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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ในป 
พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรกองคลัง จํานวน 142 คน โดย
การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเปนแบบเลือกตอบ 
(Check list) และความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากร
สายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 2 ดาน  
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ไดแก ดานบุคลากรและดานส่ิงอํานวยความสะดวก วิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร คํานวณหาคาสถิติที่ตองการคือ คารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย ( ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายงานสนับสนุน         
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยการต้ังคําถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 10 
ขอ พบวา บุคลากรกองคลังสวนใหญตอบคําถามถูกจํานวน 8 ขอ ซึ่งยังมีความรูความ
เขาใจผิดในเรื่องขีดความรูความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของไทยท่ีเปน  
รองประเทศกัมพูชา  และในคําถามขอสุดทายเปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศ  
ที่ตองการไปศึกษาดูงาน ซึ่งบุคลากรกองคลังสวนใหญมีความตองการไปศึกษาดูงาน   
ณ ประเทศสิงคโปร 

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงาน
สนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 3.02, S.D. = 0.894)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร       
อยูในระดับปานกลาง (  = 3.13, S.D. = 0.831) และดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับปานกลาง (  = 2.92, S.D. = 0.958) ตามลําดับ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาของปญหา 

 
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok 
Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผูกอต้ัง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ไทย อินโดนเีซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ไดลงนาม
ใน “ ปฏิญญากรุงเทพฯ ” (Bangkok Declaration) เพ่ือจัดต้ังสมาคมความรวมมือกันใน
การเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมใน
กลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพ้ืนที่และเปนการ
เปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติของระดับภูมิภาคของ
ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ในเวลาตอมาไดมี บูรไนดารุสซาราม  (เขาเปนสมาชิกต้ังแต      
8 มกราคม 2527) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 28 กรกฎาคม 
2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 23 กรกฎาคม 
2540) สหภาพพมา (เขาเปนสมาชิกต้ังแต 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา  
(เขาเปนสมาชิกต้ังแต 30 เมษายน 2542) ตามลําดับ ทําใหอาเซียน มีสมาชิกทั้งหมด   
ครบ 10 ประเทศ 

นับต้ังแตประเทศในกลุมอาเซียนรวมตัวกัน ภายหลังจากการประกาศปฏิญญา-
กรุงเทพและการกอต้ังประชาคมเอเซียนตะวันออกเฉียงใต หรือ “อาเซียน” ซึ่งตอมา
เปลี่ยนชื่อเปน “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนตนมา ประเทศสมาชิก
อาเซียนตางไดรับประโยชนจากความรวมมือที่ชวยใหผานพนวิกฤตตาง ๆ และสามารถ
เพ่ิมอํานาจตอรองกับประชาคมอ่ืน ๆ ในโลกใหสงูข้ึน ภายหลังการรับรองเอกสาร 
วิสัยทัศนอาเซียน 2020 ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เพ่ือพัฒนาอาเซียนไปสูประชาคม
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อาเซียน เพ่ือเปนธรรมนูญการบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศให
เปนหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนการประชมุสุดยอดอาเซียนในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ที่มี
การตกลงใหเรงรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วข้ึนอีก 5 ป คือภายในป 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งมีการลงนามรับรองรางกฎบัตรอาเซียนเพื่อใชเปนกติกาใน
การอยูรวมกันที่เนนความยึดม่ันในหลักการแหงประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและ 
ธรรมาภิบาล การเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพข้ันพ้ืนฐาน ที่จะนําไปสู
ความเปนอันหนึ่งเดียวของอาเซียนดังคําขวัญ “One Vision, One Identity, One 
Community” สงผลใหเกิดความพยายามในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพ่ือกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน ใหทันตามกําหนดเวลาดังกลาวในทุกมิติอยางเปนรูปธรรมและ
จริงจังมากยิ่งข้ึน การศึกษามีหนาท่ีโดยตรงที่เกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญ ในการให
ความรูที่จําเปนในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนให
ทันตามกําหนด ในกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก (นางสมใจ 
กงเติม. 2556.) 

ทสมล ชนาดิศัย และพรเทพ โตชยางกูร. (2556). อาเซียนมีเปาหมายท่ีจะกาวสู
การเปนประชาคมอาเซียนรวมกันภายในป พ.ศ. 2558  ซึ่งประชาคมอาเซียนจะ
ประกอบดวยหลักใหญ 3 ประการดังน้ี 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community– 
ASC) มุงเนนการรักษาความม่ันคงทางการเมือง ความปลอดภัยในชีวิต และสราง
สันติภาพใหเกิดข้ึนในประเทศสมาชิก เพ่ือใหประชาชนที่อาศัยอยูในแตละประเทศ
สมาชิกปราศจากภัยราย ทั้งดานการทหาร การกอการราย อันตรายจากปญหายาเสพติด
และอาชญากรรมระหวางประเทศ รวมถึงการทําใหอาเซียนมีสายสัมพันธอันดีกับ
ประชาคมโลก 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)            
มีเปาหมายหลักเพ่ือสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและการคาแกประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีแนวทางใหเกิดการหมุนเวียนทางการคา การบริการ แรงงาน และลงทุน
ไดอยางเสรี เพ่ือใหอาเซียนเปนตลาดเดียวที่มีฐานดานเศรษฐกิจรวมกัน  
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      กลุมสินคาและบริการนํารองที่สําคัญที่จะเกิดการรวมกลุมกัน คือ สินคาเกษตร/ 
สินคาประมง/ ผลิตภัณฑไม/ ผลิตภัณฑยาง/ สิ่งทอ/ ยานยนต /อิเล็กทรอนิกส/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN)/ การบริการดานสุขภาพ, ทองเท่ียวและการขนสง
ทางอากาศ (การบิน) กําหนดใหป พ.ศ. 2558 เปนปที่เริ่มรวมตัวกันอยางเปนทางการ 
โดยผอนปรนใหกับประเทศลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม ประเทศไทยไดรับ
มอบหมายใหทํา Roadmap ทางดานทองเท่ียวและการขนสงทางอากาศ (การบิน)  
(รูจักประเทศอาเซียนกอนกาวสูประชาคมอาเซียน 2558.)  

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community หรือASCC) มีวัตถุประสงคใหอาเซียนเปนสังคมท่ีมีความรัก เมตตากัน 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชาชนในอาเซียน รวมถึงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล ลดความเลื่อมล้ําทางสังคม และสรางเอกลักษณแก
ประชาคม  

สําหรับการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนน้ัน 
ประเทศไทยในฐานะที่เปนผูนําในการกอต้ังสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเปนแกน
นําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง จึงไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสู
การเปนประชาอาเซียน โดยจะมุงเนนเรื่องการศึกษา ซึ่งจัดอยูในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะสงเสริมใหประชาคมดานอ่ืน ๆ ใหมีความเขมแข็ง 
เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน และจะมีการสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานอาเซียนศึกษา เปนศนูยการเรียนรูดานศาสนาและ
วัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ดวยการสรางความเขาใจใน
เรื่องเกี่ยวกับเพ่ือนบานในกลุมประเทศอาเซียน ความแตกตางทางดานชาติพันธุ หลัก
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน (รูจักประเทศอาเซียนกอนกาวสู
ประชาคมอาเซียน 2558.)   

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง    
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ และ
งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย 
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ของทุกหนวยงานรวมท้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนงานของหนวยงาน ดวยความถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบของ  
ทางราชการกําหนดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได และใชเปน
ขอมูลอางอิงสําหรับผูบริการ และทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ใหการบริการทางดานการเงินแกคณาจารย ขาราชการ นักศึกษา 
และบุคคลภายนอก โดยแบงหนวยงานออกเปน 6 หนวยงาน ดังน้ี 
 1. งานการเงิน  มหีนาท่ีบริหารจัดการดานการรับ-จายและจัดเก็บรักษาเงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดทําหลักฐาน
การเงินและบัญชี เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการรับ-จายเงินประเภทตาง ๆ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ขอตกลง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   

2. งานบัญชี มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของการ
บันทึกบัญช ีหลังจายและรับเงินรายไดของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
งบแผนดินและรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย การจัดทําทะเบียนคุมเอกสารการจาย
และรับเงิน การติดตามใบสําคัญ การจัดทํารายงานเพ่ือติดตามใบสําคัญ การโอนและ
ปรับปรุงบัญชี การข้ึนทะเบียนสินทรัพยและคํานวณคาเส่ือมราคา การจัดทํารายงานงบ
เทียบยอดธนาคาร การตรวจสอบความถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันของงบทดลอง
ทุกเดือน ประสานงานกับโครงการ 3 มิติ เพ่ือใหโครงการ 3 มติิ ปดบัญชีทกุเดือนและ
ทุกป ดําเนินการจัดสงรายงานการเงินใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทุกป การ
ควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารทางการเงินเพ่ือรอการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจ-
เงินแผนดินทุกป และประเมินผลการบันทึกบัญชใีนระบบ GFMIS เพ่ือจัดสงให
กรมบัญชีกลางและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกไตรมาสและทุกสิ้น
ปงบประมาณ  

3. งานพัสดุ  รับผิดชอบตามรายการงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามงบประมาณรายจายจากรายไดและงบประมาณแผนดิน ใน
ดานจัดหา ทําสัญญา ตรวจรับ เบิกจาย ซอมแซมบํารุงรกัษา ลงบัญชีควบคุมและจําหนาย
พัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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และระเบียบตาง ๆ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมท้ังประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

4. งานงบประมาณ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  ในดานการควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามรายการและ
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มหาวิทยาลัยไดรับอนมุัติงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล    
โดยการอนุมัติเงินประจํางวดและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของ      
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน ใหถูกตองภายใตกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังของกระทรวงการคลัง มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย การ
วางฎีกา ตลอดจนการพิมพเช็คสั่งจายใหคณะ สํานัก สถาบัน กอง สาขาวิทยบริการ-
เฉลิมพระเกียรติ และบรษัิท หางฯ รานคา ที่ประกอบการกับมหาวิทยาลัย  

5. งานธุรการ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบงานสารบรรณ การรับ-สง ราง-โตตอบ เวียนหนังสือ การเผยแพรขาวสาร 
ประชาสัมพันธ การผลิตเอกสาร ประสานงานกับหนวยงานภายใน และสวนราชการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบงานบุคลากร จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากร การ
ปฏิบัติงานและการลาประเภทตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สิทธิประโยชนตาง ๆ 
งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยในสํานักงาน และบริหารจัดการการใชยานพาหนะของ
หนวยงาน  งานเลขานุการ ดําเนินการจัดระบบทํางานในแตละวันที่อํานวยความสะดวก
ใหผูบริหารสามารถทํางานไดสะดวก จัดทําตารางนัดหมายใหเหมาะสม จัดเตรียมการ
ประชุม ประสานนโยบายจากผูบริหาร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  

6. โครงการ 3 มิติ  จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือของกองคลัง กองแผนงาน และ
สถาบันคอมพิวเตอร โดยจัดใหเปนหนวยงานพิเศษของกองคลัง  ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ติดต้ัง ใหคําปรึกษา ฝกอบรม พัฒนาและดูแลระบบ Oracle Financial (ระบบบัญชี 3 มติิ) 
ซึ่งใชสําหรับบริหารจัดการทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชกีองทุนโดย
เกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติของมหาวิทยาลัย (เงินรายไดของมหาวิทยาลัยและ  
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เงินรายไดของหนวยงานในกํากับ) รวมท้ังดูแลและใหคําปรึกษาแกผูใชงานระบบ 
GFMIS ซึ่งใชสําหรับบรหิารจัดการทางดานการเงินการคลังเฉพาะเงินงบประมาณ-
แผนดิน 

