจารย$ ศศิวิมล      โมอ-อน 
      อาจารย$ นพรัตน$  คงอุไร 
      อาจารย$ ยุภาวรรณ    ดวงอินตา 
      อาจารย$ ราตรี     จรัสมาธุสร 
      
                      คณะผู�วิจัย 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร$ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √√√√  ในช*องที่ตรงกับข�อมูลของท*าน 
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1.  เพศ  
    1)  ชาย       2)  หญิง 
 
 

2.  สาขาวิชา                   1)  ภาษาจนี            2)  ภาษาญีปุ่>น           
 3)  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
 

3.  ชั้นป@ที่   1)  ป@ที่ 1      2)  ป@ที่ 2   
3)  ป@ที่ 3      4)  ป@ที่ 4 

 
 
ตอนที่ 2   ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต-อประชาคมอาเซียน 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √√√√  ในช*องที่ตรงกับทัศนคติของท*าน 

    ระดับทัศนคติ 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

 
1 

ด�านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ควรส-งเสริมให�เกิดค-านิยมร-วมกันในกลุ-มประชาคมอาเซยีน      

2 ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซยีนควรศึกษาระบบ     
การปกครองและสังคมของแต-ละประเทศ      

3 ประเทศสมาชิกอาเซยีนสามารถอยู-ด�วยกันได�อย-างสงบสุข      
4 ประเทศในกลุ-มประชาคมอาเซยีนมีปฏิสมัพันธ$กันอย-าง

เหนียวแน-น           
5 ควรส-งเสริมความสงบสุขและการรักษาความมั่นคงของ

ประชาชนให�ครอบคลมุทุกด�าน 
     6 ประชาคมอาเซียนควรมีการส-งเสรมิประชาธิปไตยและ

คุ�มครองสิทธิมนุษยชนร-วมกัน 
     7 ท-านสนับสนุนการต-อต�านการทุจรติด�วยการส-งเสริมหลัก   

นิติธรรมและธรรมาภิบาล           
8 การระงับข�อพิพาทสามารถกระทําโดยสันติเพ่ือปDองกัน

สงครามในประเทศอาเซียน           
9 ท-านสนับสนุนการต-อต�านการก-อการร�าย อาชญากรรม   

ข�ามชาติต-างๆ เช-น ยาเสพตดิ การค�า           
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    ระดับทัศนคติ 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

10 ท-านเตรียมความพร�อมเพ่ือการปDองกันและจัดการภัยพิบตัิ
และภยัธรรมชาต ิ           

11 ท-านส-งเสรมิการมีส-วนร-วมของภาคประชาสังคมในการ
ต-อต�านการทุจริต           

12 สนับสนุนการส-งเสรมิหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล           

13 
ด�านประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ควรส-งเสริมให�อาเซียนเป.นตลาดและฐานการผลิตสินค�าท่ีมี
คุณภาพ           

14 การเคลื่อนย�ายด�านเงินทุน  สินค�าบริการ การลงทุน 
แรงงานมีฝ@มือเป.นไปอย-างอิสระ           

15 
 

ควรเสริมสร�างขีดความสามารถในการแข-งขันของประชาคม
อาเซียนบนเวทีโลก           

16 ท-านยินดีกับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับภมูิภาคโดย
การจัดทําเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area - AFTA หรืออาฟต�า)           

17 
 

ด�านประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ต*อ) 
ประเทศไทยจะได�ประโยชน$จากการขยายการส-งออก     
หากสามารถสร�างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�สําเร็จ      

18 
 

นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถลดปYญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป@ 2020      

19 
 

การร-วมกันพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส-ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน) ในกลุ-มประเทศอาเซียน 

     20 ท-านสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต-างประเทศมายัง
อาเซียน 

     21 ท-านสนับสนุนโครงการเช่ือมโยงเส�นทางหลวงของอาเซียน
และการปรับมาตรฐานของเส�นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกัน      

22 ท-านสนับสนุนการให�ความช-วยเหลือแก-ประเทศสมาชิกใหม-
ของอาเซียนเพ่ือลดช-องว-างการพัฒนา      

