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การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

The ASEAN Citizens Development and Organizational Citizenship Behavior Preparation of the 
ASEAN Community 
 

แพรภัทร ยอดแก้ว   
โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน ต้องมีการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาประชาชนในประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ซึ่งการ
เตรียมพร้อมควรจะเริ่มต้นจากการพัฒนา “ทุนมนุษย์” โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นคือ ประชาชนในประเทศหรือ
พลเมืองอาเซียน โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชน ให้ตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองอาเซียน มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ
พลเมืองอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและภูมิภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

ค าส าคัญ: ประชาคมอาเซียน,พลเมืองอาเซียน,การพัฒนา, ทุนมนุษย,์ โลกาภิวัตน์, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
              องค์การ 
 
Abstract 

Thailand, as the initiator toward the ASEAN community is required to prepare and develop 
individual in the pace of change. To enter into an ASEAN Community in 2015, Thailand should start the 
development of "human capital" through the citizen or nationals of the ASEAN countries by creating 
awareness in all sectors of society: emphasize on young people by making them realized their roles as 
ASEAN citizen, create good attitude and good citizenship behaviour, promote and support quality 
development of ASEAN citizen. These are for the usefulness of our nation and region, accommodating 
the change in globalization and the step forward for ASEAN Community. 
 

Keywords: ASEAN community, ASEAN citizens, Human capital Development, Globalization,  
               Organizational citizenship behavior 
 
บทน า 
 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) 
เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ด้าน การรวมตัวของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN COMMUNITY) เป็นโอกาสส าคัญที่จะท าให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แสวงหาจุดร่วม
ระหว่างกันในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของภูมิภาค และหากกล่าวเฉพาะด้านสังคม จุดร่วมที่ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งทุก
ประเทศในอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างสรรค์พัฒนาพลเมืองของตน คือ พลเมืองอาเซียน เพราะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นได้ และมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประชาคมให้สามารถก้าวไปข้างหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 จากการศึกษาเรื่อง Attitudes and Awareness toward ASEAN: Findings of a Ten Nation Survey ของ 
ASEAN Foundation (มูลนิธิอาเซียน) เมื่อปีพ.ศ.2551 โดยนักวิจัยหลักสองท่านได้แก่ Dr. Eric C. Thompson จาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ ผศ.ดร.จุลนีเทียนไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส ารวจนักศกึษาระดบัปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ (อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมลายา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น) จ านวนประเทศละ 200-220 คน รวมทั้งสิ้น 2,170 คนท าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติต่ออาเซียนของปัญญาชนทั้งสิบประเทศโดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญ ด้านความเป็นพลเมืองอาเซียนในค าถามที่ว่า 
ตนเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) หรือไม่นั้น ร้อยละ 76.8 ของนักศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นด้วยว่า ตนเป็น
พลเมืองอาเซียนส่วนนักศึกษาไทย เห็นด้วยร้อยละ 67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า(สักรินทร์, 2555: ออนไลน์) 
 ดังนั้น แนวทางส าคัญของการสร้างสรรค์ความส าเร็จของประชาคมอาเซียน จึงควรพัฒนาความเป็นพลเมือง
อาเซียนในประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าผาสุกอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน คือ การสร้างสรรค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของพลเมืองอาเซียน โดยการพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 น่ันเอง 
     
ความเป็นพลเมืองอาเซียน 
 พลเมือง (Citizen) หมายถึงพลังหรือก าลังคนของประเทศซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศหรืออาจเรียกว่า 
“ชาวเมือง” หรือ “ชาวประเทศ” นั่นเองต่างจากชาวต่างด้าวเข้าเมืองซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศเพียงช่ัวคราวเมื่อกล่าวถึง
พลเมืองของประเทศใดย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆตามกฎหมายของแต่ละประเทศเช่นเมื่อ
กล่าวถึงพลเมืองของประเทศไทยย่อมหมายถึงคนท้ังหลายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายไทยพลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมี
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นบุคคลต่างสัญชาติที่เข้าไปอยู่อาศัยซึ่งเรียกว่าคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับ
พลเมืองและมีหน้าที่แตกต่างออกไปเช่นอาจมีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศ
บัญญัติไว้สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กันเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่พลเมืองของทุกประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่แต่จะมีมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 
 ความเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship)จึงหมายถึง พลเมืองอาเซียนหรือชาวประเทศอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎกติกาของประชาคมอาเซียนและกฏบัตรอาเซียน มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎ
กติกาของประชาคมอาเซียน 
 1. ความส าคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน 
    การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ หากชาวประเทศอาเซียนขาดความตระหนักร่วมกันในการเป็นหนึ่งเดยีวท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและความมั่นคง
และด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลักมีความส าคัญต่อแบบแผนการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศหากเป็นในอดีตเรื่องท านองนี้อาจจะเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของรัฐบาลประชาชนไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ในเมื่อ
อาเซียนเกิดการรวมตัวกันและมีวัตถุประสงค์ตามกฎบัตรอาเซียนที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2551/2008 
กฎบัตรนั้นจึงเป็นดุจรัฐธรรมนูญร่วมของอาเซียนที่รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องยึดถือและปฏิบัติตาม  
 เมื่อเป็นดังนี้แล้วทุกเรื่องที่เกิด ทุกอย่างที่ท าจะมีผลกระทบต่อประชาชนพลเมืองไทยและพลเมืองอีก 9 
ประเทศของอาเซียนโดยตรงท้ังการเมอืงและความมั่นคง ทั้งการเศรษฐกิจ และทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมเพราะหากมีอะไร
ที่ก าหนดแล้วว่าจะท า ก็ต้องท าเหมือนกันทั้งหมด มีผลกระทบเท่ากันในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนหากลงนามสร้าง
สันติภาพร่วมกันพลเมืองทั้งหลายก็ต้องช่วยกันสร้างสันติภาพระหว่างกันหากตกลงว่าจะเปิดพรมแดนไปมาหาสู่หรือค้าขาย
กันอย่างเสรีไม่มีอุปสรรคทั้งด้านภาษีและกระบวนงานด่านศุลกากรอาเซียนบอกว่าให้สะดวกรวดเร็วก็จะต้องท าให้ได้สะดวก
รวดเร็วเสมอเหมือนเท่าเทียมกันท้ังหมดเมื่ออาเซยีนตกลงให้เปิดเขตการค้าเสรกี็ต้องเปิดเสรีพร้อมกันทั้งหมดหากอาเซียนตก
ลงว่าจะต้องจรรโลงรักษาความแตกต่างหลากหลายทางภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมในอาเซียนให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
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อาเซียนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกชาติทุกกลุ่มวัฒนธรรมธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอาเซียนก็จะต้องมีจิตส านึกร่วมอัต
ลักษณ์เดียวกันให้ได้ 
 โดยสรุป ความตกลงของอาเซียนผ่านการลงนามของผู้น าในระดับต่างๆล้วนมีผลกระทบต่อพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งและควรมีการหาแนวทางใน
การสร้างเสริมอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. แนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน 
     การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซยีน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันท า เพราะภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
ล้วนได้รับผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

 2.1 การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ซึ่งทัศนคตินั้นมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 
2.1.1 องค์ประกอบเชิงความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Component) จะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีใน

การเป็นพลเมืองอาเซียน ลดความรู้สึกชิงชัง ขัดแย้ง และความเคียดแค้นกับเรื่องราวในอดีตต่าง ๆ ระหว่างกัน แต่ส่งเสริม
ความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียนซึ่งจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ภูมิภาคนี้ด้วยกัน 

2.1.2 องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive Component) จะต้องสร้างเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความส าคัญและความจ าเป็น รวมทั้งคุณค่าในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในฐานะ
พลเมืองอาเซียนให้แก่ชาวอาเซียนโดยทั่วกัน  

2.1.3 องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) จะต้องมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงออกถึงความเอื้ออาทรกัน การแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และการเคารพซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

 2.2 การสร้างกระบวนการในการสร้างเสริมความเป็นพลเมือง  ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ ที่
สอดคล้องกับ 3 เสาของประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 2.2.1 กระบวนการทางการเมืองและความมั่นคงที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (APSC) โดยมุ่งสร้างสรรค์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนในด้านนี้ของประชาชนในแต่ละประเทศ เช่น รัก
ความสงบ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เคารพกฎกติการะหว่างกัน เป็นต้น 
 2.1.2 กระบวนการทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในขณะเดียวกันก็
สร้างสรรค์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจด้วย เช่น 
ความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพและความตระหนักรู้ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 
 2.3.3 กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC) ซึ่งจะต้องมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอาเซียนที่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย ของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเคารพค วาม
แตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ความมีน้ าใจเอื้ออาทรและความสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานท้ังโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีบทบาทหลัก
และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งอาจจ าแนกเป็นภาคส่วนทางสังคม ดังนี้ 
 1. ภาครัฐ โดยรัฐบาล กระทรวง กรมและหน่วยงานต่าง ๆ เช่นกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการ
สร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน  
 2. ภาคเอกชนโดยองค์กร บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ จะต้องมีแนวทางและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กร
ของตนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนและเป็นพลังขับเคลื่อนหน้าท่ีนี้ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน 
 3. ภาคประชาชน โดยสถาบันครอบครัว กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน ท้องถิ่น องค์กรอิสระต่าง ๆ จะต้องมีการบูร
ณาการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมกับภาครัฐและ 
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ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วย 

 พลเมืองอาเซียนอาจมีความหลากหลายในทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตแต่ด้วยแนวโน้มอนาคตที่ตอ้ง
อยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันในฐานะเป็นพลเมืองของภูมิภาคนั้น จ าเป็นต้องร่วมกันแสวงหาจุดร่วมและสร้างสรรค์ให้เป็น
คุณลักษณะประจ าของพลเมืองอาเซียนซึ่งจะต้องส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างแท้จริง  
 

คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 

 การสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในท่ีนี้ขอจ าแนกคุณลักษณะดังกล่าว
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ และคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ดังนี้ 
 1.คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองอาเซียน 
    1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน คุณลักษณะประการแรกที่เป็นประตูส าคัญสู่ความเป็นพลเมือง
อาเซียนที่ดี คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะการรับรู้ จนเกิดความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 
 1.1.1 จุดก าเนิดอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงความเป็นมา ความจ าเป็นที่ต้องมีประชาคม
อาเซียนและการเกิดประชาคมอาเซียนได้  
 1.1.2 กฎบัตรอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ที่ถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญของอาเซียนซึ่งรับรองโดยผู้น าประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และหลักการส าคัญของกฎ
บัตรอาเซียนได้  
 1.1.3 สัญลักษณ์อาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องรู้จักสัญลักษณ์อาเซียนและสามารถอธิบายได้ว่า
สัญลักษณ์นั้นคืออะไร หมายถึงอะไร สะท้อนความเป็นอย่างไรของอาเซียน   
 1.1.4 ประชาคมอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกเล่าถึงประเทศสมาชิกและองค์ประกอบของ
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) พร้อมทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจถึงความมุ่งหมายอันส าคัญของประชาคมทั้ง 3 ได้ 
 1.1.5 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องบอกได้ว่าอาเซียนมีความสัมพันธ์กับ
ประเทศต่างๆ และประชาคมอื่นๆ ภายนอกอาเซียนอย่างไร เช่น การขยายกลุ่มอาเซียนเป็นอาเซียน plus 3 ได้แก่ จีน ญี่ปุุน 
และเกาหลีใต้ และขยายเป็นอาเซียน plus 6 เพิ่มประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมือง โดยทุกประเทศจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม จากการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค นอกจาก 
มีความรู้ความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันแล้วอาเซียนยังได้มีความร่วมมือและสถาปนา
ความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจากับ 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุุน สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา 
เกาหลีใต้ อินเดีย จีน รัสเซีย และกับจีน ญี่ปุุนและเกาหลีใต้ในกรอบอาเซียนเป็นต้น 
 1.2 มีทักษะในการสื่อสารเนื่องจากความเป็นภูมิภาคอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนย่อมน าไปสู่ความสัมพันธ์
อันใกล้ชิด ไร้พรมแดนมากขึ้น โอกาสในการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็มีมากขึ้น และ
รูปแบบการสื่อสาร ท่ีส าคัญที่สุด ก็คือการสื่อสารด้วยภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  
 ดังนั้น ความพร้อมด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางของโลกและภาษากลางของ
อาเซียนจึงมีความส าคัญมาก พลเมืองอาเซียนทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ, 2555: ออนไลน์) มิเช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์ ติดต่อ  ค้าขายและ
สื่อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันเอง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเรียนรู้ให้สามารถ 
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สื่อสารได้ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีขอบเขตประเทศติดกัน 
 1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึง
ความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด าเนินงานใด ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์การติดต่อสื่อสาร การบริหาร และการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็น
เครื่องมือท่ีทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม
ช่วยท าให้มนุษย์สามารถมองเห็นโลกที่อยู่รอบตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและท าให้มนุษย์เข้าใจในข้อมูล
เหล่านั้นช่วยส่งผลให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์วิธีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถจัดการและควบคุมชีวิต
สภาพแวดล้อมและงานของตัวเองหรือแม้แต่สังคมและเศรษฐกิจของโลกได้ 
 แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นดุจดาบสองคม ด้านหนึ่งก็สามารถสร้างสรรค์ประสิทธิภาพก่อ
เกิดสันติสุขได้ แต่อีกด้านหนึ่งหากใช้ในทางที่ผิดก็เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การกระท าท่ีไม่สร้างสรรค์ ส่งเสริมความสูญเสียและ
ท าลายผู้อื่นได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างมีความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น พลเมืองอาเซียนจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมๆกับระมัดระวังตนไม่ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางลบอันจะน ามาสู่ความขัดแย้ง แบ่งแยกและ
ท าลายระหว่างกัน เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกล่าวร้าย ใส่ร้ายปูายสีกัน เป็นต้น 
 1.4 มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน ความภาคภูมิใจ (Dignity) หมายถึง ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
หรือความรู้สึกพึงใจ เป็นแรงบันดาลใจส าคัญที่จะน าไปสู่การกระท าที่เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน หากพลเมืองอาเซียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักว่าการเป็นพลเมืองอาเซียนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังกันสร้างความ
เข้มแข็งในภูมิภาคอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเอื้ออาทรระหว่างกัน ความรู้สึกเช่นนี้ ย่อมมีแนวโน้มไปสู่พฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ต่อองค์การหรือในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างแน่นอน 
        ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนจึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองอาเซียนที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ควรสร้างสรรค์ให้เกิดมีและเป็นพลังทางสังคมน าไปสู่การสร้างสรรค์ภูมิภาคให้เกิดสันติสุขและความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเปูาประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน 
 

2. คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 
   กฎบัตรอาเซียน เป็นธรรมนูญที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับส าหรับการอยู่รว่มกันและการขับเคลื่อนองค์กรอาเซยีน

อย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองร่วมกันทั้ง 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 และมีผลบังคับใช้
จริงเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 หลังจากท่ีประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตรทั้งหมด   
 กฎบัตรอาเซียนดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 15 ข้อ (ส านักงาน ก.พ., 2555: 153-155)มุ่งสร้างสรรค์
เสถียรภาพของประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม เพราะฉะนั้น พลเมืองอาเซียนในฐานะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาคมของตนจึงควรมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง (ในที่นี้ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
วัตถุประสงค์ 15 ข้อ เป็นคุณลักษณะ 9 ประการ) ดังนี้ 
 2.2.1 รักความสงบและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพ รวมทั้งการปรับตัวสู่
ภาวะปกติและการปูองกันการท าลายล้างระหว่างกันในภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะพลเมืองอาเซียนมีคุณลักษณะรักความ
สงบ มีสันติภาพเป็นอุดมการณ์ในการด าเนินชีวิตและใช้หลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น (สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 1-4 ของกฎบัตรอาเซียน) 
 2.2.2 มีความเชี่ยวชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลายเนื่องจากอาเซียนมีความมุ่งหมายร่วมกันใน
การสร้างตลาดและการผลิตที่มีเสถียรภาพ ความมั่งคั่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
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374               :  การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ซึ่งมีการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าบริการ
และการลงทุนการเคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพผู้มีความสามารถพิเศษและแรงงานและการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุนเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากพลเมืองอาเซียนขาดความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ของ
ตน และจ าเป็นต้องมีความสามารถที่หลากหลายรองรับการเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและอื่นๆ “คนในประชาคม
อาเซียน ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มันจะไม่สามารถให้เราเลือกมีอาชีพเดียวได้...ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น
รวดเร็วข้ึน การย้ายฐานการลงทุนทางธุรกิจจะเกิดขึ้น ... คนในประชาคมอาเซียนจะต้องเก่งหลายเรื่อง ท าหลายด้าน มีหลาย
มิติอยู่ในตัวพร้อมที่จะปรับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน...รับได้ทุกสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง” (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555: 
ออนไลน์) คนที่มีอาชีพปัจจุบันอาจจะต้องตกงานหากมีการย้ายฐานการลงทุนไปสู่ประเทศอื่นอย่างเสรี เมื่อถึงตอนนั้นต้อง
สามารถปรับตัวทัน ท าอย่างอื่นได้ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งไปด้วย (สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 5) 
 2.2.3 มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นปัญหาความยากจนและช่องว่างในการพัฒนาของประชาคมอาเซียนเป็นภาวะ
อุปสรรคอย่างหนึ่งของเสถียรภาพในการสร้างความมั่นคงทุกมิติ ตามวัตถุประสงค์ในกฎบัตรอาเซียนจึงมุ่งให้มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและร่วมมือกันบรรเทาปัญหาเหล่านั้น โดยมุ่งสร้างสรรค์ประชาคมเอื้ออาทรเดียวกันตามอัตลักษณ์อาเซียน 
เพราะฉะนั้นพลเมืองอาเซียนจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ยินดีที่จะหยิ บยื่นช่วยเหลือและ
ร่วมกันสร้างสันติสุขให้ประชาคมของตนเป็นส าคัญ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 6) 
 2.2.4 เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ในประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น อาจมีความแตกต่างด้านการปกครองอยู่
บ้าง ท าให้สิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกแตกต่างกันไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ นอกจากความเข้าใจในความแตกต่างทางกฎกติกา
ของสังคมแล้ว พลเมืองอาเซียนยังจะต้องมีความเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นซึ่งอาจอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
แตกต่างด้วย การสื่อสาร การส่งเสริมและการสร้างสรรค์สิ่งใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น คือ ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎกติกาทางสังคมที่ต่างๆ 
จึงจ าเป็นต้องมีความตระหนักในเรื่องการเคารพสิทธิและหน้าท่ีระหว่างกันเป็นส าคัญ นี่เป็นคุณลักษณะอีกประการหนึ่งของ
พลเมืองอาเซียน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 7) 
 2.2.5 มีจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภาค  วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อ
ที่ 9 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อท าให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองสภาพแวดล้อมในภูมิภาคความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคและ
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรข้อที1่2 มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยมั่นคงและปราศจากยาเสพ
ติดส าหรับประชาชนของอาเซียนทั้ง 2 ข้อนี้ ต้องการคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนที่มีจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเป็นส าคัญ เพราะหากไม่มีจิตส านึกดังกล่าวย่อมยากท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่ง
ไม่กระทบกับสิ่งเหล่านั้นได้   
 2.2.6 พัฒนาตนเองอยู่เสมอโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยิ่งยวด 
ประกอบการสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการถือหลักการศึกษาตลอดชีวิตเป็นวิธีการพัฒนาตนเป็นคุณลักษณะที่จะท าให้พลเมืองอาเซียนมีความเข้มแข็ง 
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยสร้างพลังความเข้มแข็งให้ประชาคมได้เป็นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักในการ
แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเพื่อให้เข้าถึงความทัดเทียมกันทั้งด้านการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคมและความยุติธรรม
ต่างๆ ด้วย เพื่อความกินดีอยู่ดีของตนและความผาสุกของประชาคมนั่นเอง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 10-11) 
 2.2.7 มีความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งมีสถานะเป็นองค์การตามกฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในองค์การเดียวกันเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งที่จะน าพาองค์การนั้นๆ สู่ความเจริญอย่าง
ยั่งยืน เพราะเมื่อประเทศอาเซียนมีข้อตกลงโดยผู้น าแต่ละประเทศจนเกิดกฎบัตรขึ้นมาใช้ร่วมกัน ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันย่อมเกิดขึ้นตามมา เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกความคิด ทุกการกระท า ทุกค าพูด หรือทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยพลเมือง
อาเซียน ย่อมมีผลต่อสังคมอาเซียนด้วยกันเสมอ  
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  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนั้นมุ่งให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียนโดยทั่วกัน 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นประชาชนพลเมืองอาเซียนจะต้องตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน 
โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสร้างสรรค์อาเซียนร่วมกันตามหลักการและกรอบกติกาที่วางไว้ และความ
รับผิดชอบร่วมกันนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการร่วมมือกันในปฏิบัติการต่างๆ ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ดังเช่น การ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีท้าทาย เช่น อาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ จะสามารถจัดการ ดูแล แก้ไขได้ตาม
หลักความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิตินั้น ต้องอาศัยส านึกรับผิดชอบร่วมกันของพลเมืองอาเซียนทุกคน ซึ่งจะต้องไม่เพิกเฉยต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบพบเห็น (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 8 และ 13)   
 2.2.8 เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคมเนื่องจากอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
ชัดเจน การยอมรับความหลากหลายและเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะน ามาสู่การให้เกียรติ
และความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวตามวิสัยทัศน์อาเซียนอันจะ
ก่อให้เกิด “เอกภาพบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นความสง่างามของภูมิภาคนี้ 
  การเคารพความแตกต่างน้ี เป็นข้อหน่ึงในคุณสมบัติของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย 6 ประการ 
(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2554: ออนไลน์) หัวใจส าคัญอยู่ที่การเคารพ ซึ่งเกิดจากการยอมรับบนฐานความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่น
นั่นเอง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 14) 
 2.2.9 ยึดมั่นหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจากคุณลักษณะต่างๆ ข้างต้นนั้น ภาพรวม
คุณลักษณะของพลเมืองที่จะส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนร่วมกันนั้น อาจกล่าวได้ว่า ได้แก่ ความสามัคคีของ
สมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นผลจากคุณลักษณะข้ออื่นๆข้างต้นและท่าทีที่ดีงามต่อผู้อื่นซึ่งอาจมิใช่สมาชิกในองค์การด้วยหลั ก
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเอง คุณลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย(ข้อ 15)ของกฎบัตรอาเซียนได้เป็นอยา่งดี 
นั่นก็คือ วัตถุประสงค์ที่ว่า “เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนขั้นแรก
ของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคในภาพแบบของภูมิภาคที่เปิดกว้างโปร่งใสและไม่
ปิดกั้น” 
 ในทางกลับกันหากพลเมืองอาเซียนขาดคุณสมบัติเรื่องความสามัคคี ย่อมยากที่จะมีเอกภาพ ยากที่จะ
เกิดความเป็นศูนย์รวมอันหนึ่งอันเดียว และส่งผลให้อ่อนด้อยพลังขับเคลื่อนต่าง ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ ย่อมเป็นเรื่องยาก เพราะอาจไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากความอ่อนด้อย  ลักษณะเช่นนี้
ย่อมท าให้ประชาคมอาเซียนยากท่ีจะยืนหยัดอยู่อย่างยั่งยืนได้  เพราะฉะนั้น การสร้างปัจจัยทางคุณลักษณะของพลเมืองใน
เรื่องความสามัคคีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
 3. คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
     ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับเป็นองค์การระดับภูมิภาค ดังนั้น แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง  
ซึ่งจะได้กล่าวถึงเป็นประเด็นตามล าดับ ดังน้ี 
 3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น
จัดเป็นพฤติกรรมทางบวกของคนในองค์การที่ผู้บริหารทุกองค์การต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การของตนจากการศึกษาและ
ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  (Organizational Citizenship Behavior-
OCB) พบว่ามีผู้ศึกษาและให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไว้หลายท่านดังนี้ 
 Organ (1991: 275) ให้ความหมายว่าหมายถึง พฤติกรรมการให้ความร่วมมอืท่ีสมาชิกมีให้แก่องค์การซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านั้นองค์การไมไ่ด้รอ้งขอและไม่ใช่การบังคับให้ท ารวมทั้งไม่ได้รับรองว่าจะให้ผลตอบแทนใดๆโดยแบ่งออกเป็น 
5 ด้านได้แก่พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) พฤติกรรมความมี
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น้ าใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
(Conscientiousness) 
 Borman และ Motowidlo (1993 อ้างถึงใน Niehoff, 2001: 4) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การนั้นควรเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนองค์การสังคมและสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา 
 Van (1995 อ้างถึงใน Niehoff, 2001: 4) ให้ความหมายว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและ/หรือ
เป็นการตั้งใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะท าเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่
องค์การต้องการหรือคาดหวังไว้ 
 Newstrom และ Davis (1997: 265) ให้ความหมายว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติโดยสมัครใจในแต่ละสถานการณ์ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จใน
องค์การ 
 Moorhead และ Griffin (2001: 108) ให้ความหมายว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลในการสร้างสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลทางบวกต่อองค์การ 
 จากความหมายของค าว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึงเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและ/หรือเป็นการตั้งใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่
องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การตั้งใจจะท าเองและพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเหนือความคาดหวังที่องค์การต้องการหรือ
คาดหวังไว้ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมความร่วมมือภายในองค์การ ปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจเพื่อ
องค์การชว่ยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จในองค์การ 
 3.2 ความส าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ในฐานะที่อาเซียน
เป็นองค์การหนึ่ง พลเมืองอาเซียนจึงต้องตระหนักในการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียนเพราะเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต้อง
ความก้าวหน้าของอาเซียน สอดคล้องกับ Smith et al. (1983: 653) ที่กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีความส าคัญต่อองค์การเพราะเปรียบเสมือนตัวหล่อลื่นเครื่องจักรทางสังคมในองค์การท าให้เกิดความยืดหยุ่นซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท างานในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้สามารถท าให้บุคคลจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีใน
สถานการณ์ที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” 
 ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาให้พลเมืองอาเซียนเข้าใจเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึง
เป็นสิ่งส าคัญ โดยจักต้องเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมนั้นแล้วน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีเปูาหมายร่วมกันคือ 
ความส าเร็จขององค์การนั่นเอง   
 3.3 ลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น 
Williams และ Anderson (1991 อ้างถึงใน James และคณะ, 2002: 93-108) ได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 2 รูปแบบ คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มุ่งสู่บุคคล (Organizational 
Citizenship Behavior Directed Toward Individuals-OCB-I) เป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าต่อบุคคลเช่น 
การช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือปัญหาในงาน เป็นต้น และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มุ่งสู่
องค์การ (Organizational - Citizenship Behavior Directed Toward Organization-OCB-O) เป็นพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การโดยทั่วไป ซึ่งจากรูปแบบของพฤติกรรม 
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนี้อาจจ าแนกพฤติกรรมได้ 5 ลักษณะ(Greenberg และ Baron, 1997: 371) ดังนี ้
 3.3.1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อ
มีโครงการที่ยากสับเปลี่ยนวันหยุดให้กับเพื่อนร่วมงานอาสาที่จะช่วยเหลืองาน 
 3.3.2 พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็นความตั้งใจที่จะท างานเหนือกว่าความ
ต้องการในงานท่ีน้อยที่สุดเชื่อฟังกฎระเบียบตรงต่อเวลาไม่ขาดงานไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
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 3.3.3 พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตของ
องค์การเช่นการให้ความสนใจเกี่ยวกับการประชุมด้วยความสมัครใจอ่านประกาศต่างๆมากกว่าท่ีจะขว้างทิ้งไปในเรื่องแจ้งให้
ทราบทั่วไปอ่านบันทึกเก็บข้อมูลใหม่ ๆ 
 3.3.4 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการสมัครใจหรือยินดีที่จะยอมรับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการบ่นและการมีพฤติกรรมตามค ากล่าวที่ว่า “ยิ้มและอดทนในการท างานไม่ค้นหาสิ่งที่
ผิดพลาดขององค์การ” 
 3.3.5 พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ในการท างานเช่นไม่ใช้อารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้งไม่ท าให้การทะเลาะเบาะแว้งขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียงหรือยั่วยุจาก
บุคคลอื่น 
 3.4 คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนโดยประยุกต์จากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจากพฤติกรรม
ตามแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การข้างต้นนั้น อาจประยุกต์เป็นคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนในฐานะที่
อาเซียนเป็นองค์การและพลเมืองอาเซียนเป็นสมาชิกขององค์การได้ ดังนี้ 
 3.4.1 มีน้ าใจเอื้ออาทรระหว่างกันพลเมืองอาเซียนจะต้องเป็นผู้มีน้ าใจเอื้ออาทร คือ มีจิตพร้อมที่จะ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ใหค้วามช่วยเหลือระหว่างกัน ในฐานะเป็นสมาชิกองค์การเดียวกัน คุณลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้เกิด
ภราดรภาพระหว่างกัน ซึ่งจะมีผลดี เช่น เมื่อมีปัญหาผิดพลาดหรือขัดแย้งใดๆ ก็สามารถให้อภัยกันได้หรือเมื่อสมาชิก
ประเทศไทยประสบภัยต่าง ๆ ก็มีน้ าใจช่วยเหลือกัน เป็นต้น   
 3.4.2 ส านึกในหน้าท่ีในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียน  กล่าวคือ พลเมืองอาเซียนจะต้องมีความส านึกในหน้าที่
ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การนี้  โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน  
เช่น ในด้านเศรษฐกิจ พลเมืองอาเซียนต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริตไม่ท าลายความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจใน
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถที่หลากหลายส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้องค์การได้  ในด้าน
การเมืองและความมั่นคง พลเมืองอาเซียนต้องท าหน้าที่เป็นผู้รักษาสันติภาพให้องค์การ ไม่ปฏิบัติตนให้เกิดความเดือดร้อน 
วุน่วาย บั่นทอนความมั่นคงของอาเซียน เป็นต้น 
 3.4.3 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนา พลเมืองอาเซียนต้องท าหน้าที่สร้างสรรค์พัฒนาร่วมกัน  เพราะ
พลเมืองอาเซียนทุกคนย่อมได้รับผลทั้งทางบวกและทางลบของการเป็นประชาคมอาเซยีนด้วยกัน เรียกว่า “ร่วมชะตากรรม” 
เดียวกัน เพราะฉะนั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนา ตลอดถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ในกฎบตัรอาเซียนซึ่งทุกข้อไม่อาจบรรลุได้หากขาดการมสี่วนร่วมของพลเมือง
อาเซียน เป็นต้น  โดยหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมคือ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน พลเมืองอาเซียนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยส านึกแห่ง
การมีส่วนร่วมด้วยเสมอ คุณลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิด “พลังสามัคคี” ที่จะส่งผลให้เกิดสันติสุขท่ียั่งยืนได้ 
 3.4.4 มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์  ด้วยเหตุผลด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางสังคม ความแตกต่างทางการเมืองการปกครองและความแตกต่างอ่ืน ๆ อีกมากมายของพลเมืองอาเซียน รวมทั้ง
การที่ต่างก็พยายามสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข็งขันด้านต่าง ๆ  เหล่านี้ย่อมเป็นโอกาสที่จะน าไปสู่
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากันได้เสมอ ซึ่งอาจน ามาสู่ความขัดแย้งกันและความผิดพลาดระหว่างกัน เป็นต้น เมื่อเกิด
สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่บั่นทอน ท าลายสันติสุขในการเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยกัน  สมาชิกขององค์การนี้จะต้องมีความ
อดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์นั้น ๆ เสมอ จากนั้นก็ค่อย ๆ หาทางออกท่ีดีที่สุด มีผลกระทบในทางลบต่อกันให้น้อยที่สุดเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นมิตรและความเป็นหนึ่งเดียวกัน คุณลักษณะเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยความเป็นมิตร 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เป็นศตัรูคู่อริกันน่ันเอง 
 3.4.5 ค านึงถึงผู้อื่นเสมอ เนื่องจากการกระท าต่าง ๆ ของพลเมืองอาเซียนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ย่อมมี
ผลกระทบตามลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ส่งผลถึงผู้อื่นด้วยเสมอ เพราะฉะนั้น การจะกระท าสิ่งใดจ าเป็นท่ีผู้กระท า 
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ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์การนี้จะต้องค านึงถึงผู้อื่นด้วย ซึ่งอาจจะแบ่งลักษณะการค านึงถึงผู้อื่นเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
 1) การค านึงถึงผู้อื่นโดยการระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้อื่น ไม่ท าลายสันติสุขของผู้อื่น 
 2) การค านึงถึงผู้อื่นโดยการยุติสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้อื่นที่เป็นอยู่ หยุดการกระท าที่บั่น
ทอนสันติสุขของผู้อื่น 
 3) การค านึงถึงผู้อื่นโดยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อผู้อื่น ส่งเสริมสันติสุข
ของผู้อื่น 
 4) การค านึงถึงผู้อื่นโดยการรักษาสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ส่งเสริมความยั่งยืนของสันติสุข
ของผู้อื่น 
  การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน โดยอาศัยแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การดังกล่าวมาเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาประชาชนในประชาคมอาเซียน ให้เป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียนได้ เพรา ะ
ภายในประชาคมอาเซียนนั้นประชาชนทุกคนถือเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศอาเซียนก็
เปรียบเสมือนทีมขนาดใหญ่ที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันท างานให้บรรลุเปูาหมายเดียวกันดังนั้นสมาชิกทีมหรือสมาชิก
ขององค์การก็ควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกทีมท่ีดีและเป็นสมาชิกองค์การที่ดีด้วย 
 

การพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 
 ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ  ได้รวบรวมแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากประสบการณ์ชีวิตของท่านมาไว้ในหนังสือ “8K’s+5K’s: 
ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” ซึ่งท่านเสนอมุมมองการพัฒนาคุณภาพของคนไทยเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่การ
เป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างยั่นยืน ดังนี้ 

ทฤษฎีทุน 8 ประการ (8K’s)เป็นทุนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
 1. Human Capital ทุนมนุษย์คือทุนเริ่มต้นของคนแต่ละคนที่เกิดมามีร่างกาย รูปร่างหน้าตา สติปัญญาที่แตกต่าง
กัน 
 2. Intellectual Capital ทุนทางปัญญาคือ ทุนที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ที่ท าให้คนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และ
สามารถน าความรู้ที่มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 3. Ethical Capital ทุนทางจริยธรรมคือ ทุนภายในส่วนลึกหรือสามัญส านึกของจิตใจคน ซึ่งจะส่งผลต่อทุนทาง
ปัญญาที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยความดี มีศีลธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 4. Happiness Capital ทุนแห่งความสุขคือ ทุนที่อยู่ภายในจิตใจของคน ในการลงมือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากแรง
บันดาลใจ ที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความอิ่มเอมใจในการกระท าสิ่งเหล่านั้น เป็นแรงผลักดันให้การท างานมีเปูาหมายที่
ชัดเจน 
 5. Social Capital ทุนทางสังคม คือ ทุนที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือ
สังคมภายนอกในการหล่อหลอมตัวตนของแต่ละบุคคลให้เป็นไปในทางดีหรือทางเสื่อมขึ้นอยู่กับทุนทางจริยธรรมของแต่ละ
บุคคลที่จะมุ่งสร้างคุณงามความดี หรือจะกระท าความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างและสังคม 
 6. Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืนคือ ทุนที่เกิดจากการกระท าของคนที่มุ่งหวังผลในระยะยาวโดย
เริ่มต้นจากการกระท าความดีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
 7. Digital Capital ทุนทางไอทีคือ ทุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถน าเครื่องมือเครื่องใช้ด้านไอ
ทีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยรวมได้ 
 8. Talented Capital ทุนทางความสามารถพิเศษ คือ ทุนที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ทักษะความรู้ บ่มเพาะ
จนเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความช านาญในด้านต่างๆ ตามแต่ความถนัดและทัศนคติของแต่ละบุคคล 
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ทฤษฏีทุนใหม่ 5 ประการ (5K’s New) เป็นทุนที่ส าคัญส าหรับทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย 
 1. Knowledge Capital ทุนทางความรู้คือ ทุนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เจาะลึกความรู้ทั่วไปภายใต้มิติเดียว 
ไปสู่การรอบรู้อย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติ 
 2. Creativity Capital ทุนทางความคิดสร้างสรรค์คือ ทุนในการคิดดัดแปลง คิดประยุกต์ใช้ คิดขึ้นใหม่ และคิด
พัฒนาโดยมุ่งให้เกิดความเจริญในทางบวก 
 3. Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรมคือ ทุนในการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดขึ้น 
 4. Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรมคือ ทุนในการเรียนรู้ ค่านิยม แนวคิดหรือความเช่ือของคนที่เราติดต่อ
สัมพันธ์ด้วยเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความคิดของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 5. Emotional Capital ทุนทางอารมณ์คือ การบริหารจัดการ EQ ซึ่งจะส่งผลถึงทุนในด้านต่างๆ ให้พัฒนาไป
อย่างยั่งยืน 
 ทุนมนุษย์ทั้ง 13 ทุน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในการรองรับการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ASEAN Citizen ได้อย่างง่ายดายและยั่งยืนโดยแนวความคิด
ดังกล่าวนี้ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมไป
พร้อมๆกัน อีกท้ังยังสามารถน ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์การได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจะช่วย
เสริมสร้างให้หน่วยงานและองค์การมีภมูิต้านทานพรอ้มรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น 
หากหน่วยงานหรือองค์การใดได้น าแนวคิด “8K’s+5K’s” ไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็เช่ือได้ว่าจะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์การ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย 
 

มหาวิทยาลัยของไทยกับการพัฒนาพลเมืองอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกก่อตั้งของอาเซียนและมีบทบาทน าในอาเซียนมาโดยตลอด ตั้งแต่ 

ฯพณฯ ดร. ถนัด คอมันตร์ ได้ผลักดันการจัดตั้งอาเซียนและมีการลงนามในปฏิญญาจัดตั้งอาเซียนที่กรุงเทพฯ อีก 20 ปี
ต่อมา ในปี 2535 ผู้น าของไทยอีกท่านหนึ่งคือ อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์  ปันยารชุน ได้เปิดศักราชใหม่ให้กับอาเซียนโดย
การริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และในการยกร่างกฎบัตรอาเซียนที่ผ่านมา ประเทศไทยก็ได้มีบทบาทน าในการยก
ร่าง และการผลักดันประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่จะปรากฏในกฎบัตรฯ เช่น เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศของไทย ได้เข้ารับต าแหน่งเลขาธิการอาเซียน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลระดับรัฐมนตรีเข้าด ารงต าแหน่งนี้ 
และอยู่ในต าแหนง่นี้ถึง 5 ปีดังน้ัน การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาของไทยเป็นพลเมืองอาเซียนหรือ ASEAN Citizen คือ 
มีความรู้ ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน มีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างของประเทศ
สมาชิก ท้ังภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณลักษณะพลเมืองอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองอาเซียนที่
เก่ง ดี มีคุณธรรม จะช่วยสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีความมั่นคง  มั่งคั่ง แบ่งปัน เอื้ออาทร
ต่อกัน มีความสงบสุขก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 มหาวิทยาลัยของไทย ควรส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การพัฒนาพลเมืองอาเซียน
อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งควรพัฒนานักศึกษา ตามแนวคิด “8K’s+5K’s” 
รองรับประชาคมอาเซียน โดยน าทุนมนุษย์ทั้ง 13 ทุนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพลเมืองอาเซียน โดยการบรรจุวิชาอาเซียนศึกษาไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษารู้จักอาเซียน
และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประชาคมอาเซียนมากขึ้น  มีโครงการทัศนศึกษาอาเซียนและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษา เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเข้าค่ายอาเซียน ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกจะช่วยในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมและภาษามากขึ้น รวมทั้ง เสริมสร้างการ
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พัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียนและพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนมากขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มากยิ่งขึ้นนอกจากน้ี ยังต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
ต่อไป 
 

บทสรุป 
 “พลเมืองอาเซียน” เป็นคุณลักษณะที่สะท้อนถึงความเป็นประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือชาวอาเซียน 
ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิและหน้าท่ี ตลอดถึงกฎกติกาต่าง ๆ ในกรอบของกฎบัตรอาเซียน เป็นเครื่องหลอมรวมให้พลเมืองอาเซียนมี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันและมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ประชาคมให้สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียนรัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อม
ของประเทศ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ที่เน้นการปฏิบัติและเช่ือมโยงยิ่งขึ้น เพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคมากขึ้นซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ์โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคงโดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความส าคัญเท่าเทียมกันมีการด าเนินการ
เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กัน 
 ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียน ต้องมีการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาประชาชนในประเทศให้ก้าวทันการปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการ
เตรียมพร้อมควรจะเริ่มต้นจาก “มนุษย”์ นั้นคือ ประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียนให้ตระหนักถึงความเป็นพลเมือง
อาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งอนาคตของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับคนในประเทศว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งดังนั้น แนวทางส าคัญของการสร้างสรรค์ความส าเร็จและความมั่นคงของประชาคม
อาเซียน ได้แก่ การสร้างสรรค์คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองอาเซียน การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะช่วยเตรียมความพร้อมให้พลเมืองอาเซียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน เพื่อ
พัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนและสากลต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม การจะสร้างสรรค์พัฒนาพลเมืองอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ภาครัฐจะต้องมี
นโยบายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน น าไปสู่กลยุทธ์และการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม และจะต้องมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างทั่วถึง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพราะประชาชนหรือสถาบันทางสังคมสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
เพียงส่วนเดียว ไม่อาจขับเคลื่อนทุกองคาพยพของประชาคมทั้งประชาคมให้บรรลุความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
 

The Relationship between Transformational Leadership, Knowledge and Attitude toward ASEAN 
Community of Students of Nakhon Pathom Rajabhat University. 
 

แพรภัทร ยอดแก้ว   
โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับ
ระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ  
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมระดับปริญญาตรี จ านวน 345 คน  การเก็บข้อมูลท าโดยใช้แบบสอบถามภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและแบบสอบถามทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน  วิเคราะห์ผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า T- test ค่า F - test  ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง มีความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติต่ออาเซียน อยู่ในระดับดี 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี
โปรแกรมวิชาต่างกัน มีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ .05  ทั้งโดยรวม
และรายด้าน3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน  มีทัศนคติต่ออาเซียน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อ
อาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค าส าคญั: ประชาคมอาเซียน, ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ทัศนคติ, ความรู้, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the Relationship between Transformational 
Leadership, Knowledge and Attitude toward ASEAN Community of Students of Nakhon Pathom Rajabhat 
University. The sample groups are 345 students of Nakhon Pathom Rajabhat University. Data were 
collected by using 3 sets of questionnaires: demographic data, Transformational Leadership, Knowledge 
and Attitude toward ASEAN Community of students. Data were analyzed by percentage, frequency, 
mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson coefficient. Level of statistical significance used in 
the analysis is 0.5. 
 Major findings were as follows: 1) University students was Transformational Leadership were at 
high level and students have good levels of attitude toward ASEAN community and knowledge. 2) There 
is statistically significant difference of attitude toward ASEAN community of students different when 
consider different major to mouth at the 0.01 and0.05 level.  3) University students was transformational 
leadership different attitude toward ASEAN community of students different with the statistic 
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significantly at the 0.05 level.  And 4) The perceived transformational leadership of students was 
positively related to attitude toward ASEAN community of students with the statistic significantly at the 
0.01 level.   
 

Keywords: ASEAN community, Transformational leadership, Attitude, Knowledge, University 
 
บทน า 

กระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความ
หลากหลายทั้งด้านสังคมและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ท าให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อม
โดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนในประเทศให้มีศักยภาพสูงข้ึน จะได้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและเท่าเทียมทุกประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 จากการลงนามโดยสมาชิกผู้ก่อตั้งรวม 
5 ประเทศซึ่งในระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็นล าดับ และไทยก็มีบทบาทส าคัญในการผลักดัน
ความร่วมมือของอาเซียนให้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด การก่อเกิดประชาคมอาเซียน เป็นผลจากความตระหนักร่วมกัน
ของประเทศสมาชิกในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค  เพื่อให้บรรดาประเทศ
สมาชิกนั้นสามารถมีความมั่นคงและด ารงสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน   

การรวมกันผนึกก าลังของอาเซียนโดยมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนิ
เซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึนนั้น ย่อมท าให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ าหนักในเวทีระหว่างประเทศ เพราะการที่สมาชิกท้ัง 10 ประเทศ
มีท่าทีเป็นหนึ่งเดียว จะช่วยท าให้ประเทศต่างๆและกลุ่มความร่วมมืออื่น ๆ ให้ความเช่ือถือในอาเซียนมากขึ้นและท าให้
อาเซียนมีอ านาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากข้ึนด้วย  

ประเทศไทยได้มีบทบาทเช่ือมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางและประเทศไทยก็ยังคงมีบทบาทผู้น า
ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งระบบเศรษฐกิจโลกจะมีการเคลื่อนย้าย
ศูนย์กลางมายังเอเชียมากข้ึน ขณะที่ประเทศต่างๆ จะเดินหน้าเปิดเสรีมากข้ึนเรื่อย ๆ ภาวะไร้พรมแดนจะเป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งในศตวรรษท่ี 21 จะเกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สามกลุ่ม คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิเอเชียตะวันออก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในยุโรป ขณะที่มนุษยชาติต้อง
เผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลก
ร้อน เป็นต้น ดังน้ัน ในแง่ของการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก ช่วยพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 (2558) มีความรู้และทัศนคติที่
ดีต่อประชาคมอาเซียน มีความกระตือรือร้นทางวิชาการและวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างโอกาสจากการ
เปิดกว้างทางเศรษฐกิจและโอกาสการท างานที่เพิ่มขึ้นในประชาคมอาเซียน ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนจะช่วย
สร้างสรรค์ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีความมั่นคง  มั่งคั่ง แบ่งปัน เอื้ออาทรต่อกัน มีความสงบสุข
ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

เรื่องของทัศนคติได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาสังคมสนใจมาก จนกระทั่งในปัจจุบัน ก็
ยังมีการศึกษากันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะกาลเวลาที่ผ่านไป ท าให้สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเปลี่ยนไป  เมื่อสภาพของ
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สังคมเปลี่ยน ทัศนคติของคนเราก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย (ทรงพล, 2538: 132) ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาส่วนใหญ่
เช่ือว่าทัศนคติ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรม และอาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงออกหรือ
พฤติกรรมทีแ่สดงออกเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ ดังนั้นการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ควรท าความเข้าใจ
กับทัศนคติของบุคคลนั้นก่อน  เพราะจะช่วยให้การตีความพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีความหมายมากขึ้น โดยทัศนคติของ
บุคคล และทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อบุคคลนั้น ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผลการปฏิบัติงาน (Lussier, 1999: 
74) จะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคล มีผลต่อทัศนคติของบุคคล โดยทั่วไปแล้ว บุคคลไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อม
ของตนเองได้ แต่บุคคลสามารถควบคุมทัศนคติของตนเองได้ บุคคลสามารถเลือกที่มองโลกคนในแง่ดีหรือร้ายบุคคลสามารถ
มองทุกอย่างในแง่บวกมากขึ้น และเป็นคนท่ีมีความสุขมากยิ่งขึ้น และใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นได้ ซึ่งทัศนคติเชิงบวกที่มีต่องานนั้น
เป็นสิ่งส าคัญต่อการประสบความส าเร็จในอาชีพบุคคล (Lussier, 1999: 79)   

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะพลเมืองอาเซียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันจะ
เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อทราบระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม :  ศึกษากรณีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปีที่ 1 และ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอาเซียนศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2555จ านวน 
2,500 คน (เนื่องจากเทอมนี้เป็นเทอมแรกที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตรต้องเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เป็นวิชา
บังคับเลือก ซึ่งวิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา 2000111 ได้เปิดการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นครั้ง
แรก) 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey 

Research) จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอาเซียนศึกษา 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2555จ านวน 2,500 คนและการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ว่ามากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้ตามสูตรของ  Taro 
Yamane(Yamane, 1973: 727) ดังนั้น การวิจัยครั้งนีจ้ าแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่ระดับความ
เชื่อมั่นในการเลือกตัวอย่าง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน5%จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 345 คน 
 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาอาเซียนศึกษาแล้วใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน(Stratified Random Sampling)โดยแบ่งประชากรออกเป็นช้ันๆ ตาม
โปรแกรมวิชาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สังกัดอยู่ จากนั้น ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random 
Sampling)สุ่มเลือกมาได้จ านวนตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345 คนตามที่ต้องการ  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close – ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพื่อให้ได้ข้อค าถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยมีวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม   

ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศและโปรแกรมวิชาจ านวน
ทั้งหมด 2ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามวัดระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยน ามาจากปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ได้ค่าความเช่ือมั่น .936 โดยยึดแนวคิดและองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบ 4 องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อค าถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการ
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 – 5) ด้วยการ
เลือกเพียงค าตอบเดียว ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 47ข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 
ด้าน ดังนี ้

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    มีจ านวน 18 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 18 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  มีจ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19 – 28 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   มีจ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ29 – 38 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีจ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ39 – 47 
ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามวัดระดับความรู้ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา โดยมีการให้เลือกเพียงค าตอบเดียว (ใช่ หรือ 

ไม่ใช่) จ านวน 20 ข้อ ดังนี ้
ค าถามเชิงบวก (Positive)เป็นค าถามที่ตอบว่า “ผิด” จะไม่ได้คะแนน ดังนั้นจะต้องตอบว่า “ถูก” จึงได้คะแนน มี

ค าถามเชิงบวก อยู่ 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4,5,7,9,11,12,15,16,18,20 
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ค าถามเชิงลบ (Negative) เป็นค าถามที่ตอบว่า “ถูก” จะไม่ได้คะแนน ดังนั้นจะต้องตอบว่า “ผิด”จึงได้คะแนน มี
ค าถามเชิงลบ อยู่ 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,6,8,10,13,14,17,19 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามวัดระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสาร แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  
โดยยึดองค์ประกอบของทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อค าถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบ
การประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการ
เลือกเพียงค าตอบเดียว ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 45 ข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3  ด้าน  
ดังนี ้

1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)  มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 15 
2. ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16 - 30 
3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อ31 - 45 

นอกจากน้ี ข้อค าถามจ านวน 45ข้อนั้น ยังครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติในองค์ประกอบท้ัง 3ด้าน คือ 
1. องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) มีจ านวน 15ข้อ 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่  1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,31,32,33,34 และ 35 
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) มีจ านวน 15ข้อ 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่  6,7,8,9,10,21,22,23,24,25,36,37,38,39 และ 40 
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) มีจ านวน 15ข้อ 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่  11,12,13,14,15,26,27,28,29,30,41,42,43,44  และ 45 
 

การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อการวิจัยครั้งนี้ ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี ้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบกับผู้เช่ียวชาญด้านอาเซียน 

เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยค า (wording) ของค าถาม
ในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วน าข้อเสนอ แนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมกับ
การเก็บข้อมูลจริง  จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  จ านวน 30 คน  เพื่อดูความเข้าใจในแบบสอบถาม  ความชัดเจนของเนื้อหา และผู้ตอบ
สามารถตอบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วจึงน ามาค านวณหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total 
Correlation) และหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา ของคอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ก่อนน าไปปรับใช้ 

2. การหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน โดยเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .36 ข้ึนไป น าไปใช้ 

3. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของ
คอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ผลดังนี ้
 3.1 แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .8547 เมื่อ
วิเคราะห์ตามองค์ประกอบรายด้านได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี ้

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    เท่ากับ.8242 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   เท่ากับ.8379 
3. ด้านการการกระตุ้นทางปัญญา  เท่ากับ.8405 
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4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เท่ากับ.8367 
                 3.2 แบบสอบถามความรู้มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ  .778 

 3.3 แบบสอบถามทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .9205 
เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบรายด้านได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)  เท่ากับ .9034 
2. ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เท่ากับ .9076 
3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เท่ากับ .9034 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ท าวิจัยได้ด าเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
1. ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยให้แก่นักศึกษา 
2. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จ านวน 345 ชุดคัดลอกเฉพาะตอนที่สมบูรณ์ท าการตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ของข้อมูล แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์น ามาเข้ารหัส (Coding) และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อดูการกระจายของข้อมูลและเพื่อน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ใช้

แปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงความรู้ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล 
4. ค่า T – test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 
5. ค่า F – test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 3 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way Anova) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheff’e 
6. ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

    ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ก าหนดไว้ท่ีระดับ  .05 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมลู  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ เพศ และโปรแกรมวิชา 
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ตารางที่1: จ านวนและร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
                                                                                                (n = 345) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
            ชาย 

 
102 

 
29.6 

            หญิง 243 70.4 
                                                รวม 345 100.0 
โปรแกรมวิชา 
            พยาบาลศาสตร์ ปี 1 

 
50 

 
14.5 

            พยาบาลศาสตร์ ปี 2 38 11.0 
            คณิตศาสตร์ ปี 1 28 8.1 
            ชีววิทยา ปี 1 30 8.7 
            เคมี ปี 1 25 7.2 
            วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 42 12.2 
            คอมพิวเตอร์ ปี 1 40 11.6 
            เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ุตสาหกรรม  ปี 1 39 11.3 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 28 8.1 
 สังคมศึกษา  ปี 1 25 7.2 

รวม 345 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 243คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.4 และศึกษาในโปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ ปี 1 จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5   
 

2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ×   S.D. 
ระดับภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 4.34 .52 สูง 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.28 .53 สูง 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.42 .59 สูง 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.30 .58 สูง 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   4.22 .64 สูง 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง 

(× = 4.34) และเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง (× = 4.28) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง (× = 4.42) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครปฐม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง (× = 4.30)ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง (× = 4.22) 
 

ตารางที่ 3 : แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ าแนกตามระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จ านวน (คน) ร้อยละ 
สูง 320 92.8 
ปานกลาง 25 7.2 
น้อย - - 
รวม 345 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนใหญ่ มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
ระดับสูง จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 
 

3.ความรู้  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ตารางที่ 4: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ระดับความรู ้ ×   S.D. ระดับ 

ความรู้ 4.46 .62 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีระดับความรู้อยู่ในระดับมาก(× = 4.46)   
 

ตารางที5่:แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
ระดับความรู ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 278 80.6 
ปานกลาง 67 19.4 
น้อย - - 
รวม 345 100.0 

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ใน
ระดับสูงจ านวน 278 คนคิดเป็นร้อยละ 80.6 
 

4. ทัศนคตต่ิอประชาคมอาเซียน 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ตารางที่ 6: แสดงค่าเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
ทัศนคต ิ ×   S.D. ระดับทัศนคต ิ

ทัศนคติโดยรวม 4.73 .48 ด ี
ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 4.68 .52 ด ี
ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 4.63 .53 ด ี
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)  4.70 .51 ด ี
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จากตารางที่ 6 พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดี (× = 4. 
73) และเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มีทัศนคติต่อ

ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี (× = 4.68) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ใน

ระดับดี(×  = 4.63) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) มีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดี (×  = 
4.70)   

 

ตารางที่ 7: แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ าแนกตามระดับทัศนคติต่อประชาคม
อาเซียน 
ระดับทัศนคต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ด ี 331 95.9 
ปานกลาง 14 4.1 
น้อย - - 
รวม 345 100 

จากตารางที่ 7 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดี
จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 95.9 
 

ตารางที่ 8: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความรู้ กับทัศนคติต่อประชาคม
อาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตัวแปร ×   S.D. ระดับ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.34 .52 สูง 
ความรู้ 4.46 .62 มาก 
ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 4.73 .48 ด ี

จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง (× = 

4.34) มีความรู้ อยู่ในระดับมาก (× = 4.46) และมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดี (× = 4.73)   
 

การทดสอบสมมุติฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 
 

ตารางที่ 9:แสดงค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน โดยรวมและ
รายด้าน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ทัศนคต ิ
ตัวแปร โดยรวม APSC AEC ASCC 

 R P R P R P R P 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม .226** .000 .238** .000 .218** .000 .121* .000 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ .238** .000 .159** .000 .211** .000 .159** .000 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .169** .000 .138* .000 .183** .000 .094 .000 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา .091 .000 .138* .000 .064 .000 .032 .000 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล   

.141** .000 .154** .000 .140** .000 .081 .000 

** P< .01, * P< .05 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

 : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 391 

 

จากตารางที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน
โดยรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวม  (r =.226) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r =.238) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (r =.169) ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล (r =.141)มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับทัศนคติในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) (r =.238) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (r =.218)   มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) (r =.121)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

1. ควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารประชาคมอาเซียนอย่างรวดเร็ว กว้างขวางมากขึ้นผ่านทาง 
facebook และสื่อต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ
ให้นักศึกษามากขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียนและเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา เช่น ทัศนศึกษาในประเทศอาเซียน การแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเปิด
โลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน และพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น 

3. ควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนก่อนจบการศึกษา  โดย
ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับพ้ืนฐานของทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี 

4. ควรเพิ่มการเรียนสอนอาเซียนศึกษา และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการท างานในประชาคมอาเซียน 

5. ควรจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 9 ประเทศเช่น ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษา
บาฮาซา ภาษาเมียนมาร์ เป็นต้น ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาอาเซียนมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยพัฒนาทัศนคติและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาต่อประชาคมอาเซียน 

6. ควรปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับประชามคมอาเซียนต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ เข้าใจ และ
ปรับตัวให้พร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. ควรส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นการพัฒนาพลเมืองอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการพัฒนานักศึกษา ตามแนวคิด 
“8K’s+5K’s” ของศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ซึ่งท่านได้
รวบรวมแนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน โดยแนะให้น าทุนมนุษย์ทั้ง 13 ทุนไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง มีการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและช่วย
พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พร้อมรับการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาอื่นๆ ภายในและภายนอก

ประเทศ 
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาทัศนคติและภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาต่อประชาคมอาเซียน 
3. ควรศึกษาทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไม่ได้เรียนวิชาอาเซียน

ศึกษา เพื่อหาผลทัศนคติของกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เรียน แล้วน าผลการศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบกัน 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

Educational Personnel Competency Development towards ASEAN Economic Community 
 

กรรณิการ์  สุวรรณศรี 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขียน
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ท าความเข้าใจ และเสนอแนะความคิดเห็นที่ มีต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยในบทความนี้มีเนื้อหาที่ส าคัญประกอบด้วย ความหมายบุคลากรทาง
การศึกษา สภาพปัญหาบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย บทบาทหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหวังว่าบทความฉบับนี้จะเป็นข้อคิด หรือแนวทางที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตต่อไป 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, บุคลากรทางการศึกษา, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 
 This article, titled “Educational personnel Competency Development towards ASEAN Economic 
Community, aims at proposing opinions on the aforementioned theme which includes the definition of 
educational personnel, the problematic condition of educational personnel in Thailand along with their 
roles as well as the approach to develop their competencies in the context of AEC. Also, the 
consideration points or suggestions contributing to the studies in the future will also be expected. 
 