การศึกษาขอมูลตาง ๆ เพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนจึงมีความสําคัญ  
อยางยิ่งตอบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เนื่องจากจะชวยพัฒนาใหบุคลากร 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี สามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสมบูรณ  โดย
นับต้ังแตป พ.ศ. 2555 เริม่มีการรณรงคและเกิดการต่ืนตัวเกี่ยวกับการเปดประชาคม
อาเซียนท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2558 และปจจุบันกองคลัง สํานักงานอธิการบดี     
ถือเปนหนวยงานสายสนับสนุน โดยที่ใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรท้ังภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรกองคลังจึงควรเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว 

ดังน้ันผูวิจัยเห็นวา บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยในการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ทามกลางกระแสการแขงขันในปจจุบัน ใหมีความกาวหนาทัดเทียม
กับหนวยงานอ่ืน  ผูวิจัยจึงตองการจะศึกษาการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียนของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
วามีการใหความสนใจในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนดานการศึกษามากนอย
เพียงใดและมีการเตรียมตัวอยางไร เพ่ือใหการรวมตัวของประชาคมอาเซียนเกิด
ประโยชนรวมกันสูงสุด รวมถึงเปนการปรับตัวเพ่ือรับวัฒนธรรมใหมที่จะเขามาใน
ประเทศไทย และคาดหวังวางานวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียนของบุคคลอ่ืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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2. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร ไดแก บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จํานวน 142 คน โดยแบงเปนงานการเงิน จํานวน 50 คน งานงบประมาณ จํานวน 22 คน 
งานพัสดุ จํานวน 24 คน งานบัญชี จํานวน 28 คน งานธุรการ จํานวน 12 คน และ
โครงการ 3 มิติ จํานวน 6 คน 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณ

ในการทํางาน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบุคลากร และดาน               
สิ่งอํานวยความสะดวก (วัดดวย Rating scale และใชคะแนนรวม) 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1. ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) คือ องคกรระหวางประเทศระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีจุดเริ่มตนโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส   
ไดรวมกันจัดต้ังสมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2504 เพ่ือการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการไปได
เพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวางประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟนฟูสัมพันธทางการฑูตระหวางสอง
ประเทศ จึงไดมีการแสวงหาหนทางความรวมมือกันอีกครั้ง 

2. ความพรอม หมายถึง สภาพความพรอมในการดําเนินกิจกรรม การกระทํา  
การปฏิบัติสิ่งใดส่ิงหนึ่งไดอยางสมบูรณซึ่งเกิดจากวุฒิภาวะ ประสบการณ และอารมณ 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปนในการพัฒนาคนใหมีความสามารถในการทํากิจกรรมอยางใด        
อยางหน่ึง ทําใหเกิดความมั่นใจวาจะทําส่ิงใด ๆ ใหสําเร็จ 

3. ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง สภาพความพรอมของ
บุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี สูการเปนประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะเสาหลัก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (AEC/ASCC) ที่มี
ผลกระทบเกี่ยวกับดานการศึกษา การอุดมศึกษา การเปดเสรีดานการคาและบริการใน

ดานบุคคล 

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ประเภทตําแหนง 
4. ประสบการณในการทํางาน 

ความพรอมสูการเปนประชาคม 
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของ

บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง 
1. ดานบุคลากร 
2. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 



 
9 

 

อาเซียนจะสงผลใหการจัดการศึกษาขามแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและการท่ี
อาเซียนเห็นพองกันในการกําหนดภาษาในการทํางานอาเซียนเปนภาษาอังกฤษ 

4. บุคลากรกองคลัง หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 
ลูกจางงบรายได ลูกจางชั่วคราวรายป ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสายงานของกองคลัง ไดแก 
งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี งานธุรการ และโครงการ 3 มิติ  

5. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรกองคลงั  สํานักงาน-
อธิการบดี ประกอบไปดวย ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา และ 
สูงกวาระดับปริญญาตร ี

6. ประเภทตําแหนง หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี ซึง่ประกอบไปดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจาง 
งบรายได และลูกจางชั่วคราวรายป 

7. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการทํางานของบคุลากร 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี สามารถจําแนกไดดังน้ี ประสบการณในการทํางาน 5 ป
หรือนอยกวา  ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป 
และประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบถึงความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: 
AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ทําใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 ของ
บุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
คณะผูทําวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     1.1 พัฒนาการของอาเซียนสูความเปนประชาคมอาเซียน 
     1.2 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
     1.3 การอุดมศึกษากับเง่ือนไขในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
     1.4 การเปดเสรีการคาสินคาและบริการในอาเซียน 
     1.5 พ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการอุดมศึกษาไทย 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน  

ยุคกอนกฎบัตรอาเซียน (พ.ศ. 2510-2550 หรือ ค.ศ. 1967-2007) 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast 

Asian Nations) หรืออาเซียน จัดต้ังข้ึนตามปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) ลงนาม
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสาระสําคัญ คือ การสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร 
การเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม รวมทั้งยกระดับรายไดความเปนอยูของประชาชน 
โดยมีสมาชกิกอต้ัง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย 
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บรูไนดารุสซาลาม (2527) เวียดนาม (2538) ลาวและพมา (2540) กัมพูชา 
(2542) ไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนในภายหลัง 

อาเซียนไดพัฒนาความรวมมือแบบคูเจรจากับประเทศ/กลุมประเทศตาง ๆ ไดแก 
ออสเตรเลีย (2520) นิวซีแลนด (2521) ญี่ปุน (2523) แคนาดา (2523) สหรัฐฯ (2523) 
ประชาคมยุโรป (2523) สาธารณรัฐเกาหลี (2534) จีน (2534) รสัเซีย (2534) อินเดีย 
(2535) โดยมีการประชมุสุดยอดกับผูนํา จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเรียกวาอาเซียน
บวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) เปนประจํา
ทุกป  นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือกับองคการและกลุมประเทศในภูมิภาคตาง ๆ 
เชน สหประชาชาติ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf -GCC) และตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง 
(MERCOSUR) เปนตน 

พัฒนาการที่สําคัญของอาเซียนดานการเมืองและความม่ันคง 
การจัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) 
การออกเอกสาร Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)  
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the 

Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) 
การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก (ASEAN Regional Forum) 
ความรวมมือเพ่ือแกไขปญหาที่กระทบเสถียรภาพในภูมิภาค เชน สงครามใน

กัมพูชา การผลักดันใหมพัีฒนาการทางการเมืองในพมา และความรวมมือดานการ
ตอตานการกอการราย เปนตน 

พัฒนาการสําคัญของอาเซียนดานเศรษฐกิจ 
การจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ซึ่งเปน

ขอเสนอของไทย) เขตอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ที่เปน
รากฐานในการพัฒนาไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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การสงเสริมการลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก (Initiative 
on ASEAN Integration: IAI) 

พัฒนาการดานสังคมและวัฒนธรรม 
ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด-ไทยเสนอ Drug-Free ASEAN           

in 2015 (พ.ศ. 2558) 
ความรวมมือดานการศึกษา/ไทยเปนที่ต้ัง ASEAN University Network 
ความรวมมือดานการจัดการโรคระบาด เชน การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน+3

เรื่อง SARS ที่กรุงเทพฯ 
ยุคหลังกฎบัตร (พ.ศ. 2551-ปจจุบัน หรือ ค.ศ. 2008-ปจจุบัน) 
กระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมในภูมิภาคและโลก บทบาทของประเทศในภูมิภาค เชน จีน อินเดีย การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาคตาง ๆ  รวมทั้งปญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม ๆ 
ทําใหอาเซียนตองปรับตัวใหเขากับปญหาทาทายตาง ๆ  ในการน้ีที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนท่ีบาหลีป 2546 (ค.ศ. 2003) จึงไดแสดงเจตนารมณใหสรางประชาคมอาเซียน
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ในป 2563 (ค.ศ. 2020) สอดคลองกับวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ที่ผูนําเคยประกาศเมื่อป 
2527 (ค.ศ.1984) และจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพื่อใหอาเซียนเปน rules-based organization 
โดยตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีเซบูป 2550 (ค.ศ. 2007) ผูนําเห็นชอบใหรน
ระยะเวลาการเปนประชาคมอาเซียนลงอีก 5 ป เปนป 2558 (ค.ศ. 2015) 

กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ค.ศ. 2008) 
เปรียบเสมือนธรรมนูญอาเซียนท่ีใหนิติฐานะแกอาเซียนและเปนกรอบการดําเนินการ
ตามกฎหมายสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการใหแกอาเซียน และเปนพ้ืนฐานในการสรางประชาคม
อาเซียนท่ีมีกฎเกณฑกติกาท่ีชัดเจนและมีประชาชนเปนศูนยกลาง (People-cantered 
ASEAN) 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ไดลงนาม
ปฏิญญาจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) ซึ่งประกอบดวย แผนงานจัดต้ัง
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ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนงานยุทธศาสตรเรื่องความริเริ่มเพ่ือการรวมตัว
ของอาเซียนระยะท่ี 2 (ค.ศ. 2009-2015) 

ประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
1. อาเซียนเปนกลไกสรางพันธมิตร และความเปนปกแผน ตลอดจนเสถียรภาพ

และสันติภาพภายในภูมิภาค รวมทั้งชวยระงับความขัดแยงในภูมิภาค 
2. อาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย และในป พ.ศ. 2553 มนีักทองเท่ียว

อาเซียนเดินทางมาประเทศไทยคิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 4 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด 
3. อาเซียนเปนกรอบความรวมมือเพ่ือรวมแกไขปญหาความทาทายทางเศรษฐกิจ 

(เชน การจัดต้ังระบบสํารองขาวในกรอบอาเซียน+3) รวมทั้งปญหาภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม (เชน อาชญากรรมขามชาติ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ) 

4. อาเซียนชวยเพิ่มอํานาจตอรองแกไทยและอาเซียนในประชาคมโลก 
5. พัฒนาศักยภาพและความพรอมของประเทศสมาชิก และพัฒนาใหอาเซียนมี

ความรับผิดชอบตอประชาชน สามารถตอบรับตอความเปลี่ยนแปลงในโลก 
6. พัฒนาใหอาเซียนเปดกวาง สงเสริมความสัมพันธกับประเทศอ่ืน ๆ 
ประเด็นทาทายตอการสรางประชาคมอาเซียน 
ความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และระดับการพัฒนา ซึ่งอาจนําไปสูความ

ขัดแยงดานสังคม 
โครงสรางสถาบันตาง ๆ ของอาเซียนท่ียังไมแข็งแกรงนัก รวมทั้งการสนับสนุน

จากประเทศสมาชิกตาง ๆ ในการจัดต้ังกองทุน หรือใหงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมในระดับ Asean Sectoral Bodies ตามมาตรการตาง ๆ ในแผนงานของแตละ
ประชาคมฯ ยังไมเพียงพอ 

ความลาชาของประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามมาตรการและขอตกลง   
ตาง ๆ ของอาเซียน 

โครงสรางความสัมพันธในภูมิภาค 
ผลกระทบทางลบของการเชื่อมโยงในภูมิภาค เชน ปญหาขามพรมแดนตาง ๆ 
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การพัฒนาความรูสึกเปนพลเมืองอาเซียนรวมกันผานการสรางความตระหนักรู 
การมองขามประวัติศาสตรที่ขัดแยงกันและการพัฒนาอัตลักษณรวม โดยเคารพตอความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

บทบาทของไทยในการผลักดัน 
การสรางประชาคมอาเซียนในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน 

