
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1009 

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
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บทคัดย่อ 

 โลกปัจจุบนัอยู่ในยุคโลกาภิวตัน์การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจสง่ผลให้เกิด

การเปลีย่นแปลงด้านตา่ง ๆ เช่นด้านพลงังานและการเงิน การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความเสีย่งด้านสงัคม

เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ด้วยความเสีย่งดงักลา่วนัน้ได้มีการจดัตัง้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC 

ซึง่จะทําการรวมกลุม่อยา่งเป็นทางการในปี 2558 

       การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วย

วิชาการสงักดัคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่าบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการสงักดัคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั AEC จากโทรทศัน์โดยรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกับ AEC ในเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อการค้ามากท่ีสดุ และการพฒันาเพ่ือ

เพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 นัน้คณะฯ

ควรสร้างความเข้าใจและการรับรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีการใช้

ภาษาองักฤษมากขึน้รวมถึงภาษาท่ี 3 คือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาให้ดีขึน้เป็น 3 ลาํดบัแรกท่ีต้องดําเนินการในทนัที 

 

ABSTRACT 

 We are now living in an era of globalization that distance does not matter. The information 

gets shared through by people worldwide in a very short period of time. This can probably cause some 

global changes, e.g. the changes of energy and finance. These effects may raise the social, economical, 

and political risks. As a result, the regional integration among the ASEAN countries will be implemented in 

a few years. 

This research aimed to investigatelevels of understanding of staff members at the Faculty of 

Liberal Arts and Science toward the ASEAN Economic Community (AEC) and to study the direction of 

deeper understanding to the AEC.  According to the questionnaires, the results showed that the staff 

members mostly gained the knowledge about the AEC via television. They added the use of English as an 

international language is most valuable for trade and commerce.  
 

1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  
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 In order to effectively enhance their preparedness and awareness of the AEC, the followings 

were to be implemented. Firstly, the faculty had to educate staff members regarding to the communication 

skills. Secondly, the quality of education must be raised. Finally, the standard of education had to be 

implemented. 

 

คาํนํา 

       โลกปัจจุบันอยู่ในยุคโลกาภิวตัน์ หรือยุคแห่งโลกไร้พรมแดน จึงทําให้เป็นสงัคมแห่งการพัฒนา 

การติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ในโลกนีล้้วนแต่สะดวกสบายขึน้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง

รวดเร็ว ไมว่า่จะเป็นด้านพลงังาน ด้านการเงิน ล้วนก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ประเทศ ซึง่ก่อให้เกิดความร่วมมือกนัของหลาย ๆ ประเทศในระดบัภูมิภาค เพ่ือสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

การค้า และเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และอํานาจใน

การตอ่รองกบัประเทศหรือภมิูภาคอ่ืน เช่นเดียวกนักบักลุ่มในภูมิภาคอาเซียน ท่ีได้ร่วมมือกนัจดัตัง้ “ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC ซึง่จะทําการรวมกลุม่อย่างเป็นทางการในปี 2558 

 AEC เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ คือ ไทย สิงค์โปร์ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปิดเสรีทางการ

ค้า อํานวยความสะดวกทางการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมไปถึงการปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละ

ประเทศสมาชิก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายสําคัญแบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็นหลกั คือ (ASTV 

ผู้จดัการออนไลน์ : 2555) 

1. การเป็นตลาดเดียว และมีฐานการผลิตร่วมกนั 

2. เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศท่ีอยู่ในกลุม่ให้อยู่ในระดบัท่ีทดัเทียมกนั 

3. เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั โดยลดช่องว่าง  และความเหลื่อมลํา้

ของการพฒันาทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิก 

4. เพ่ือเช่ือมโยงอาเซียนให้เข้ากบัเศรษฐกิจโลก เช่น การจดัทําเขตการค้าเสรี ระหวา่งกลุ่ม AEC กบั

ประเทศคูเ่จรจาตา่ง ๆ  

 จากการได้ติดตามข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ (ท่ีมา : www.thai-aec.com) พบว่าคนส่วนใหญ่ยงัไม่มี

ความเข้าใจหรือตระหนกัถึงการเกิด AEC ในปี 2558 มากนกั ต่างมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั ซึง่แนวคิดเช่นนีน้่า

ห่วงย่ิงนกั การรวมกลุม่กนัในครัง้นีทํ้าให้การเคลื่อนท่ีของแรงงานสะดวกมากย่ิง มองดไูด้สองด้าน  เป็นโอกาส