Keywords: Competency Development, Educational Personnel, ASEAN Economic Community 
 
บทน า 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551-2565) ให้
ความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการอุดมศึกษา เนื่องจากประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายก าลังคน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สะดวกขึ้น ท าให้การอุดมศึกษามีความจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแม้ว่า
การศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมแต่ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาโดยเฉพา ะอย่างยิ่ง
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับท้ังสามเสาหลัก ทั้งในเชิงการสนับสนุน เช่น การเสริมสร้างความเป็น
อาเซียน เป็นต้น และการได้รับผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดเสรี
การค้า บริการด้านการศึกษา และการเคลื่อนย้ายก าลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ภาค
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเกิดขึ้น
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ได้จัดท ายุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 
(ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553: 67) ได้แก่ 1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
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ระดับสากล 2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ 3) การส่งเสริมบทบาท
ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ด้วยตระหนักถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย 
ซึ่งเป็นประเด็นท่ีกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ให้ความส าคัญต่อการจัดการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้การเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้การเคลื่อนย้ายก าลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น 
และการเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน 
อุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ความหมายบุคลากรทางการศึกษา  
ค าว่า “บุคลากรทางการศึกษา”หรือ Educational personnel ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่ง
เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา  

ค าว่า“บุคลากรทางการศึกษา” ที่ได้กล่าวถึงในบทความฉบับนี้ผู้เขียนหมายถึงครู อาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา
เท่านั้น 
 

สภาพปัญหาบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย 
หากจะกล่าวถึงสภาพปัญหาบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่เริ่มจัดการศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ โรงเรียน
นายทหารมหาดเล็ก ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนท าแผนที่ใน
โรงเรียนมหาดเล็ก โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณและ
ประเทศชาติ และเตรียมตัวเพื่อรองรับการหลั่งไหลของอารยธรรมตะวันตกอย่างชาญฉลาดตั้งแต่ พ.ศ.2414 เป็นต้นมา  
ต่อมาได้มีการขยายเชิงปริมาณขึ้นเพื่อรองรับประชากรทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากยุคแรกของการจัดการศึกษาเป็นยุคที่มีการ
ล่าอาณานิคมล่าดินแดนเข้ามาในแถบของเอเชียอย่างรุนแรง (พศิน แตงจวง, 2554:11) 
 ในมิติของการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีท าการสอนในยุคแรก ๆ ท าหน้าที่สอนการศึกษา
ภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4) ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิต่ า เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรมีปริมาณสูง จึงต้องการครู
จ านวนมาก รัฐไม่สามารถจัดตั้งอาคารเรียนของตนเองได้ จึงต้องอาศัยศาลาวัด ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก การที่รัฐ
ไม่สามารถหาบุคคลที่ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิเข้าเป็นครูได้อย่างพอเพียง ไม่มีงบประมาณในการหาสื่อการสอน ครูในยุค
แรกจึงมีปัญหามาก การจัดการเรียนการสอนเน้นการจดและการท่องจ า ครูขาดสมรรถนะในการออกข้อสอบ ดังนั้น การ
สอบในช้ันการศึกษาหลักเมื่อจะส าเร็จการศึกษา เช่น ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงใช้ข้อสอบรวมจากระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เน้น
ความจ าเนื้อหาในหนังสือเป็นหลัก ปัญหาสมรรถนะของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน ครูได้รับการดูแล ช่วยเหลือแตกต่างไป
ตามพัฒนาการของระบบ เริ่มจากยุคแรก ศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ก ากับ ตรวจตรา (inspect) และต่อมาศึกษานิเทศก์มีหน้าที่
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ (supervise) สนับสนุน ให้ก าลังใจ เป็นต้น (พศิน แตงจวง, 2554:12)ปัญหาด้านผลผลิตของ
การศึกษาท่ีกล่าวข้างต้น สอดรับกับงานเขียนเมื่อทศวรรษก่อนของประเวศ  วะสี ที่กล่าวว่า “เรามีโรงเรียนมีมหาลัย แต่วิธี
เรียนของเราไม่ได้ท าให้คนฉลาด เน้นแต่ท่องจ า ความรอบรู้ไม่มี ความคิดไม่มี ระบบการศึกษาไม่ได้ท าให้เรารู้ความจริง 
ความจริงของสภาพแวดล้อม” (ประเวศ วะสี, 2538: 21) และผลการวิจัยของ ชนิตา รักษ์พลเมืองที่กล่าวว่า “การพัฒนาครู
เป็นปัจจัยส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา หากปราศจากครูดี มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและ
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เยาวชนรุ่นต่อไปให้มีศักยภาพ ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลและกระทบถึงความมั่นคงและการพึ่งตนเองในภาพรวม” (ชนิตา รักษ์
พลเมืองและคณะ, 2547: 22) 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาของการศึกษาอยู่ที่สมรรถนะของบุคลากรและช่วงเวลาที่ผ่านมากระบวนการแก้ปัญหาบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นต้นเหตุอย่างแท้จริง (วิทยากร 
เชียงกูล, 2549: 22) หรือเมื่อมีการศึกษาค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้ว แต่ก็ยากต่อการน าไปแก้ปัญหา เนื่องจากมีปัจจัยและ
เงื่อนไขหลายประการ เช่น ผลงานวิจัย Thomas, Murray R. (1981:2) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา
ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา พบว่า ประกอบด้วย (พศิน แตงจวง, 2554: 23) 

3.1 ขาดแคลนความรู้ด้านเทคนิคและทักษะการปฏิบัติงาน (Lack of technical knowledge and skill)  
3.2 มีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบมากล้นมือ (Too many responsibilities to carry)   
3.3 ขาดเครื่องมือท่ีช่วยผ่อนแรงหรือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lack of equipment) 
3.4 มีวัฒนธรรมและอุปนิสัยที่ไม่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องท างานอย่างแข็งขัน (Cultural attitudes and habits 

that are incompatible with the requirements of job efficiency) 
    ปัญหาในแต่ละข้อท่ีกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อราวสามทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง

อยู่จนถึงปัจจุบันและรอคอยการแก้ไขต่อไป 
จากการศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อค้นหาปัจจัย เง่ือนไขของผลผลิตที่มีคุณภาพสูงนั้น (พศิน แตง

จวง, 2551: 23) พบว่าเกิดจากหลายสาเหตุ โดยเหตุส าคัญเกิดจากปัจจัยและเง่ือนไขของการจัดการศึกษาที่ด าเนินการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ (พศินแตงจวง, 2554: 23) 

1. ปัจจัยปูอน (input) ประกอบด้วย  
 1.1 ครู ได้แก่ สมรรถนะ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างถ่อง
แท้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรูปแบบ มีความสามารถในการผลิตหรือจัดหาสื่อได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและความยากง่ายของเนื้อหาวิชา มีการน าเอาความรู้ด้านจิตวิทยามาใช้ในการบริหารห้องเรียน
อย่างเหมาะสม มีความตั้งใจทุ่มเทพลังกายใจที่จะท าการสอน มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ มี
ก าลังใจ มีเอกภาพที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มเวลา มีเวลาในการเตรียมสื่อ เตรียมการสอนและตร วจ
ผลงาน มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีสถานท่ี (ห้องเรียน) ที่เหมาะสม 
 1.2 มีผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเสรี 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ มีการนิเทศ จัดสื่อ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือให้ผู้เรียนน าหลักวิชาการที่เรียนสู่ภาคปฏิบัติจริงมากกว่าจัดกิจกรรมตามผู้อื่นหรือตามความ
เคยชิน   
 1.3 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเรียนของบุตร โดยการจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ให้
ก าลังใจ เอาใจใส่ ติดตามและมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูและโรงเรียน 
 1.4 นักเรียนกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
 1.4.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ การมีสติปัญญาไม่ต่ ากว่าปกติ สุขภาพแข็งแรง และไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด 
ความสนใจในขณะที่ครูสอนและให้ความใส่ใจร่วมกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริม มีความกระตือรือร้น ใฝุหา
ความรู้ ชอบค้นคว้า ทดลอง สังเกต ชอบทดสอบความรู้ตัวเองและทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนอยู่เสมอ   
 1.4.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง การมีเวลาได้ศึกษาค้นคว้า ท า
แบบฝึกหัด มีหนังสือ อุปกรณ์การเรียน การส่งเสริมให้ได้เรียน ได้ค้นคว้า   

2. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ครูศึกษาวัตถุประสงค์เฉพาะวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์ทั้งหลักสูตร 
ศึกษาเนื้อหาวิชาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้า ทดลองเรียนรู้และรู้จัก
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สรุปผลการค้นคว้าด้วยตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ หากิจกรรมที่ท้าทายให้นักเรียนได้คิดค้น ให้
ก าลังใจ  
 

บทบาทหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษา 
บทบาทและหน้าที่บุคลากรทางการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคม กล่าวคือ การ

แสดงออกซึ่งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาจะส่งผลตอ่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน หากบุคลากรทางการศึกษา
มีศักยภาพ ความสามารถและทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่แล้วก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามไปด้วย กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานที่มีฝีมือได้อย่างเสรี ดังนั้นทักษะและความสามารถของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาจึงควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (พศิน แตงจวง, 2554: 55)  
 แสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา (2551) กล่าวถึงลักษณะครูดี มีคุณภาพ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1. ครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเรียนรู้จากต ารา สิ่งแวดล้อม เพื่อนครู นักเรียน ชุมชน และ
สื่อมวลชน ตลอดทั้งคิดไตร่ตรองงานท่ีท าแล้ว เพื่อหาทางปรับปรุงตนเอง 

2. ครูต้องตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นครูดี มีคุณภาพ รักการสอนและสนใจในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
3. ครูต้องเป็นนักแก้ปัญหา โดยระลึกเสมอว่าปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ใช่มีไว้ให้บ่น โดยปรึกษากับเพื่ อนครู ผู้บริหาร 

และยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์และศาสนาเป็นแนวทางแก้ 
4. ครูต้องเป็นผู้เฝูาระวังสุขภาพของตน ดูแลสุขภาพ โภชนาการ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ ให้มีความพร้อมทั้ง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และสุนทรีย์ และระลึกเสมอว่า จิตใจที่ดีอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ 
5. ครูต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีของศิษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียนรู้ คุณธรรม แสดงให้นักเรียนเห็นว่า ครูเอาใจใส่

ต่อพวกเขาอย่างจริงใจ ครูดีมีคุณภาพ-ครูที่สอนดี มีความรอบรู้ มีความรู้ในวิชาการลึก มีอารมณ์ขัน เอาใจใส่ต่อนักเรียนดี 
พัฒนาตนเอง และมีความสัมพันธ์กับชุมชนดี 

Pefianco, Erlinda C. (2009) ผู้อ านวยการ SEAMEO INNOTECH จึงกล่าวว่า ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็น
บุคคลที่  

1. มีทักษะหลายอย่าง (Multi-skilled) 
2. มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy) การใช้เทคโนโลยีหลากหลาย (multimedia instructional 

technology) 
3. มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (has excellent communication and relational skills) 
4. อุทิศตนเพื่อวิชาชีพ (Professional dedication) มีแรงจูงใจและตั้งใจ (self-motivation and commitment) 
5. เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Learning and a lifelong learner) 
คเชนทร์ กองพิลา (http://www.krukhonkaen.net/index.php/2009-11-06-04-58-17/2--21) เสนอแนะว่า 

บุคคลในศตวรรษที่ 21 จึงพึงมีทักษะต่อไปนี้ 
1. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ความเข้าใจ การจัดการและการสื่อสารทางการพูด การเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ และผ่านทางมัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทท่ีหลากหลาย 
2. การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical thinking and systems thinking) ฝึกการให้เหตุผลใน

การท าความเข้าใจและการสร้างทางเลือกที่ซับซ้อน การเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ 
3. ข้อมูลและทักษะการอ่านเขียนสื่อ (Information and Media Literacy skills) การวิเคราะห์ การเข้าถึง การ

จัดการ การบูรณาการ การประเมินและการจัดท าข้อมูลในรูปแบบและสื่อท่ีหลากหลาย 
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4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการดัดแปลงให้เหมาะสมได้ 
(Accountability and adaptability) การฝึกความรับผิดชอบส่วนตัวและความยืดหยุ่นในบริบทส่วนตัว ที่ท างานและชุมชน 
ก าหนดและบรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่สูงส าหรับตนเองและผู้อื่น อดทนต่อสภาวะที่คลุมเครือ 

5. ความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น คือ ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา (Creativity and 
Intellectual curiosity) การพัฒนา การน าไปใช้และการสื่อสารข้อคิดเห็นไปสู่ผู้อื่น เปิดรับและโต้ตอบแง่มุมที่ใหม่และ
หลากหลาย 

6. ทักษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือประสานกัน (Interpersonal and Collaborative skills) รู้จักการท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า การปรับตัวในบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่าง การท างานอย่างมีผลิตภาพ (productivity) กับ
ผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจ การเคารพในมุมมองที่แตกต่างกัน 

7. การระบุปัญหา การก าหนดและการแก้ปัญหา (Problem Identification, Formulation and solution) 
ความสามารถในการก าหนดขอบข่ายของปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

8. การก ากับตนเอง (Self-direction) ก ากับดูแลความเข้าใจของตนเองและเรียนรู้ความต้องการ ระบุแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสม การถ่ายโอนสิ่งท่ีเรียนรู้จากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) ใส่ใจต่อชุมชนขนาดใหญ่อย่างมีความรับผิดชอบตระหนักใน
พฤติกรรมทางเชื้อชาติในบริบทของชุมชน ท่ีท างานและรายบุคคล 
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับความหมายบุคลากรทางการศึกษา สภาพปัญหาบุคลากรทางการศึกษาในประเทศ
ไทย และบทบาทหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษา ผู้เขียนจะขอน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังต่อไปนี้ 

5.1 สถาบันการศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการคนเก่งหรือคนที่มีศักยภาพ (Talent Management) กล่าวคือ 
ควรมีระบบการสรรหา การคัดเลือกที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยเน้นความรู้ความสามารถและความเสมอ
ภาคทางโอกาสเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน  

5.2 สถาบันการศึกษาควรจัดระบบการฝึกอบรมครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอย่างเข้มงวด โปร่งใสและมีความ
มั่นคงไม่เปลี่ยนไปมา ท าให้บุคลากรที่ต้องการจะท าหน้าที่ดังกล่าวเกิดความตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  

5.3 สถาบันการศึกษาควรจัดระบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้บุคลากรได้
เพิ่มเติมทักษะ องค์ความรู้ในศาสตร์และเทคนิคที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการศึกษา
ต่อ เป็นต้น 

5.4 สถาบันการศึกษาควรมีระบบการจูงใจ และบ ารุงรักษาบุคลากรที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะ
สิ่งจูงใจที่จะสามารถกระตุ้นให้บุคลากรแสดงความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

5.5 สถาบันการศึกษาควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ควรมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากการประเมินผลจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ทั้งนี้ระบบในการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากรด้วยซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผล
การปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

5.6 สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคือ การสร้างความตระหนักให้บุคลากรรู้
บทบาท หน้าที่ของตนเอง ซึ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบและการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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บทสรุป 
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้สร้าง

อนาคตของชาติ โดยบุคลากรทางการศึกษาจะช่วยหล่อหลอม สร้างสมประสบการณ์ องค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ 
ความประพฤติ บุคลิกภาพ ของคนให้ไปในทางสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสิ่งที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง คือ การผลิตบัณฑิต หรือ แรงงานที่มีความรู้
ความสามารถให้ออกไปรับใช้ชาติ และออกไปแข่งขันกับนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมในการแข่งขันดังกล่าว เพราะอย่างน้อยหากสถาบันการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไม่เพียงแต่จะ
เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคลากรและนักศึกษาเท่านั้น สถาบันการศึกษารวมถึงสังคมและประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์ด้วย 
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การศึกษาของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 
 

Education of Thailand in ASEAN Community 
 

ไชยณัฐ ด าดี 
คณะท างานโครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 การค้าเสรี การศึกษาท่ีข้ามขอบเขต การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี มีผลท าให้ต้องเพิ่มสมรรถนะบุคลากรมากข้ึน
เพื่อรองรับกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนโดยเฉพาะในสถาบันการศกึษาระดบัอุดมศกึษาที่ต้องพัฒนาทักษะบุคลากร
ผ่านการอบรมและแลกเปลี่ยนบทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดทางการศึกษา นโยบายการศึกษาของ
ประเทศไทยและระบบการศึกษาประเทศไทย และเสนอหลักการบริหาร “POSDCoRB” เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัวทางการศึกษา โดยเน้นไปที่การมีส่วนรว่มของประชาชนและการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวา่งประเทศและเน้นมาตรฐานระบบการศึกษาของประเทศเพื่อรองรับการค้าเสรีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางการศึกษา 
 

ค าส าคัญ:การศึกษา, ประชาคมอาเซียน, หลักการบริหาร 
 
Abstract 
 Liberalization of trade in services, Cross-border education and free flow of workforce are effect 
to increase capacity to serve more people with access to the ASEAN Community, especially in higher 
education to develop their skills through training and exchange of personnel. This academic article aims 
to explain the concept of education, education policy and the educational system in Thailand. And 
present the management principle is POSDCoRB to prepare adapting education. By focusing on the 
participation of the people and the dissemination of knowledge to the people about the relationship 
between countries and standard of the educational system of the country for free trade, both in 
economic and education. 
 

Keywords:  Education, ASEAN Community, Management Principle 
 

บทน า 
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอ า-หัวหิน จ.เพชรบุรี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ผู้น า 10 

ชาติอาเซียนได้ลงนามในแผนงานจัดตั้งประชาคมทั้ง 3 เสาหลัก พร้อมท้ังประกาศปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2552-2558 โดยยึดแผนการจัดตั้งประชาคม 3 เสาหลัก ในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
และประกาศปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปันให้
การศึกษาอันจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และมีความรับผิดชอบทางสังคม โดยประชาคม 3 เสาหลักประกอบด้วย 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เน้น 3 เรื่อง คือ การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ความสงบสุข
และรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงรอบด้าน และการมีพลวัตรและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก  

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (การ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี) การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจ
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
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3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครอบคลุมเรื่อง เยาวชน การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน ความยากจน สวัสดิ การสังคม วัฒนธรรม/
สารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมือง กงสุล ยาเสพติด ภัยพิบัติแนวคิดโดยสรุป คือ ท านุบ ารุงมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มียุทธศาสตร์
ส าคัญ 4 ด้าน  

 - การสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทร ยกระดับคุณภาพชีวิต จัดการศึกษาทั่วถึง ขจัดปัญหาความยากจน ปัญหา
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ  

 - การจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
 - การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  
 - การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.: 18) 
 การศึกษาของประชาคมอาเซียนเป็นแนวคิดของ “education-based community development” 

(EBCD) ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาจะถูกคาดหวังให้กลายเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด แต่ภายในบริบทการเรียนรู้การ
ปฏิบัติของประชาคม Miller, 2000 (อ้างถึงใน Jones, 2004: 147) โดยเปูาหมายของการศึกษา คือ 
 

…สร้างปัจเจกบุคคลผู้ซึ่งเข้าใจซึ่งสาระความหมายของการเป็นมนุษยท์ี่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน
และการยอมรับและรับผดิชอบร่วมกัน การเป็นประชาคมที่ได้รับผลประโยชน์จากการศึกษา และจะตอ้งมีความรับผดิชอบ
ต่อสิ่งนั้น…(Shannon, 1992 อ้างถึงใน Jones, 2004: 147) 
 

แนวทางนี้คนหนุ่มสาวจะต้องเผชิญและได้รับเกียรติทางวิชาการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ประชาคม ธุรกิจ, โครงสร้างพื้นฐาน, การศึกษา, การเงิน, การบริการสังคม, การบริการสาธารณะ แนวทางการศึกษานี้ผูกมัด
กับการศึกษา ประชาคมและปัจเจกบุคคลที่จะต้องเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางของประเทศและในภูมิภาคประชาคม การศึกษา
มีวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตและการคาดคะเนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพื้นฐานการเรียนรู้และการสร้างหน้าที่และอัต
ลักษณ์ของประชาคม โดยส่วนส าคัญคือการสร้างความผูกพันต่อการพัฒนาและการมีแรงจูงใจในการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลง(Jones, 2004: 147)  ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์ แก่นวงศ์ (ม.ป.ป) ที่ได้สรุปให้เห็นว่า ในอนาคตความท้าทายใน
บริบทโลกจะประกอบด้วย การค้าเสรี การศึกษาที่ข้ามขอบเขตอย่างกว้างขวาง การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีมีผลท าให้
ต้องเพิ่มสมรรถนะในการเคลือ่นย้ายมากข้ึนโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องพัฒนาทักษะผ่านการอบรม
และแลกเปลี่ยนโปรแกรมระดับชาติ การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวทางการศึกษาและการสนับสนุนให้การศึกษาเป็นบริการที่
ท าได้อย่างเสรี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน 
 

ระบบการศึกษาและนโยบายทางการศึกษา 
ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับช้ัน) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3 
ระดับชั้น) และการศึกษาข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับช้ัน) หรือระบบ 6-3-3 

นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทยยังจัดเป็นระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้จะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาในระบบ
โรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนแต่จะถือว่าการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอนที่ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า "Modes of learning" 
ฉะนั้น แนวทางใหม่คือสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั้ง 3 รูปแบบและให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 กล่าวว่าการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย คือ 
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1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัด
และการประเมินผลซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคัญของการส าเร็ จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่นๆ  

   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่
ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างานการสอน และจะส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ 

การศึกษาในระบบมีสองระดับคือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับ

และประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แบ่งเป็นสามระดับ 

1.1 การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3 – 6 ปี 
1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี 
1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ ดังน้ี 

                     การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี 
                     การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 
   1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 2) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ 
ศึกษาต่อในระดับอาชีพช้ันสูงต่อไป 

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญา การใช้ค าว่า 
"อุดมศึกษา" แทนค าว่า "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย"ก็เพื่อจะให้ครอบคลุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญาที่เรียนภายหลังที่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว 

 ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจน
อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ช้ันปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 การศึกษาภาคบังคับนั้นต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่บังคับให้ประชาชนต้องเข้า
เรียนแต่เป็นสิทธิ์ของคนไทย ส่วนการศึกษาภาคบังคับเป็นการบังคับให้เข้าเรียนถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองตามมาตรา 69 
ของรัฐธรรมนูญและผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศึกษา เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ภายในป ี2558  

นโยบายที ่2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความ
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402               :  การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ช านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของ
ประชาชนรวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตก าลังคน  

นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู และอาจารย์ใน
อาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอด
ชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน  

นโยบายที ่4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขา
วิชาชีพส าคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน    

นโยบายที ่5 การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN, 2552) 
จากนโยบายด้านการศึกษา 5 ประการดังกล่าว ด าเนินงานสู่การปฏิบัติ ดังนี้ (จุไรศิริ ชูรักษ์, 2555: 199-200)  
1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยการด าเนินการโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการโดยการปรับเพิ่มลักษณะการเรียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากท่ีเน้นวิชาการภาคทฤษฎีในสายสามัญไปสูก่ารเรียนแบบผสมผสานอย่างเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติในลักษณะมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

2. การอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครู 
นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยการสร้างความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านหน่วยงานระหว่างประเทศ การยกระดับ
ระดับมาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ โดยลงนามร่วมมือกับ Center for Professional Assessment ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่
หวังผลก าไร การเตรียมการด้านมาตรฐานวิชาชีพในอาเซียน การสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพในอาเซียน การจัดสัมมนา
การพัฒนาอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

3. การอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาในกรอบอาเซียนท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียน อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย -อินโดนีเซีย-ไทย การจัดท า
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  

4. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และทักษะที่จ าเป็น จัด
บูรณการการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและทักษะที่จ าเป็น 

   จากสภาพดังกล่าวข้างต้น การเตรียมพร้อมของประเทศไทยจะต้องมีการจัดการให้ครบตามหลักการบริหารที่
สอดคล้องกับ “POSDCORB” ซึ่งเป็นหลักการของ Luther H. Gulick & Lyndall Urwick (พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 42) 
ที่ได้เสนอไว้โดยอักษรย่อดังกล่าว ประกอบด้วยการวางแผน(planning) การจัดองค์การ (organizing) การจัดการบุคลากร 
(staffing) การอ านวยการ (directing) การประสานงาน (coordinating) การรายงาน (reporting) การงบประมาณ 
(budgeting) โดยมีสาระ ดังนี้ 

1. การวางแผน คือ การก าหนดเปูาหมายล่วงหน้าและวิธีต่างๆจะให้เปูาหมายบรรลุตามที่ก าหนด การวางแผนจึงมี
ประโยชน์ที่จะปิดช่องว่างระหว่างสภาพการณ์ของหน่วยงานที่ก าลังเป็นอยู่กับเปูาหมายที่หน่วยงานจะต้องการให้เป็นใน
อนาคต (การวางแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมีหน่วยงานที่สนับสนุน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข) โดย
หน่วยงานท้ังหมดนี้จะต้องเร่งท าให้นโยบายและแผนที่วางไว้มีความเป็นรูปธรรมไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด       

2. การจัดองค์การ คือ การจัดโครงสร้างขององค์การ ซึ่งในที่นี้คือโครงสร้างของสถาบันการศึกษาให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบุคลากร เพื่อให้หน่วยงานด าเนินการตามเปูาหมายที่วางไว้ในแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  หน้าที่หลัก
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ของการจัดองค์การ ก็คือ การแบ่งลักษณะของงาน สรรหาคนเพื่อบรรจุในต าแหน่งต่างๆด้วยการขับเคลื่อนการสร้าง
ประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันการศึกษา 

3. การจัดการบุคลากร คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในการท างาน และแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่มั่ นคงใน
การจ้างงานของคณาจารย์ที่เปลี่ยนสถานะจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

4. การอ านวยการ คือ การก ากับทิศทางการขับเคลื่อนของการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนโดย
องค์การที่มีบทบาทหลักคือกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องก าหนดบทบาทการด าเนินงานด้านต่างๆ เชิงรุก โดยเน้นกระชับ
ความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.:  10)   

5. การประสานงานคือ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมมือจัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
สมาชิกอาเซียน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กและสตรี จัดท าหลักสูตรอาเซียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เป็นต้น 

6. การรายงานคือ การสะท้อนกลับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาสู่ภาครัฐบาลและกระจาย
ข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและท าให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล  

7. การงบประมาณ คือ การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านเทคนิค การจัดฝึกอบรมครู การด าเนินโครงการเกี่ยวกับเยาวชนเช่น พัฒนาผู้น าเยาวชนอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
โดยค านึงถึงหลักการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและส่วนรวม 

 

สรุป 
จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าการศึกษาของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจระบบ

การศึกษาท่ีมีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา6 ปี (6 ระดับช้ัน) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3 ระดับช้ัน) 
และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับช้ัน) หรือระบบ 6-3-3 การศึกษาในระบบมีสองระดับคือ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินงานตาม
ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบาย 5 
นโยบายและเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้วยการน าแนวคิดหลักการบริหารมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศตามหลักการบริหาร POSDCORB โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเน้นระบบการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานมากข้ึนเพื่อรองรับการค้าเสรี
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางการศึกษา 
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การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
 

The Development of Wat Pa Charoenrat Dharma Retreat Center for Preparing to ASEAN 
Community in 2015 
 

พระครูปลัดวีระนนท์  วีระนนฺโท1, ญาณภัทร ยอดแก้ว2 และ แพรภัทร ยอดแก้ว2 
1วัดปุาเจรญิราช จังหวัดปทุมธานี 
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุา
เจริญราชในปี พ.ศ. 2555  2) เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชและ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชให้มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในโครงการของวัดปุาเจริญราช จ านวน 300 
คน และบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช จ านวน  15รูป/คนโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัด
ปุาเจริญราชอยู่ในระดับดี แต่ควรมีการพัฒนาในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม  บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม
วัดปุาเจริญราชมีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน แต่ควรมีการพัฒนาในด้านการเปิดรับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติ
ธรรมส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, การเปิดรับข่าวสาร, ความรู้, ทัศนคติ, ส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช 
 
Abstract  

The purpose of this study were 1) to evaluate the efficiency of Wat Pa Charoenrat Dharma  
Retreat Center operations in the year 2012, 2) to study the exposure, knowledge and attitudes towards 
ASEAN Community of its personnel and 3) to find ways to improve Wat Pa Charoenrat Dharma  Retreat 
Center for Preparing to  ASEAN Community in 2015. Samples were as follows:300 participants of the 
dharma retreat project of Wat Pa Charoenrat and personnel of Wat Pa Charoenrat was 15 people. The 
results showed that efficiency of the operation of Wat Pa Charoenrat Dharma Retreat Center was good. 
But it should has developed knowledge about the dharma. The personnel has a positive attitude 
towards the ASEAN Community. But it should improve the media exposure and knowledge of the ASEAN 
Community. And Wat Pa Charoenrat Dharma Retreat Center should develop a dharma retreat curriculum 
for people and develop knowledge about Asian Community and English languages kills for its personnel. 
 