(กรกฎาคม 2551 – ธันวาคม 2552) ไดเสนอและผลักดันขอเสนอและการดําเนินการ  
ตาง ๆ ซึ่งมีผลเปนรูปธรรมในเวลาตอมา  ดังน้ี 

การมีผลบังคับใชของกฎบัตรอาเซียน การรับรองแผนงานจัดต้ังประชาคม
อาเซียน 

ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่งตอมาไดพัฒนา
เปนแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรใน 3 ดาน คือ 
โครงสรางดานพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และดานประชาชน โดยแผนงานเนนความเชื่อมโยง
ระหวางอาเซียน ในเบื้องตนจะเปนพ้ืนฐานในการสรางความเชื่อมโยงไปภูมิภาคตาง ๆ 
เชน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต ตอไป 

กองทุนพหุภาคีภายใตมาตรการริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiative 
Multilateralization-CMIM) วงเงินทุนต้ังตนจํานวน 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง
ประเทศ +3 (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญีปุ่น) สมทบรอยละ 80 (9.6 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐ) ประเทศสมาชิกอาเซียนรอยละ 20 (2.4 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ) การสราง
อาเซียนใหเปนศูนยกลางของสถาปตยกรรมภูมิภาคและผลักดันใหสหรัฐอเมริกาเขารวม
ในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia) และใหรัสเซียกับสหรัฐฯ เขารวมในการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) 

ผลักดันการจัดต้ังกลไกสํารองขาวฉุกเฉินในระดับภูมิภาคแหงแรกของโลก
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve-APTERR) ซึ่งมีปริมาณสํารองขาว
รวมกัน 787,000 ตัน (การสํารองขาวของไทยเทากับ 15,000 ตัน) 

การสงเสริมวาระประชาชน เชน ผลักดันการจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการสงเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernmental 
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Commission on Human Rights- AICHR) คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการคุมครอง
และสงเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission for the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
มีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการสรางอาเซียน โดยการจัดการพบปะระหวางผูนํา
อาเซียนกับภาคประชาสังคม รวมทั้งการเนนความสําคัญตอการสรางความตระหนักรู
เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อใหอาเซียนเปนองคกรสําหรับประชาชน 

ผลักดันการลงนามความตกลง ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 
เพ่ือใชแทน AFTA โดยในปจจุบัน อาเซียนไดลด/เลิกภาษีสินคาระหวางกันแลว โดย
อาเซียน 6 ประเทศ ลดภาษีแลวเสร็จต้ังแต 1 มกราคม 2553 (ไทยลดภาษีสินคา 8,287 
รายการ ลงเหลือรอยละ 0) 

ผลักดันการลงนามความตกลงวาดวยการลงทุน ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement (ACIA) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําลังจะ
ดําเนินการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตอไป 

ผลักดันบทบาทของประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนในเวทีระหวาง
ประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนไดรับเชิญเขารวมประชุม G-20 
เมื่อป 2552 และปตอ ๆ มา ผูนําเวียดนามและอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนก็
ไดรับเชิญใหรวมประชุม G-20 ซึ่งเปนการสงเสริมบทบาทของอาเซียนในฐานะองคกร 
ที่มีความรับผิดชอบและบทบาทตอประชาคมโลก โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี 18 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ผูนําอาเซียนไดกําหนดแนวทางที่จะดําเนินการ
รวมกันในประเด็นสําคัญระดับโลก (common platform on global issues) เชน การ
จัดการภัยพิบัติ ความม่ันคงทางทะเล เปนตน 
 ความคืบหนาในการเตรียมความพรอมเพื่อสรางประชาคมอาเซียนของไทย 
 จัดต้ังคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2554) ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการและผูแทนสมาคมภาคเอกชนหลัก 3 สมาคม 
เพ่ือเปนเวทีติดตามความคืบหนาในการสรางประชาคมอาเซียน ผลักดันนโยบายและ
ประเด็นเรงดวน (priority areas) ที่ประเทศไทยสามารถมีบทบาทนํา 
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 ผลักดันใหขาราชการเตรียมความพรอม เนื่องจากแตละกระทรวงเปนหนวยงาน
ขับเคลื่อนแผนงานจัดต้ังประชาคมอาเซียนในแตละองคกรเฉพาะดาน (sectoral body) 
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กาํลังดําเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของขาราชการ เชน การสรางความ
ตระหนักรู ภาษาอังกฤษ และ ICT 
 เตรียมความพรอมของเยาวชนและสาธารณชน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดมี
แผนงานในการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน พัฒนาความรูและเตรียมความ
พรอมของเยาวชนและสาธารณชน จัดทําโครงการนํารอง Spirit of ASEAN ในโรงเรียน
ตาง ๆ 54 แหงท่ัวประเทศไทย โดยจัดต้ังหองสมุดอาเซียน และกําลังพัฒนาหลักสูตร
อาเซียนตอไป  
 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Indonesia) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร (พ้ืนดิน 1,826,440 ตารางกิโลเมตร 
และพื้นน้ํา 93,000 กิโลเมตร) 

เมืองหลวง จาการตา (Jakarta) 
เมืองสําคัญ สุราบายา บันดุง เมดาน และบาหลี 
ประชากร 228,523,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.41%  

ตอป 
เชื้อชาติ จาวา 40.6%  ซุนดา 15%  มาดู 3.3% มาเลย 7.5% และอื่น ๆ 1.7% 
ศาสนา อิสลาม 87%  คริสตนิกายโปรเตสแตนต 6% นิกายคาทอลิก 3.5% 

ฮินดู 1.8% และพุทธ 1.3% 
ภาษา Bahasa Indonesia เปนภาษาราชการ (ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย) 

อังกฤษ ดัตช และภาษาพ้ืนเมืองกวา 583 ภาษา (สวนใหญพูด
ภาษาจาวา) 
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ผลิตภัณฑมวลรวม 511,174 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 61.1% 

 

 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 330,257 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur) 
ประชากร 27,863,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.76% ตอป 
เชื้อชาติ มาเลย 50.4%  จีน 23%  ชาวพ้ืนเมือง 11%  อินเดีย 7.1% และ     

อ่ืน ๆ 7.8% 
ศาสนา อิสลาม 60.4%  พุทธ 19.25%  คริสต 11.6%  ฮินด ู6.3% และ    

อ่ืน ๆ 2.5% 
ภาษา ภาษา Bahasa Malayu เปนภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ จีน และ

ไทย 
ผลิตภัณฑมวลรวม 222,674 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 4.6% 

 

 สาธารณรัฐฟลิปปนส (Philippines) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง กรุงมะนิลา (Metro Manila) 
เมืองสําคัญ เมืองเซบู ดาเวา นาเกียว 
ประชากร 90,457,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.8% ตอป 
เชื้อชาติ ตากาล็อก 28.1%  Cebuano 13.1%  Ilocano 9%  Bisaya/Binisaya 

7.6%  Hillgaynon Ilonggo 7.5%  Bikol 6%  Waray 3.4% และ 
อ่ืน ๆ 25.3% 

ศาสนา คริสต 92%  และอื่น ๆ 8% 
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ภาษา ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษและภาษาตากาล็อก (ภาษา
ฟลิปปนส) ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช ไดแก สเปน จีน ฮกเกี้ยน 
จีนแตจ๋ิว อินโดนีเซีย ซินดปญจาบ เกาหลี และอาหรับ 

ผลิตภัณฑมวลรวม 166,773 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.6% 
 

 สาธารณรัฐสิงคโปร (Singapore) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 699 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง สิงคโปร 
ประชากร 4,839,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 3.3% ตอป 
เชื้อชาติ จีน 76%  มาเลย 14%  อินเดีย 8.3%  และอ่ืน ๆ 1.7% 
ศาสนา พุทธ 42.5%  อิสลาม 14.9%  คริสต 14.54% และฮินดู 4% 
ภาษา ภาษาประจําชาติคือ ภาษามาเลย  ภาษาท่ีใชเปนทางการคือ 

ภาษาอังกฤษ  ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษามาเลย จีนกลาง 
ทมิฬ และอังกฤษ 

ผลิตภัณฑมวลรวม 184,120 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 1.1% 

 

 ราชอาณาจักรไทย (Thailand) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 513,254 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
ประชากร 66,482,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.82% ตอป 
เชื้อชาติ ไทย 75%  จีน 14%  และอื่น ๆ 11% 
ศาสนา พุทธ 94.6%  อิสลาม 4.6%  คริสต 0.7% และอื่น ๆ 0.1% 
ภาษา ไทย อังกฤษ และภาษาทองถิ่น 
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ผลิตภัณฑมวลรวม 273,666 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.6% 

 

 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร โดย 70% ของพ้ืนที่เปนปาเขตรอน 
เมืองหลวง กรุงบันดาร เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
ประชากร 397,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.9% ตอป 
เชื้อชาติ มาเลย 67%  จีน 15%  ชาวพ้ืนเมือง 6% และอื่น ๆ 12% 
ศาสนา อิสลาม 67%  พุทธ 13%  คริสต 10%  และอื่น ๆ 10% 
ภาษา ภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa Malayu) เปนภาษาราชการ 

รองลงมาเปนภาษาอังกฤษและจีน 
ผลิตภัณฑมวลรวม 14,147 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 0.4% 

 

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi) 
เมืองสําคัญ เมืองไฮฟอง เปนเมืองทาท่ีสําคัญ และเขตอุตสาหกรรมหนัก 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตอเรือเคมีภัณฑและวัสดุกอสราง 
 เมืองกวางนินห เปนเมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ

ปาไมและเปนแหลงถานหินที่ใหญที่สุดของประเทศ 
 เมืองเว เปนเมืองประวัติศาสตรและแหลงทองเท่ียวที่สําคัญ 
 เมอืงกวางนัม-ดานัง เปนศูนยกลางทางธุรกิจการคา และเมืองทา 

ที่สําคัญ 
 นครโฮจิมินห เปนศูนยกลางทางธุรกิจการคาและเมืองทาสําคัญ 
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 เมืองดองไน เปนเมืองที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดของ
ประเทศและเปนแหลงผลิตวัตถุดิบเกษตร 

 เมืองเกิ่นเธอ เปนเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหลง
เพาะปลูกขาวท่ีใหญที่สุดของประเทศ 

 เมืองเต่ียงยาง เปนแหลงผลิตขาวและผลไมตาง ๆ  
 เมืองบาเรีย-วุนเตา เปนเมืองที่มีการผลิตนํ้ามันดิบ และกาซ

ธรรมชาติ และเปนเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีสําคัญ 
ประชากร 86,160,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.0% ตอป 
เชื้อชาติ เวียดนาม 85 - 90%  ที่เหลือเปนจีน ไทย เขมร ชาวเขาเผาตาง ๆ 
ศาสนา พุทธ 70%  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และความ

เชื่อท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ภาษา ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม  ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร

ทางธุรกิจ คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน 
ผลิตภัณฑมวลรวม 90,701 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 6.3% 

 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน 
เมืองสําคัญ แขวงสะหวันนะเขต แขวงจําปาสัก และแขวงคํามวน 
ประชากร 5,763,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.4% ตอป 
เชื้อชาติ ลาวลุม 68%  ลาวเทิง 22%  ลาวสูง 9% และอื่น ๆ รวมประมาณ 

68 ชนเผา 
ศาสนา พุทธ 75%  นับถือผี 16-17%  คริสตประมาณ 100,000 คน และ

อิสลามประมาณ 300 คน 
ภาษา ภาษาราชการคือ ภาษาลาว  ภาษาท่ีใชในการติดตอธุรกิจ ไดแก 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส 
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ผลิตภัณฑมวลรวม 5,289 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8.4% 

 