และเป็นอปุสรรค  และจากผลการสํารวจลา่สดุของสถาบนัเพ่ือการพฒันาประเทศ (TDRI) พบว่าศกัยภาพและ

ความพร้อมของไทยอยู่ในระดบักลาง เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน และตามหลงัอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

และสิงคโปร์  

 ผู้ วิจัยในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 

พ.ศ.2558 และเพ่ือการสร้างความพร้อม การสร้างโอกาสให้เกิดขึน้ให้แก่บุคลากร และคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือศกึษาระดบัความรู้ความเข้าใจของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ สงักดัคณะศิลป 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
วิธีการวิจัย 

             1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

                  1.1  ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ  บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ 

สงักดัคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน 120 คน ข้อมลู ณ เดือนตลุาคม 

2555    

         1.2 กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน 100 คน ท่ีได้จากการเปิดตาราง Taro 95% ได้เท่ากบั 100 

และใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

                  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา  

              การศึกษาครัง้นี ้มีจุดประสงค์สําคญัในการวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ

และตัวแปรตาม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม  ซึ่งในการสร้างแบบสอบถามนัน้ ผู้ วิจัยได้

ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาจากทฤษฎี เอกสาร ข้อมลู และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็การรับรู้เก่ียวกบั 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือจะได้ความรู้พืน้ฐาน แนวคิด และใช้ข้อมลูดงักลา่วในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เพ่ือหาความเช่ือมัน่ ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบ 

ถามท่ีสร้างขึน้ไปทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) 

         2.1  การหาความตรง (Validity)  ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปเสนอผู้ทรงคณุ  

วฒิุเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรงเนือ้หา (Content Validity) ของคําในแต่ละข้อตรงตามจุดมุ่งหมายของการ

วิจยัในครัง้นี ้หลงัจากนัน้นํามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือดําเนินการขัน้ตอ่ไป 

                   2.2  การหาความเท่ียง (Reliability) ผู้ วิจยันําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับ

ประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีจะทําการศึกษา จํานวน 30 ราย จากนัน้นําแบบสอบถามท่ี

ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาความเท่ียงเป็นรายข้อ (Item Analysis) และหาความเท่ียงในภาพรวมโดยใช้วิธีการหาค่า 

Cronbach’s Alpha Coefficient ซึง่ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ภาพรวมเท่ากบั  .905 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการศึกษา 

             การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ของบคุลากร และแนวทางการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน (AEC) โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ได้ข้อมูล

การศกึษา ดงันี ้

            สว่นท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล 

                สว่นท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และแนวทางการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

   ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน และหน่วยงานท่ีสงักดั  

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและร้อยละของบคุลากร                                                                                  

 n = 100 

        ปัจจยัสว่นบคุคล            จํานวน           ร้อยละ 

1.  เพศ   ชาย     28  28 

                                         หญิง     72  72 

2. อาย ุ   20-25 ปี     22  22 

26-30 ปี     33  33 

31-35 ปี     12  12 

36-40 ปี     10  10 

41-45  ปี     9   9 

               46- ปีขึน้ไป    14  14 

3. การศกึษา  ต่ํากวา่ปริญญาตรี   14  14 

ปริญญาตรี    79  79 

                สงูกวา่ปริญญาตรี    7   7 

4. ประสบการณ์การทํางาน 1-5 ปี     62  62 

6-10 ปี     15  15 

11-15 ปี      3   3 

     16-20 ปีขึน้ไป    20  20 

5. หน่วยงานท่ีสงักดั  สายวิชาวิทยาศาสตร์   11  11 

   สายวิชาศิลปศาสตร์    6   6 

   สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์  3   3 

   โครงการจดัตัง้สายวิชาเคมี    7   7 

   โครงการจดัตัง้สายวิชาจลุชีววิทยา   4   4 

   โครงการจดัตัง้สายวิชาฟิสิกส์   2   2 

   โครงการจดัตัง้สายวิชาคอมพิวเตอร์   7   7 

   สํานกังานเลขานกุาร   28  28 

   โครงการจดัตัง้สว่นวิชาบริหารธุรกิจ    3   3  

โครงการจดัตัง้สว่นงานจดัการศกึษา  7    7 
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               ศนูย์สง่เสริมการวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี  3   3 