Keywords: Efficiency, Media exposure, Knowledge, Attitude, Wat Pa Charoenrat Dharma Retreat Center 
 

บทน า 
พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับชนชาติไทยมายาวนานนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยจน

ปัจจุบัน  วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและจ านวนประชากรส่วน มากที่ เป็นพุทธศาสนิกชน
(คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา,  2548: 20) รวมทั้งการที่ชาวต่างชาติขนานนามชาติไทย
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ว่าเป็น “ดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัสตร์” หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “The Kingdom of The Yellow Robe” อันหมายถึง
ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนถึงความผูกพันของพระพุทธศาสนากับชนชาติไทย   

แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้วิถีชีวิตของคนปัจจุบันมีความเหินห่างพระพุทธศาสนา
มากขึ้นเรื่อยๆ มีมุมมองและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับหลักธรรมค าสอนและมีปัญหาสังคม
มากมายที่เกิดจากการกระท าผิดศีลธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมขึ้นทั่วประเทศเพื่อมุ่งเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยมีการด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นกิจเฉพาะ ส านัก
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งตั้งอยู่ ณ วัดส าคัญ ๆ ทั่วประเทศที่มีการด าเนินการด้านการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งในปัจจุบันมี
ส านักปฏิบัติธรรมประมาณ 1,500 แห่ง  

วัดปุาเจริญราช อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 เป็นอีก
ส านักปฏิบัติธรรมหนึ่งท่ีได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เชิงรุกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น คือ การจัด
โครงการปฏิบัติธรรม เป็นประจ าทุกเดือนในวันที่ 1-8 ของทุกเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา  โดยใช้ระยะเวลาครั้งละ 
7 คืน 8 วัน ซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก ปีละประมาณ  1,200  คน  (วัดปุาเจริญราช, 2555) และมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง  

ในสถานการณ์ที่สังคมไทยก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นบริบททางสังคมที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งท่ีส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบในทุกภาคส่วน ส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจรญิราช ในฐานะเป็นองค์กรทางศาสนาซึ่งมี
บทบาทหลักจัดอยู่ในมิติสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จึงควรมีการปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย 
เพราะบทบาทต่อไปของส านักปฏิบัติธรรมนอกจากจะเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมส าหรับประชาชนไทยแล้ว ควรมีการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีประชากรชาวพุทธ
เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา รวมถึง
ประชาชนในประเทศอ่ืน ๆ 
 คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช และความพร้อมด้าน
ความรู้และทัศนคติของบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพ
ของส านักปฏิบัติธรรม และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชในปี พ.ศ. 2555 
 2. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมวัดปุา
เจริญราช 
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 
  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมของวัดปุาเจริญราช  อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ในปี 2555  จ านวน  300   คน  และบุคลากรในส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช  จ านวน 15 รูป/คน   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของวัดปุาเจริญราช อ าเภอล าลูกกา  

จังหวัดปทุมธาน ีปี 2555 จ านวน 1,200คน และการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ว่ามากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้ตามสูตรของ  Taro Yamane 
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(Yamane, 1973: 727) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จ าแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่ระดับความเช่ือมั่นใน
การเลือกตัวอย่าง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close – ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง เพื่อให้ได้ข้อค าถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา แบ่งออกเป็น
ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศอายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพและรายได้จ านวนท้ังหมด 6 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามวัดระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของพระภิกษุสงฆ์ วัดปุาเจริญ
ราช ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’sScale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วย
การเลือกเพียงค าตอบเดียวจ านวน 10ข้อ 

 ส่วนที่ 3เป็นข้อค าถามวัดระดับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
ธรรมและข้อค าถามวัดระดบัความรูเ้กี่ยวกับประชาคมอาเซียนของพระภกิษุสงฆ์ วัดปุาเจริญราชซึ่งคณะผูว้ิจัยได้พัฒนาขึ้นมา 
โดยมีการให้เลือกเพียงค าตอบเดียว (ใช่ หรือ ไม่ใช่) จ านวน 20ข้อ  

 ส่วนท่ี 4 เป็นข้อค าถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองจากการตรวจสอบเอกสาร ตามกรอบแนวคิดหลักสัปปายะ41 คือ สิ่งที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรม 4 ประการ (สนิท ศรี
ส าแดง, 2534: 5-6) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่า
ของลิเคอร์ท (Likert’sScale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการเลือกเพียงค าตอบเดียว ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
34 ข้อ   

 ส่วนที่ 5 เป็นข้อค าถามวัดระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช 
เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสาร แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติ โดยยึดองค์ประกอบของทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อค าถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตาม
แบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’sScale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วย
การเลือกเพียงค าตอบเดียว ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 45 ข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 ด้าน 
คือ 1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 2.ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 3.ด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC) การทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น คณะผู้วิจัยได้ทดลองใช้แบบสอบถาม
กับผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อดูความเข้าใจใน
แบบสอบถาม ความชัดเจนของเนื้อหา  และผู้ตอบสามารถตอบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วจึงน ามาค านวณหา
ความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation ) และหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของคอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ก่อนน าไปปรับใช้ โดยจากการหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายด้าน และทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของคอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ได้ผลดังนี้ 

1. แบบสอบถามความรู้มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .682 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .8355 

                                                           
1สัปปายะ 4 คือ สิ่งที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมหรือปัจจัยสนับสนุนให้การปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าและบรรลุผล 4 ประการ ได้แก่  1)  เสนา
สนสัปปายะ  คือ ที่อยู่อาศัยสะดวก ปราศจากแหล่งเพาะเช้ือโรค, มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีพลุกพล่านด้วยผู้คน 2) อาหารสัปปายะ คือ มีอาหารที่
สบาย บริโภคแล้วไม่เกิดโทษ ไม่เกิดโรคภัย  3) ปุคคลสัปปายะ คือ อยู่ร่วมกับคนดี  มีคุณธรรม มีครูอาจารย์ที่ดี มีกัลยาณมิตร และ 4) ธรรมสัป
ปายะ  คือ มีวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่สอดคล้องกับพื้นเพจริตของผู้ปฏิบัติ และมีกิจกรรมหรือกิจวัตรที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 
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3. แบบสอบถามการเปิดรับข่าวสารต่อประชาคมอาเซียนมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
.7606 

4.แบบสอบถามทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .9296 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อดูการกระจาย

ของข้อมูลและเพื่อน าเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปรค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวัดค่า
แนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ใช้แปลความหมายของระดับและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ ก าหนดไว้ท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชในปี พ.ศ.2555 

    จากการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชในปี พ.ศ.2555 โดยการ
ประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช จ านวน 300 คน มีผลการวิจัย
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม 
ตารางที่ 1:จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n = 300) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
            ชาย 

 
29 

 
9.7 

            หญิง 271 90.3 
                                                รวม 300 100.0 
อาย ุ
            ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 35 ปี 

 
145 

 
48.3 

            36 ปี ขึ้นไป 155 51.7 
                                                รวม 300 100.0 
สถานภาพ 
            โสด 

 
157 

 
52.3 

            สมรส 143 47.7 
                                                รวม 300 100.0 
การศึกษา 
            ต่ ากว่าปริญญาตรี  

 
244 

 
81.3 

            ปริญญาตรีขึ้นไป 56 18.7 
                                                รวม 300 100.0 
อาชีพ 
            พนักงานบริษัท 

 
210 

 
70.0 
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ตารางที่ 1: จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
(n = 300) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อื่น ๆ เช่น ข้าราชการ ค้าขาย  ฯลฯ 90 30.0 
                                                รวม 300 100.0 
รายได้ 
            ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 

 
132 

 
44.0 

           10,000 บาทขึ้นไป 168 56.0 
รวม 300 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 

มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 โสด มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3  การศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี มีจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 พนักงานบริษัท มีจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมี10,000 
บาทขึ้นไปมีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ56.0 

 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความรู้ที่ได้จากการเข้าปฏิบัติธรรม  
 

ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ ของผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม 
รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับ 

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 2.18 .67 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  (x̄ = 2.18)   
 

ตารางที่ 3:แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าปฏิบัติธรรม จ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 
ระดับความรู ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 100 33.3 
ปานกลาง 155 51.7 
น้อย 45 15 
รวม 300 100.0 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อจ าแนกตามระดับความรู้เพื่อหาจ านวนและร้อยละของผู้มีความรู้แต่ละระดับ ผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7  
 ส่วนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าปฏิบัติธรรม  
  

ตารางที่ 4:แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.70 .46 ด ี
ด้านสถานท่ี 4.49 .55 ด ี
ด้านอาหารและน้ าปานะ 4.50 .59 ด ี
ด้านกิจกรรม 4.69 .47 ด ี
ด้านบุคลากร 4.59 .52 ด ี
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ตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4. 70) และเมื่อแยกพิจารณาใน

แต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับดี โดยที่ด้านสถานที่ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ( x̄ = 4.49) รองลงมา 

ได้แก่ ด้านอาหารและน้ าปานะ (x̄  = 4.50) ด้านกิจกรรม (x̄  = 4.69)  และด้านบุคลากร(x̄  = 4.59)   
ตารางที่ 5:แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
โดยรวม 
ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ด ี 294 98.0 
ปานกลาง 6 2.0 
น้อย 0 0 
รวม 300 100.0 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ
98.0  

2. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรในส านักปฏิบัติธรรม  
      จากการส ารวจบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช ประกอบด้วย พระวิปัสสนาจารย์ จ านวน 3 รูป 
เจ้าหน้าที่ฝุายสงฆ์ จ านวน 8 รูป เจ้าหน้าที่ฝุายฆราวาส จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 15 รูป/คน เพื่อทราบระดับการเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน มีผลวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 

 ส่วนท่ี 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
ตารางที่ 6:  แสดงจ านวนและร้อยละของความถี่ในการรับข่าวสารและระดับการเปิดรับข่าวสาร ตามประเภทสื่อ 

ประเภทสื่อ 
จ านวนและร้อยละ 

x̄  
ระดับการเปดิรับ

ข่าวสาร 
ทุก

สัปดาห ์
3 ครั้ง ต่อ

เดือน 
2 ครั้ง ต่อ

เดือน 
1 ครั้ง ต่อ

เดือน 
1 ครั้ง ต่อ  
2 - 3 เดือน 

1.โทรทัศน์ 1 
(6.7) 

1 
(6.7) 

6 
(40.0) 

3 
(20.0) 

4 
(26.7) 

2.47 
ปานกลาง 

2.วิทย ุ 2 
(13.3) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

2 
(13.3) 

8 
(53.3) 

2.07 
ปานกลาง 

3.หนังสือพิมพ์ 7 
(46.7) 

0 
(0) 

4 
(26.7) 

1 
(6.7) 

3 
(20.0) 

3.47 
มาก 

4.นิตยสาร 1 
(6.7) 

1 
(6.7) 

4 
(26.7) 

3 
(20.0) 

6 
(40.0) 

2.20 
ปานกลาง 

5.โปสเตอร์  4 
(26.7) 

3 
(20.0) 

2 
(13.3) 

4 
(26.7) 

2 
(13.3) 

3.20 
ปานกลาง 

6.เอกสารประชาสัมพันธ ์ 2 
(13.3) 

4 
(26.7) 

2 
(13.3) 

5 
(33.3) 

2 
(13.3) 

2.93 
ปานกลาง 

7.การพบปะพูดคุย 5 
(33.3) 

5 
(33.3) 

2 
(13.3) 

1 
(6.7) 

2 
(13.3) 

3.67 
มาก 

8.การจัดนิทรรศการ 2 
(13.3) 

4 
(26.7) 

1 
(6.7) 

1 
(6.7) 

7 
(46.7) 

2.53 
ปานกลาง 

9.การประชุมสัมมนา 0 
(0) 

3 
(20.0) 

0 
(0) 

3 
(20.0) 

9 
(60.0) 

1.80 
ปานกลาง 

10.อินเตอร์เน็ต  9 
(60.0) 

1 
(6.7) 

1 
(6.7) 

3 
(20.0) 

1 
(6.7) 

3.93 
มาก 
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จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน ในระดับมาก 

จากประเภทสื่อต่างๆ ได้แก่ 1. อินเตอร์เน็ต (x̄ =3.93) 2. การพบปะพูดคุย (x̄ =3.67) และ 3.หนังสือพิมพ์ (x̄ =3.47) 

ตามล าดับ และได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน ในระดับปานกลาง จากประเภทสื่อ ได้แก่ 1. โปสเตอร์ (x̄ =3.20) 2. เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ (x̄ =2.93) 3. นิทรรศการ (x̄ =2.53) 4. โทรทัศน์ (x̄ =2.47) 5. นิตยสาร (x̄ =2.20) 6. วิทยุ (x̄ =2.07)และ 

7.การประชุมสัมมนา (x̄ =1.80) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 7:  แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรม จ าแนกตามระดับการเปิดรับข่าวสารโดยรวม 
ระดับการเปิดรับข่าวสาร จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 
มาก 5 33.3 
ปานกลาง 8 53.3 
น้อย 2 13.3 
รวม 15 100.0 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า บุคลากรส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช  ส่วนใหญ่มีระดับการเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
 ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีผลการส ารวจ ดังนี ้
 

ตารางที่ 8:แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรม   
การสอบถามความรู้ x̄  S.D. ระดับความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.13 .55 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า บุคลากรส านักปฏิบัติธรรม มีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.13)   
 

ตารางที่9:แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรส านักปฏิบัติธรรม  
ทัศนคต ิ x̄  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ทัศนคติโดยรวม 4.67 .49 ด ี
ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 4.93 .26 ด ี
ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 4.53 .52 ด ี
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)  4.73 .46 ด ี

 

 จากตารางที่ 9 พบว่าบุคลากรส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช มีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนโดยรวม อยู่ใน

ระดับดี (x̄ = 4. 67)  และเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยมีล าดับตามค่าเฉลี่ย 

ได้แก่ ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) (x̄ = 4.93) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASCC) (x̄ = 4. 73) และด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (x̄ = 4. 53)    
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า   
1. ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชในปี พ.ศ.2555 โดยการพิจารณาผลการ

ส ารวจจากผู้เข้าปฏิบัติธรรมกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งปรากฏว่า ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ระดับปานกลาง   และความพึง
พอใจอยู่ที่ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาหรือหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของผู้
เข้าปฏิบัติธรรมอาจจะยังมีน้อย และเมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ส านักปฏิบัติ ธรรมวัดปุาเจริญราช ก็อาจจะยังได้รับความรู้
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เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในส่วนของปริยัติธรรมหรือองค์ความรู้ทางธรรมไม่มากนัก แม้ตามก าหนดกิจกรรมในการปฏิบัติ
ธรรมในส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชนั้นจะมีการบรรยายธรรมหรือการแสดงพระธรรมเทศนาก็ตามท าให้อาจกล่าวได้ว่า 
ประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติธรรมโดยการสร้างองค์ความรู้ภาคปริยัติหรือทฤษฎีให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม
นั้น ยังไม่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แต่ในส่วนความพึงพอใจน้ัน มีข้อสังเกตว่า  ในด้านกิจกรรม ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยค่าเฉลี่ย แสดงว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช ได้แก่ การ
สมาทานศีลและขอถือบวช การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติธรรม การสาธิตการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ การฟังธรรม
บรรยาย การเจริญวิปัสสนากรรมฐานและการสอบอารมณ์ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

2. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรในส านักปฏิบัติธรรม พบว่า  การ
เปิดรับข่าวสารและความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และทัศนคติอยู่ในระดับดี โดยที่ช่องทางการเปิดรับข่าวสารที่อยู่ ในระดับ
มากในอันดับแรก ได้แก่ อินเตอร์เน็ต สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนมากเป็นพระภิกษุนั้น มี
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  แต่ที่น่าสังเกต คือ ช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การประชุมสัมมนา แสดงว่า ในกลุ่มพระสงฆ์
อาจจะยังได้รับการอบรมสมัมนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนยังน้อยอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรม
วัดปุาเจริญราชยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะน าไปสู่การปรับตัวแลพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดปุาเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัด

ปุาเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
จากผลการวิจัย สรุปว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชในปี พ.ศ. 2555  เมื่อ

ประเมินจากความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในระดับที่ดี แต่น่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาในด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมให้เป็นระบบครอบคลุมเนื้อหาสาระธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมทั้ง
ในหลักสูตรการฝึกอบรมและการใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากที่สุด ส่วนการส ารวจการเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติของ
บุคลากรส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราช ซึ่งโดยสรุป คือ มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่การเปิดรับข่าวสาร
และความรู้ยังอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งหากจะให้มีความพร้อมอย่างแท้จริง ชัดเจน ควรจะมีการเปิดรับข่าวสารและความรู้
ในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้   

จากผลการวิจัย จึงขอให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยมีการให้ความรู้พื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติธรรมอย่าง

ชัดเจนและควรมีการประเมินความรู้ก่อนจบหลักสูตรการปฏิบัติธรรมหรือได้รับการรับรองการปฏิบัติธรรมจากส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดปุาเจริญราชทุกครั้งท่ีมีการจัดการปฏิบัติธรรมในลักษณะโครงการฝึกอบรม 

2. ควรมีการจัดปูายนิทรรศการความรู้ดา้นอาเซียนไว้ภายในส านักปฏบิัติธรรมเพื่อเป็นแหลง่รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมหรือจัดการประชุมสัมมนา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้แก่บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมวัดปุาเจริญราชรวมถึงส านักปฏิบัติธรรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
และสร้างความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวด้านต่าง ๆ ของส านักปฏิบัติธรรม 

4. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนมากยิ่งข้ึน 
5. จากผลการวิจัยนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในประเทศเพื่อยกระดับเป็นส านักปฏิบัติ

ธรรมต้นแบบที่เป็นพร้อมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของอาเซียน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร 
 

The Relationship between Media Exposure and Knowledge with Attitudes toward ASEAN 
Community of Expert Monks 
 

ญาณภัทร ยอดแก้ว และ แพรภัทร ยอดแก้ว 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของ
พระธรรมวิทยากร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระ
ธรรมวิทยากร มีกลุ่มตัวอย่าง คือ  พระธรรมวิทยากร จ านวน 180 รูป ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  และสถิติที่ใช้  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัย พบว่า  1) พระธรรมวิทยากร มีการเปิดรับ
ข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง และมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดี  และ 2) การ
เปิดรับข่าวสารและ ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค าส าคัญ:ประชาคมอาเซียน, การเปิดรับข่าวสาร, ทัศนคติ, ความรู้, พระธรรมวิทยากร 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study Media Exposure, Knowledge with Attitudes toward 
ASEAN Community of Monks. Data were collected by using 180 sets of questionnaires: demographic 
data, Media Exposure, Knowledge and Attitude toward ASEAN Community of monks. Data were analyzed 
by percentage, frequency, mean, standard deviation and Pearson coefficient. Level of statistical 
significance used in the analysis is 0.5.  Major findings were as follows: 1) monks was media exposure 
were at high level and knowledge was at moderate level and monks have good levels of attitude 
toward ASEAN community. 2) There was a statistically significant difference at the 0.01 level in 1 
personal factor.  Expert monks who earned different age and dhamma education had attitude toward 
ASEAN community at a different level. 3) The perceived Media exposure and Knowledge of monks was 
positively related to attitude toward ASEAN community of monks with the statistic significantly at the 
0.01 level.   
 

Keywords: ASEAN community, Media exposure, Attitude, Knowledge, Department of religious affairs 
 

บทน า 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท าให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกมีกระบวนการต่างๆ มากมายเพื่อ

ส่งเสริมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะที่ได้ช่ือว่าเป็น “บ้าน
เกิด” ของอาเซียน เพราะเป็นประเทศที่ริเริ่มเชิญชวนประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ คือ  มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรีอันน ามาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วัง
สราญรมย์ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510  จนปัจจุบันสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐสิงคโปร ์และสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม(ส านักงาน ก.พ., 2555) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ประเทศไทยได้มีบทบาทน ามากมายในการสร้างสรรค์ภูมิภาคนี้  

แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการสร้างสรรค์ประชาคมให้มีความมั่นคง
ยั่งยืนนั้น ยังจะต้องตระหนักถึงปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในภาคประชาชน เพราะประชาคม
อาเซียนคงมิสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากเพียงแต่อาศัยภาครัฐอย่างเดียว ดังมีบทเรียนจากสหภาพยุโรปที่เห็นได้ว่า
ประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้หากประชาชนไม่ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประชาชน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย  ดังนั้น เพื่อให้การสร้างประชาคมอาเซียนมีความยั่งยืน สมาชิก
อาเซียนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการพยายามผลักดันให้อาเซียนเป็น
ประชาคมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ(Community of Action) มีการเช่ือมโยงและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด (Community of 
Connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People) (เจริญพงษ์ศุภธีระธาดา, 
2555)  

ส าหรับสังคมไทย การเตรียมประชาชนนั้นจ าเป็นต้องท าอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้น าทางสังคมทุกภาคส่วน
ควรจะมีความพร้อมเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้ช่วยเผยแพร่ความรู้  ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีให้ประชาชนใน
ภาคส่วนนั้น ๆ ต่อไป และในฐานะที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธ พระสงฆ์ในฐานะประชาชนและเป็นกลุ่มผู้น าทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและความเช่ือของประชาชนเป็นอย่างมากย่อมเป็น อีก
กลุ่มเปูาหมายหนึ่งท่ีควรได้รบัความสนใจในการเตรียมความพร้อมประกอบกับทุกวันนี้พระสงฆ์มิได้ท าเฉพาะหน้าท่ีในการสบื
ทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย  ซึ่งมีความจ าเป็นที่
พระสงฆ์จะต้องปรับและเพิ่มบทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมพระสงฆ์ย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงต้องปรับบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (ถนอมศักดิ์ สู่ภิภักดิ์, 2546) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558 จึงเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พระสงฆ์จะต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อ
สนับสนุนบทบาทในการส่งเสริมความพร้อมของประชาชนในสังคม 

พระธรรมวิทยากร เป็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทเชิงรุกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนใน
สถานศึกษาและประชาชนในองค์กรต่าง ๆ  ในความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง หากจะเตรียมความพร้อมพระสงฆ์ให้
ปรับตัวรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมทัศนคติของเยาวชนและประชาชนพร้อมกันไปด้วยนั้น 
กลุ่มพระธรรมวิทยากรจึงเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่ควรให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ เพราะทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนของ
พระธรรมวิทยากรย่อมมีผลต่อบทบาทด้านการศึกษาและการพัฒนาคนซึ่งเป็นงานเชิงรุกของพระธรรมวิทยากร หากพระ
ธรรมวิทยากรมีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน ย่อมสามารถบูรณาการงานกับองค์ความรู้ด้านอาเซียนโดยน าธรรมต่างๆ ไป
ส่งเสริมความมั่นคงของประชาคมอาเซียนได้โดยเฉพาะในมิติสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมทัศนคติของพระธรรมวิทยากร คือ การสื่อสาร เพราะสังคมที่มีการสื่อสารดี 
ย่อมมีเครือข่ายการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเปูาหมายได้กว้างขวาง ท าให้ประชาชนสื่อสารกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็วท้ังภายในและภายนอก ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้เท่าทันต่อสถานการณ์ ท าให้ชุมชนโดยรวมพัฒนาได้เร็วขึ้น 
การสื่อสารจึงมีบทบาทที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ คือ เป็นเครื่องมือท่ีดีที่สุดในการน านโยบาย การพัฒนา ตลอดจน
รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลไปสู่ประชาชนและยังสะท้อนความคิดความต้องการจากประชาชนขึ้นมาสู่
ส่วนบนอีกด้วย ดังนั้น ประเทศท่ีก าลังพัฒนาสามารถน าสื่อมวลชนมาใช้ในการสร้างทัศนคติใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิม ที่ไม่ได้ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น รวมทั้งเบี่ยงเบนทิศทางของทัศนคติเดิมได้ (กอบกุล ถาวรานนท์, 2543) ซึ่งการพัฒนา
สังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับข่าวสารความรู้เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม (เกศินี จุฑา
วิจิตร, 2540) พระธรรมวิทยากรก็เช่นกัน หากจะมีทัศนคติอย่างไรกับอาเซียนปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคือการรับข่าวสาร 
รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั่นเอง 
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เรื่องของทัศนคติได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาสังคมสนใจมาก จนกระทั่งในปัจจุบัน ก็
ยังมีการศึกษากันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะกาลเวลาที่ผ่านไป ท าให้สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนไป  เมื่อสภาพของ
สังคมเปลี่ยน ทัศนคติของคนเราก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย (ทรงพล, 2538: 132) จะเห็นได้ว่า สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคล มี
ผลต่อทัศนคติของบุคคล โดยทั่วไปแล้ว บุคคลไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ แต่บุคคลสามารถควบคุมทัศนคติ
ของตนเองได้ บุคคลสามารถเลือกที่มองโลกคนในแง่ดีหรือร้ายบุคคลสามารถมองทุกอย่างในแง่บวกมากขึ้น เป็นคนที่มี
ความสุขมากยิ่งขึ้น และใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นได้ ซึ่งทัศนคติเชิงบวกที่มีต่องานนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการประสบความส าเร็จใน
อาชีพบุคคล (Lussier, 1999: 79)   

ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ กับทัศนคติต่อ
ประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการการเผยแผ่ธรรมเพื่อสังคมของ
พระธรรมวิทยากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากรและเพื่อส่งเสริมบทบาท
พระสงฆ์ในฐานะผู้น าทางสังคมให้มีส่วนในการให้ข้อมูล ความรู้และการน าหลักธรรมบูรณาการกับการสร้างสรรค์ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งเป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมี

วิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการวิจัยนี้ คือ พระธรรมวิทยากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทั่วประเทศโดยเป็นเครือข่าย

ของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแหง่ประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 330 รูป จึงใช้
จ านวนดังกล่าวเป็นขนาดของประชากร การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
(Yamane, 1973: 727) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จ าแนกระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่ระดับความเช่ือมั่นในการ
เลือกตัวอย่าง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 5% จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 180 รูป 

 การเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างพระ
ธรรมวิทยากรจากท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดยาน
นาวา ประจ าปี 2555 ด าเนินการโดยสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มเลือกมาได้จ านวนตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
180 รูป ตามที่ต้องการ  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close – ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 6 ข้อ ส่วนท่ี 2เป็นข้อค าถามวัดระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา โดยใช้
การประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการเลือกเพียงค าตอบเดียวจ านวน 10ข้อ
ส่วนท่ี 3เป็นข้อค าถามวัดระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา โดยมกีารให้เลือกเพียงค าตอบเดียว 
(ใช่ หรือ ไม่ใช่) จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็นค าถามเชิงบวก (Positive)เป็นค าถามที่ตอบว่า“ผิด” จะไม่ได้คะแนน ตอบว่า “ถูก” 
จึงได้คะแนน มีจ านวน10 ข้อ คือข้อ 4,5,7,9,11,12,15,16,18,20 และเป็นค าถามเชิงลบ (Negative) คือค าถามที่ตอบว่า 
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“ถูก” จะไม่ได้คะแนน จะต้องตอบว่า “ผิด” จึงได้คะแนน มีจ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,6,8,10,13,14,17,19 และส่วนท่ี 
4เป็นข้อค าถามวัดระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการ
ตรวจสอบเอกสาร แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  โดยยึดองค์ประกอบของทัศนคติแบบ 3 
องค์ประกอบมาตั้งเป็นข้อค าถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Scale) ตามแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้การ
ประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า (1 - 5) ด้วยการเลือกเพียงค าตอบเดียว  ประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 45 ข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มีจ านวน  15  ข้อ  ได้แก่  ข้อ 1 – 15 
2. ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มีจ านวน  15  ข้อ  ได้แก่  ข้อ 16 - 30 
3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC)มีจ านวน  15  ข้อ  ได้แก่  ข้อ31 - 45 

    นอกจากน้ี ข้อค าถามจ านวน 45ข้อนั้น ยังครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติในองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน คือ 
1. องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) มีจ านวน 15ข้อ ได้แก่ ข้อท่ี 

1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,31,32,33,34 และ 35 
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) มีจ านวน 15ข้อ ได้แก่ ข้อท่ี 

6,7,8,9,10,21,22,23,24,25,36,37,38,39 และ 40 
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) มจี านวน 15ข้อได้แก่ ข้อท่ี  

11,12,13,14,15,26,27,28,29,30,41,42,43,44  และ 45 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องหาความเที่ยงตรงเนื้อหา  (Content Validity) และการใช้ถ้อยค า 
(wording) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วน าข้อเสนอ แนะมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลจริง และความเช่ือมั่น จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้ (Try out) กับพระสงฆ์ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 รูป แล้วจึงน ามาค านวณหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนน
รวม (Item Total Correlation) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแล้วเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .36 
ขึ้นไป และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของคอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ซึ่งได้ผลดังนี้ 

1. แบบสอบถามการเปิดรับข่าวสาร มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .868   
2. แบบสอบถามความรู้มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .746 
3. แบบสอบถามทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .922 
เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบรายด้านได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี ้
1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)  เท่ากับ.917 
2. ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เทา่กับ .917 
3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เท่ากับ .884 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูล แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์น ามาเข้ารหัส (Coding) และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถิติที่ใช้ ได้แก่  

1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อดูการกระจายของข้อมูลและเพื่อน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มประชากรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร   

2) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ใช้ 
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แปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรม
วิทยากร 

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล  
4) ค่า T – test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 
5) ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หา

ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ กับทัศนคติต่อประชาคม
อาเซียนของพระธรรมวิทยากร 

ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้  ก าหนดไว้ท่ีระดับ  .05 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคลของพระวิทยากร  

ตารางที่1:จ านวนและร้อยละของพระธรรมวิทยากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
(n = 180) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ 
            พระ 

 
177 

 
98.3 

            สามเณร 3 1.7 
                                                รวม 180 100.0 
อาย ุ
            ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 35 ปี 

 
81 

 
45.0 

            36 ปี ขึ้นไป 99 55.0 
                                                รวม 180 100.0 
พรรษา 
            ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8พรรษา 

 
98 

 
54.4 

9  พรรษาข้ึนไป 90 50.0 
                                                รวม 180 100.0 
การศึกษา 
            ต่ ากว่าปริญญาตรี  

 
57 

 
31.7 

            ปริญญาตรีขึ้นไป 123 68.3 
                                                รวม 180 100.0 
เปรียญธรรม 
            ไม่มีเปรียญธรรม 

 
99 

 
55.0 

 มีเปรียญธรรม 81 45.0 
                                                รวม 180 100.0 
ระยะเวลาในการท างาน 
            ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 4 ปี 