 สหภาพพมา (Myanmar) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง เมืองเนปดอ (Naypyidaw) เปนเมืองหลวงใหม 
เมืองสําคัญ ยางกุง เปนเมืองหลวงเกาและเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม 
 มัณฑะเลย เปนศูนยกลางธุรกิจการคาในประเทศทางตอนบน 
 เมียวดี, ทาข้ีเหล็ก และเกาะสอง เปนเมืองคาขายสินคาชายแดน

กับไทย 
 มูเซ เปนเมืองคาขายสินคาชายแดนกับจีน 
ประชากร 58,510,000 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.8% ตอป 
เชื้อชาติ มีเผาพันธุ 135 เผาพันธุ ประกอบดวยเชื้อชาติหลัก ๆ 8 กลุม คือ 

พมา 68%  ไทยใหญ 8%  กะเหรี่ยง 7%  ยะไข 4%  จีน 3%  มอญ 
2% และอินเดียว 2%  

ศาสนา พุทธ 90%  คริสต 4%  อิสลาม 3%  ฮินดู  0.7%  และนับถือผี  
ไสยศาสตร 2.3%  

ภาษา ใชภาษาพมา 85% อีก 15%  พูดภาษากะเหรี่ยง มอญ และจีนกลาง 
สวนภาษาราชการ คือ ภาษาพมา 

ผลิตภัณฑมวลรวม 27,182 ลานเหรยีญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 4.5% 

 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) 
 ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

พ้ืนที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร (พ้ืนดิน 176,525 ตารางกิโลเมตร พ้ืนนํ้า 
4,520 ตารางกิโลเมตร)  

เมืองหลวง กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) เปนแหลงการคา การลงทุนที่สําคัญ 
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เมืองสําคัญ กําปงจาม เปนเมืองทาการคา 
 เสียมราฐ เปนศูนยของการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 
 พระตะบอง เปนเมืองกระจายสินคา 
 เกาะกง เปนท่ีต้ังของทาเรือจามเยี่ยม เปนเมืองทาท่ีสําคัญ 
 สีหนุวิลล (กาํปงโสม) เปนเมืองทาการคาและการทองเท่ียว 
ประชากร 14,656,600 คน (ป 2551) อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.7% ตอป 
เชื้อชาติ กัมพูชา 90%  เวียดนาม 5%  จีน 1% และอื่น ๆ 4% 
ศาสนา พุทธศาสนานิกายเถรวาท 95% ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต 
ภาษา ภาษาเขมร สวนภาษาที่ใชงานทั่วไป ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เวียดนาม จีน และไทย 
ผลิตภัณฑมวลรวม 11,082 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 6.0% 

 
การอุดมศึกษากับเง่ือนไขในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
 อุดมศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีที่มาจากภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรที่แตกตางกันและผานข้ันตอนการพัฒนาที่หลากหลาย อุดมศึกษาใน
ภูมิภาคน้ีไดเผชิญกับความทาทายมากมาย รวมถึงการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียน
ระดับมหาวิทยาลัย การไดรับความรูและขอมูลอยางทวมทนเกินกวากําลังท่ีจะรับได  
การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและขอจํากัดดานงบประมาณ 
 จากการวิเคราะหประเทศกรณีตัวอยางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในการ
วิจัยรวมระหวางสํานักงาน UNESCO กรุงเทพฯ และศูนยภูมิภาคของซีมีโอวาดวยการ
อุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) เรื่อง “A Situational Analysis of Higher 
Education Reforms in South-East Asian Counties” เมื่อป พ.ศ. 2548 พบวา แมวา
อุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีความแตกตางและความหลากหลาย ซึ่ง
หลอหลอมมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร ความพยายามในการสรางชาติที่แตกตางกัน  
รวมถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลงของโลก แตประเทศสวนใหญในภูมิภาคก็เผชิญกับ 
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ความทาทายที่ไมตางกัน ประการแรกคือ การเพ่ิมโอกาสในการเขารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนท่ีมีจํานวนและความตองการเพ่ิมข้ึนในการเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
ควบคูไปดวย ความทาทายประการท่ีสองไดแก ความหลากหลายของประเภทและ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ทวีจํานวนเพิ่มมากข้ึน เพ่ือสนองตอบความตองการท่ี
หลากหลายของผูเรียนกลุมตาง ๆ การศึกษาแบบเปดและการศึกษาทางไกลเปนรูปแบบ
การศึกษาที่จะไดรับความนิยมมากข้ึน เพราะสามารถเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
แกประชาชนโดยเฉพาะผูที่อยูในวัยทํางานและผูที่อาศัยอยูในพ้ืนที่หางไกล นอกจากน้ี 
การศึกษาขามชาติ (transnational education) ก็มีแนวโนมจะเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยประเทศ
มาเลเซียไดรับการกลาวขานวาเปนประเทศที่มีประสบการณและการพัฒนาดานการจัด
การศึกษาทางไกลมากท่ีสุดในภูมิภาค ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ ยังคงเปนผูนําเขา
การศึกษาขามพรมแดน (cross-border education) จากประเทศท่ีมีความกาวหนา เชน 
ออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 
 ความทาทายประการตอมาคือ การพัฒนาความเปนสากลของอุดมศึกษา ในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการระหวางประเทศตาง ๆ         
ทั่วโลก ไดทวีจํานวนเพิ่มข้ึนโดยลําดับและจะเพ่ิมข้ึนตอไปในอนาคต เนื่องจาก
ประสบการณการศึกษาในสภาพแวดลอมนานาชาติและทักษะในการติดตอส่ือสารขาม
วัฒนธรรมเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในตลาดแรงงานในประเทศและ
ระหวางประเทศ การเติบโตของการศึกษาขามชาติทั่วโลกและการจัดต้ังวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศไดแสดงใหเห็นแนวโนมของความสัมพันธทางการศึกษากับ
อุดมศึกษาในประเทศท่ีพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เปนตน        
ในขณะเดียวกันบางประเทศในภูมิภาค อาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย ก็เปน  
ผูสงออกบริการการศึกษาโดยจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน  
 การผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการเปนพัฒนาการอีก
ประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพ่ือสรางรูปแบบการบริหารท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับประเภทและพันธกิจท่ีมีความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งขยาย
จํานวนเพิ่มข้ึน และเพ่ือเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารกิจการของตนไดอยาง
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คลองตัว ยืดหยุนและสามารถสนองตอบความตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
มีอิสระในการแสวงหางบประมาณเพ่ิมเติมผานการใหบริการการศึกษาในเชิงพาณิชย 
 การขยายตัวของการอุดมศึกษาอยางรวดเร็ว ทําใหงบประมาณท่ีสถาบัน-
อุดมศึกษาไดรับจากรัฐบาลอยูในวงจํากัด สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองแสวงหา
งบประมาณจากแหลงอ่ืน ๆ โดยการใหบริการการศึกษาควบคูกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรและทรัพยสินทางปญญาของสถาบันในเชิงพาณิชย เชน การต้ังบริษัทของ
สถาบันเพ่ือใหบริการท่ีปรึกษาและการทําวิจัย หรือการรวมมือกับภาคธุรกิจ เปนตน 
นอกจากน้ีไดมีการปรับโครงสรางระบบอุดมศึกษาโดยวิธีการตาง ๆ ไดแก การปรับ
รูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐใหเปนไปในรูปแบบการบริหารงานของ
ภาคเอกชน (corporatization) และการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา 
 การเพ่ิมอิสระในการบริหารจัดการแกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแลกกับการเพิ่ม
ความสามารถในการตรวจสอบได (accountability) เปนแนวโนมท่ีสําคัญของโลก
เชนเดียวกับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากการปรับรปูแบบการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐใหเปนไปในรูปแบบการบริหารงานของภาคเอกชนใน
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร การจัดต้ังมหาวิทยาลัยในกํากับ (autonomous 
universities) ในประเทศอินโดนีเซียและไทย  ทั้งน้ี การประกนัคุณภาพการศึกษาเปน
หัวใจหลักของการสรางและดํารงความนาเชื่อถือของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาและ
ระบบอุดมศึกษาทั่วโลก สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศอินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส มาเลเซีย และไทย มีการจัดต้ังกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแลว  
ในขณะที่ประเทศกัมพูชาและลาวอยูในระหวางการจัดต้ังกลไกและหนวยงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 กฎบัตรอาเซียนกับนัยยะดานการศึกษา การรับรองกฎบัตรอาเซียนถือเปน
พัฒนาการที่สําคัญท่ีสงผลใหอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  ซึ่งอุปสรรคสําคัญประการหน่ึง คือ การท่ีอาเซียน 
ขาดกลไกในการบังคับประเทศสมาชิกในกรณีที่ประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหน่ึง
ไมปฏิบัติตามความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียนจึงเปนเสมือนธรรมนูญ
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หรือกฎหมายสูงสุดในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
อาเซียนในการดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 การสรางกลไกท่ีจะสงเสริมใหประเทศสมาชิกปฏิบัติ
ตามความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน และการสงเสริมบทบาทของอาเซียนใหเปนองคกรที่
มีความใกลชิดและเอื้อประโยชนตอประชากรอาเซียนอยางแทจริง ซึ่งในกฎบัตรอาเซียน
มีเนื้อหาและประเด็นสําคัญดังน้ี 
 อารัมภบทประกอบดวย ความเปนมาของอาเซียน เหตุผลในการจัดทํากฎบัตร  
การสรางประชาคมอาเซียนท่ีประกอบดวย 3 เสาหลัก และการเปนประชาคมท่ีมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง 
 บทท่ี 1 เปาหมายและหลักการ (Purposes and Principles) : ระบุเปาหมายของ
อาเซียนและหลักการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐสมาชิก ไดแก เปาหมายการ
สงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค ความกินดีอยูดี
ของประชาชน ความม่ันคงของมนุษย การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม การลดชองวางการพัฒนา การสงเสริมประชาธิปไตย การเคารพ
สิทธิมนุษยชน การพัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งแวดลอม การศึกษา ยาเสพติด การสราง             
อัตลักษณอาเซียน เปนตน  สวนหลักการไดแก เรื่องอํานาจอธิปไตย การไมแทรกแซง
กิจการภายใน หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล การเคารพความแตกตาง เปนตน 
 ทั้งน้ี ในบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไดมีการระบุไวในบทท่ี 1 ในขอยอย
ที่ 10 ความวา “เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนษุยผานความรวมมือที่ใกลชิดในดานการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต และในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพลัง
ประชาชนและสรางความเขมแข็งใหแกประชาคมอาเซียน” (develop human resources 
through closer cooperation in education and life-long learning, and in science and 
technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening 
of the ASEAN Community) 
 บทท่ี 2 สถานะบุคคล (Legal Personality): ใหสถานะบุคคลแกอาเซียนในการทํา
นิติกรรมตาง ๆ 
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 บทท่ี 3 สมาชิกภาพ (Membership): กําหนดกฎเกณฑและกระบวนการในการรับ
สมาชิกใหม (อาจเปดใหเฉพาะติมอรเลสเตเทาน้ัน) รวมทั้งกําหนดสิทธิและหนาท่ีของ
รัฐสมาชิก 
 บทท่ี 4 องคกรของอาเซียน (Organs): ประกอบดวย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) องคกรรัฐมนตรีเฉพาะ
สาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) เลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of 
Permanent Representatives to ASEAN) สํานักเลขาธิการ (ASEAN National Secretariat) 
กลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Body) และมูลนิธิอาเซียน 
(ASEAN Foundation) 
 บทท่ี 5 องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN): 
ไดแก องคกรรัฐสภา คือ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary 
Assembly) องคกรภาคธุรกิจ องคกรภาคประชาสังคมท่ีไดรับการรับรองโดยอาเซียน 
กลุม think tank และองคกรดานการศึกษา และองคกรอ่ืน ๆ  
 บทท่ี 6 เอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต (Immunities and Privileges): 
หลักเกณฑในการใหเอกสิทธิ์และการคุมกันทางการทูตแกบุคลากรตาง ๆ ของประเทศ
สมาชิก 
 บทท่ี 7 กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making): คงไวซึ่งหลักการตัดสินใจ 
โดยการปรึกษาหารือและฉันทามติ (Consensus) ซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐานของอาเซียน 
 บทท่ี 8 การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes): สงเสริมการใชกลไกระงับ
ขอพิพาท 
 บทท่ี 9 งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance): งบบรหิารงานของ
อาเซียนไดจากการท่ีรัฐสมาชิกตองจายเทา ๆ กันและงบเพ่ือการพัฒนาไดจากการระดม
ทุน การบริจาคของรัฐสมาชิก ภาคเอกชนหรือแหลงทุนภายนอก 
 บทท่ี 10 การบริหารงานและกระบวนการ (Administration and Procedure): 
ประธานขององคกรตาง ๆ ของอาเซียนมาจากประเทศเดียวกันตามการหมุนเวียนเพื่อให
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การทํางานเปนเอกภาพ การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียน การกําหนดใหภาษา 
อังกฤษเปนภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน 
 บทท่ี 11 อัตลักษณและสัญลักษณของอาเซียน (Identity and Symbols): 
กําหนดใหอาเซียนมีหนาท่ีในการสงเสริม (1) อัตลักษณ ซึ่งหมายถึง การสรางความรูสึก
ในการเปนเจาของอาเซียนในหมูประชาชน และ (2) สัญลกัษณ ไดแก คําขวัญ (One 
Vision, One Identity, One Community) ธงและดวงตราอาเซียน วันอาเซียน (วันที่              
8 สิงหาคม ของทุกป) และเพลงอาเซียน (ASEAN Anthem) โดยกําหนดใหมีการเปด
เพลงอาเซียนกอนเริ่มการประชุมของอาเซียน 
 บทท่ี 12 ความสัมพันธภายนอก (External Relations): กําหนดบทบาทของ
อาเซียนในความสัมพันธกับประเทศภายนอกกลุมหรือองคการระหวางประเทศ เนนการ
เปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางความสัมพันธระดับภูมิภาค โดยอาเซียนจะเปน 
ผูผลักดันหลักในการรวมกลุมระดับภูมิภาคท่ีอาเซียนริเริ่มข้ึน และใหประเทศสมาชิก
พยายามหาทาทีรวมกันในเวทีระหวางประเทศ 
 บทท่ี 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย (General and Final Provisions): 
ระบุถึงพันธกรณีของสมาชิกในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตกฎบัตรและความตกลง
ของอาเซียน ทั้งน้ี กฎบัตรจะมีผลบังคับใชเมื่อทุกประเทศใหสัตยาบัน และสามารถ
แกไขทบทวนกฎบัตรไดหลังจากท่ีมีผลบังคับใช 5 ป หรือตามท่ีไดกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืนโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนภารกิจของอาเซียนใหสามารถบรรลุ
เปาหมายและหลักการของอาเซียนท่ีมุงสูความเปนประชาคมอาเซียนท้ังในดานการเมือง
และความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีประชาชนในภูมภิาคเปน 
ศูนยกลาง การลดชองวางความแตกตางทางเศรษฐกิจและระดับของการพัฒนาระหวาง
อาเซียนเกากับอาเซียนใหม (CLMV) ที่นับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ 
ของอาเซียน 
 การท่ีอาเซียนเห็นพองกันในการกําหนดใหภาษาในการทํางานของอาเซียนเปน
ภาษาอังกฤษ (“The working language of ASEAN shall be English.”) สื่อใหเห็นวา   
การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจําเปนทั้งในโลกปจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะ 
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อยางยิ่ง ภาษาอังกฤษที่ทั่วโลกยกใหเปนภาษาสากลในการส่ือสาร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในวัยเรียนใหมีทักษะดานภาษาในระดับที่สามารถใชไดดีเปนเรื่องที่ควรจะมีการ
สงเสริมต้ังแตระดับพ้ืนฐานและตอเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของการ
แขงขันในโลกไมเพียงแคภาษาแม (ภาษาในประเทศที่เกิดและอาศัยอยู) และ
ภาษาอังกฤษเทาน้ันที่มีความสําคัญ ปจจุบันภาษาท่ีสามเริ่มไดรับความสนใจมากข้ึน  
เชน ประเทศสิงคโปร สงเสริมใหนักเรยีนมีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับที่     
ใชงานในชีวิตประจําวันไดต้ังแตในระดับพ้ืนฐาน และใหนักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียน    
ภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีไมใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาท่ีสาม มาเลเซียท่ีจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ ฟลิปปนสที่สอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาท่ีสองซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีมีชาวฟลิปปนสจํานวนมากทํางานในองคการระหวาง
ประเทศจํานวนมาก 
 นอกจากประเด็นเรื่องภาษาแลว มิติของขอมูลขาวสารก็มีความสําคัญตอสังคม
ในปจจุบัน การส่ือสารโดยเสรีโดยเฉพาะเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนาจะเปนปจจัย 
ที่ชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางกันในภูมิภาค ปจจุบันประชาชนในอาเซียนสนใจ
และศึกษาแตเรื่องของทางตะวันตก โดยไมพยายามเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน การ
เสริมสรางความตระหนักในการเปนประชาชนอาเซียนผานการเรียนการสอนดาน
อาเซียนศึกษาตั้งแตในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาจะชวยผลักดัน
ใหอาเซียนบรรลุเปาหมายสําคัญในการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการประชุม 
สุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 14 ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันในการสงเสริมการจัดทําหลักสูตร
อาเซียนศึกษาของแตละชาติสมาชิกในการศึกษาทุกระดับเพ่ือเตรียมเยาวชนใหมีความ
พรอมสําหรับการเก็บเกี่ยวผลสําเร็จตาง ๆ และเพ่ือประโยชนตอการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน 