ตารางท่ี 1 (ตอ่)             n = 100 

        ปัจจยัสว่นบคุคล            จํานวน           ร้อยละ 

     โครงการจดัตัง้สายวิชาอตุสาหกรรม  16  16 

                      บริการและนวตักรรมภาษา 

5. ในปี พ.ศ.2558 ท่านมีความพร้อมในการเข้าสู ่AEC หรือไม ่

พร้อม     80  80 

                ไมพ่ร้อม     20  20 

       จากตารางท่ี 1   พบวา่ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง มีรายละเอียดซึง่สามารถ

สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

        เพศ   พบวา่ บคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 28 

         อาย ุ พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการจํานวนมากท่ีสดุจะมีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 

ปี  ร้อยละ 33  รองลงมาคืออายอุยู่ระหวา่ง 20-25 ปี ร้อยละ 22 และน้อยท่ีสดุคืออายุอยู่ระหว่าง 41-45 ปี ร้อย

ละ 9 

          การศกึษา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี มาก

ท่ีสดุ ร้อยละ 78 รองลงมาคือ ต่ํากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 14 และน้อยท่ีสดุคือ สงูกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 7 

       ประสบการณ์ในการทํางาน พบวา่ บคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ มีประสบการณ์ในการ

ทํางานมากท่ีสดุคือ 1-5 ปี ร้อยละ 60 รองลงมาคือ 16-20 ปี ร้อยละ 20 และน้อยท่ีสดุคือ 11-15 ปี ร้อยละ 3 

       หน่วยงานท่ีสงักัด พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สงักดัสํานักงานเลขานุการมี

จํานวนมากท่ีสดุคือ ร้อยละ 28 รองลงมาคือสายวิชาอตุสาหกรรมบริการและนวตักรรมภาษา ร้อยละ 16 และ

น้อยท่ีสดุคือ ร้อยละ 2 ได้แก่สงักดัโครงการจดัตัง้สายวิชาสงัคมศาสตร์ และโครงการจดัตัง้สายวิชาฟิสิกส์   

       ในด้านความพร้อม  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 80 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม 

             เศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวน คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั AEC  

n = 100 

ข้อความ การรับรู้ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน ประจํา บางครัง้ ไมเ่คย 

แหล่งข้อมูล      

1. หนงัสือพิมพ์ 20 75 5 2.15 .479 

2. โทรทศัน์ 72 25 5 2.69 .526 

3. วิทย ุ 14 61 25 1.89 .618 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่)                                                                                                                                n = 100 

ข้อความ การรับรู้ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน ประจํา บางครัง้ ไมเ่คย 

4. วารสาร/นิตยสาร 13 74 13 2.00 .512 

5. อินเตอร์เน็ต 64 31 5 2.59 .588 

6. สื่อประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของ 

หน่วยงาน เช่น แผ่นพบั ใบโฆษณา 

20 65 15 2.05 .592 

7. การอบรม/สมัมนา 16 56 28 1.88 ,656 

8. เพ่ือน 14 74 12 2.02 .512 

9. ครอบครัว 14 52 34 1.80 .667 

10. อ่ืน ๆ  การเรียนการสอน  1  - - 

ประเภทของข่าวสารที่รับรู้      

11. การเปิดการค้าเสรี โดยการลดอตัราภาษี 

ของสินค้าอยู่ท่ี 0-5% 

14 69 17 1.97 .559 

12. การเปิดการค้าเสรีด้านแรงงานท่ีมีฝีมือ 

ด้านตา่ง ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร บญัชี 

30 58 12 2.18 .626 

13. การเปิดการค้าภาคบริการ เช่น บริการ 

ทางธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสขุภาพ 

การขนสง่ทางทะเล การศกึษา และการ 

ท่องเท่ียว 

42 53 5 2.37 .580 

14. การใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง 

ในการติดตอ่การค้า 

57 36 7 2.50 .628 

15. ประวติัความเป็นมาของการจดัตัง้ 

อาเซียน  

16 71 13 2.03 .540 

16. ประเทศสมาชิกอาเซียน  

(จํานวน 10 ประเทศ) 

52 45 3 2.49 .559 

17. เป้าหมายของประชาคมอาเซียน 26 72 2 2.24 .474 

18. วตัถปุระสงค์ (จํานวน 4 ด้าน) 19 70 11 2.08 .545 

19. ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ 27 67 6 2.21 .537 

20. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

เพ่ือเข้าสู ่AEC  

29 68 3 2.26 .505 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุม่

ตวัอย่างมีรายละเอียด ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
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 แหลง่ข้อมลู  พบวา่ บคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ มีการรับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์มาก

ท่ีสดุ คา่เฉลี่ย 2.69 รองลงมาเป็นอินเตอร์เน็ต คา่เฉลี่ย 2.59 และครอบครัว เป็นการรับรู้น้อยท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 