 
92 

 
51.1 

5 ปีขึ้นไป 88 48.9 
รวม 180 100.0 
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จากตารางที่ 1 พบว่า พระวิทยากร ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมวิทยากร มีจ านวน 177 รูป คิดเป็นร้อยละ 98.3 มีอายุ 
36 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 99 รูป คิดเป็นร้อยละ 55 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8พรรษา มีจ านวน 98 รูป คิดเป็นร้อยละ 54.4 
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวน 123 รูป คดิเป็นร้อยละ 68.3 ไม่มีเปรียญธรรม มีจ านวน  99 รูป คิดเป็นร้อยละ 
55 และระยะเวลาในการท างาน 5 ปีขึ้นไปมีจ านวน 92รูป คิดเป็นร้อยละ51.1 

1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
     จากการส ารวจการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ซึ่งคิดเป็นจ านวนและร้อย
ละตามความถี่ในการรับข่าวสาร เพื่อหาระดับการเปิดรับข่าวสาร โดยจ าแนกตามประเภทสื่อ จากนั้นได้มีการสรุปผลโดยรวม 
จ าแนกตามระดับของการเปิดรับข่าวสาร ปรากฏผล ดังนี ้
 

ตารางที่2:  แสดงจ านวนและร้อยละของความถี่ในการรบัข่าวสารและระดับการเปิดรับข่าวสาร ตามประเภทสื่อ 

ประเภทสื่อ 

จ านวนและร้อยละตามความถี่ในการรับข่าวสาร 

x̄  
ระดับการ

เปิดรับข่าวสาร 
ทุก

สัปดาห์ 
3 คร้ัง 

ต่อเดือน 
2 คร้ัง 

ต่อเดือน 
1 คร้ัง 

ต่อเดือน 

1 คร้ัง ต่อ 
2 - 3 
เดือน 

1.โทรทัศน ์ 105 
(58.3) 

27 
(15) 

20 
(11.1) 

7 
(3.9) 

21 
(11.7) 

4.04 
มาก 

2.วิทยุ 49 
(27.2) 

41 
(22.8) 

19 
(10.6) 

27 
(15) 

44 
(24.2) 

3.13 
ปานกลาง 

3.หนังสือพิมพ ์ 67 
(37.2) 

47 
(26.1) 

26 
(14.4) 

19 
(10.6) 

21 
(11.7) 

3.67 
มาก 

4.นิตยสาร 32 
(17.8) 

40 
(22.2) 

31 
(17.2) 

35 
(19.4) 

42 
(23.3) 

2.95 
ปานกลาง 

5.โปสเตอร์ หรือ  
ปูายผ้า 

46 
(25.6) 

33 
(18.3) 

32 
(17.8) 

39 
(21.7) 

30 
(16.7) 

3.14 
ปานกลาง 

6.เอกสาร
ประชาสมัพันธ์ 

38 
(21.1) 

45 
(25.0) 

26 
(14.4) 

40 
(22.2) 

31 
(17.2) 

3.11 
ปานกลาง 

7.การพบปะพูดคุย 47 
(26.1) 

42 
(23.3) 

31 
(17.2) 

24 
(13.3) 

36 
(20.0) 

3.22 
ปานกลาง 

8.นิทรรศการหรืองาน
แสดงสินค้า 

25 
(13.9) 

40 
(22.2) 

20 
(11.1) 

27 
(15.0) 

68 
(37.8) 

2.59 
ปานกลาง 

9.การประชุม 
สัมมนา 

24 
(13.3) 

30 
(16.7) 

24 
(13.3) 

29 
(16.1) 

73 
(40.6) 

2.46 
ปานกลาง 

10.อินเตอร์เนต
(คอมพิวเตอร)์ 

98 
(54.4) 

31 
(17.2) 

15 
(8.3) 

22 
(12.2) 

14 
(7.8) 

3.98 
มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า พระธรรมวิทยากรได้รับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับมาก จากสื่อโทรทัศน์ 
ร้อยละ 58.3 อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 54.4 และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 37.2 ได้รับข่าวสารในระดับปานกลาง จากสื่อวิทยุ ร้อยละ 
27.2  การพบปะพูดคุย ร้อยละ 26.1 โปสเตอร์หรือปูายผ้า ร้อยละ 25.6 เอกสารประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 25.0 นิตยสาร 
ร้อยละ 17.8 นิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า ร้อยละ 13.9 และการประชุมสัมมนา ร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 
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420               :  การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ตารางที่ 3:  แสดงจ านวนและร้อยละของพระธรรมวิทยากร จ าแนกตามระดับการเปิดรับข่าวสาร  

ระดับการเปิดรับข่าวสาร จ านวน (รูป) ร้อยละ 
มาก 74 41.1 
ปานกลาง 92 51.1 
น้อย 14 7.8 
รวม 180 100.0 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า พระธรรมวิทยากร ส่วนใหญ่มีระดับการเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 92  
รูป คิดเป็นร้อยละ 51.1   
 

2. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
     จากการสอบถามความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร โดยใช้ข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ เพื่อ
หาระดบัความรูแ้ล้วน าไปจ าแนกเป็นจ านวนและร้อยละตามระดับความรู้ปรากฎผล ดังนี ้
 

ตารางที่ 4:แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ของพระธรรมวิทยากร 

การสอบถามความรู้ x̄  S.D. ระดับความรู้ 

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.13 .55 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า พระธรรมวทิยากรมีระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง   (x̄ = 3.13)   
 

ตารางที่ 5:แสดงจ านวนและร้อยละของพระธรรมวิทยากรจ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 17 9.4 
ปานกลาง 159 88.3 
น้อย 4 2.2 
รวม 180 100.0 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า พระธรรมวิทยากร ส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 
159 รูป คิดเป็นร้อยละ 88.3 
 

3. ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 
จากการส ารวจทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน เพื่อหาระดับทัศนคติ

โดยรวมและแยกเป็นแต่ละด้านแล้วน าไปจ าแนกจ านวนและร้อยละตามระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ปรากฏผล ดังนี้ 
ตารางที6่: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร 

ทัศนคต ิ x̄  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ทัศนคติโดยรวม 4.42 .62 ด ี
ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 4.50 .63 ด ี
ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 4.23 .66 ด ี
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)  4.41 .67 ด ี



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

 : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 421 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า พระธรรมวิทยากรมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับด ี(x̄ = 4.42) และ
เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับดี และสามารถจัดเป็นล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (x̄ = 4.50) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (x̄  = 4.41) และด้านประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (x̄  = 4.23)   
 

ตารางที่ 7:  แสดงจ านวนและร้อยละของพระธรรมวิทยากรจ าแนกตามระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 

ระดับทัศนคต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ด ี 158 87.8 
ปานกลาง 21 11.7 
น้อย 1 .6 
รวม 180 100.0 

 

จากตารางที่ 7 พระธรรมวิทยากรส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดีจ านวน 158 รูป คิด
เป็นร้อยละ 87.8  
 เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับระดับในด้านต่างๆ ตามตัวแปรของการวิจัย จึงได้สรุปผลการส ารวจข้อมูลด้านต่างๆ 
ข้างต้นทั้งหมด ดังนี ้
 

ตารางที่ 8: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อประชาคม
อาเซียนของพระธรรมวิทยากร 
ตัวแปร x̄  S.D. ระดับ 

การเปิดรับข่าวสาร 3.66 .89 มาก 
ความรู ้ 3.13 .55 ปานกลาง 
ทัศนคติต่อประชาคมอาเซยีน 4.42 .62 ด ี

จากตารางที่ 8 พบว่า พระธรรมวิทยากรมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 

3.66) มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง  (x̄ = 3.13) และมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับ

ดี (x̄ = 4.42)   
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจด้านการเปิดรับข่าวสารของเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากรนั้น ได้มี
การน ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์กับระดับของทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผลปรากฏ ดังนี้  
ตารางที่ 9: แสดงค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปดิรับข่าวสารกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนโดยรวมและรายด้าน 
ของพระธรรมวิทยากร 

 การเปิดรับข่าวสาร 
ตัวแปร โดยรวม 

 R P 
ทัศนคติโดยรวม .801** .000 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) .786** .000 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) .754** .000 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) .860** .000 
**P< .01 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

422               :  การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนโดยรวมของพระธรรมวิทยากรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวม (r =.801) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และเมื่อพิจารณาการเปิดรับข่าวสารในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) (r =.786) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(r 
=.754) และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) (r =.860) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดรับข่าวสาร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

5.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน 
จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากรนั้น ได้มีการน ามาวิเคราะห์

ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผลปรากฏ ดังนี้  
 

ตารางที่ 10:แสดงค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซยีน โดยรวมและรายด้าน ของพระ
ธรรมวิทยากร      

 
ตัวแปร 

ความรู้ 
โดยรวม 

R P 
ทัศนคติโดยรวม .767** .000 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) .658** .000 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) .769** .000 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) .876** .000 
** P< .01 

จากตารางที่ 9แสดงให้เห็นว่าความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนโดยรวมของพระธรรมวิทยากรมีความสัมพนัธ์
ทางบวกโดยรวม (r =.767) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความรู้ในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) (r =.658) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (r =.769)และด้าน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) (r =.876) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิทยากร มีการเปิดรับข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
และมีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่าพระธรรมวิทยากรมีความตื่นตัวในการรับรู้และติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนในช่องทางต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่องทางสื่อที่มีการรับรู้ระดับมาก ได้แก่ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ตามล าดับ ในอีกด้านหนึ่ง ก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้สื่อดังกล่าวมาเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็มีการรับรู้ทางสื่อดังกล่าวในระดับ
มาก  สื่อสารมวลชนจึงมีพลังอย่างมากในการรับรู้เรื่องอาเซียนของประชาชน (เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา, 2555) แต่ในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งอยู่ในระดับปานกลางนั้น อาจเป็นเพราะว่า ข้อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ ยังไม่สามารถท าให้พระ
ธรรมวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ลึกซึ้งได้มากเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นเพราะใน
สังคมสงฆ์เองยังมีการให้ความรู้ในเรื่องนี้ไม่มากนัก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะยังไม่ได้มีการถวายความรู้อย่าง
จริงจัง ท าให้พระธรรมวิทยากรยังจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามแม้ความรู้จะอยู่ใน
ระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่าพระธรรมวิทยากรยังมีระดับทัศนคติในระดับดี ถือเป็นโอกาสที่หากจะมีการส่งเสริมความรู้เรื่อง
อาเซียนก็อาจจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และจากผลการวิจัยที่พบว่า การเปิดรับข่าวสารและ ความรู้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้พระสงฆ์
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ดังท่ีกล่าวมาเป็นอย่างยิ่งเพราะหากพระธรรมวิทยากรมีทัศนคติซึ่งประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและแนวโน้ม
พฤติกรรม (Gibson, 2000) ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวและการส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอเสนอความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น  เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดตี่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากรและ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

1. ควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารประชาคมอาเซียนอย่างรวดเร็ว กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจให้พระธรรมวิทยากรมากข้ึน 

2. ควรมีการจัดการอบรมถวายความรู้เรื่องอาเซียน เพื่อให้พระธรรมวิทยากรมีความรู้เรื่องอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รว มทั้ง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

3. ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียนและเพื่อพัฒนาการเปิดรับ
ข่าวสารของพระธรรมวิทยากร เช่น ทัศนศึกษาในประเทศอาเซียน การแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเปิด
โลกทัศน์และเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนให้มากข้ึน 

4. ควรมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จาก 9 ประเทศ เช่น ภาษาลาว ภาษาจีน 
ภาษาบาฮาซา ภาษาเมียนมาร์ เป็นต้น ให้พระธรรมวิทยากรได้เลือกเรียน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์และศักยภาพ
ทางด้านภาษามากขึ้น 

5. ควรศึกษาวิจัยในมิติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการร่วมสร้างความมั่นคง
ให้แก่ประชาคมอาเซียน  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่มีความส าคัญและอาจมีผลต่อทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน  ของพระธรรม
วิทยากรเช่น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) แรงจูงใจในการท างาน 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝุาฟันอุปสรรค (AQ) และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self – Esteem) เป็นต้น 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของพระธรรมวิทยากรกลุ่มอื่น ๆ ภายในและ
ภายนอกประเทศเช่นพระธรรมทูต 

3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากศึกษาในประเด็นนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
4. ควรศึกษาทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากรที่ไม่ได้อบรมพระธรรมวิทยากร เพื่อหาผล

ทัศนคติของกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เรียน แล้วน าผลการศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบกัน 
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การน าแนวคิดเร่ืองศาสนาจริยธรรมและวัฒนธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) มาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

The Application of the Conceptof Religion, Ethics and Culture of PhraBhramagunabhorn 
(PrayudhPayutto) for Strengthen the Pillars of Civil Society in ASEAN. 
 

วรากรณ์ พูลสวัสด์ิ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บทคัดย่อ 
 

  อาเซียนได้ตั้งเปูาเป็นประชาคมอาเซียนคือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายในปี 
พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เสาหลักท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้อยู่รว่มกันอย่างสันตสิขุคอื 
เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมนั้นจะต้องเน้น เคารพในความหลากหลาย และอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของอาเซียนแนวคิดเรื่องการสร้างประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียนมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ซึ่งท่านเสนอแนวคิดในการสร้างประชาสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้น
จะต้องน าแนวคิดเรื่องความเสมอและสมานมาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์สังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งเรา
สามารถน าแนวคิดของท่านมาประยุกต์ใช้เพื่อการเสริมสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ :  ศาสนาจริยธรรมและวัฒนาธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

Abstract 
 The target of the ASEAN is ASEAN Community in the year 2015. The aim is to have a people-
centered community, caring and sharing society. Asian populations have better living conditions and 
development in all aspects. Important pillar in the creation of the ASEAN Community is to live together 
in peace. Pillars of civil society and culture, especially the culture will be highlighted. Respect for 
diversity. Preservation of cultural heritage and identity, the importance of ASEAN. Concept of an ASEAN 
civil society is consistent with the concept of Phra Bhramagunabhorn (Prayudh Payutto) which is 
proposed to build a civil society that can live together in peace and always will be the concept of 
healing is the main idea in a society where we can live together in peace. When applied to the concept 
of strengthening the pillars of the ASEAN Civil Society and culture very well. 

Keywords: Religion, Ethics and theology Wattana, Civil society and ASEAN 
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บทน า 
ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี 2546 ที่บาหลี ผู้น าประเทศอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 เสาหลักได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร 2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอัน
เนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง4) 
ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งรับรู้ข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียน (Julalak Chuawiang, 2556) การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนได้ความสนใจ
อย่างกว้างขวาง และรัฐบาลทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้ให้ความส าคัญในการสร้างความรู้และความ
เข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านในการมุ่งสู่เปูาหมายภายในปี 2558 โดยมีเสาหลักที่ส าคัญคือ1.ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) เพื่อให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทาง
สังคม  3.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัย
คุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง พร้อมกันนั้นได้มีการ
ก าหนดค าขวัญเพื่อสร้างความมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันว่า“One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่ง
วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม อย่างไรก็ตามเปูาของประชาคมอาเซียนจะบรรลุผลได้นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัย
สนับสนุนหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งความเปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในประชาคมอาเซยีนซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลายในทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและประเพณีวิถีชีวิต การยอมรับในความแตกต่าง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้จึงเป็นงานส าคัญที่จะต้องเร่งสร้างด้วยเหตุนี้ เสาหลักที่สอง
คือประชาสังคมและวัฒนธรรมเซียนจึงเป็นเสาหลักที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียน การสร้างเสา
หลักนี้ให้เข้มแข้งต้องมีแนวคิดที่ส าคัญเป็นเข็มทิศช้ีทาง ในบทความนี้จึงพยายามที่จะศึกษาแนวความคิดของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)เรื่องศาสนา จริยธรรมและวัฒนธรรมในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

แนวคิดทางศาสนาในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ในการสร้างประชาคมอาเซียนนั้น เสาหลักที่ส าคัญของประชาคมอาเซียนคือประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและในขณะเดียวกันศาสนาอาจเป็นอุปสรรคส าคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้หากน าแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ในเรื่องศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนพบว่าศาสนามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าศาสนามี
บทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้สันติสุขและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนในสังคม มนุษย์ในสังคมควรมีเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาและลัทธิความเชื่อ แต่ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อนั้นจะต้องมีรากฐานความคิดที่ท าให้มนุษย์ในสังคมมองเห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่มองมนุษย์แบบแบ่งแยกให้แตกต่าง แต่ให้มองแบบประสานที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดี ศาสนามี
บทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาทางความคิดและจิตใจของมนุษย์ในสังคมและในโลก ปัญหาของโลกท่ีส าคัญในปัจจุบัน เกิดมา
จากรากฐานคือ ทิฎฐิ ศาสนามีหน้าที่ส าคัญที่จะต้องแก้ไขทิฎฐิ ดังท่านกล่าวว่า “ทิฎฐินี้เป็นเรื่องของศาสนาโดยตรง ตัว
ศาสนาเองก็เป็นเรื่องของทิฎฐิ เมื่อศาสนาจะช่วยโลกให้แก้ปัญหา ศาสนาเองจะต้องเป็นทิฎฐิท่ีดีหรือเป็นตัวเอื้ออ านวยให้เกิด
ทิฎฐิท่ีถูกต้องที่ด าเนินไปสู่การแก้ปัญหาของโลกโดยตัวเองจะต้องไม่ไปสั่งสอนหรือไปหนุนทิฎฐิที่ผิด” (พระธรรมปิฏก (ป.อ.  
ปยุตโต), 2540,หน้า14) ด้วยเหตุนี้ในการสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จุดส าคัญที่ศาสนาจะต้องส ารวจ
คือ “ศาสนาของเราสอนให้มองมนุษย์อื่นหรือคนพวกอื่น ตลอดจนคนที่นับถือศาสนาอื่นอย่างไร ให้มองอย่างยอมรับและ
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เคารพกันในภาวะและฐานะที่เสมอและโน้มน้อมไปในทางที่จะอยู่ร่วมกันหรือมองในแง่ที่จะแบ่งแยก ไม่ยอมรับ ไม่เคารพ ไม่
เห็นคุณค่าของกันและกัน ตลอดจนจะต้องไปพิชิตหรือมองผู้อื่นเป็นคนบาปเป็นท่ีจะต้องก าจัด” (พระธรรมปิฏก (ป.อ.  ปยุต
โต),2540,หน้า 17) ถ้าศาสนาสอนให้มองแบบแบ่งแยก ศาสนาจะต้องทบทวนบทบาทของตนให้ลึกลงไปถึงรากฐานความคิด
ที่เป็นทิฎฐิของตน “เพราะบทบาทที่แสดงออกนั้นจะเป็นไปด้วยดีก็ต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นฐานให้ ศาสนาจะต้องสอนให้
มนุษย์นั้นมองมนุษย์พวกอื่นในภาวะและฐานะที่เสมอกันกับตน ยอมรับและเคารพกันและให้มองด้วยท่าทีของการที่จะอยู่
ร่วมกันคือมีความเสมอและสมาน” (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), 2540: 19)  
 เสมอ คือ เท่าเทียมกันและสมานคือร่วมกัน และถ้ามองในแง่บวกอย่างนั้นยังไม่ได้อย่างน้อยในแง่ลบต้องถือว่าการ
ท าลายชีวิตมนุษย์ คือ ฆ่าคนแล้วบาปท้ังสิ้น ไม่ว่าฆ่ามนุษย์พวกไหนกลุ่มใด ศาสนาจะต้องถือหลักนี้เป็นพื้นฐานไว้ก่อน เมื่อ
ยังไม่สามารถมีคุณธรรมแง่บวกได้(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต),2540: 19) ดังนั้นในการน าแนวคิดเรื่องศาสนาของพระ
พรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุตโต)มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสาหลักประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซี ยน ศาสนาจะต้องสอนให้
มนุษย์มองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันอย่างถูกต้องคือ จะต้องมองมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์ เป็นเพื่อนร่วมโลก เป็นผู้
เสมอกันต่อกฎธรรมชาติ ศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ศาสนาจะต้องมีบทบาทในการ
อบรมสั่งสอนให้มนุษย์มีความเห็นที่ถูกต้องโดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับเพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ที่ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคม 
ศาสนาทุกศาสนาจะต้องสอนให้มนุษย์มีความเมตตาต่อกัน แม้ว่าจะนับถือศาสนาหรือลัทธิความเช่ือต่างกันแต่ก็มองเห็น
คุณค่าของกันและกัน 
 ในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหากน าแนวคิดเรื่องศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์มาประยุกต์ใช้
ศาสนาทุกศาสนาจะต้องถือหลักหรือยอมรับความเป็นสากลร่วมกัน 3 ประการดังต่อไปนี้ ((พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต),
2539: 2)  

1) ความจริงที่เป็นสากล เช่นเมื่อสอนว่า การท าดีเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ การท าช่ัวเป็นเหตุให้ไปนรก ก็ต้องเป็นความ
จริงส าหรับมนุษย์ทุกคนทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะนับถือลัทธิศาสนาใด ไม่ใช่จริงส าหรับผู้นับถือศาสนานี้ แต่ไม่จริงส าหรับผู้นับ
ถือศาสนาอ่ืน 

2) ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือ ถือว่ามนุษย์ทุกคนทุกหนทุกแห่งไม่ว่านับถือศาสนาไหนก็เป็นมนุษย์เสมอ
เหมือนกัน การฆ่ามนุษย์เป็นบาปไม่ดีทั้งนั้น ไม่ใช่สอนว่ามนุษย์ที่นับถืออย่างนี้เป็นมนุษย์ของฉันห้ามฆ่าแต่มนุษย์ที่ไม่ถือ
อย่างฉันฆ่าได้ไม่บาป 

3) เมตตาที่เป็นสากล คือ จะต้องสอนให้รักใคร่ มีไมตรีต่อมนุษย์ทุกคนโดยไม่จ ากัดว่าเป็นกลุ่มไหนพวกใด นับถือ
ศาสนาใด ไม่ใช่ให้เมตตารักคนพวกนี้ กลุ่มนี้ นับถือศาสนานี้แต่ให้เกลียดชังคนพวกอื่น นับถืออย่างอื่น 

หากทุกศาสนายอมรับหลักสากลทั้งสามประการนี้ร่วมกัน ศาสนาจะมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมและในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นแม้ว่า
จะมีศาสนาและลัทธิความเช่ือที่หลากหลายแต่ศาสนาและลัทธิทั้งหลายก็ถือหลักสากลร่วมกันที่จะประสานความขัดแย้ง
แตกแยกในสังคมได้ 
 

แนวคิดทางด้านจริยธรรมในการสร้างประชาคมอาเซียน 

 ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเสาหลักประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนอกจากศาสนาแล้วระบบจริยธรรมก็มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ การศึกษา ศาสนาและจริยธรรมมีความสัมพันธ์กันเพราะสิ่งทั้ง
สามนี้เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์และมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนตลอดเวลา มนุษย์จะต้องพัฒนาจริยธรรมให้เจริญขึ้ นใน
ตัวเองให้ได้ ดังท่านกล่าวว่า “จริยธรรมคือ การน าเอาศาสนา สาระแห่งสัจธรรมมาใช้ประโยชน์ในการด ารงอยู่หรือการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย”์ (พระเทพเวที(ประยุทธ์  ปยุตโต),2532: 34) และค าว่าจริยธรรมตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์
นั้น ท่านเห็นว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มากเพราะจริยธรรมในความหมายของพระพรหมคุณาภรณ์คือ 
“หลักการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและจริยศึกษาคือ การฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักด าเนินชีวิตหรือเป็นอยู่อย่างถูกต้อง เมื่อ
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ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องผลที่จะตามมาก็คือ ความสุข”(พระเทพเวที(ประยุทธ์  ปยุตโต), 2532,: 105) จากความหมายนี้
จริยธรรมจึงสัมพันธ์กับการศึกษา เพราะทั้งจริยธรรมและการศึกษาเป็นการฝึกฝนชี้แนะพัฒนาให้มนุษย์ด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ คนที่มีชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์คือ คนท่ีมีจริยธรรมและคนจะมีจริยธรรมได้จะต้องมีการศึกษา ดังนั้นการศึกษากับ
จริยธรรมจึงสัมพันธ์กันดังพระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่า “จริยะนี้ก็เป็นเนื้อเป็นตัวที่แท้จริงของการศึกษาที่อยู่ข้างในทั้งหมด” 
(พระเทพเวท(ีประยุทธ์ ปยุตโต),2532, หน้า 66) การมีจริยธรรมคือการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อชีวิต สังคม ธรรมชาติแวดล้อมและ
เทคโนโลยีหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้น ระบบจริยธรรมที่สมบูรณ์ตามทัศนะของพระ
พรหมคุณาภรณ์เป็นระบบจริยธรรมที่เกิดจากปัญญาที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติหรือสัจธรรมและน าความรู้ในสัจธรรม
นั้นมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้มีความประสานกลมกลืนและเกื้อกูลต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม เป็นระบบ
จริยธรรมที่มีฐานมาจากปัญญาและอิสรภาพภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งท าให้มนุษย์ในสังคมมีเมตตาไมตรีต่อกัน 

 ระบบจริยธรรมตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์นั้น เป็นระบบที่พัฒนาความสุขของมนุษย์ด้วย กล่าวคือ เมื่อ
มนุษย์ในสังคมได้รับการพัฒนาทางจริยธรรมมากขึ้น มนุษย์ก็จะมีช่องทางในการมีความสุขมากขึ้น โดยมนุษย์หลุดพ้นจาก
ความสุขขั้นพื้นฐาน คือ ความสุขจากวัตถุมามีความสุขทางจิตใจและปัญญา ท าให้มีมิติของความสุขที่หลากหลายเพราะ
นอกจากมนุษย์จะมีความสุขจากการได้แล้วระบบจริยธรรมตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์จะต้องพัฒนาให้มนุษย์มี
ความสุขจากการให้ด้วย ความหมายของความสุขในสังคมจึงเปลี่ยนไปและมนุษย์ในสังคมจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น ดังท่าน
กล่าวว่า 

 มนุษย์เมื่อพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข เขาก็จะมีความสุขง่ายขึ้นและความสุขของเขาก็ขึ้นต่อวัตถุน้อยลง 
เมื่อเขาหาวัตถุได้มากข้ึน วัตถุนั้นเกินจ าเป็นที่จะท าให้เขามีความสุข เขาก็จะเอาไปเจือจานกับเพื่อนมนุษย์ได้ แล้วเขาก็จะมี
ความสุขจากการให้อีกด้วย ก็เลยยิ่งมีความสุขมากด้วย เพราะฉะนั้นในการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้อง จะต้องมีการประสาน
กลมกลืนกันขององค์ประกอบทุกอย่าง เช่น พฤติกรรม คุณธรรมและความสุข เป็นต้น มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองและสังคม
ที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมด้วยดีโดยที่ชีวิตมีความสุขข้ึนด้วย (พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตโต), 2542:95) 
 ดังนั้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเสาหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนด้วยการพัฒนาจริยธรรมของประชาชนพลเมืองอาเซียนโดยน าแนวคิดเกี่ยวกับระบบจริยธรรมตามทัศนะของพระ
พรหมคุณาภรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อท าประชาชนมีความสุขได้หลายระดับตามการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ ซึ่งศาสนาและระบบ
การศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาจริยธรรมและความสุของประชาชน 
 

แนวคิดทางด้านวัฒนธรรมในการสร้างประชาคมอาเซียน 
 ในด้านวัฒนธรรมนั้นพระพรหมคุณาภรณ์เห็นว่า มนุษย์ในสังคมจะต้องมีเสรีภาพในการสร้างสรรค์พัฒนา
วัฒนธรรมของตน สังคมจะต้องไม่บังคับบีบคั้นมนุษย์ทางวัฒนธรรม แต่ควรส่งเสริมให้กลุ่มชนต่างๆ ภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตน วัฒนธรรมตามความหมายของพระพรหมคุณาภรณ์คือ “ผลรวมแห่งการสั่งสมสร้างสรรค์และภูมิธรรมภูมิปัญญาที่
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ วิทยาการทุกสาขาเมื่อกลมกลืนเข้าสู่วิถีชีวิตของประชาชนแล้วก็จัดว่าเป็นวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น” (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต),2542: 53) จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายอย่าง พระพรหมคุณาภรณ์เห็นว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงจะต้องมีศาสนาเป็นฐานและมีศาสนาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
สืบต่อท าให้เกิดผลออกมาเป็นวัฒนธรรมซึ่งกลายเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมและโลก วัฒนธรรมใน
สังคมต่างๆ นั้นจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอและการพัฒนาวัฒนธรรมที่ถูกต้องคือ  
 ให้เป็นการพัฒนาท่ีประสาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเข้ากับวัฒนธรรม ใช้ภูมิ
ธรรมภูมิปัญญาที่มีอยู่ออกมาหนุนและกล่อมเกลาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กลมกลืน
เข้าสู่วิถีชีวิตของประชาชนอย่างมีคุณค่าที่เกื้อกูลและส่งเสริมวัฒนธรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทางที่จะน ามนุษยชาติสู่สันติสุข
และอิสรภาพที่แท้จริง((พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต), 2542: หน้า 89-90) 
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 จากค ากล่าวนี้จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านต่าง ๆ วัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญทีจ่ะ
ประสานการพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมโดยที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาใหม่มา
ส่งเสริมภูมิธรรมภูมิปัญญาเดิมที่สั่งสมไว้ท าให้วัฒนธรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นในการสร้างเสาหลักประชาคมอาเซียน
ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการภูมิธรรมภูมิปัญญาเดิมกับภูมิปัญญาใหม่ให้มีความ
กลมกลืนสอดคล้องกัน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กลายเป็นวิถีชีวิตและ
น าวัฒนธรรมมาเข้าสู่กระบวนการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
 ในการปะทะสังสรรค์และการรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่นนั้นพระพรหมคุณาภรณ์เห็นว่า จะต้องใช้วิถีแห่งปัญญา 
กล่าวคือ จะต้องมีการกลั่นกรองและการรับเอาวัฒนธรรมอื่นโดยใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะ วิเคราะห์เอาส่วนที่เป็น
ประโยชน์มาใช้กับสังคมและดูดย่อยวัฒนธรรมอื่นประสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับวัฒนธรรมของตนจึงจะได้วัฒนธรรมที่
สมบูรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์เห็นว่า มนุษย์ในสังคมจะต้องมีวัฒนธรรมของนักผลิต นักสร้างสรรค์และจะต้องมีวัฒนธรรม
ของผู้น าและผู้ให้ คือการน าเอาวัฒนธรรมของตนไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโลก พระพรหมคุณาภรณ์หมายถึง การ
น าเอาวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาอันเป็นวัฒนธรรมที่มีความประสานกลมกลืนระหว่าง ชีวิต สังคมและ
ธรรมชาติไปเสนอในการร่วมแก้ไขปัญหาของโลกปัจจุบัน นอกจากนี้พระพรหมคุณาภรณ์ยังเห็นว่ามนุษย์ในสังคมจะต้องมี
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ซึ่งหมายถึง “วิถีชีวิตตลอดจนจิตใจของคนที่นิยมเหตุผลมองสิ่งทั้งหลายโดยใช้ปัญญา ชอบพิสูจน์
ทดสอบหาความจริง มีความใฝุรู้ต้องการรู้ความจริงของธรรมชาติ จนกระทั่งความคิดจิตใจด าเนินไปในเชิงของความเป็นเหตุ
เป็นผล”(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2542: หน้า 23) ซึ่งจะท าให้มนุษย์ในสังคมพึ่งตนเองได้และไม่ตกเป็นทาสของ
วัฒนธรรมอื่น 
 