การมีสวนรวมดานการศึกษาในกรอบความรวมมอืของอาเซียน 
 ภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ ของอาเซียน กลไกความรวมมือดาน
การศึกษานับไดวาเปนปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาในวงกวางและสงผลตอเปาหมาย
ของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในการประชมุสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 15 ที่ชะอํา-
หัวหิน ผูนําอาเซียนไดรวมกันประกาศปฏิญญาชะอํา หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความ
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รวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน (Cha-Am   
Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an 
ASEAN Caring and Sharing Community) โดยใหความสําคัญกับบทบาทของ             
ภาคการศึกษาซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลางและมีความรับผิดชอบทางสังคมอันจะ
สงผลใหเกิดความเขาใจ ความแนนแฟน และความเปนเอกภาพในหมูประชาชนอาเซียน 
พรอมท้ัง  ไดตกลงที่จะดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคการศึกษาใน
การเสริมสรางประชาคมอาเซียนดังน้ี 
 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความม่ันคง: ไดแก การสนับสนุน
ความรูและความเขาใจเรื่องกฎบัตรอาเซียนผานหลักสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
รวมถึงการแปลเปนภาษาประจําชาติในอาเซียน การเนนหลักการประชาธิปไตย สิทธิ-
มนุษยชนและสันติภาพในหลักสูตรโรงเรียน การสงเสริมความเขาใจในความ
หลากหลายผานการฝกอบรมการแลกเปลี่ยนและการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของที่
เขาถึงได และการจัดใหมีรูปแบบของการแลกเปลีย่นทัศนคติในดานตาง ๆ ของผูนํา
โรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ เชน โครงการ Southeast Asia School Principals’ Forum   
(SEA-SPF) เปนตน 
 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ: ไดแก การพัฒนากรอบทักษะฝมือใน
แตละประเทศสมาชิกเพ่ือนําไปสูการจัดทํากรอบการยอมรับคุณสมบัติรวมของอาเซียน 
การสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนดวยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของวัสดุ
สารสนเทศดานการศึกษาท่ีมีในอาเซียน การสนับสนุนการเคลื่อนยายแรงงานฝมือใน
อาเซียนดวยความพยายามที่จะปกปองและปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาใน
อาเซียน การพัฒนามาตรฐานดานอาชีพบนขีดความสามารถของอาเซียนสูระดับภูมิภาค
และนานาชาติ และตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให
มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะรวมสําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
 บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม: ไดแก การพัฒนาเนื้อหา
รวมดานอาเซียนสําหรับโรงเรียน การเสนอใหมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานศิลปะ
และวัฒนธรรมของอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา การเสนอใหภาษาของอาเซียนเปนวิชา
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เลือกภาษาตางชาติในโรงเรียน การสงเสริมโครงการระดับภูมิภาคท่ีสรางความตระหนัก
ในความเปนอาเซียน (ASEAN Awareness) ในหมูเยาวชน การสนับสนุนการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดใหมีการ
ประชุมวิจัยดานวิชาการของอาเซียนเพ่ือสงเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในภูมิภาค การ
สงเสริมความเขาใจอันดีและความตระหนักดานส่ิงแวดลอมและประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ ใน 
อาเซียนดวยการประมวลไวในหลักสูตรโรงเรียนและการมอบรางวัล “โรงเรียนสีเขียว
ของอาเซียน” และการรวมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดอาเซียน (8 สิงหาคม) ตลอดเดือน
สิงหาคม 
 ดานความมั่นคงของแตละประเทศน้ัน เชื่อมโยงกนัโดยพ้ืนฐานและผูกพันกัน
ดวยที่ต้ังทางภูมิศาสตร การสรางสํานึกรวมกันและความไวเนื้อเชื่อใจกันโดยการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาชวยลดระดบัของความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ และกอให 
เกิดความรวมมือระหวางกันมากยิ่งข้ึน สําหรับความรวมมือดานเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่อง
การสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการรวมตัวเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว
ภายในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทําใหเกิดการไหลเวียนของเงินทุน สินคา การบริการ การ
ลงทุน และแรงงานมีฝมือโดยเสรี เดิมกระทรวงพาณิชยเปนผูรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 
ตอไปกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของหรือแมแตหนวยงานดานการศึกษาก็ควรมีสวนรวม      
เนื่องดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจไมไดเปนเพียงเรื่องของสินคาอยางเดียว แต
ครอบคลุมถึงเรื่องการบริการในหลากหลายมิติยิ่งข้ึน นอกจากน้ีในดานสังคมและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปนประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาจกลาวได
วาทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอยางยั่งยืน และการอนุรักษทรัพยากร-
ธรรมชาติจะชวยใหภูมิภาคมีความม่ันคง การศึกษาเพ่ือการพัฒนาจึงเปนหน่ึงใน
มาตรการท่ีจะชวยสรางความเขมแข็งใหแกประชาคมอาเซียน 
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การเปดเสรีการคาสินคาและบริการในอาเซียน 
 ความเปนมา 
 ความรวมมือทางเศรษฐกิจและความพยายามในการเปดเสรีการคาสินคาใน 
อาเซียนเริ่มตนข้ึนในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งท่ี 1 ณ เมืองบาหลี ประเทศ 
อินโดนีเซีย ในป พ.ศ. 2519 โดยในทีป่ระชุมไดใหความเห็นชอบโครงการและมาตรการ 
การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 2 โครงการไดแก ASEAN Industrial Project 
(AIP) ที่กําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศดําเนินการผลิตในผลิตภัณฑที่ตนเอง   
มีความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และโครงการ ASEAN 
Industrial Complementation (AIC) ที่มุงอํานวยความสะดวกในการคาชิ้นสวนรถยนต 
ในอาเซียน อยางไรก็ตามความสําเร็จของท้ังสองโครงการคอนขางมีจํากัด เนื่องจากการ
ขาดการศึกษาความเปนไปไดของโครงการและความไมเทาเทียมกันของแหลงผลิต
ชิ้นสวนรถยนตของประเทศสมาชิก 

นอกจากโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจท้ังสองโครงการขางตนแลว 
ที่ประชุมไดจัดทําความตกลงวาดวยการใหสิทธิพิเศษทางการคาของอาเซียน 
(Agreement on ASEAN Preferential Tariff Arrangement: PTA) ซึ่งอนุญาตใหสินคาท่ีมี
จุดกําเนิดในอาเซียนไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีในการเขาสูตลาดของประเทศสมาชิก
อาเซียนมากกวาสินคาชนิดเดียวกันที่มีจุดกําเนิดจากประเทศนอกกลุมอาเซียน โดยผูนํา
อาเซียนไดตกลงใหมีการดําเนินการในป พ.ศ. 2520 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุน และ
เพ่ิมพูนปริมาณการคาระหวางอาเซียนดวยกัน อยางไรก็ตาม การดําเนินการตาม PTA  
ไมประสบความสําเร็จ ในการกระตุนการคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน 
เนื่องจากรายการสินคาท่ีประเทศสมาชิกไดเสนอเพ่ือรับสิทธิประโยชนนี ้มีไมถึง      
รอยละ 1 ที่มีการคาในอาเซียน 

ความลมเหลวของ PTA ไดสงผลใหผูนําอาเซียนตระหนักถึงความจําเปนในการ
ปรับปรุงความรวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน อยางไรก็ตาม ความพยายามในการ
ผลักดันเขตการคาเสรีอาเซียนยังคงไมไดรับการตอบรับจากผูนําอาเซียนจนกระทั่งการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนในป พ.ศ. 2535 ณ ประเทศสิงคโปร ที่ผูนําอาเซียน 6 
ประเทศ ไดตัดสินใจจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ภายใน     
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15 ป โดยไดลงนามในความตกลงการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
(Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) และไดลงนาม
ความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทากัน (Agreement on Common Effective 
Preferential Tariff: CEPT) เพ่ือใชเปนกลไกนําไปสูการเปนเขตการคาเสรีอาเซียน 

ทั้งน้ี การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียนเปนความพยายามของอาเซียนในการที่จะ 
สรางความสามารถในการแขงขันของตนเองใหสามารถรับมือกับสถานการณระหวาง 
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วหลังจากการส้ินสุดของสงครามเย็น และกระแส 
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เชน เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North 
America Free Trade Area: NAFTA) และสหภาพยุโรป (European Union: EU) และ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC) ประกอบการเจรจาการคารอบอุรุกวัยท่ีมีทีทาวาจะยืดเยื้อและไมสามารถหา
ขอสรุปได 

ตอมาผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหปรับกรอบระยะเวลาของการดําเนินการจัดต้ัง 
เขตการคาเสรีอาเซียนใหเร็วข้ึนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 5 ที่กรุงเทพฯ เมื่อป 
พ.ศ. 2538 โดยไดกําหนดเปาหมายวาจะตองดําเนินการการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทากัน
ใหแลวเสร็จใน 10 ป นอกจากนี้ ในการประชุมเดียวกันรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน 
(ASEAN Economic Ministers) ยังไดลงนามในความตกลงดานการบริการ (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเจรจาเปดเสรี
การคาบริการในกลุมอาเซียน และเปนการตอบสนองพันธกรณีภายใตความตกลงท่ัวไป
วาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ขององคการ
การคาโลกที่มีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2538 

การเปดเสรีการคาบริการในองคการการคาโลก 
การคาบริการระหวางประเทศไดทวีความสําคัญมากข้ึนนับต้ังแตป พ.ศ. 2523 -  

2543 ที่มูลคาการคาบริการของโลกขยายตัวปละประมาณรอยละ 8 ในขณะที่การคา
สินคาขยายตัวเพียงรอยละ 6 ตอป โดยเฉพาะในตลาดของประเทศพัฒนาแลว ประเทศ
เหลาน้ี จึงพยายามผลักดันใหมีการสรางกฎเกณฑกติกาสําหรับการคาบริการระหวาง
ประเทศข้ึน และเปนผลสําเร็จในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยภายใตกรอบของ 
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General Agreement on Tariffs and Trade: GATT (ระหวางป พ.ศ. 2529-2537) โดย
ปฏิญญารัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งประกาศ ณ เมืองปุนตา เด เลสเต ประเทศ
อุรุกวัยไดกําหนดเรื่องการคาบริการใหเปนหัวขอหนึ่งท่ีจะมีการเจรจาเปดเสรีและได
จัดต้ังกลุมเจรจาข้ึน ซึ่งตอมาผูแทนประเทศตาง ๆ ที่เขารวมกลุมการเจรจาไดจัดทําความ
ตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ซึ่ง
ถือไดวาเปนความตกลงระดับพหุภาคีวาดวยการคาบริการระหวางประเทศฉบับแรกที่ได
มีการจัดทําข้ึน  

GATS มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 พรอมกับความตกลง 
ฉบับอ่ืน ๆ ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งประเทศ
ไทยเปนประเทศหน่ึงในจํานวน 117 ประเทศท่ีเขารวมเจรจาการคาบริการใน WTO มา
ต้ังแตแรกปจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 152 ประเทศ (พฤษภาคม 2551) 

การเปดเสรีการคาบริการภายใตอาเซียน 
การเปดเสรีการคาบริการเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการกระชับความ

รวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนและการกาวไปสูเขตการคาเสรีอาเซียนและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ของอาเซียน ตามท่ีผูนําอาเซียนไดกําหนดไว
ใน Bali Concord II โดยการเจรจาเปดเสรีการคาบริการของอาเซียนอยูภายใต AFAS ซึ่ง
มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. สงเสริมความรวมมือดานการบริการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันดานบริการท้ังในและ
นอกภูมิภาค 

2. ขจัดขอจํากัดทางการคาบริการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. ขยายการเปดเสรีการคาบริการใหกวางและลึกกวาท่ีประเทศสมาชิกได 

ผูกพันไวภายใต GATS 
กลไกในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการในอาเซียน 
การเจรจาเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนดําเนินการในคณะกรรมการ

ประสานงานดานบริการ (Coordinating Committee on Services) ซึ่งประกอบดวย
คณะทํางานและกลุมรายสาขาจํานวน 7 คณะ ดังน้ี 
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1. คณะทํางานดานการบริการธุรกิจ (Business Services Working Group) 
2. คณะทํางานดานบริการกอสราง (Construction Working Group) 
3. คณะทํางานดานสุขภาพ (Health Care Working Group) 
4. คณะทํางานดานการขนสงทางน้ํา (Maritime Transportation Working Group) 
5. คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Telecommunication 

and IT Services) 
6. คณะทํางานดานการทองเท่ียว (Tourism Sectoral Working Group) 
7. กลุมบริการดานการศึกษา (Education Services Caucus) 
คณะกรรมการประสานงานดานบริการจะรายงานผลการเจรจาในแตละ

คณะทํางานและกลุมบรกิารดานการศึกษาตอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนผานทาง            
ที่ประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจ (Senior Economic Officials Meeting: SEOM)  
ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะไดรายงานตอที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน 

นอกจากการเจรจาเปดเสรีการคาบริการจะดาํเนินการในคณะกรรมการ
ประสานงานดานบริการแลว ยังมีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการในคณะทํางานเฉพาะ
ดานของอาเซียนท่ีเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2544 ประกอบดวย 

1. คณะทํางานดานการเดินทางทางอากาศ (Air Transport Working Group: 
ATWG) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีดานการขนสงของอาเซียน (ASEAN 
Transportation Ministers) 

2. คณะกรรมการดําเนินการดานการเปดเสรีบริการดานการเงินภายใต AFAS 
(Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalization under AFAS: 
WC-FSL/ AFAS) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีการคลังของอาเซียน 
(ASEAN Financial Ministers) 

3. คณะกรรมการประสานงานดานการลงทุน (Coordinating Committee on 
Investment: CCI) ซึ่งดําเนินการภายใตความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 
Investment Area (AIA) Agreement) 
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กระบวนการเจรจาเปดเสรีการคาบริการในอาเซียน 
ตามหลักการของอาเซียนการดําเนินงานจะตองไดรับฉันทามติ (Consensus) 

จากประเทศสมาชิกทั้งหมด อยางไรก็ตาม เนื่องจากความไมเทาเทียมกันของระดับ 
การพัฒนาและความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน        
ทําใหการเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนสงผลใหโอกาสท่ีประเทศสมาชิกจะมี          
ฉันทามติตอมาตรการและขอผูกพันดานการคาบริการคอนขางนอย  

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวโดยไมขัดกับหลักการของอาเซียนและเพ่ือการผลักดัน
การเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนใหบรรลุเปาหมายตามกําหนดเวลา ผูนําอาเซียนได
เห็นชอบหลักการเจรจาแบบ 10 – X หรือ ASEAN – X ในการเปดเสรีการคาบริการใน
อาเซียน นอกเหนือจากการเจรจาเปดเสรีการคาบริการในชองทางปกติในคณะทํางาน
ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ซึ่งหลักการดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักการน้ีอนุญาตใหประเทศสมาชิกที่มีความพรอมจํานวนสองประเทศหรือ
มากกวาสามารถเจรจาเปดเสรีการคาบริการไดลวงหนา 

2. ความตกลงดังกลาวมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิกที่เขารวมการเจรจาและทํา
ความตกลงเทาน้ัน 

3. ประเทศสมาชิกที่ไมไดเขารวมการเจรจาต้ังแตแรกสามารถเขารวมเปนภาคี  
ในความตกลงในขอ 1 ได เมื่อมีความพรอม 

ทั้งน้ี การเจรจาเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนจะดําเนินการเปนรอบการเจรจา 
โดยประเทศสมาชิกสามารถย่ืนขอเสนอเพ่ือเจรจาและสรุปเปนชุดเอกสาร (Package) 
สําหรับการเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนได โดยการเจรจาเปดเสรีการคาบริการใน 
อาเซียนอยูบนหลักการพ้ืนฐานและรูปแบบการคาบริการเดียวกับที่เจรจาใน GATS 

หลักการเปดเสรีการคาบริการ 
1. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 

ขอบังคับหรือกฎระเบียบตาง ๆ รวมทัง้การแกไขมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ 
ยกเวนขอมูลที่เปนความลับและขอมูลเกี่ยวกับความม่ันคง 

2. หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favoured- 
Nation Treatment: MFN) คือ การปฏบิัติตอประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกันโดยไมม ี
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เง่ือนไข จะเลือกปฏิบัติโดยใหสิทธิพิเศษแกประเทศสมาชิกหน่ึงหรือกลุมหนึ่งเหนือกวา 
ประเทศสมาชิกทั้งหมดท่ีเหลือมิได 

รูปแบบการคาบริการ 
รูปแบบท่ี 1 (Mode 1): การใหบริการขามพรมแดน (Cross Border Supply) 

หมายถึง การคาบริการท่ีผูใหบริการอยูคนละท่ีกับผูรับบริการโดยตัวบริการเคลื่อนยาย
ไปสูผูรับบริการ 

รูปแบบท่ี 2 (Mode 2): การบริโภคบริการในตางประเทศ (Consumption 
Abroad) หมายถึง การท่ีผูรับบริการเดินทางไปใชบริการในประเทศของผูใหบริการ 