23 ท-านสนับสนุนการเคลื่อนย�ายแรงงานได�อย-างเสรี 7 สาขา
อาชีพ ได�แก- แพทย$ ทันตแพทย$ พยาบาล วิศวกรรม      
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    ระดับทัศนคติ 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

สถาปYตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด�านการสํารวจ 

24 ท-านสนับสนุนประเทศไทยท่ีได�รับมอบหมายให�ทํา
Roadmap ทางด�านท-องเท่ียวและการขนส-งทางอากาศ 
(การบิน)      

 
25 

ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
การสร�างอัตลักษณ$และความรู�สึกร-วมกันของประชาชนใน
กลุ-มสมาชิกอาเซียน           

26 ความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร$  มรดกทางวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ$ระดับภูมภิาคร-วมกัน           

27 ส-งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและลดช-องว-างทางการ
พัฒนาในกลุ-มประเทศสมาชิก           

28 ความร-วมมือกันของประเทศสมาชิกในด�านสิทธิมนุษยชน
และการค�ามนุษย$           

29 ท-านพอใจกับการเสรมิสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน           

30 ส-งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนในกลุ-มสมาชิกอาเซียน  
มีสวัสดิการทางสังคมท่ีดีอย-างเท-าเทียมกัน           

31 ท-านภูมิใจในการเรียนรู�ประวัติศาสตร$และวัฒนธรรมต-างๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน           

 
32 

ด�านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ต*อ) 
ท-านสนับสนุนการสร�างสังคมท่ีเอ้ืออาทรพร�อมท่ีจะแบ-งปYน
และแก�ไขปYญหาร-วมกัน      

33 การเตรียมมาตรการการปDองกันโรคติดต-อท่ีเกิดจาก       
การเคลื่อนย�ายแรงงาน หรือการท-องเท่ียวโดยเสร ี      

34 สนับสนุนการติดตามข-าวสารในกลุ-มสมาชิกอาเซียน      
35 ท-านสนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย-างยั่งยืนและการ

จัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย-างถูกต�อง      

 
ตอนที่ 3    ความตระหนักรู�ของนักศึกษาที่มีต-อประชาคมอาเซียน 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √√√√  ในช*องที่ตรงกับความตระหนักรู�ของท*าน 
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    ระดับความตระหนักรู� 

ข�อ ประเด็นคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

    (5) (4) (3) (2) (1) 

1 ท-านให�ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกในประชาคมอาเซียน            

2 ท-านให�ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร$ของ
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซยีน       

3 ท-านเคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม      

4 การเป.นประชาคมอาเซียนเป.นสิ่งท่ีดีต-อการประกอบ
อาชีพอย-างไร�พรมแดน      

5 ท-านศึกษาและเรียนรู� กฎ ระเบียบต-าง ๆ ของแต-ละ
ประเทศในอาเซยีน      

6 การเป.นสมาชิกในประชาคมอาเซยีนมีความสําคัญต-อท-าน 
และประเทศไทย      

7 การเป.นสมาชิกในประชาคมอาเซยีนก-อให�เกิดประโยชน$
แก-ท-าน และประเทศไทย      

8 การรวมกลุ-มเป.นประชาคมอาเซียนจะทําให�วิถีชีวิตและ
ความเป.นอยู-ของท-านและครอบครัวดีข้ึน           

9 การรวมกลุ-มเป.นประชาคมอาเซียนจะทําให�การศึกษาของ
ท-านดีข้ึน      

10 ความสามารถในการใช�ภาษาในกลุ-มประเทศอาเซียนมี
ความสําคัญเช-นเดยีวกับภาษาอังกฤษ      

11 ท-านเรียนรู�และพัฒนาทักษะการใช�ภาษาไทยให�เพ่ิมข้ึน
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู-ประชาคมอาเซียน      

12 การใช�เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$
ในการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

     13 การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีประโยชน$
ในการสื่อสารกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

     14 ท-านมักจะตดิตามข�อมลู ข-าวสารเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน           

15 ท-านภาคภูมิใจในความเป.นสมาชิกของประชาคมอาเซียน           
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ขอขอบคุณทุกท*านท่ีให�ความร*วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 

 