รูปธรรมการน าแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์มาประยุกต์ใช้ 
 ในการน าแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมนั้นสิ่งส าคัญคือประชาคมอาเซียนและมวลสมาชิกทุกประเทศจะต้องส่งเสริมแนวคิดเรื่องพหุนิยม
ทางศาสนา (สุรพศ ทวีศักดิ์,2556)และส่งเสริมแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์(ชูพินิจ 
เกษมณี, 2555,หน้า31-46) พร้อมท้ังน าแนวคิดเรื่องหลักการยอมรับความเป็นสากลร่วมกันทางศาสนา 3 ประการของพระ
พรหมคุณาภรณ์มาสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจร่วมกัน โดยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อและ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ระดับชาติและระดับอาเซียน มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน 
วัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ส่วนในระดับชาติของแต่ละประเทศนั้นควรส่งเสริมผ่านสถานบันการศึกษา สถาบันศาสนาและ
สถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยน ากิจกรรมสุนทรียสนทนา(Dialogue) (วรภัทร ภู่เจริญ,2552) ศาสนเสวนา (ปาริชาด  สุวรรณ
บุปผา,2549)เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องการให้ศาสนิกชนได้ เข้าถึงความหมายอัน
ลึกซึ้งของศาสนา การท าความเข้าใจอันดีทางศาสนาพร้อมทั้งเป็นฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งด้วยจิตที่เมตตาต่อกัน ซึ่งใจความ
ส าคัญของกิจกรรมเหล่านี้คือ การฟังด้วยใจเปิดด้วยเมตตา ฟังโดยไม่ตัดสินไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา(ปาริชาด  
สุวรรณบุปผา, 2552: 25) พร้อมกันนั้นควรมีรายการศาสนเสวนาผา่นรายการทีวีของรัฐและทีวีอาเซียนโดยมรีายการต่อเนื่อง
ทุกสัปดาห์ 
 

สรุป 

ดังนั้นจากการที่อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับ
ภูมิภาคร่วมกันท้ังนี้การเสริมสรา้งรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันท่ีแข็งแกร่งน าไปสูค่วามเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้าน
ที่ดีการรู้เขารู้เราและมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทรความมุ่งหวังของประชาคม
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อาเซียนดังกล่าวนี้จะประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้นหากได้น าแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์เรื่องศาสนาจริยธรรมและ
วัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะในการสร้างความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนนั้น วัฒนธรรมในสังคมอาเซียนจะต้องมี
รากฐานมาจากศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆซึ่งมีแนวคิดที่มองเห็นคุณค่าของชีวิต ธรรมชาติและสังคม ว่า
จะต้องมีความเกื้อกูลต่อกันโดยมีการศึกษาเป็นกระบวนการสืบทอดและสร้างสรรค์พัฒนา การรับวัฒนธรรมจากสังคม
ภายนอกจะต้องใช้วิถีแห่งปัญญาและสามารถดูดกลืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมเดิม ประชาชนในสังคมจะต้องมีความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตนและจะต้องมีวัฒนธรรมของนักผลิตและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้มีวัฒนธรรมแห่งผู้น าและผู้ให้  
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ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกจิการของพนักงานและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
กบัความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
 

Intrapreneurship and the Incoming of ASEAN Economic Community against Thai SMEs 
Competitiveness. 
 

เสาวนีย์  สมันต์ตรีพร 
สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงานจะ
ช่วยเพิ่มผลิตภาพของกิจการให้มากขึ้น เพราะจะท าให้พนักงานตั้งใจท างานมากขึ้น และรักษาผลประโยชน์ของกิจการให้
สูงขึ้น การวิจัยเชิงส ารวจนี้จึงมุ่งค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงาน และการรับรู้
และความคาดหวังจากการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนกับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 396 รายจากวิสาหกิจแบบการผลิตในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ผลปรากฏว่า ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยอย่างมีนัยส าคัญ แต่การรับรู้และความคาดหวังของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกลับไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ัน พนักงานที่มีต าแหน่งสูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกในการยอมรับวิธี
บริหารแบบมุ่งเน้นความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงาน 
 

ค าส าคัญ: ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ความสามารถในการแข่งขัน 
 
Abstract 
 Thailand will be a part of ASEAN Economic Community in 2015. Intrapreneurship in employees 
will increase the productivity of the enterprises. It enables employees to work more and protect the 
profits.  This research aims to find the relationship between Intrapreneurship in employees, perception 
and expectation of the arrival of the ASEAN Economic Community with the competitiveness of small 
and medium enterprises’s Thailand by collecting data from a sample of 396 samples from 
manufacturing enterprises in a variety of industries. The result shows that Intrapreneurship in employees 
has a significant positive relationship to the competitiveness of Thai small and medium enterprises. But 
the arrival of the AEC has no significant relationship significantly. In addition, the employees that are in 
higher position are positively related to accept a management focuses on the Intrapreneurship in 
employees. 
 

Keywords : Intrapreneurship,  ASEAN  Economic Community, Competitiveness 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจในทุกระดับ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนความอยู่รอดและความ
เจริญเติบโตขององค์การ ในต่างประเทศแถบตะวันตกมีการศึกษาวิจัยพบว่า การท าให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็น
เจ้าของกิจการจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันขององค์การเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านการท างานเชิงรุก ความกล้าเสี่ยง ความ
มุ่งมั่นในการแข่งขัน และการมีนวัตกรรม อีกทั้งในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศสมาชิกของ
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations - ASEAN) จะต้องเข้าร่วมใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) การรับรู้และความคาดหวังต่อการเข้ามาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ซึ่ง
เป็นภาคการผลิตของอุตสาหกรรมที่ส าคัญของไทยเช่นเดียวกัน  

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการหาความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการและการรับรู้และความ
คาดหวังต่อการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย จึงได้ท าการวิจัยนี้เพื่อศึกษาหาปัจจัยทั้งสองที่มีความส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านการรับรู้และความคาดหวังต่อการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของไทย 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. พื้นที่ในการศึกษา 
    การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีที่ตั้งของส านักงานใหญ่อยู่ภายใน

ราชอาณาจักรไทย 
2. เวลา 
    การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ Cross - Sectional หรือเป็นการศึกษาแบบช่วงเวลาเดียว โดยเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2555  
3. เนื้อหา 
    เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงาน อัน

ประกอบด้วย การท างานเชิงรุก (Pro activeness) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking)ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน (Competitive 
Aggress)การมีนวัตกรรม (Innovativeness) การรับรู้และความคาดหวังในการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
 4. ประชากร 

   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นการผลิตในหลากหลายสาขา
อุตสาหกรรม (เป็นกลุ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรม) มีเปูาหมายหลักในการส่งออกเป็นส าคัญ และเจ้าของธุรกิจเป็นชาวไทย
หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นชาวไทย  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการของพนักงาน (Intrapreneurship) 
   Jeroen de Jong และ Sander Wennekers (May, 2008) กล่าวว่า Intrapreneurship หมายถึงความคิด

ริเริ่มของพนักงานในองค์กรที่จะด าเนินการสิ่งใหม่เองโดยไม่ต้องรอค าสั่งให้ท า ซึ่งรวมถึง การเป็นผู้ประกอบการที่พบในการ
ท างานของพนักงานในองค์กร นั่นคือ พฤติกรรมการท างานเชิงรุกและพฤติกรรมการท างานท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ การมี
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โอกาสรับรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสร้างกลุ่มพันธมิตร การชักจูงให้เกิดการจัดการ การ
วางแผนและมีระบบการจัดการ 

Lumpkin and Dess (1996) กล่าวว่า การเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของกิจการจะประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 
5 ประการคือ  

1. การมีอิสรภาพในการคิดหรือท า โดยการมีอิสรภาพในการคิดหรือท าของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มของตนนั่นจะเป็น
จุดเริ่มต้นของความคิดและวิสัยทัศน์ท่ีชักน าไปสู่การแข่งขัน 

2. การท างานเชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย มีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ทักษะและวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตนที่จะท าให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

3. ความกล้าเสี่ยง กล้าคิด กล้าตัดสินใจในขณะที่คนอื่นระมัดระวัง และพร้อมที่จะยอมรับความล้มเหลวและใช้
ความล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียน 

4. ความมุ่งมั่นในการแข่งขัน การที่จะเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีจิตใจท่ีมีความพร้อมที่จะแข่งขันสูงเพื่อให้ได้ส่วน
แบ่งทางการตลาดและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

5. การมีนวัตกรรม หมายถึงการมีความคิดริเริ่ม มีการเปิดกว้างทางความคิด ชอบค้นหาเทคนิคหรือวิธีการท างาน
ใหม่ๆ เครื่องมือท่ีช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น 

- การท างานเชิงรุก (Pro activeness) 
   ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (2552) ได้ให้ความหมายของการท างานเชิงรุกว่า การท างานเชิงรุกเป็นการท างานที่มีการ
วางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด รอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง โดยสามารถท่ีจะเลือกตอบสนองแรงกระตุ้นภายนอกใน
มุมมองและคุณค่าของตนเองที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบข้างและสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจ า
ใจท า รวมถึงมีสติไม่จมปลักกับปัญหา แต่ตอบสนองด้วยสติในคุณค่าที่เชื่อมั่น 

- ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) 
   ทันดร ธนกูลบริภัณฑ์ (2553) กล่าวไว้ว่า ความเสี่ยงคือเหตุการณ์การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการ
บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้ 
   ส านักงานตรวจสอบภายใน วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2548) กล่าวไว้ว่า ความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ
หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  
   โดยสรุป ความเสี่ยงก็คือเหตุการณ์หรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ 

- ความมุ่งมั่นในการแข่งขนั (Competitive Aggressiveness) 
  ความมุ่งมั่นในการแข่งขันเป็นคุณสมบัติส าคัญของการด าเนินธุรกิจ องค์กรธุรกิจได้ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด และมีผลกระทบต่อองค์กรมาก นั่นคือ การวิเคราะห์การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมที่องค์กร ท าการ
แข่งขันอยู ่ซึ่งจะระกอบด้วยพลังผลักดันการแข่งขัน (Competitive forces) 5 ประการ (5’s Forces Model) 

  เมื่อผู้บริหารธุรกิจได้ท าการวิเคราะห์ในเรื่อง 5’s Forces Modelแล้ว ก็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางด้านการแข่งขันทางการตลาด (Competitive Marketing’s Factors)ซึ่งได้แก ่
   1. ความเร็ว เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากในการแข่งขันขององค์การธุรกิจในยุคปัจจุบัน ธุรกิจใดสามารถปรับ
รูปแบบสินค้าและบริการให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการได้เร็วย่อมจะได้เปรียบธุรกิจอื่น ตัวอย่างเช่น สินค้าคอมพิวเตอร์ใน
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ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ธุรกิจต่าง ๆ ต้องสามารถปรับรูปแบบของสินค้าและบริการของตนให้ตรงกับที่ลูกค้า
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นจะไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ 
   2. การให้บริการ เป็นปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าประทับใจและมีความผูกพันกับตราสินค้าหรือบริการของธุรกิจ (brand 
loyalty) โดยจะใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนไปใช้ของแบรนด์อื่น ตัวอย่างเช่น รถยนต์บางยี่ห้อที่มี
ศูนย์บริการที่ดี เช่ือถือได้ ลูกค้าก็จะประทับใจและไม่เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ยี่ห้ออื่นอีก ในขณะที่รถยนต์บางยี่ห้อมีปัญหา
ทางด้านการให้บริการ ลูกค้ารู้สึกเบื่อหน่าย ในอนาคตลูกค้าก็จะหันไปใช้รถยี่ห้ออื่น หรือร้านอาหารบางร้านมีบริการที่
ประทับใจ แม้รสชาติอาหารจะธรรมดาแต่ลูกค้าก็นิยมและใช้บริการเป็นประจ า 
   3. ราคา เป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้ามาก และไม่ได้หมายความว่า ราคาถูกจะเป็นสิ่งส าคัญแตเ่พียง
อย่างเดียว กล่าวคือ สินค้าบางชนิดถ้าคุณภาพเท่ากัน สินค้าที่ราคาถูกกว่าจะได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าจะซื้อ
ผงซักฟอกเพื่อให้คนใช้ที่บ้านซักผ้า ถ้ามีสองยี่ห้อที่คุณภาพพอกัน ลูกค้าคนดังกล่าวจะเลือกซื้อยี่ห้อที่ถูกกว่าหรือก าลังลด
ราคา ในขณะที่สินค้าบางชนิดราคาที่สูงกว่าจะท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจหรือรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น น้ าหอมช้ันน า ถ้า
มีสองชนิดจ าหน่ายอยู่ ยี่ห้อท่ีมีราคาสูงอาจท าให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ ดังนั้นลูกค้าที่มีฐานะการเงินดีพอก็อาจจะเลือกซื้อ
ยี่ห้อท่ีแพงกว่า 

  4. การมีสินค้าให้เลือก ในธุรกิจหลายประเภทการมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลาย ๆ ชนิดจะเป็นการได้เปรียบ 
ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันท่ีซุปเปอร์มาร์เกตชั้นน าของต่างประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างแพร่หลาย เป็นเพราะส่วนหนึ่งเกิด
จากการที่มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายชนิดเท่าที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งมีบริการด้านอื่น ๆ สนับสนุน เช่น ธนาคาร 
ไปรษณีย์ ท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปหลาย ๆ แห่ง ธุรกิจเหล่านี้จึงได้เปรียบธุรกิจเล็ก ๆ 

- การมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
  Everette M. Rogers (1983) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม (Innovation) ว่า นวัตกรรมคือ ความคิด การ

กระท า หรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม ซึ่งการ
พิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนั้นนวัตกรรมของบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขาหรือไม่ 
อีกประการหนึ่งความใหม่ (newness) อาจข้ึนอยู่กับระยะเวลาด้วย สิ่งใหม่ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไม่จ าเป็นจะต้อง
ใหม่จริงๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดหรือการปฏิบัติที่เคยท ากันมาแล้วแต่ได้หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ง 
ต่อมาได้มีการรื้อฟ้ืนข้ึนมาท าใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นได้ ก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ได้ 
ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ๆ ดังนี้  

 1. สิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย 
 2. สิ่งใหม่ท่ีเคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟ้ืนข้ึนมาใหม่  
 3. สิ่งใหม่ท่ีมีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม  
   โดยสรุปการมีนวัตกรรมก็คือ การมีความคิดริเริ่ม มีการเปิดกว้างทางความคิด ชอบค้นหาเทคนิค วิธีการท างาน

ใหม่ๆหรือเครื่องมือท่ีช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น นั่นเอง 
 

2. ประชาคมอาเซียน และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) คือ การรวมตัวของประเทศสมาชิก  ASEANแต่เดิมเป็นเพียง
กรอบความตกลงทางการค้า จากเวทีการเจรจาของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นเพียงความร่วมมือทางการค้า เพื่อชะลอ
การเปิดเสรีทางการค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป พยายามจะรุกเข้ามาในตลาดของภูมิภาคนี้ แต่ด้วย
การท างานร่วมกันอย่างยาวนาน ของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในหลายระดับ จึงได้พัฒนาต่อยอด
ไปสู่ด้านอ่ืนๆ ด้วย อาทิ ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันทางสังคม การคมนาคม  ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ได้มีการรับรองและลงนาม
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ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)โดยสมาชิกจ านวน 
10 ประเทศดังกล่าวได้รวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) อันประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซึ่ง
เปรียบเสมือน 3 เสาหลัก (Pillars) คือ 

(1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: ASC) 
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ 
(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

 โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งน้ี ยังเห็นชอบให้มีการรวมตัวเป็น AEC ภายในปี พ.ศ.2563(ค.ศ. 2020) ในการนี้ 
ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการส าคัญ 11 สาขา และต่อมาได้เพิ่มสาขาที่ 12 คือสาขาโลจิ
สติกส์ โดยผู้น าอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ระหว่างการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ปลายเดือน
สิงหาคม 2548 เพื่อเป็นการน าร่อง และส่งเสริมการ ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบและช้ินส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน 
(outsourcing)  ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC ทั้งนี้อาเซียนได้มีการวางยุทธศาสตร์ไว้อย่าง
ชัดเจน และได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) และ
รับผิดชอบในการจัดท าแผนการด าเนินงาน (Road map) ในแต่ละสาขา ดังนี ้
 - ประเทศไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) 
 - ประเทศพม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries) 
 - ประเทศมาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels) 
 - ประเทศอินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based products) 
 - ประเทศฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 
 - ประเทศสิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) 
 - ประเทศเวียดนาม สาขาโลจิสติกส์ (Logistic) 
 

3. ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 วิสาหกิจไทยรวมทั้งประเทศ มีจ านวนท้ังสิ้น 2,900,759 ราย (ณ สิ้นปี 2552) โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม 
จ านวน 2,884,041 ราย วิสาหกิจขนาดกลาง จ านวน 12,065 ราย และวิสาหกิจขนาดใหญ่ จ านวน 4,653 ราย ทั้งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งมี จ านวนรวมทั้งสิ้น 2,896,106 ราย เหล่านี้มี
การกระจายตัวอยู่ในภาคการค้าและซ่อมบ ารุง 1,371,488 ราย (ร้อยละ 47.3) รองลงมาอยู่ในภาคบริการ จ านวน 975,552 
ราย (ร้อยละ 33.6) และอยู่ในภาคการผลิต จ านวน 547,052 ราย (ร้อยละ 18.9) และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,417,860.7 ล้านบาท (ร้อยละ 37.8) ขณะที่ GDP รวมทั้งประเทศมีมูลค่า 9,050,715.0 ล้าน
บาท (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2553) 
 ในการจัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่  3 (พ.ศ.2555-2559) มี
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้คณะกรรมการบริหารสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา พร้อมทั้งให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาสาระของแผนการส่งเสริมฯ ให้มีความสมบูรณ์ โดยแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2554 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอย่างมีความเช่ือมโยงและเกื้อหนุนระหว่าง
กัน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย บูรณาการและมีพลังขับเคลื่อนอย่างมี
ทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงได้มีการบรรจุกลยุทธ์ที่ส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมไทย ได้แก่ 
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 - การเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 - การส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 
 - การพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม 
  - ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้มาตรฐานสากล 
  - สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  - พลิกฟื้นธุรกิจเพื่อความอยู่รอด 
  - สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
      การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวมเป็นตลาดเดียว และการลด
อุปสรรคกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ทางด้านภาษี ขณะที่ผลกระทบในด้านลบ ได้แก่การแข่งขันที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นเนื่องจากคู่แข่งขันในกลุ่มที่เคยมีศักยภาพต่ ากว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
 ส าหรับการวัดความสามารถในการแข่งขันนั้น Apfel and Smith (2003) ได้เสนอ Gartner’s Business 
Performance Framework ซึ่งสามารถน าไปใช้วัดความได้เปรียบในด้านการแข่งขันขององค์กร ดังน้ี 

 1. ความรับผิดชอบด้านการตลาด ได้แก่ เปูาหมายทางการตลาด ดัชนีการตลาด ส่วนแบ่งตลาด โอกาส สินค้า
และบริการ และช่องทางการท าก าไร 

 2. ประสิทธิผลของการขาย ได้แก่ ดัชนีการขาย วงจรการขาย ราคาขาย ต้นทุนในการขาย ความถูกต้องของ
การพยากรณ์ ลูกค้าค้างช าระหนี้ 

 3. ประสิทธิผลของการพัฒนาสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หน้าที่งาน เวลาที่จะเข้าสู่ตลาด ความส าเร็จของการ
วิจัยและพัฒนา 

 4. ความรับผิดชอบด้านลูกค้า ได้แก่ การจัดส่งตรงเวลา การสั่งซื้อ คุณภาพวัตถุดิบ ความถูกต้องของการ
บริการ ผลของการบริการและการดูแลลูกค้า ประสิทธิภาพของการตกลง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง 

 5. ประสิทธิของลูกค้า ได้แก่ การส่งของตรงตามเวลาของคู่ อัตราการสั่งซื้อ คุณภาพวัตถุดิบ ความถูกต้องของ
การบริการของคู่ค้า ผลของการดูแลคู่ค้า ประสิทธิของคู่ค้า อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของคู่ค้า 

 6. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้แก่ วงจรเงินสด การแปลงต้นทุน การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
 7. ความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ประสิทธิภาพของการรับสมัครงาน ผลประโยชน์ของการ

บริหาร การฝึกอบรมพนักงาน ทักษะ การห้ าแนะน า ต้นทุนทรัพยากรบุคคล 
 8. ความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ผลการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอัตราการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ

ของระดับบริหาร โครงการใหม่ ต้นทุนรวมด้านเทคโนโลยี 
 9. ความรับผิดชอบด้านการเงินและกฎข้อบังคับ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความถูกต้อง ค าแนะน า ต้นทุนของ

บริษัท 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา (2551) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง “การวัดประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ในส่วนหน่ึงของงานวิจัยท่ีน าเสนอ ดร.นิตยา ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขันว่า Rockoff et al. (1985) เสนอตัวแบบกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 
(Strategic Information System หรือ SIS) ซึ่งมีลักษณะเป็นเมตริกซ์อันประกอบด้วย เปูาหมายกลยุทธ์ (Strategic 
Target) ได้แก่ ผู้ขายสินค้า ลูกค้า และคู่แข่งขัน และแรงผลักดันกลยุทธ์ (Strategic Thrust) ได้แก่ การก่อให้เกิดความ
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แตกต่าง (Differentiation) ต้นทุน (Cost) นวัตกรรม (Innovation) ความก้าวหน้า (Growth) และพันธมิตร (Alliance) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. การก่อให้เกิดความแตกต่าง คือการสร้างความได้เปรียบในสินค้าและบริการที่มีลักษณะแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
หรือลดความแตกต่างในสินค้าและบริการของคู่แข่งขัน 
 2. ต้นทนุ คือการสร้างความได้เปรียบโดยการลดต้นทุนขององค์กรและลูกค้า หรือเพิ่มต้นทุนของคู่แข่งขัน 
 3. นวัตกรรม คือการสร้างความได้เปรียบโดยเสนอแนะสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 
 4. ความก้าวหน้า คือการสร้างความได้เปรียบในการเพิ่มหรือขยายพื้นท่ีขายทางภูมิศาสตร์ และการก่อให้เกิดความ
หลากหลายของสินค้าและบริการ 
 5. พันธมิตร คือการสร้างความได้เปรียบโดยการท าสัญญาร่วมกับองค์กรอื่น ในการจัดท ากิจกรรมร่วมค้า ( Joint 
Ventures)  
 ตรีทิพ บุญแย้ม (2554) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย” ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างพหุระดับพบว่า พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลได้รับความแปรปรวนจากปัจจัยในระดับกลุ่มงานและระดับ
บุคคล โดยปัจจัยในระดับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมมากที่สุดคือ ลักษณะการคิดริเริ่มรองลงมาคือ 
ลักษณะเปิดกว้างทางความคิด ผลการวิจัยนี้ได้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับองค์การภาครัฐและเอกชน ให้คัดบุคคลที่มีลักษณะการ
คิดริเริ่มและเปิดกว้างทางความคิดเข้ามาท างานในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสร้างสรรค์หรือเป็นสินค้านวัตกรรม
เพื่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งทดสอบความเที่ยง (Validity) ค าถามรายข้อ

ด้วยดัชนี IOC ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และทดสอบความตรง (Reliability)แบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัคซึ่งมีค่า 0.92  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศท้ัง 23 ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 16,639 รายซึ่งค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 391 ราย แต่ผู้วิจัยได้ใช้การส่ง
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แบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 1,000 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้นจ านวน 396 ชุด จากนั้นน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม GNU PSPP version 0.7.8-g997322 
 

ผลการวิเคราะห ์
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานอยู่ใน

ต าแหน่งพนักงาน และท างานในบริษัทมาเป็นเวลา 6-10 ปี  
ผลการส ารวจระดับความคิดเห็นต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการในปัจจัยย่อยต่าง ๆ เรียงจากสูงที่สุดไปต่ า

ที่สุด มีดังนี้  
1) ปัจจัยย่อยด้านความกล้าเสี่ยงมีค่าเฉลี่ย 3.25 หรืออยู่ในระดับ “เห็นด้วยปานกลาง”  
2) ปัจจัยย่อยด้านการมีนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.19 หรืออยู่ในระดับ “เห็นด้วยปานกลาง”  
3) ปัจจัยย่อยด้านการท างานเชิงรุกโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.09 หรืออยู่ในระดับ “เห็นด้วยปานกลาง” และ  
4) ปัจจัยย่อยด้านความมุ่งมั่นในการแข่งขันมีค่าเฉลี่ย 3.08 หรืออยู่ในระดับ “เห็นด้วยปานกลาง”และค่าเฉลี่ย

โดยรวมของความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ มีค่า3.13 หรืออยู่ในระดับ “เห็นด้วยปานกลาง” 
ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้และความคาดหวังในการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.94 หรือ

อยู่ในระดับ “เห็นด้วยปานกลาง” และปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันของกิจการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.36 หรืออยู่ใน
ระดับ “เห็นด้วยปานกลาง” 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองการวิจัยเป็นไปดังนี้ 
H1: เพศไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ 
H2: อายไุม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ 
H3: ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ 
H4: ต าแหน่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ 
H5: ระยะเวลาท างานในบริษัทไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ 
H6: ปัจจัยย่อยด้านการท างานเชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
H7: ปัจจัยย่อยด้านความกล้าเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
H8: ปัจจัยย่อยด้านความมุ่งมั่นในการแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
H9: ปัจจัยย่อยด้านการมีนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 
H10: ปัจจัยด้านการรับรู้และความคาดหวังในการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ยิ่งมีต าแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทสูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีความรู้สึกในการเป็น

เจ้าของกิจการมากขึ้นเท่าน้ัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเอง ซึ่งพบได้ทั่วไปในกิจการแบบครอบครัว 
ส าหรับผู้บริหารที่รับจ้างท างานก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและผลประกอบการที่ได้ก็แปรผันโดยตรงกับ
ผลประโยชน์ที่ตัวพนักงานจะได้รับอย่างชัดเจน แตกต่างกับพนักงานระดับที่ต่ ากว่า เพราะผลประโยชน์ที่ได้อาจไม่ได้มี
ผลกระทบต่อพนักงานชัดเจนมากนัก 

2. ทุก ๆ ปัจจัยด้านความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ (ด้านการท างานเชิงรุก ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความ
มุ่งมั่นในการแข่งขัน และด้านการมีนวัตกรรม) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ อาจเป็น
เพราะความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการจะท าให้พนักงานมีความกระตือรือรน้และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า 
จึงท าให้ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
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3. สาเหตุที่ปัจจัยด้านการรับรูแ้ละความคาดหวังในการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ อาจเป็นเพราะประชาชนชาวไทยยังไม่ทราบว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คืออะไร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไร อย่างไร มีผลกระทบมาก-น้อยเพียงใดต่อระบบเศรษฐกิจไทย จึงไม่ได้ให้ความส าคัญ
อะไรมากนัก อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้ก็มุ่งเน้นผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการส่งออกอยู่แล้ว ซึ่งมีการค้าขายระหว่างประเทศอยู่
ก่อนแล้ว จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมไปมากนัก ประเด็นถัดมาคือ อาจได้รับประสบการณ์จากในอดีตที่เคยเกิด
อาการตื่นตระหนกจนเกินไป เช่น เหตุการณ์ Y2K หรือการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไป
ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย และประเด็นสุดท้าย พนักงานอาจมองว่า การเข้ามาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจเป็นภัยคุกคามมากกว่าเป็นโอกาส ดังจะเห็นได้จากระดับความคิดเห็นในประเด็นเรื่องความ
คาดหวังว่าการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีประโยชน์ต่อตัวพนักงานและองค์กร  มีค่าเฉลี่ย 2.57 หรืออยู่ใน
ระดับ “เห็นด้วยนอ้ย” ซึ่งเป็นระดับความคิดเห็นที่ต่ าที่สุด ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงท าให้ปัจจัยด้านการรับรู้และความคาดหวัง
ในการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการนั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรต่าง ๆ ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการให้ชัดเจน เพราะจะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพิ่มขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น 
  - ใช้ ESOP (Employee Stock Ownership Plan)คือ การให้สิทธิพนักงานที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ก าหนด 
(คล้ายกับ warrant) แต่ออกให้กับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทโดยเฉพาะ เพราะ ESOP เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มแรงจูงใจ
ในการท างานให้พนักงานซึ่งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยการท าให้ผลตอบแทนส่วนหนึ่งของพวกเขามีส่วนสัมพันธ์กับ
ราคาหุ้นของบริษัทด้วย กล่าวคือ หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้น พวกเขาสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ที่ ราคาเดิม ท าให้พวกเขาได้ก าไร 
ดังนั้น พนักงานที่ได้รับ ESOP ย่อมมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการ และมีความมุ่งมั่นที่จะให้ราคาหุ้นของบริษัทมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าพนักงานท่ีได้รับแต่เงินเดือนอย่างเดียว 
  นอกจากน้ัน พสุ เดชะรินทร์ (2547) ยังได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของไว้อย่างน่าสนใจ 
4 ประการ ดังน้ี 
 - ข้อมูลส าคัญ ๆ ทางด้านการเงินจะต้องได้รับการเปิดเผย และในขณะเดียวกันบุคลากรจะต้องได้รับการ
พัฒนาให้เข้าใจในความหมายของข้อมูลเหล่านั้น พนักงานจะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชะตากรรมของตนเองกับของ
องค์กร ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่นั้นจะน าไปสู่ผลก าไรขาดทุนขององค์กรได้อย่างไร ถ้าพนักงานรู้
ว่าจะต้องท าอะไรเพื่อให้ต้นทุนขององค์กรลดลง ทุกคนก็จะสามารถหาแนวทางในการประหยัดต้นทุนได้ ผมเคยเจอบาง
องค์กรที่ผู้บริหารระดับรองๆ ยังไม่รู้เลยว่าตัวก าไรสุดท้ายที่องค์กรต้องการมีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราจะไปคาดหวังว่าสิ่งที่
เขาเหล่านั้นท าจะท าให้องค์กรมีก าไรได้อย่างไรครับ ผมเช่ือว่าในองค์กรที่มีลักษณะดังกล่าวทุกคนก็ท างานไปตามหน้าที่ของ
ตนเองเท่านั้น 