รูปแบบท่ี 3 (Mode 3): การจัดต้ังธุรกิจเพ่ือใหบริการ (Commercial Presence) 
หมายถึง การท่ีผูใหบริการเดินทางไปเปดสํานักงานเพื่อใหบริการในประเทศของ 
ผูรับบริการ 

รูปแบบท่ี 4 (Mode 4): การเคลื่อนยายบุคลากร (Movement of Natural 
Persons) หมายถึง การท่ีผูใหบริการเดินทางไปใหบริการในประเทศผูรับบริการ 

การเปดเสรีการคาบริการในอาเซียน 
การเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนเปนสวนหนึ่งในการกาวไปสูการเปน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผูนําอาเซียนไดเรงรัดกรอบระยะเวลาใหเร็วข้ึนจากเดิมท่ี 
กําหนดไวในป พ.ศ. 2563 เปนป พ.ศ. 2553 เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมี
ตลาดและฐานการผลิตรวมกัน และจะใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และ
แรงงานอยางเสรี 

ทั้งน้ี ในสวนของการคาบริการ อาเซียนไดกําหนดแผนงานเปดเสรีภาคคาบริการ
ใหประเทศสมาชิกอาเซียนยกเลิกขอจํากัดการคาบริการท้ังหมดภายในป พ.ศ. 2553 
สําหรับบริการท่ีเปนสาขาเรงรัด (Priority Integration Sector: PIS) ไดแก E-ASEAN 
การทองเท่ียว สุขภาพ และการขนสงทางอากาศ และภายในป พ.ศ. 2558 สําหรับบริการ
อ่ืน ๆ รวมทัง้บริการการศึกษา โดยใหประเทศสมาชิกอาเซียนทยอยนํารายการใหมมา
ผูกพันเปดตลาดเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ รอบการเจรจาจนครอบคลุมสาขาบริการท้ังหมดตามท่ี
ตกลง โดยมรีะดับการเปดเสรีดังน้ี 
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รูปแบบการคาบริการ การผูกพัน 

1. รูปแบบท่ี 1 และ 2 ใหเปดเสรีโดยไมมีขอจํากัด 
2. รูปแบบท่ี 3 ระยะเวลา สาขาเรงรัด สาขาอ่ืนๆ 

ป 2549 ใหถือหุนไดรอยละ 49 - 
ป 2551 ใหถือหุนไดรอยละ 51 ใหถือหุนไดรอยละ 49 
ป 2553 ใหถือหุนไดรอยละ 70 ใหถือหุนไดรอยละ 51 
ป 2558 - ใหถือหุนไดรอยละ 70 

3. รูปแบบท่ี 4 ยังไมไดกําหนดระดับของการเปดเสรี แตไดมีการทําความตกลงรวม       
วาดวยการยอมรับคุณสมบัติของบริการวชิาชีพ (Mutual Recognition 
Agreement: MRA) รวมกนัแลว 4 ฉบับ ไดแก วิชาชีพวิศวกรรม 
การพยาบาล สถาปตยกรรม และการสํารวจ และอยูระหวางการเจรจา 
จํานวน 3 ฉบับ ไดแก วิชาชีพแพทย ทันตแพทย และบริการบัญชี 

 
การเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาในอาเซียน 
ปจจุบันประเทศไทยมีความผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาใน 

3 ประเภท/ระดับ ตามขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการดานการศึกษาของไทยในชุดท่ี 6 
รายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ประเภท/ระดับการศึกษา 
การเขาสูตลาด 

(Market Access) 
การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) 

1. โรงเรียนนานาชาต ิ
(ยกเวนการศึกษาผูใหญ 
และการศึกษาอื่น) 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันตามท่ี 
ระบุใน Horizontal Section 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 2. อาชีวศึกษาและการศึกษา

เทคนิค 

3. หลักสูตรวิชาชพีและ 
หลักสูตรระยะสั้น 

 
ทั้งน้ี ใน Horizontal Section ของประเทศไทยไมผูกพันการเปดเสรีการคาบริการ

ในรูปแบบที ่4 ยกเวนในกรณีตาง ๆ ดังน้ี 
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1. ผูติดตอธุรกิจ (Business Visitor) ที่มาประชุมลงนามในสัญญาหรือดําเนิน 
กิจกรรมท่ีเกีย่วของกับการจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย สามารถเขาและพํานักในประเทศ
ไทยชั่วคราวได 90 วัน โดยสามารถขยายระยะเวลาการพํานักในประเทศไทยไดถึง 1 ป 

2. การยายตําแหนงในกิจการ/บริษัท (Intra-corporate Transferee) การเขามา 
ทํางานในบริษัทสาขาในประเทศไทยของผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในบริษัทท่ีมีถิ่นฐาน
อยูนอกประเทศไทย โดยสามารถเขาและพํานักในประเทศไทยชั่วคราวได 1 ป และ
สามารถขยายระยะเวลาการพํานักในประเทศไทยไดอีก 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป 

ในสวนการศึกษาระดับอดุมศึกษาประเทศไทยยังไมมีความผูกพันในกรอบ
อาเซียน อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประชุมรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาและไดกําหนดทาทีการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อเตรียมการในการเจรจาเปดเสรีการคา
บริการในชุดท่ี 7 ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1: การใหบริการขามพรมแดน ผูกพัน โดยไมมีเง่ือนไข 
รูปแบบท่ี 2: การบริโภคบริการในตางประเทศ ผูกพันโดยไมมีเง่ือนไข 
รูปแบบท่ี 3: การจัดต้ังธุรกิจเพ่ือใหบริการ ผูกพัน โดยใหผูประกอบการตางชาติ

สามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 และกรรมการสภาสถาบันไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ตองมี
สัญชาติไทยและตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

รูปแบบท่ี 4: การเคลื่อนยายบุคลากร ไมผูกพัน 
การเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนและคูเจรจา 
ความตกลงการคาเสรีที่ไดลงนามแลว 
ปจจุบันอาเซียนไดลงนามในความตกลงเปดเสรีการคาบริการกับประเทศคูเจรจา

จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 
1. ความตกลงดานการคาบริการภายใตความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement on Trade in Services of the Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and People’s 
Republic of China) ไดลงนามเมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศ 
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ฟลิปปนส ซึ่งประเทศไทยไดรวมลงนามเปนภาคีในความตกลงดังกลาว และมีความ
ผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาตามระดับการศึกษาตามตาราง ดังน้ี 

ประเภท/ระดับ 
การศึกษา 

การเขาสูตลาด 
(Market Access) 

การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) 

1. โรงเรียนนานาชาต ิ
ระดับมัธยมศึกษา 
(ยกเวนการศึกษา 
ผูใหญและ 
การศึกษาอ่ืน) 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมีเง่ือนไขวาบุคคล
ตองไดรับการวาจางจากสถานศึกษาไทย และ
มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 
ยกเวนขอผูกพนัตาม 
Horizontal Section 

2. อาชีวศึกษาและ 
การศึกษาเทคนิค 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมีเง่ือนไขวาบุคคล
ตองไดรับการวาจางจากสถานศึกษาไทย และ
มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 
ยกเวนขอผูกพนัตาม 
Horizontal Section 

3. หลักสูตรวิชาชพี 
และหลักสูตร 
ระยะส้ัน 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันเฉพาะอาจารยสอน
ภาษาจีน 
โดยมีเง่ือนไขวาตองไดรับการวาจางจาก
สถานศึกษาในประเทศไทย และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 

4. การอุดมศึกษา • รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมีเง่ือนไขวาตองไดรับ
การวาจางจากสถานศึกษาในประเทศไทย และมี
คุณสมบัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 



 
40 

 

2. ความตกลงวาดวยการคาบริการภายใตความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Agreement on Trade in Services of the Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the 
Member Countries of ASEAN and the Republic of Korea) ซึ่งไดลงนามเม่ือวันที่          
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งในขณะน้ันประเทศไทยยังไมได         
ลงนามเปนภาคี 

ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารการเขาเปนภาคีในความตกลงวาดวยการคา
สินคาและความตกลงวาดวยการคาบริการอาเซียน-เกาหลี ในชวงการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และ
ไทยไดเริ่มใชบังคับความตกลงฯ ความตกลงวาดวยกลไกการระงับขอพิพาท และ        
พิธีสารฯ เฉพาะในสวนของความตกลงวาดวยการคาบริการแลวต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552  

ทั้งน้ี ในความตกลงวาดวยการคาบริการภายใตความตกลงความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศไทยไดผูกพันการคาบริการดานการศึกษา
ไวตามรายละเอียด ดังน้ี 

ประเภท/ระดับ 
การศึกษา 

การเขาสูตลาด 
(Market Access) 

การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) 

1. โรงเรียนนานาชาต ิ
ระดับมัธยมศึกษา 
(ยกเวนการศึกษา 
ผูใหญและ 
การศึกษาอ่ืน) 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมี
เง่ือนไขวาบุคคลตองไดรับการ
วาจางจากสถานศึกษาไทย และ
มีคุณสมบัติตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 
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ประเภท/ระดับ 
การศึกษา 

การเขาสูตลาด 
(Market Access) 

การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) 

2. อาชีวศึกษาและ 
การศึกษาเทคนิค 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมี
เง่ือนไขวาบุคคลตองไดรับการ
วาจางจากสถานศึกษาไทย และ
มีคุณสมบัติตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 

3. การอุดมศึกษา • รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมี
เง่ือนไขวาตองไดรับ 
การวาจางจากสถานศึกษาใน
ประเทศไทย และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบที ่4: ไมผูกพัน 

4. หลักสูตรวิชาชพีและ
หลักสูตรระยะสั้น 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ผูกพันโดยมี
เง่ือนไขวาตองไดรับ 
การวาจางจากสถานศึกษาใน
ประเทศไทย และมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 4: ไมผูกพัน 
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3. ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (ASEAN-Australia- 
New Zealand Free Trade Area) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และรัฐมนตรีการคา
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดลงนามในความตกลงฯ และเอกสารประกอบความตกลง
อีก 2 ฉบับระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 14 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

อยางไรก็ตาม ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใชเมื่อออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
สมาชิกอาเซียนอยางนอย 4 ประเทศ ไดดําเนินการตามขอกําหนดภายในประเทศที่
จําเปนสําหรับการมีผลบังคับใชของความตกลงฯ นี้แลว เชน การนําความตกลงฯ ให
รัฐสภาใหความเห็นชอบ เปนตน  ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชยของไทยคาดวาความตกลงฯ  
จะมีผลบังคับใชไดในชวงตนป พ.ศ. 2553 

ความตกลงฯ ฉบับนี้มีสวนที่ผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาของ 
ประเทศไทยดวย รายละเอียดตามตารางดังน้ี 

ประเภท/ระดับ 
การศึกษา 

การเขาสูตลาด 
(Market Access) 

การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) 

1. โรงเรียนนานาชาต ิ
ระดับประถมศึกษา 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

2. โรงเรียนนานาชาต ิ
ระดับมัธยมศึกษา 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

3. อาชีวศึกษาและ 
การศึกษาเทคนิค 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

• รูปแบบท่ี 1: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

4. การอุดมศึกษา • รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ไมผูกพัน 

5. การศึกษาผูใหญ 
การฝกอาชีพและ 
หลักสูตรระยะสั้น 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 
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ประเภท/ระดับ 
การศึกษา 

การเขาสูตลาด 
(Market Access) 

การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) 

6. การศึกษาอ่ืน 
การตั้งสถาบันสอน 
ภาษาตางประเทศ 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