1.80 

 ประเภทของข่าวสารท่ีรับรู้  พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

การใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อการค้ามากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ย 2.50 รองลงมาคือ ประเทศสมาชิก

อาเซียน (จํานวน 10 ประเทศ) มีค่าเฉลี่ย 2.49 และน้อยท่ีสดุมีค่าเฉลี่ย 1.97 เป็นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการ

เปิดการค้าเสรีโดยการลดอตัราภาษีของสนิค้าอยู่ท่ี 0.5% 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวน คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุม่ตวัอย่างด้านองค์ประกอบ เป้าหมาย  

                    และบทบาทเก่ียวกบั AEC 

n = 100 

ข้อความ ใช่ ไมใ่ช ่ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

1. ด้านองค์ประกอบ     

1.1 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีทัง้หมด 

10 ประเทศคือ ไทย กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม พมา่ 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน 

97 3 1.97 .171 

1.2 AEC ก่อตัง้เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสงัคม สง่เสริมสนัติภาพและความมัน่คงของ 

ภมิูภาค 

96 4 1.96  .197 

1.3 กฎบตัรอาเซียน เป็นกฎระเบียบข้อตกลงท่ีประเทศสมาชิก 

ร่วมกนักําหนด ต้องปฏิบติัตาม 

88 12 1.88 .327 

1.4 การเข้าร่วม AEC มีผลตัง้แตปี่ พ.ศ.2559 30 70 1.30 .461 

2. ด้านเป้าหมาย     

2.1  การตลาดและฐานการผลิตเดียว 51 49 1.51 .502 

2.2  มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ และแรงงานฝีมือ 

       อย่างเสรี 

92 8 1.92 .273 

2,3  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ 

       อาเซียน 

92 8 1.92 .273 

2.4  ให้ความสําคญัด้านนโยบายสง่เสริมการรวมกลุม่ทาง 

        เศรษฐกิจ  

95 5 1.95 .219 

2.5  สง่เสริมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 83 17 1.83 .378 

2.6  มีเป้าหมายเพ่ือใช้สกลุเงินเดียวกนัในกลุม่ AEC 49 51 1.49 .502 

2.7  ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศในภมิูภาค 

       อ่ืน  

94 6 1.94 .239 

ตารางท่ี 4 (ตอ่)                                                                                                                            n = 100 
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ข้อความ ใช่ ไมใ่ช ่ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

3.  ด้านบทบาท     

3.1  ช่วยให้การค้าและการลงทนุของประเทศสมาชิกอาเซียนขยาย 

       ตวัขึน้สงู 

95 5 1.95 .219 

3.2  ประเทศสมาชิกมีการหมนุเวียนสินค้าภายในกลุม่มากขึน้ 91 9 1.91 .288 

3.3  สร้างอํานาจตอ่รองของอาเซียนในเวทีโลก 93 7 1.93 .256 

3.4  ยกระดบัความเป็นอยู่และเพ่ิมสวสัดิการแก่ผู้บริโภคในประเทศ 

       สมาชิกมากขึน้ 

94 6 1.94 .239 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งกนั 96 4 1.96 .197 

3.6  ช่วยให้ใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 83 17 1.83 .378 

3.7  การพฒันาความชํานาญในการผลิตร่วมกนั 90 10 1.90 .302 

3.8  เม่ือมีการรวมตวักนัเป็น AEC จะทําให้มีระบบเศรษฐกิจเป็น 

       อนัดบัต้นของโลก 

83 17 1.85 .386 

      จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบ เป้าหมาย และบทบาท เก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของกลุม่ตวัอย่าง มีดงันี ้

ด้านองค์ประกอบ  พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเร่ืองประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทัง้หมด 10 ประเทศ ค่าเฉลี่ย 

1.97 และรองลงมาคือเร่ือง AEC ก่อตัง้เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ส่งเสริม

สนัติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค มีค่าเฉลี่ย 1.96 และการเข้าร่วม AEC มีผลตัง้แต่ปี พ.ศ.2559 นัน้มีค่า

น้อยท่ีสดุ คือได้คา่เฉลี่ย 1.30  (เป็นคําถามท่ีผิด) 

      ด้านเป้าหมาย  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร่ือง การให้ความสําคญัด้านนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มีค่า

มากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ย 1.95 รองลงมาคือ การประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนประเทศในภูมิภาคอ่ืน มี