 - ผู้บริหารจะต้องให้ความไว้วางใจต่อพนักงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานแนวหน้าที่จะต้องเจอ
กับลูกค้าและปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ความไว้วางใจดังกล่าวจะท าให้พนักงานมีความมั่นใจในการท างานมากขึ้น และ
พร้อมที่จะรับต่อความรับผิดชอบที่มากขึ้น อย่าไปสร้างทัศนคติว่าเราไม่สามารถไว้วางใจพนักงานได้ หรือพนักงานไม่มี
สามารถท่ีจะแบกรับต่อความรับผิดชอบได้ Herb Kellerher ผู้บริหารสูงสุดของสายการบิน Southwest ได้กล่าวไว้ว่า เรา
จะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานได้โดยไว้วางใจพนักงานในการท างาน อนุญาตให้พนักงานมีโอกาสที่จะเสี่ยงและยอมรับต่อ
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น โดยมองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนที่ส าคัญส าหรับพนักงานต่อไปในอนาคต 

- ท าให้กลยุทธ์ของกิจการมีความชัดเจน ให้พนักงานทุกคนรู้ว่าทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรไปในทิศทางใด 
เมื่อพนักงานมีความรู้ในเรื่องของกลยุทธ์แล้วจะท าให้การตัดสินใจต่าง ๆ ของพนักงานสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
องค์กรได้ 
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- ไม่ควรที่จะมีความลับกับพนักงาน เมื่อพนักงานมีความรู้สึกว่าองค์กรก าลังมีความลับกับตนเอง พนักงานจะ
ไม่อยากท่ีจะมีส่วนร่วมเนื่องจากคิดว่าตนเองถูกละเลย เราจะคาดหวังให้พนักงานท าในสิ่งที่ดี ๆ ให้กับองค์กรได้อย่างไร ถ้า
พนักงานไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตนเองท าน้ันก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไร  

2. องค์กรควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่พนักงานมากขึ้น เนื่องจากในความ
เป็นจริงแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมากกว่าเป็นผลเสีย 
เพราะในภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในล าดับท่ี 4 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนจากการจัดอันดับ
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ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

Attitude of Thai Entrepreneurs to the Impacts of Open ASEAN Economic Community  
 

ชุติมาวดี ทองจีน1 และ ฐิติวรดา  ไชยเมืองชื่น2 

 
1คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรี
ทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการไทยจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณในการทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 -30 ปี 
สถานภาพสมรสโสด รายได้ 30,001- 50,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกิจ 1-5 ปี 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการไทยในการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง  3 ด้านพบว่า 
ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือด้านการตลาด และด้านการบริหาร
จัดการ และจากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการบริหารจัดการมีผลกระทบต่อ
ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ค าส าคัญ: ผู้ประกอบการไทย, ทัศนคติ, การเปิดเสรีทางการค้า, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 
 The objective of this study is to explore factors that can affect to attitude of Thai entrepreneurs 
to the impact of ASEAN Economic Community (AEC).  The samples were 400 Thai entrepreneurs by using 
convenience sampling method.  The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis (Multiple Regression Analysis - MRA) to test the 
hypothesis.  The results showed that most of the sample were female, aged 25-30 years, single, have 
monthly income around 30,001 to 50,000 baths, have a bachelor's degree, and in the business around 1-
5 years.  From the study of 3 factors that can affect to attitude of Thai entrepreneurs to the impact of 
AEC trade liberalization, the most important factor which has the highest mean score is economic factor 
followed by marketing and management. From multiple regression analysis, Thai entrepreneurs found 
that economic, marketing, and management factors have impact on their attitude towards AEC trade 
liberalization. 
 

Keywords: Thai entrepreneurs, Attitude, Trade liberalization, ASEAN economic community (AEC) 
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บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกมากขึ้น ณ 
ปัจจุบันอาเซียนได้ด าเนินงานตามแผนงานการจัดตั้ง AEC มีความคืบหน้าที่ส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

ส าหรับผู้ประกอบการไทยการเปิดเสรีทางการค้าย่อมส่งผลกระทบด้านการตลาด และเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้ต้อง
ปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ประกอบการ
ไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หรือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีผลกระทบในทางบวกและทางลบ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ประกอบการไทยว่าปัจจัยอะไรที่จะส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยภายหลังการเปิดเสรี
ทางการค้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมกับภาระและแรง
กดดันที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย รวมถึงการเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

ค าถามในการวิจัย 
1. อะไรคือความกังวลใจของผู้ประกอบการไทยท่ีมีต่อการเปิดเสรีทางการค้า  
2. ปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้า 
3. อะไรคือผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยหลังการเปิดเสรีทางการค้า 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นท่ัวไปของผู้ประกอบการที่มีต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 2. เพื่อส ารวจทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการบริหารจัดการที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อ
การเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
 2. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายเล็ก – รายใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลได้แก่จังหวัดราชบุรีและนครปฐม 
 3. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้
จ านวน 400 คนซึ่งจ านวนนี้ได้จากการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1967) 
 4. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
 ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยทางด้านตลาด  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 

ตัวแปรตามคือ ทัศนคติ 
5. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในนครปฐมและในราชบุรี 

เนื่องจากมีผู้ประกอบการท าธุรกิจอยู่เป็นจ านวนมาก 
6. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 
7. สถิติที่ใช้ สถิติเชิงสรุปอ้างอิงและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายเล็ก-รายใหญ่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลคือจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ซึ่งการเลือกเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากกลุ่ม
ประชากรดังกล่าวที่มีโอกาสและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิดเสรีทางการค้า AEC เพราะเป็นย่าน
การค้า การท่องเที่ยวและมีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยได้แบ่งเป็น 4 เขต ได้แก่ 

1. เขตปทุมวัน เป็นย่านการค้าที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และมีกลุ่มผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าในกรุงเทพ   

2. เขตจตุจักร เป็นย่านการค้าทั้งปลีกและส่งและมีผู้ประกอบการเป็นจ านวนมาก เป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพ 

3. เขตอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ 
4. เขตอ าเภอเมืองราชบุรี ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการเช่นเดียวกัน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ  
ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
 จ านวน ร้อยละ(100%) 
เพศ หญิง 210 47.5 
อายุ 25-30 ปี 156 39 
สถานภาพโสด 238 59.5 
รายได้ 30,001- 50,000 บาท 226 56.5 
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี 297 74.3 
ระยะเวลาในการด าเนินงานธรุกิจ1-5 ปี 216 54 

 

ปัจจัยทางด้านตลาด 
 
 

ทัศนคต ิ

ของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบ
ของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 
 

 

ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
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ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
สถานภาพโสด รายได้ 30,001-50,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกิจ 1-5 ปี 
 

ตารางที่ 2:ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยด้านเศรษฐกิจต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการ
ค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เกณฑ์การให้คะแนน 1 = น้อยที่สุด ไปถึง 5 = มากที่สุด) 
 

ด้านเศรษฐกิจ X  S.D. แปลผล 

ภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ท าให้อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป  ท าให้การน าเข้าวัตถุดิบ 
สินค้ากึ่งส าเร็จ รูปจากแหล่งผลติใน AEC ที่มีความไดเ้ปรียบด้านราคาคุณภาพ 

3.89 0.694 มาก 

AEC ท าให้การลงทุนทางตรงจากประเทศอาเซียนด้วยกันเพิ่มมากข้ึน 4.15 0.516 มาก 
การปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเองและทบทวนความตกลง 
AIA ให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเตม็รูปแบบ (เปิดเสรี คุม้ครอง ส่งเสรมิ อ านวยความ
สะดวก) 

3.81 0.658 มาก 

เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้นด าเนินการตามแผนงานท่ีเห็นชอบโดยรัฐมนตรี
คลังอาเซียน 

4.02 0.707 มาก 

ประเทศไทยมีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงาน (Labor productivity) และมีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให้มีความ
ทันสมัยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน ท าให้เกิดการย้ายฐานการผลติจากมาประเทศ
ไทยเพิ่มมากข้ึน 

4.08 0.762 มาก 

ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลติสนิค้าอุตสาหกรรมและเกษตรหลายรายการเป็นราย
ใหญ่ของโลก 

3.67 0.844 มาก 

ประเทศไทยซึ่งมีอัตราการส่งออกสินค้าสูงตลาดหุ้นไทยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีส่งออก
สินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกเปน็จ านวนมากท่ีจะได้รับผลประโยชน์นี้  มูลค่าการ
ส่งออกท่ีสูงขึ้นและผลผลิตทีม่ากขึน้ย่อมท าให้ GDP ของประเทศไทยโตขึ้น 

3.98 0.697 มาก 

ประเทศไทยจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ทันต่อการเข้ามาของต่างชาติ การเปิดเสรีมาก
เกินไปนอกจากจะท าให้ฐานะของประเทศไทยเกิดความเสี่ยงมากข้ึน 

4.23 0.614 มาก 

AEC เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้แสดงศักยภาพ และจุดเด่นของประเทศได้มากข้ึน
แต่ละประเทศไดล้งมือท าสิ่งที่ถนดัอย่างเต็มที ่

4.26 0.643 มาก
ที่สุด 

ประเทศไทยจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ทันต่อการเข้ามาของต่างชาติ การเปิดเสรีมาก
เกินไปนอกจากจะท าให้ฐานะของประเทศไทยเกิดความเสี่ยงมากข้ึน 

4.23 0.614 มาก 

AEC เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้แสดงศักยภาพ และจุดเด่นของประเทศได้มากข้ึน
แต่ละประเทศไดล้งมือท าสิ่งที่ถนดัอย่างเต็มที ่

4.26 0.643 มาก
ที่สุด 

  

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยระดับที่มากที่สุดคือ AEC เปิดโอกาสให้
แต่ละประเทศได้แสดงศักยภาพ และจุดเด่นของประเทศได้มากข้ึนแต่ละประเทศได้ลงมือท าสิ่งที่ถนัดอย่างเต็มที่ และระดับ
ปัจจัยที่น้อยที่สุดคือ ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรหลายรายการเป็นรายใหญ่ของโลก 
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ตารางที่ 3:ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยด้านการตลาดต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการ
ค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เกณฑ์การให้คะแนน 1 = น้อยที่สุด ไปถึง 5 = มากที่สุด) 
 

ด้านการตลาด X  S.D. แปลผล 

AEC ท าให้สินค้าส่งออกหลายรายการของไทยไดเ้ปรยีบคู่แข่งในอาเซียน 3.50 0.633 มาก 
การรวมตัวเป็นตลาดเดียวจะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(Foreign 
Direct Investment : FDI) ให้เข้ามาในอาเซียนรวมทั้งไทยมากขึ้น 

3.82 0.689 มาก 

AEC เป็นการสร้างโอกาสในการลงทุน  เมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้
เสรมีากขึ้น 

4.21 0.572 มาก 

AEC จะท าให้เกิดตลาดสินค้าและบริการที่ใหญ่ขึ้น และมตีลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น 3.97 0.846 มาก 
ไทยมีความพร้อมและประสบการณ์ในการท าการค้าและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ
มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ 

2.92 0.921 ปาน
กลาง 

 

ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่พบว่าปัจจัยด้านตลาดมีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยระดับที่มากคือ AEC เป็นการสร้าง
โอกาสในการลงทุน เมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น และระดับปัจจัยที่น้อยท่ีสุดคือ ไทยมีความ
พร้อมและประสบการณ์ในการท าการค้าและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ 
 

ตารางที่ 4:ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบรหิารจัดการตอ่ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เกณฑ์การให้คะแนน 1 = น้อยที่สุด ไปถึง 5 = มากที่สุด) 
 

ด้านการบริหารจัดการ X  S.D. แปลผล 
ท่านสามารถน าความรู้ทางด้านธุรกิจมาบริหารการจัดการธรุกิจของท่านได้ในอนาคต 3.64 0.647 มาก 
ท่านสามารถน าประสบการณ์การท าธุรกิจมาปรับปรุงใช้กับการเข้าสู่การเปดิเสรี
ทางการค้า AEC 

3.61 0.634 มาก 

ท่านสามารถวิเคราะห์สถานการณห์ลังการเปดิเสรีทางการค้า(ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC) 

3.35 0.631 ปาน
กลาง 

ท่านมีแผนงานในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการสะดุดหรือติดขดั 3.67 0.679 มาก 
ท่านมีแผนการตลาดที่จะต้องน ากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช้ที่
สามารถออกสู่ตลาดระดับอาเซียนและนานาชาตไิดโ้ดยเข้าใจความแตกต่าง
ปัจจัยพื้นฐานทางการตลาด เช่น รสนิยม วัฒนธรรม ลักษณะการบริโภค ฯลฯ แผนการ
เงินในเรื่องกระแสเงินสดหมุนเวียน เป็นต้น 

3.57 0.903 มาก 

ท่านสามารถเพิ่มพูนขีดความสามารถ เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลติร่วมกัน/เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่นๆ 

3.71 0.930 มาก 

ท่านสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกจิที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได ้ 3.66 0.886 มาก 
 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พบว่าปัจจัยด้านการบริหารการจัดการมีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ
ไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยระดับท่ีมากที่สุดคือ ท่านสามารถ
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เพิ่มพูนขีดความสามารถ เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลติรว่มกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืนๆ และระดับปัจจัย
ที่น้อยท่ีสุดคือ ท่านสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หลังการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตารางที่ 5:ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้า 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

X  S.D. แปลผล 

ท่านตระหนักว่ามีโอกาสในการพฒันาศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง
ให้ดีขึ้น 

3.46 0.796 มาก 

ท่านสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พร้อมจะออกไปแข่งขัน ทั้งภายในประเทศ  และ
ท่านสามารถเรียนรู้เทคนิคด้านต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซยีนนีม้าใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของประเทศ 

3.51 0.837 มาก 

ผู้ประกอบการควรเริ่มขายในตลาดที่ใหญ่ขึ้นและหาแหล่งวัตถดุิบใหม่ ๆ จากกลุ่ม
ประเทศ AEC 

4.13 0.623 มาก 

ผู้ประกอบการต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 4.61 0.601 มากที่สุด 
AEC ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่จากเดิมตะวันออกไปตะวันตก
เปลี่ยนเป็นตะวันตกมาตะวันออก 

3.92 0.770 มาก 

ท่านสามารถเกิดทักษะและทัศนคติใหม่ที่จากเดมิตั้งเปูาหมายทางการตลาดไว้
ภายในประเทศให้กลายเป็นการท าตลาดระหว่างประเทศ 

4.21 0.596 มาก 

ท่านสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเปิดโอกาสให้
ท่านได้เรียนรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 

4.17 0.720 มาก 

ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวของอาเซียน ด้วยการ
บริหารต้นทุนวัตถุดิบในห่วงโซ่ธรุกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อเอื้อโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.05 0.658 มาก 

การเรยีนรู้และการปรับตัวโดยอาศัยการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาตหิรือท่ีเรียกว่า Cross 
Cultural Management มาเป็นหลักเพื่อให้เกิดการผนึกความร่วมมือร่วมใจ ปรองดอง
กันระหว่างคนไทยและประเทศเพือ่นบ้านให้อยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้งทางด้าน 
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

3.72 0.840 มาก 

 

จากตารางผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเปิดเสรีการค้าอยู่ใน
ระดับมาก โดยต้องการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งมากที่สุด และตระหนักว่ามีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น น้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 6:แสดงความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

 

 

 

 

 ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านการตลาด 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

Pearson 

Correlation 

ทัศนคติของผู้ประกอบการ

ไทยต่อผลกระทบของการ

เปิดเสรีทางการค้า AEC 

0.317 0.413 0.500 
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จากตารางพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบ

ของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับ 50% และตามมาด้วย ปัจจัยทางด้านตลาด 

และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 7: การสรุปผลการวิเคราะห์ 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.554a 0.307 0.302 0.35455 1.591 
เป็นตารางที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรต้นท้ังหมดที่มีต่อตัวแปรตามโดยดูจากค่า R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.307 

ซึ่งหมายความว่าตัวแปรต้นท้ังหมดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ในระดับ 30.7% และอีก 69.3% เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ต่อมา คือ 
ค่า Durbin-Watson ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.591 อยู่ในระดับ 1.5-2.5 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดมีความคลาดเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อ
กัน 
 

ตารางที่ 8:แสดงค่าความแปรปรวน 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.077 3 7.359 58.540 0.000a 
Residual 49.780 396 0.126   
Total 71.857 399    

 
จากตารางเพื่อทดสอบตัวแปรต้นท้ังหมดว่าสามารถน ามาพยากรณ์ตัวแปรตามได้หรือไม่ โดยดูจากค่า Sig ซึ่งมีค่า

เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ คือ 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรต้นอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรสามารถน ามาพยาการณ์ตัวแปร
ตามได้  
 

ตารางที่ 9:แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.621 0.202  8.013 0.000 
ค่าเฉลี่ยด้านเศรษฐกิจ 0.189 0.046 0.179 4.084 0.000 
ค่าเฉลี่ยด้านตลาด 0.142 0.041 0.173 3.441 0.001 
ค่าเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ 0.300 0.042 0.358 7.071 0.000 

 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิถดถอย เป็นตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์ตัวแปรต้นและตัวแปรตามรายตัว ซึ่งจาก
ตารางพบว่าตัวแปรต้นทุกตัวมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงว่าไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการตลาด และ
ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการ มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

448               :  การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 จากผลวิเคราะห์พบว่าปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านตลาด ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลหรือมี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่ง
สามารถจ าแนกตามแต่ละด้านของปัจจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. สมการถดถอยพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ใน
ระดับ 0.05 และมีค่า Beta เท่ากับ 0.179 ดังนั้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของ
ผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. สมการถดถอยพบว่า ปัจจัยด้านตลาด มีค่า Sig. 0.001 ซึ่งต่ ากว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในระดับ 0.05 
และมีค่า Beta เท่ากับ 0.173 ดังนั้น ปัจจัยด้านตลาด มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. สมการถดถอยพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการ มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ใช้0.05 และมีค่า Beta เท่ากับ 0.358ดังนั้น ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของ
ผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการบริหารการจัดการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 10: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน 
สมมตุิฐานที ่1: ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสมัพันธ์ต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทย
ต่อผลกระทบของการเปดิเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

สอดคล้องกับสมมตุิฐาน 

สมมตุิฐานที ่2: ปัจจัยด้านตลาดมคีวามสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สอดคล้องกับสมมตุิฐาน 

สมมตุิฐานที ่3: ปัจจัยด้านการบรหิารจัดการมีความสมัพันธ์ต่อทัศนคติของ
ผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สอดคล้องกับสมมตุิฐาน 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นทั้งหมดสอดคล้องกับตัวแปรตาม โดยสอดคล้องกับสมมตุิฐานทั้งหมด  
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษา    
จากการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม และราชบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ 

หญิง อายุ 25-30 ปีสถานภาพสมรสโสด รายได้ 30,001- 50,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การด าเนินงานธุรกิจ 1-5 ปี 

2. ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผู้ประกอบการไทยตอ่การเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ประกอบการไทยมีต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมากท้ัง 3 
ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมา คือ ด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.684) ด้านการ
บริหารจัดการ (ค่าเฉลี่ย 3.601) ตามล าดับ 
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3. ผลการศึกษาด้านทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งมี
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือเกิดทักษะและทัศนคติใหม่ที่จากเดิมตั้งเปูาหมายไว้ที่ในประเทศจะ
กลายเป็นการท าตลาดระหว่างประเทศมีระดับความคิดเห็นมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 

การอภิปรายผล  
AEC นับเป็นสิ่งส าคัญที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและสถานภาพเศรษฐกิจของไทย ดังนั้นในระยะเวลาที่

เหลือก่อนที่ AEC จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นช่วงเวลาที่ SMEs จ าเป็นต้องเร่งการเรียนรู้ข้อผูกพันต่างๆ ภายใต้ AEC 
และเตรียมความพร้อมรับกับโอกาสที่ก าลังจะมาถึงรวมถึงการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้ SMEs ไทยสามารถใช้
ประโยชน์จาก AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านตลาด และปัจจัยด้านการ
บริหารการจัดการมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผู้ประกอบการไทยต้องมีการเตรียมตัวในด้านต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากอาจจะต้องขยายการ
ลงทุน การตลาด หรือมีแรงงานข้ามชาติ ปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบภาษี หรือการใช้ภาษา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับ
โครงสร้างองค์กร หรือรูปแบบการบริหารจัดการใหม่โดยพิจารณาผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมกับการเปิดเสรีทางการค้าในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs 
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายครรชิต พุทธโกษา (2554) ที่ได้ศึกษากรอบประเด็นการวิจัยของประเทศ
ไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ธุรกิจ 
1. ผู้ประกอบการควรมีความพร้อมเตรียมการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และกลยุทธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 

การตลาด และการบริหารจัดการ ให้พร้อมต่อการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และควรพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ในระบบการขนส่ง เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง   

2. ผู้ประกอบการมีความสนใจมากที่สุดในการเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้แสดงศักยภาพ และจุดเด่นของ
ประเทศได้มากข้ึน โดยแต่ละประเทศได้ลงมือท าสิ่งที่ถนัดอย่างเต็มที่ ดังนั้น องค์กรเองควรจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะ
สามารถมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการด าเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดเสรี
ทางการค้า AEC 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบการหรือสิ่งที่ส่งผลต่อความสนใจในเปิดเสรี

ทางการค้า AEC เพื่อน าผลที่ได้มาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิผล 
2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตของของกลุ่มเปูาหมาย เช่น กลุ่มเปูาหมายในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัด เชียงใหม,่ นครราชสีมา, สุราษฏ์ธานี, กรุงเทพมหานครฯ เพื่อผลส ารวจความคิดเห็นที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจาก
กลุ่มเปูาหมายในจังหวัดใหญ่ทั้ง 4 ภาค  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาบรรทัดฐานร่วมของประเทศอาเซียน ในการส่งเสริมการสร้างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานร่วมของ
อาเซียนเห็นได้เด่นชัดใน 3 ช่วงเวลา อันได้แก่ ช่วงการก่อตั้งอาเซียน (อาเซียน 5), ช่วงการขยายสมาชิกภาพอาเซียน 
(อาเซียน 10) และภายหลังการให้สัตยาบันของประเทศสมาชิกในกฎบัตรอาเซียน การศึกษานี้ได้น าเอาแนวคิดประชาคม
ความมั่นคง เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเอกสาร เพื่อช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของบรรทัดฐาน ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างประชาคมความมั่นคง โดยมีสมมติฐานว่าบรรทัดฐานร่วมที่สมาชิกอาเซียนยึดถือร่วมกัน เป็น
ปัจจัยส่งเสริมการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เนื่องจากบรรทัดฐานร่วมดังกล่าวสะท้อนถึงการมีมีทัศนะ 
ความเข้าใจ และเปูาหมายร่วมกัน ทั้งในประเด็นภัยคุกคามและผลประโยชน์ ซึ่งความเข้าใจและตระหนักรู้ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกจะช่วยให้การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประสบความส าเร็จ  
 

ค าส าคัญ: อาเซียน, ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมความมั่นคง, บรรทัดฐาน 
 
Abstract 
 This research focuses on the ASEAN’s Norms in Promoting ASEAN Political-Security Community 
(APSC). It aims to analyze the evolution of ASEAN’s norms which reflect the changing regional concept. 
The member states use these norms for strengthening the APSC. These distinctive periods of ASEAN’s 
norms will be discussed, namely, the founding period (ASEAN 5), the expansion period (ASEAN 10) and 
the post charter period when all members ratified the ASEAN Charter in 2008. The research adopted the 
concept of security community to analyze the significance and importance of norm which is crucial to 
the formation of security community. It shows that ASEAN’s Norms are crucial to the promotion of 
success of APSC as they demonstrate the common understanding among the member states. 
 

Keywords: ASEAN, ASEAN political-security community, Security community, Norm 
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บทน า 
 ความร่วมมือทางความมั่นคงที่ปรากฏในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มี 2 ประเภทใหญ่คือ ความร่วมมือแบบทวิภาคี 
และความร่วมมือแบบพหุภาคี ซึ่งในความร่วมมือแบบพหุภาคีสามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ได้อีกหลายขั้น ได้แก่ 
Collective Security, Comprehensive Security, Common Security, Cooperative Security และ Security 
Community (Emmers, 2004) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) 
เป็นรูปแบบหน่ึงของการสร้างความร่วมมือทางความมั่นคง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ที่บรรดาผู้น า
ประเทศเร่งผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มภายในปี 2015 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 
การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกด ารงอยู่อย่างสันติ ด้วย
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน โดยใช้ข้อตกลงและกลไกการ
จัดการความขัดแย้งที่มีอยู่ ตลอดจนสร้างกลไกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทั้งในรูปแบบ Traditional Securityและ 
Non-Traditional Securityที่อาเซียนต้องเผชิญ (ASEAN Secretariat, 2009) 
 การสร้างประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียนสอดคล้องและสามารถอธิบายได้ด้วย Security Community
ตามแนวคิดของ Karl Deutsch สมาชิกใน Security Communityจ าเป็นที่จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสนัติ
วิธี และงดเว้นการท าสงครามต่อกัน ซึ่งองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งต่อความส าเรจ็ของการสร้าง Security Community
คือ บรรทัดฐาน เพราะบรรทัดฐาน เปรียบเสมือนชุดของกฏระเบียบที่จะคอยควบคุม และก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อจ าแนกพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
(Adler and Barnett, 1988) 
 ในกรณีของอาเซียนตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของการก่อตั้งอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานที่สมาชิกยึดถือ
ร่วมกันอย่างเห็นได้ชัดในสามช่วงเวลาอันไดแ้ก่ ช่วงก่อตั้งอาเซียน, ช่วงการขยายสมาชิกภาพ และภายหลังการประกาศใช้กฏ
บัตรอาเซียน การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากบริบททางการเมืองทั้งในระดับโลก , ภูมิภาค และภายใน
ของประเทศสมาชิกเอง ที่ส่งผลต่อทัศนะของผู้น าอาเซียนในประเด็นภัยคุกคาม และผลประโยชน์ของอาเซียน ซึ่งบรรทัดฐาน
เหล่านี้จะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของการสร้างความร่วมมือทางความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกในรูปแบบของ Security 
Community  
 ในงานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาว่าบรรทัดฐานที่ประเทศสมาชิกยึดถือตามกฏบัตรอาเซียนนั้น จะเป็นปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มากกว่าที่จะเป็นอุปสรรค โดยเนื้อหาของงานวิจัยจะแบ่ง
ออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิด Security Communityโดยให้ความส าคัญกับบทบาทของบรรทัดฐานต่อ
การสร้าง Security Communityและพัฒนาการความร่วมมือทางความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนที่สองจะ
กล่าวถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานในอาเซียนโดยจะเน้นในสามช่วงเวลากล่าวคือ ช่วงเริ่มก่อตั้งอาเซียน 
ช่วงขยายสมาชิกภาพ และภายหลังการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้ประเทศ
สมาชิกยึดถือ และยอมรับบรรทัดฐานเหล่านั้น และในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงความส าคัญและบทบาทของบรรทัดฐานที่
ประเทศสมาชิกให้สัตตยาบันในกฎบัตรอาเซียนว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ได้อย่างไร 
 

Security Community และพัฒนาการความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 1. แนวคิดและองค์ประกอบของ Security Community 
     การศึกษาประเด็นทางความมั่นคงเริ่มเป็นที่แพร่หลายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อหาว่ารัฐจะต้อง
ท าอย่างไรจึงจะสามารถปูองกันตนเองจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกได้ (Buzan& Hansen, 2009) ซึ่งแนวคิด 
Security Community ของ Karl Deutsch ได้ศึกษาถึงกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ การเผยแพร่ค่านิยม การ
พัฒนาความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกันระหว่างสมาชิก 
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 Deutsch นิยามความหมายของ Security Community (Adler & Barnett, 1998) ไว้ว่าเป็นการที่รัฐ
หลายๆรัฐมาอยู่รวมกลุ่มกัน ด้วยความตระหนักถึงความเป็นสังคมหรือชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อสร้างหลักประกัน
ว่าจะใช้วิธีการอย่างสันติ และงดเว้นการท าร้ายหรือท าสงครามต่อกันในการจัดการความแตกต่างระหว่างสมาชิก ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าข้อส าคัญของ Security Communityนัน้ไม่ใช่การปราศจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิก แต่คือเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นรัฐสมาชิกจะต้องจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ และไม่ใช้ก าลังต่อกัน รัฐสมาชิกจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานขึ้นมาดูแลอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ เพื่อลด ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกขึ้นอยู่กับ
การติดต่อสื่อสาร และผลประโยชน์ระหว่างกัน หากรัฐสมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกันมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้รัฐสมาชิกสร้างความ
ร่วมมือเพื่อจัดการกับประเด็นทางความมั่นคงร่วมกันมากข้ึนเท่านั้น (Capie& Evans, 2007) 
 ดังนั้นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้การสร้าง Security Community ส าเร็จคือ ความมีประสิทธิภาพและอ านาจของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของรัฐสมาชิก ความปรารถนาของรัฐสมาชิกที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างกันอย่าง
สันติภายใต้การจัดการขององค์กรที่ตั้งขึ้น และรัฐสมาชิกจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์และภัยคุกคามใน
ทิศทางเดียวกัน 
 Deutsch แบ่งประเภทของ Security Community ออกเป็น 2 ประเภท (Adler & Barnett, 1988) ได้แก่ 
Amalgamated Security Communityคือการรวมกลุม่อย่างเป็นทางการของรัฐอิสระหลาย ๆ รัฐ โดยสร้างและยอมรับการ
อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลเดียวกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ประเภทที่สองคือ Pluralistic Security Communityเป็นการ
รวมกลุ่มของรัฐอิสระที่ยังด ารงไว้ซึ่งอ านาจรัฐบาลของตน เช่น อาเซียน ดั งนั้นในงานวิจัยช้ินนี้จะใช้แนวคิดการสร้าง 
Pluralistic Security Communityเป็นหลักในการศึกษา  
 ในกระบวนการสร้าง Pluralistic Security Communityคุณภาพของการสื่อสาร และกระบวนการทางสังคมเป็น
พื้นฐานส าคัญที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้แน่นแฟูนมาขึ้น เพราะเมื่อรัฐสมาชิกมีการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์
กับรัฐสมาชิกอื่นๆจะท าให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักรู้ในเรื่องของภัยคุกคามและผลประโยชน์ไปในทางเดียวกัน จะท าให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน สามารถสร้างอัตลักษณ์และบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อรักษาระเบียบให้รัฐสมาชิก
ประพฤติปฏิบัติตาม 
 ในทฤษฎี Constructivism (Griffiths, Martin, Steven & Slolomon, 2009) ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แสดงในสังคมหรือรัฐในระบบการเมืองโลกก็เช่นเดียวกัน Constructivism มองว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของรัฐแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ ผลประโยชน์ และค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิก กล่าวคือคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่งผลต่อการรับรู้ความเป็นมิตรหรือศัตรูของรัฐ (Sterling-
Folker, 2006) ซึ่งสะท้อนด้วยอัตลักษณ์และผลประโยชน์ของรัฐ  
 ตามแนวคิดของ Constructivismกระบวนการการสร้าง Security Communityจะต้องมีองค์ประกอบสาม
ประการคือ กระบวนการทางสังคม (Institutions), อัตลักษณ์ (Identity), และบรรทัดฐาน (Norms) ในงานวิจัยช้ินนี้มุ่งเน้น
ที่จะศึกษาถึงบทบาทของบรรทัดฐานต่อการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นส าคัญ จึงขอกล่าวเฉพาะ
เรื่องของบรรทัดฐาน 
 บรรทัดฐาน (Norms) คือมาตรฐานของความประพฤติที่หมายถึงสิทธิ และภาระหน้าที่รับผิดชอบ (Kratochwill, 
1989) เป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมของรัฐ และช่วยแยกแยะว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมได้รับการยอมรับ และพฤติกรรมใด
จะไม่ได้รับการยอมรับ บรรทัดฐานเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความเช่ือมั่นให้แก่รัฐสมาชิก ว่ารัฐสมาชิกอื่นจะประพฤติตนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เพราะบรรทัดฐานเปรียบเสมือนกฎและระเบียบที่คอยควบคุมพฤติกรรม และการกระท า
ของรัฐ (Keohane, 2010) บรรทัดฐานเป็นผลมาจากกระบวนการทางการเมือง ว่ารัฐจะมองผลประโยชน์อย่างไร ดังนั้น
บรรทัดฐานจึงมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐ และสร้างความชอบธรรมให้กับการกระท าของรัฐ เพื่อให้รัฐปฏิบัติตาม
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วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ซึ่งบรรทัดฐานจะเป็นตัวก าหนดวิธีแก้ปัญหาและสร้างผลประโยชน์ร่วมระหว่างรัฐสมาชิก (Acharya, 
2009)  
 บรรทัดฐาน สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท (Keohane, 2010) ประเภทแรกคือ Constitutive Normsคือ
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสังคมนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างพื้นฐานความรู้และภูมิหลังร่วมกันของสังคมนั้นๆ ที่จ าเป็นต่อการ
สร้างความร่วมมือระหว่างกันของสังคมในทุกระดับของความร่วมมือ คือในระดับท้องถิ่น (Domestic) บรรทัดฐาน คือ
โครงสร้างของสังคมที่เป็นตัวก าหนดการรับรู้ผลประโยชน์ของรัฐนั้น ๆ ในระดับสังคมระหว่างรัฐ (International) บรรทัด
ฐานเกิดขึ้นเมื่อรัฐตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ และค่านิยมร่วมกัน ท าให้รัฐยอมที่จะสร้ างกฎเกณฑ์ร่วมกัน และในระดับ
สังคมของตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ (Transnational)  
 บรรทัดฐานประเภทท่ีสองคือ Regulatory Norms คือบรรทัดฐานที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับรัฐ 
และตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ ซึ่งสัมพันธ์กับผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์เหล่านี้อาจท าให้เกิดความขัดกันระหว่างบรรทัดฐาน ใน
ระบบการเมืองโลก Regulatory Norms ที่ขัดกับผลประโยชน์ของรัฐนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า
ผลประโยชน์นั้นเป็นของใคร และสามารถโน้มน้าวให้ผู้มีอ านาจในรัฐยอมรับและสนับสนุนบรรทัดฐานน้ันได้หรือไม่ 
 ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าบรรทัดฐานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างระเบียบ และแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของรัฐ 
ในทางความร่วมมือระหว่างประเทศบรรทัดฐานมีหน้าท่ีเชื่อมโยงผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกเข้าด้วยกัน เพื่อก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติแก่รัฐสมาชิก ให้เคารพและยึดถือเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มนั้น ๆ แต่บรรทัดฐานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อให้รัฐสมาชิก
ยึดถือนี้ก็อาจขัดแย้งกับบรรทัดฐาน ความเช่ือ หรือผลประโยชน์ที่มีอยู่เดิมของรัฐ ดังนั้นการจะท าให้รัฐยอมรับบรรทัดฐาน
ใหม่ที่เกิดขึ้นกลุ่มจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้เกิดการ Constitutive Localization (Acharya, 2009) บรรทัดฐานนั้น
เสียก่อน ซึ่งบรรทัดฐานท่ีได้รับการยอมรับนั้นจะต้องประกอบด้วย 
 1. บรรทัดฐานใหมม่ีความสอดคลอ้งกับบรรทัดฐานเดิมของรัฐ 
 2. ผู้มีอ านาจภายในรัฐยอมรับและสนับสนุนการใช้บรรทดัฐานใหม่ โดยน ามาปรับให้เหมาะสมกับรัฐของตน 
 3. บรรทัดฐานใหมส่่งเสริมความเช่ือ อัตลักษณ์ และพฤติกรรมของรัฐ 
 4. ความเชื่อหรือบรรทดัฐานเดมิเริ่มหมดความชอบธรรมอยู่ก่อน และบรรทัดฐานใหมม่ีความชอบธรรมมากกว่า 
     ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งของการยอมรับบรรทัดฐานใหม่ คือรัฐจะเลือกบรรทัดฐานหรือแนวคิดใหม่ที่มีความ
สอดคล้องกับ การรับรู้ เหตุผล หรือผลประโยชน์ที่รัฐให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกก่อน (Cognitive Prior) ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าการ Constitutive Localization บทบาท ทัศนะ ความเชื่อของรัฐ มีความส าคัญต่อการยอมรบับรรทัดฐานมากกว่าปัจจัย
ที่เกิดจากตัวแสดงภายนอกรัฐ  
 สิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อความเช่ือ และทัศนะของรั ฐที่จะยอมรับหรือน าเอาบรรทัดฐานใหม่มาปรับใช้คือ 
วิกฤติการณ์ทางความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงทางอ านาจหรือ การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์และปฏิสัมพันธ์ของมหาอ านาจ 
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองของผู้ก าหนดบรรทัดฐานในท้องถิ่น และผลกระทบจากการกระท าของภูมิภาคหรือรัฐ
อื่น ๆ 

2. พัฒนาการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     แม้ว่าภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังไม่มีการจัดตั้งองค์กร
หรือความร่วมมือระดับภูมิภาคขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความปรารถนาที่จะจัดตั้งองค์กรระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อให้เข้ามาจัดการดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคด้วย
ตนเอง ซึ่งความปรารถนานี้เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยเป็นอาณานิคมของ
ประเทศมหาอ านาจ ภายหลังจากได้รับอิสรภาพแล้วประเทศในภูมิภาคนี้จึงต้องการที่จะสร้างความเป็นกลาง และก าหนด
นโยบายต่างประเทศด้วยตนเอง โดยไม่เข้าเป็นพันธมิตรหรือยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างกันของประเทศมหาอ านาจ อีกท้ัง
ยังต้องการที่จะก าหนดอนาคตของภูมิภาค และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคอย่างสันติ 
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 ตั้งแต่เริ่มต้นทศวรรษที่ 1960 ประเทศในภูมิภาคนี้พยายามที่จะสร้างองค์กรระดับภูมิภาคขึ้น 3 ครั้งอันได้แก่ 
(Frost, 1990) 
 1. สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asia – ASA) ตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961 
และสิ้นสุดลงในสองปีต่อมา ความร่วมมือนี้ประกอบด้วยมาลายา (ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน) ไทย และฟิลิปปินส์ การที่
อาสาต้องปิดฉากลงเป็นผลมาจากความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนระหว่างมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จากการที่ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะซาบา (Sabah) ในปี 1962 (Frost, 1990) 

  2. MAPHILINDOก่อตั้งขึ้นภายหลังการสิ้นสุดลงของอาสาในปี ค.ศ.1963 ประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับอาสา ความร่วมมือ MAPHILNDOก็ต้องยุติหน้าที่ลงด้วยเนื่องจากนโยบายการเผชิญหน้า 
(Konfromtasi) ของอินโดนีเซีย ที่มีต่อมาเลเซียในช่วงปี 1964-1966 (Frost, 1990) 

ความพยายามทั้งสองครั้งในการจัดตั้งองค์กรระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องสิ้นสุดลงเพราะปัญหา
ความขัดแย้งในระดับทวิภาคี นอกจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรแล้วภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่
สอง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแผ่นดินใหญ่กล่าวคือ สงครามอินโดจีนนั้นประเทศ
มหาอ านาจมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้ด้วย ดังนั้นจึงส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคปรารถนาที่จะสร้างความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยตนเอง จึงท าให้เกิดการก่อตั้ง 

3. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations-ASEAN)  
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 ด้วยการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)ของประเทศผู้ก่อตั้ง 5 
ประเทศอันได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ การก่อตั้งอาเซียนนี้เป็นโอกาสดีที่จะท าให้ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบพหุภาคี เพื่อการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ระห่างกันอย่างสันติตามข้อความที่บรรจุไว้ในปฏิญญากรุงเทพ (ASEAN Secretariat, 1967) การก่อตั้งอาเซียนมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ และการบริหาร ตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง และสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศภายนอก องค์กรความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ (Frost, 1990) 
 แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนที่ปรากฏในปฏิญญาอาเซียนจะเป็นเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม แต่ความเป็นจริงอาเซียนให้ความส าคัญกับประเด็นความมั่นคงทางการเมืองของภูมิภาคเป็นอย่างมาก ตลอด
ระยะเวลากว่า 40 ปีของอาเซียน อาเซียนต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกมาโดยตลอด แม้ความ
ร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนจะไมร่วดเร็วเท่ากับ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่อาเซียน
ก็ประสบความส าเร็จ ที่สามารถจัดการไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกกลายเป็นสงครามระหว่างกันได้ 
 อย่างไรก็ตามช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาเซียนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non-
Traditional Security)ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ความมั่นคงของมนุษย์ การก่อการร้าย ยาเสพติด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบไปท่ัวภูมิภาคในปี 1997 ท าให้ประเทศสมาชิกตระหนักว่าภัยคุกคามเหล่านี้ประเทศหนึ่ง
ประเทศใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงล าพัง ท าให้ประเทศสมาชิกตระหนังถึงความส าคัญของการขยายกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียนให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ประเทศสมาชิกจึงลงนามในปฏิญญาบาหลี 2 ในปี 2003(ASEAN Secretariat, 
2003) เพื่อประการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community)และประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) โดยในส่วนต่อไป
จะกล่าวถึงบรรทัดฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ 
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พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานในอาเซียน 
 ช่วงการก่อตั้งอาเซียน (1967) 
 จากบริบททางการเมืองระหว่างประเทศภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และบริบทการเมืองภายใน
ภูมิภาคที่ประเทศผู้ก่อตั้งเพิ่งจะได้รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของชาติมหาอ านาจ และเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศผู้ก่อตั้ง และจัดการกิจการและปัญหาภายในภูมิภาคด้วยตนเอง ท าให้ผู้น าของประเทศผู้
ก่อตั้งอาเซียนลงนามให้สัตยาบันในการก่อตั้งอาเซียนในปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 จากข้อตกลงที่ปรากฏ
ในปฏิญญากรุงเทพ แสดงให้เห็นว่าอาเซียนได้ยึดถือบรรทัดฐานดังนี้อ านาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty) การไม่แทรกแซง
กิจการภายใน(Non-Intervention)และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี (Peaceful Settlement of Conflict) ดังที่ปรากฏใน
ข้อความบางส่วนว่า (ASEAN Secretariat, 1967) 

“Affirming that all foreign are not intended to be used directly or indirectly to subvert the 
national independence and freedom of States in the area or prejudice the orderly processes of their 
national development” 

“…The Countries of South East Asia share a primary responsibility for…and ensuring their 
peaceful and progressive national development,…to ensure their stability and security from external 
interference…in order to preserve their national identities…” 

ตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนของบรรทัดฐานว่าการที่รัฐจะยอมรับหรือสนับสนุนบรรทัดฐานใดๆนั้น บรรทัดฐานนั้น
จะต้องสอดคล้อง หรือสนับสนุนความเช่ือ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเดิมของรัฐนั้น ๆ ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของรัฐ 
รวมถึงได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากผู้มีอ านาจของรัฐนั้น ๆ จึงท าให้รัฐยอมที่จะน าเอาบรรทัดฐานมา Localization
และเผยแพร่ในรัฐ 

a.บรรทัดฐานการเคารพอ านาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty) 
เป็นผลมาจากภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคง

ของชาติ และภูมิภาคเป็นหลัก เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เคยตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจ ท าให้เกิด
การต่อต้านลัทธิจักรวรรดิ์นิยม จึงท าให้เกิดความปรารถนาที่ จะปกครองตนเอง มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ ตลอดจนจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยตนเอง จึงท าให้ผู้น าประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Jawaharlal Nehru ปรารถนาที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคด้วยการสร้าง Pan-Asian ท าให้เกิดการสร้าง
กลุ่ม Asian Regional Conference-ARC ซึ่งให้ความส าคัญกับ Self-determination และ Racial Equality (Acharya, 
2009) นอกจากนี้อาเซียนยังได้รับมรดกทางความคิด และประสบการณ์มาจากความพยายามทั้งสองครั้งที่จะสร้างความม
ร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอันได้แก่ ASAและ MAPHILINDO ที่ต้องยุติความร่วมมือระหว่างกันเนื่องมาจากความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศในเรื่องของเขตแดน (Ganesan, 1995) ซึ่งก็เป็นผลมาจากการได้รับเอกราชจากจักรวรรดินิยม จึงท า
ให้เกิดการอ้างสิทธิ์เขตแดนระหว่างกัน ท าให้อาเซียนตระหนักว่าการเคารพอ านาจซึ่งกันและกันเป็นสิ่ งส าคัญต่อการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกันได้  

b.บรรทัดฐานการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non-Intervention) การเข้ามาแทรกแซงในสงครามอินโดจีน 
ช่วงแรกของการเผยแพร่แนวคิดการไม่แทรกแซงกิจการภายใน แนวคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้น าในเอเชีย เพราะ

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองประเทศในเอเชียต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการต่อต้านจักรวรรดินิยม เช่นการที่
อินเดียให้ความช่วยเหลืออินโดนีเซียในการต่อสู้กับเนเธอร์แลนด์ (Acharya, 2009) ดังนั้นหากภูมิภาคเอเชียยอมรับบรรทัด
ฐานการไม่แทรกแซงกิจการภายที่มีประเทศตะวันตกเป็นผู้สนับสนุนแล้วนั้น ก็จะเป็นการบั่นทอนความชอบธรรมในการ
กระท าของประเทศในเอเชียที่ให้ความช่วยเหลือกันในการสู้กับจักรวรรดินิยม ซึ่งเท่ากับเป็นภัยต่อการสร้างความสงบสุขให้
เกิดขึ้นในภูมิภาคได้ อีกทั้งผู้น าในเอเชียให้ความส าคัญกับแนวคิดSelf-determinationและ Racial Equality มากกว่า แต่
ต่อมาภายหลังผู้น าในเอเชียเริ่มตระหนักว่าแท้จรงิแล้วบรรทัดฐานของการไม่แทรกแซงกิจการภายใน สอดคล้องกับเปูาหมาย
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ของประเทศในเอเชีย ที่ต้องการปูองกันไม่ให้ประเทศมหาอ านาจเข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพลภายในภูมิภาค นอกจากนี้
การเลือกปฏิบัติของกลุ่ม ARC ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในการต่อสู้กับประเทศมหาอ านาจอย่างไม่เท่าเทียม 
โดยอินเดียให้ความช่วยเหลือกับอินโดนีเซียในการสู้กับเนเธอร์แลนด์ แต่กลับเพิกเฉยต่อกรณีของเวียดนามในการต่อสู้กับ
ฝรั่งเศส จึงท าให้ความเช่ือเดิมของผู้น าอาเซียนถูกลดทอนความชอบธรรม ความสอดคล้องบรรทัดฐานการไม่แทรกแซง
กิจการภายในกับผลประโยชน์จึงเข้ามาแทนท่ี  

ในช่วงสงครามเย็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวั่นเกรงกับภัยคอมมิวนิสต์ของจีน ท าให้สหรัฐอเมริกาเข้ามา
แทรกแซงโดยก าหนดนโยบายที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง (Ganesan, 1995) ด้วยการสร้างพันธมิตรทาง
การทหารและลงนามในสนธิสัญญาปูองกัน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลของประเทศที่ต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ อีกท้ังยังส่งกองก าลังทางการทหารเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งประเทศที่สหรัฐอเมริกา
ด าเนินนโยบายเหล่านี้ด้วยคือ ประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ นอกจากสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงในภูมิภาค
แล้ว สหภาพโซเวียตและจีนก็ยังเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการ
จะก าจัดอ านาจของสหรัฐฯให้ออกจากภูมิภาคแห่งนี้  

นอกจากนี้การเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคของมหาอ านาจในวิกฤตการณ์สงครามกัมพูชา ด้วยการสนับสนุน
เวียดนามของสหภาพโซเวียต และสหรัฐฯให้การสนับสนุนกัมพูชา ซึ่งการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของมหาอ านาจ 
นอกจากจะท าให้ประเทศในภูมิภาคไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้แล้วนั้นยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง อีกทั้งยังท าให้
อาเซียนไม่สามารถก าหนดนโยบายต่างๆเองได้ตลอดจนยังดึงเอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่การแข่งขันทางอ านาจระหว่าง
มหาอ านาจอีกด้วย  

ดังนั้นเมื่อก่อตั้งอาเซียนผู้น าประเทศอาเซียนที่เคยได้รับบทเรียนจากการเข้าแทรกแซง และการถูกครอบง าโดย
มหาอ านาจภายนอก จึงตระหนักว่าอาเซียนจะไม่สามารถจัดการปัญหาความขัดแย้ง หรือก าหนดนโยบายต่าง  ๆ ได้ด้วย
ตนเอง อีกท้ังอาเซียนอาจจะไม่สามารถรักษาความสงบสันติให้เกิดขึ้นในภูมิภาคได้หากมีการแทรกแซงจากประเทศภายนอก
เข้ามาสู่อาเซียน จึงท าให้อาเซียนก าหนดบรรทัดฐานการไม่แทรกแซงกิจการภายในขึ้น ผลิตผลที่เกิดจากการยึดถือบรรทัด
ฐานการไม่แทรกแซงกิจการภายใน คือการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง 
(Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality – ZOPFAN)ในปี 1971(ASEAN Secretariat, 
1971) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะท าให้อาเซียนปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก 

c.บรรทัดฐานการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี (Peaceful Settlement of Conflict) 
 การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเป็นอีกบรรทัดฐานหน่ึงที่อาเซียนยึดถือมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาเซียน ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่
สนับสนุนการสร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งให้กับอาเซียนได้เป็นอย่างดี อาเซียนเคยมีประสบการณ์ในการล่มสลาย
ของกรอบความร่วมมือที่สร้างร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ASA หรือ MAPHILINDOที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา อาเซียนจะไม่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ เพื่อ
ตอบสนองบรรทัดฐานการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี อาเซียนได้จัดท าสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation – TAC)ขึ้นในปี 1976 เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคที่มุ่งเน้นการสร้างสันติภาพและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
และความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN Secretariat, 1976) 

 ช่วงการขยายสมาชิกภาพอาเซียน (อาเซียน 10) 
 ในช่วงของการขยายสมาชิกภาพอาเซียนจากประเทศผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

โดยการเข้ามาเป็นสมาชิกของบรูไน ในปี 1984 เวียดนาม ในปี 1995 ลาวและกัมพูชา ในปี 1997 และการเข้าเป็นสมาชิก
ของพม่า ในปี 1999 นั้นไม่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานร่วมที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือแต่ประการใด 
แต่ข้อท้าทายส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนคือ ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนจะท าอย่างไรให้



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

458               :  การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ประเทศสมาชิกใหม่ท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซยีน ยอมรับและปฏิบัติตามหลกัการและบรรทัดฐานท่ีประเทศผู้ก่อตั้งได้ก าหนด
เอาไว้ โดยสมัครใจแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานเหล่านั้น  

 ในประเด็นของการยอมรับหลักการ และบรรทัดฐานของอาเซียน ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้ก าหนดไว้เป็น
คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ดังท่ีปรากฏในข้อที่สี่ของปฏิญญากรุงเทพท่ีว่า  

 “The Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing 
to the aforementioned aims, principles and purposes.” (ASEAN Secretariat, 1967) 

 ซึ่งในข้อท่ีสี่ของปฏิญญากรุงเทพได้แสดงให้เห็นว่า อาเซียนยอมรับการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศทุกประเทศท่ีมีที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีข้อก าหนดว่าต้องยอมรับหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกก าหนดไว้ในปฏิญญา
กรุงเทพ  

ช่วงหลังการประกาศใช้ฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  
 กฎบัตรอาเซียนได้รับการลงนามให้สัตยาบันบันในปี 2007 และมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2008 กฎ
บัตรอาเซียน เปรียบเสมือธรรมนูญของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม การสร้างกฎบัตร
อาเซียนนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อค่านิยมและวิถีปฏิบัติของอาเซียน ท่ีแต่เดิมประเทศสมาชิกจะไม่ผูกมัดกัน 
ทางกฎหมาย และไม่มีมาตรการหรือข้อก าหนดชัดเจนที่ใช้บังคับประเทศสมาชิกให้ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีท าระหว่างกัน  
 การสร้างกฏบัตรอาเซียนมีประโยชน์อย่างมากต่อการบังคับให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลง หลักเกณฑ์ และ
บรรทัดฐานของอาเซียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้แน่นแฟูน และรองรับการ
สร้างประชาคมอาเซียนแล้วนั้น กฏบัตรอาเซียนยังตอบสนองการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศภายนอก
กลุ่มอีกด้วย ท้ังนี้เพราะกฏบัตรอาเซียน เป็นเอกสารส าคัญที่ยืนยันสถานะของอาเซียน ว่าไม่ใช่เป็นองค์การความร่วมมือที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างหลวม ๆ หากแต่อาเซียนเป็นองค์การที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และเคารพในกฎระเบียบ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศภายนอกกลุ่มที่จะท าข้อตกลงหรือความร่วมมือกับ
อาเซียนในอนาคต  
 การเปลี่ยนแปลงของบรรทัดฐานที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียนมีอยู่สองประการคือ ค่านิยมของความเป็น
ประชาธิปไตย (Democratic Value)และ การเคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน
ที่ว่า (ASEAN Secretariat, 2008) 
 “Adhering to the principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and 
protection of human rights and fundamental freedoms” 
 ทั้งสองบรรทัดฐานน้ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากช่วงทศวรรษท่ี 1990 ที่อาเซียนต้องเผชิญกับภัยคุกคามแบบใหม่ ท าให้
อาเซียนตระหนักว่าบรรทัดฐานเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะจัดการแก้ไขปัญหาได้ เพราะภัยคุกคามแบบใหม่นี้ประเทศหนึ่ง
ประเทศใดไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง หากต้องใช้ความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่ง
บรรทัดฐานท่ีอาเซียนก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน จะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้นได้ 
 

บทสรุป: บทบาทของบรรทัดฐานต่อการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 บรรทัดฐานเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้าง Security Community เพราะการที่รัฐจะก าหนดบรรทัดฐานร่วมกัน 
รัฐจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญ
ของการสร้าง Security Community ดังนั้นบรรทัดฐานจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่เชื่อมโยงผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกเข้าด้วยกัน 
ตลอดจนเป็นกฎที่คอยควบคุมพฤติกรรมของรัฐสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และธ ารงรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วย 
 ในกรณีของอาเซียน บรรทัดฐานที่อาเซียนก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย การเคารพหลักการแห่ง
อธิปไตย (Sovereignty) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non-intervention)การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี (Peaceful 
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Settlement of Conflict) การยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตย (Democracy) และการเคารพและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights) หากมองเผิน ๆ แล้วบรรทัดฐานบางประการของอาเซียนอาจขัดแย้งกัน นั่นคือ การขัดกัน
ระหว่าง บรรทัดฐานการยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตย กับบรรทัดฐานของการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีความแตกต่างในระบอบการปกครอง ที่มีทั้งการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราช คอมมิวนิสต์ ซึ่งหากตีความหมายของบรรทัดฐานการยึดมั่นในหลักการแห่ง
ประชาธิปไตย ว่าหมายถึงการที่ประเทศสมาชิกจะต้องมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วนั้นก็จะขัดกับหลักของ
การไม่แทรกแซงกิจการภายใน หากแต่ความหมายที่แท้จริงของการยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตยคือ การก าหนดให้
ประเทศสมาชิกมีสิทธิ และพันธกรณีที่เท่าเทียมกันตาม หมวดที่สอง ข้อที่ 5 ในประเด็นสิทธิและพันธกรณีตามกฎบัตร
อาเซียนนั้นคือ “ให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎบัตรนี้” (ASEAN Secretariat, 2008) 
 ซึ่งหากตีความตามข้อท่ี 5 ในกฏบัตรอาเซียนแล้วจะเห็นได้ว่าบรรทัดฐานการยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตย
นอกจากจะไม่ขัดกับบรรทัดฐานอื่นแล้ว ยังสอดคล้องและส่งเสริมบรรทัดฐานอื่นอีกด้วยกล่าวคือ บรรทัดฐานการเคารพ
หลักการแห่งอธิปไตย และการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย 
 ส าหรับบรรทัดฐานของการไม่แทรกแซงกิจการภายใน จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกสามารถให้ความสนใจกับ
การสร้างชาติ และรักษาเสถียรภาพของประเทศของตนไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นได้ด้วย 
 บรรทัดฐานการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ก็เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานที่สนับสนุนการสร้างประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงได้เป็นอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากกรณีพิพาทของไทย-กัมพูชา แม้ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงอยู่บ้าง หากแต่การที่
อาเซียนก าหนดให้ยึดมั่นในบรรทัดฐานนี้ ท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งดีขึ้นเนื่องจากมีการเจรจาระหว่างกันด้วยการมี
ประเทศอินโดนีเซียเป็นคนกลาง แม้จะมองว่าการเข้ามาของอินโดนีเซียขัดต่อบรรทัดฐานของการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
แต่สาระส าคัญของการเจรจาเป็นข้อตกลงรว่มกันท่ีเกิดจากไทยและกัมพูชา อินโดนีเซียเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการ
เจรจาเท่านั้น 
 ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าบรรทัดฐานท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือย่อมจะเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการสร้างประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรค อย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าบรรทัดฐานบางประการ
ของอาเซียนยังคงมีความขัดกัน และคลุมเครือ ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นในประเด็นของบรรทัดฐานการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายใน และการยึดมั่นในหลักแห่งประชาธิปไตย อาเซียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตีความความหมาย และวัตถุประสงค์ของ
บรรทัดฐานให้ชัดเจน เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีความเข้าใจและยอมรับปฏิบัติตามบรรทัดฐานไปในแนวทางเดียวกัน เ พื่อ
ปูองกันความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามบรรทัดฐานร่วมเหล่านี้ 
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