คา่เฉลี่ย 1.94 ซึง่การมีเป้าหมายเพ่ือใช้สกลุเงินเดียวกนัในกลุม่ AEC มีคา่น้อยท่ีสดุ คือมีคา่เฉลี่ย 1.49 

 ด้านบทบาท  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร่ือง มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน มีค่าเฉลี่ย 1.96 

รองลงมาคือ ช่วยให้การค้าและการลงทนุของประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตวัสงูขึน้  มีค่าเฉลี่ย 1.95 และช่วย

ให้ใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคา่น้อยท่ีสดุ คือมีคา่เฉลี่ย 1.83 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการเสนอความคิดเห็นของบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการในการเตรียมความ  

      พร้อมเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

n = 100 

ข้อความ ลําดบัการได้รับเลือก 

1  2   3 

1. การสร้างความเข้าใจและการรับรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 27 17 7 

2. ควรศกึษาข้อมลูกลุม่ประเทศอาเซียน เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการศกึษา 6 17 10 

3. การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาให้ดีขึน้ 14 20 21 

4. การพฒันาการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 6 10 7 

5. การจดัหลกัสตูรอบรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีทกัษะ 

ในงานท่ีปฏิบติัอย่างมืออาชีพ 

5 13 4 

6. การสร้างเวทีสําหรับเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานท่ีดี 4 10 5 

7. การพฒันาทกัษะการสื่อสารให้มีการใช้ภาษาองักฤษมากขึน้รวมถงึ 

ภาษาท่ี 3 คือภาษาในกลุม่ประเทศอาเซียน 

23 26 16 

8. การจดักิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนศาสนาและวฒันธรรม 3 9 1 

9. การพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีรองรับการเข้าถงึข้อมลูและการ 

ติดตอ่สื่อสารอย่างรวดเร็วและทัว่ถงึ 

9 14 14 

10. สง่เสริมการวิจยัและพฒันาการสร้างเครือข่ายการวิจยัเพ่ือสร้าง 

นวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

8 6 6 

  

จากตารางท่ี 5   สรุปผลการเลือกข้อมลูในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ของกลุ่มตวัอย่าง มี

ดงันี ้

 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.  2558 ท่ีคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ จะต้องดําเนินการใน 3 ลําดบัแรก ดงันี ้

1. การสร้างความเข้าใจและการรับรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. การพฒันาทกัษะการสื่อสารให้มีการใช้ภาษาองักฤษมากขึน้ รวมถึงภาษาท่ี 3 คือภาษาใน

กลุม่ประเทศอาเซียน 

3. การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาให้ดีขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษา “ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ ในสงักดัคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)” ผู้ วิจยัขอสรุปและเสนอแนะดงันี ้

      1.  พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สงักดัคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั AEC จากโทรทศัน์  และอินเตอร์เน็ต

มากท่ีสุดและรองลงมา ตามลําดับ ดังนัน้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความสําคญักบัช่องทางนี ้เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับ AEC ได้เข้าถึงบุคลากร/

ผู้ปฏิบติังานอย่างทัว่ถงึ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู ่AEC ตอ่ไป 

     2.   พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการสงักัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั AEC ในเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาสากลในการติดต่อการค้า ซึง่เป็นผลดีต่อบุคลากรในเตรียมความพร้อม  ตลอดจนคณะฯ นําไปวางแผน

เพ่ือให้บคุลากรพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถงึ 

     3.   พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการสงักดัคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั AEC  ช่วยให้ใช้ทรัพยากรต่าง 

ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าน้อยท่ีสุด คือมีค่าเฉลี่ย 1.83  ดังนัน้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองนี ้โดยผ่านทางโทรทศัน์และ

อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบั AEC ได้เข้าถงึบคุลากรอย่างทัว่ถงึ เพ่ือเตรียมความพร้อมตอ่ไป 

   4.   การพฒันาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 นัน้  คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจและการรับรู้เก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และพฒันาทกัษะการสื่อสารให้มีการใช้ภาษาองักฤษมากขึน้ รวมถึงภาษาท่ี 3 คือภาษาใน

กลุ่มประเทศอาเซียน  รวมทัง้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึน้ เป็น 3 ลําดบัแรกท่ีต้อง

ดําเนินการในทนัที  

 สําหรับในเร่ืองการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเข้าถึงข้อมูลและการ

ติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ตลอดจนการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการสร้างเครือข่ายการวิจยัเพ่ือ

สร้างนวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ก็เป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความ

น่าเช่ือถือของหน่วยงานตอ่ไป 
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