• รูปแบบท่ี 1: ไมผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 2: ผูกพัน 
• รูปแบบท่ี 3: ผูกพัน 

สําหรับในรูปแบบที่ 4 ประเทศไทยไดยื่นขอเสนอผูกพันในทุกบริการการศึกษา
โดยมีเง่ือนไขวาบุคคลธรรมดาท่ีจะมาใหบริการการศึกษาในประเทศไทยจะตองไดรับ
การวาจางจากสถานศึกษาในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามท่ีสถาบันแตละแหงและ
กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด 

4. ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership) การเจรจาความตกลงฉบับนี้ในสวนของการคาสินคาเสร็จส้ิน
แลว อยางไรก็ตาม ยังไมมีการเจรจาในสวนของการคาบริการแตอยางใด 

ความตกลงการคาเสรีท่ีอยูระหวางการเจรจา 
นอกจากความตกลงท่ีไดลงนามไปแลวอาเซียนยังอยูระหวางการศึกษาและการ

เจรจาเพ่ือทําความตกลงกับประเทศคูเจรจาอื่น ไดแก ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 
ระหวางอาเซียนกับ 6 ประเทศ ความตกลงเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก ความตกลง 
เขตการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย ความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน-สหภาพยุโรป 
 
พ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการอุดมศึกษาไทย 

ความเปนมา 
ในการประชมุระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งท่ี 8 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 ที่

ประชุมไดใหการรับรองแนวทางการพัฒนาแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ซึง่เปนการขยายมาจากแนวพ้ืนที่การขนสง (Transport Corridor) และไดมีการ
แถลงการณรวมกันของรัฐมนตรี GMS เกี่ยวกับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทาง
เศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงตลาดในกลุมประเทศ GMS ใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายผลประโยชนของการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนสงไปใน
เขตท่ีหางไกลใน GMS เพ่ือกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีศูนยกลางการเจริญ- 
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เติบโตสําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ือเปดโอกาสใหมีการลงทุนจากท้ังภายในและ
ภายนอก GMS และเพ่ือใหมีกลไกในการจัดลําดับความสําคัญและประสานงานการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

ปจจุบันแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ใน GMS แบง 
ออกเปน 3 แนวไดแก แนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) แนวพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South 
Economic Corridor: NSEC) และแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจตอนใต (Southern 
Economic Corridor) 

แนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) 

เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-พมา 
แนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor: EWEC) เปนการเชื่อมโยงพื้นที่ดานตะวันออกจากเวียดนาม ผาน สปป.ลาว 
บนเสนทาง R 9 ขามสะพานแมน้ําโขงแหงท่ี 2 เขาสูไทย และไปสูสหภาพพมา หรืออาจ 
เรียกไดวาเปนเสนทางเชื่อมโยงระหวางทะเลจีนใตกับทะเลอันดามัน โดยมีระยะทาง
รวมประมาณ 1,450 กิโลเมตร 

เสนทาง R9 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสําคัญตาง ๆ ดังน้ี 
เมาะละแหมง - เมียวะดี (พมา) - แมสอด - พิษณุโลก - ขอนแกน - กาฬสินธุ - 

มุกดาหาร (ไทย) - สะหวันนะเขต - แดนสะหวัน (ลาว) - ลาวบาว - เว - ดองฮา - ดานัง 
(เวียดนาม) 

- จุดขามแดน: เมียวะดี (พมา) - แมสอด (ไทย) 
- จุดขามแดน: มุกดาหาร (ไทย) - สะหวันนะเขต (ลาว) 
- จุดขามแดน: แดนสะหวัน (ลาว) - ลาวบาว (เวียดนาม) 
วัตถุประสงคของการริเริ่ม EWEC คือ (1) เพ่ือเสริมสรางความรวมมือทาง 

เศรษฐกิจและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน และการพัฒนาระหวาง 
ประเทศลาว พมา ไทย และเวียดนาม (2) เพ่ือลดตนทุนการขนสงในพ้ืนที่ และทําใหการ
เคลื่อนยายสินคาและคนโดยสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (3) เพ่ือลดความยากจน 
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สนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ชายแดนเพิ่มรายไดในกลุมคนท่ีมีรายไดตํ่า 
สรางโอกาสการจางงานสําหรับสตรี และสงเสริมการทองเท่ียวนอกจากน้ี EWEC ยังเนน 
การสรางโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและการทองเท่ียว 

สถาบันอุดมศึกษาในแนวพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจ 
ไทย เวียดนาม ลาว พมา 

ตาก พิษณุโลก ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร เว ดานัง 
สะหวัน
นะเขต 

เมาะละ
แหมง 

มทร. 
ลานนา 
(ตาก) 
มรภ. 
กําแพงเพชร 
(ตาก) 
วชช. ตาก 
ว.ลุมนํ้าปง 

ม.นเรศวร 
มรภ. 
พิบูล
สงคราม 
มทร.
ลานนา 
(พิษณุโลก) 
ว.
พิษณุโลก 

ม.
ขอนแกน 
มทร.อีสาน 
(ขอนแกน) 
ม.มหาจุฬา 
ลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
(ขอนแกน) 
ม.มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย 
(อีสาน) 
ม.ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ว.บัณฑิต 
บริหารธุรกิจ 
ว. บัณฑิต
เอเชีย 

มรภ. 
กาฬสินธุ 
มทร.อีสาน 
(กาฬสินธุ) 
ม.
มหาสารคาม 
(พื้นที่
ใกลเคียง) 

วชช. 
มุกดาหาร 
ม. 
อุบลราชธานี 
(พื้นที่
ใกลเคียง) 

Hue Uni. Uni. of 
Danang 

ม.จําปา
สัก 

n/a 

 
แนวพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: 

NSEC) 
เชื่อมโยงไทย-พมา/ลาว-จีน 
NSEC ประกอบดวยเสนทางหลัก 3 เสนทาง ไดแก 
(1) เสนทาง R3E: คุนหมิง - ยูซี - หยวนเจียง - โมเฮย - ซิเมา - เฉียวเมิงหยาง - 

บอหาน(จีน) - บอเต็น - หวยทราย (ลาว) - เชียงของ - เชียงราย - ตาก - กรุงเทพฯ (ไทย) 
- จุดขามแดน: บอหาน (จีน) - บอเต็น (ลาว) 
- จุดขามแดน: หวยทราย (ลาว) - เชียงของ (ไทย) 
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(2) เสนทาง R3W: เชียงตุง - ทาข้ีเหล็ก (พมา) - แมสาย - เชียงราย - ตาก - 
กรุงเทพฯ (ไทย) 

- จุดขามแดน: ทาข้ีเหล็ก (พมา) - แมสาย (ไทย) 
(3) เสนทาง R5: คุนหมิง - หมี่เหลอ - หยินซอ - ไคหยวน - เมงซือ - เฮียโคว 

(จีน) - ลาวไค - ฮานอย - ไฮฟอง (เวียดนาม) 
- จุดขามแดน: เฮียโคว (จีน) - ลาวไค (เวียดนาม) 

วัตถุประสงคของการริเริ่ม NSEC คือ (1) เพ่ืออํานวยความสะดวกการคาและ 
การพัฒนาระหวางลาว พมา ไทย เวียดนาม และจีน (2) เพ่ือลดตนทุนคาขนสงในพ้ืนที่ 
ภายใตโครงการและทําใหการเคลื่อนยายสินคาและคนมีประสิทธิภาพ และ (3) เพ่ือลด 
ความยากจน สนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ชนบทและชายแดน เพ่ิมรายไดของกลุม 
คนรายไดตํ่า สรางโอกาสในการจางงานสําหรับสตรี และสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนที่ 

สถาบันอุดมศึกษาในแนวพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจ 
ไทย จีน ลาว พมา 

เชียงราย  
เชียงใหม ตาก พิษณุโลก คุนหมิง ยูซี 

บอเต็น/ 
หวยทราย 

ทาข้ีเหล็ก/ 
เชียงตุง 

ม.แมฟา
หลวง 
มรภ.
เชียงราย 
ว.เชียงราย 
มทร.
ลานนา 
(เชียงราย) 

ม.เชียงใหม 
ม.แมโจ 
มรภ.เชียงใหม 
มทร.ลานนา 
ม.พายัพ 
ม.นอรท
เชียงใหม 
ม.ฟารอีสเทอรน 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
(เชียงใหม) 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย (ลานนา) 

มทร.
ลานนา 
(ตาก) 
มรภ. 
กําแพงเพชร 
(ตาก) 
วชช.ตาก 
ว. 
ลุมนํ้าปง 

ม.นเรศวร 
มรภ.พิบูล 
สงคราม 
มทร.ลานนา 
(พิษณุโลก) 
ว.พิษณุโลก 

Yunnan Uni. 
Yunnan Normal 
Uni. 
Yunnan 
Nationalities Uni. 
Yunnan 
Agricultural Uni. 
Kunming Uni. 
Kunming 
Medical Uni. 
Kunming 
Sailing Uni. 
Kunming Uni. 
Of Sci.&Tech 
Southwest 
Forestry Uni. 

Yuxi 
Normal 
Uni. 
 

n/a n/a 
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แนวพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจตอนใต (Southern-Economic Corridor: SEC) 
เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
แนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจตอนใต (Southern-Economic Corridor: SEC) 

เปนการพัฒนาแนวเสนทางเชื่อมระหวางไทย-กัมพูชา-เวียดนาม มีเสนทางสําคัญ  
2 เสนทางคือ เสนทาง R1 และ R10 

เสนทาง R1 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสําคัญตางๆ ดังน้ี 
กรุงเทพฯ - กบินทรบุร ี- สระแกว - อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง - 

พนมสารคาม - กบินทรบุรี - สระแกว - อรัญประเทศ (ไทย) - ปอยเปต - ศรีโสภณ -   
เปอสาด - พนมเปญ - นาคหลวง - บาเวด (กัมพูชา) - มอคไบ - โฮจิมินตซิต้ี - วังเตา 
(เวียดนาม) 

- จุดขามแดน: อรัญประเทศ (ไทย) - ปอยเปต (กัมพูชา) 
- จุดขามแดน: บาเวด (กัมพูชา) - มอคไบ (เวียดนาม) 

เสนทาง R10 มีจุดเชื่อมโยงเมืองสําคัญตางๆ ดังน้ี 
กรุงเทพฯ - ตราด - หาดเล็ก (ไทย) - แชมแยม - เกาะกง - สะแรอัมเปล - กําพต - 

ลอก(กัมพูชา) - ฮาเตียน - คาเมา - นามคาน (เวียดนาม) 
-  จุดขามแดนแดน: หาดเล็ก (ไทย) - แชมแยม (กัมพูชา) 

วัตถุประสงคของการริเริ่ม SEC คือ (1) เพ่ือสงเสริมความรวมมือในภูมิภาค 
สนับสนุนการรวมกลุมเศรษฐกิจ สนับสนุนการขยายตัวของการคาและการลงทุน และ 
อํานวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาตามแนวพ้ืนท่ีดานตะวันออก-
ตะวันตก ระหวางไทย กัมพูชา เวียดนาม และบางสวนทางตอนใตของลาว และ (2) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกจิท่ีครอบคลุมเมืองสําคัญในไทย กัมพูชา และเวียดนาม
โดยผานโครงสรางเครือขายถนนและทางรถไฟ 
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สถาบันอุดมศึกษาในแนวพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางเศรษฐกิจ 
ไทย กัมพูชา เวียดนาม 

ชลบุร ี ระยอง สระแกว จันทบุรี ตราด พนมเปญ โฮจิมินห 
ม.บูรพา 
มทร. 
ตะวันออก 
ม.
เกษตรศาสตร 
(ศรีราชา) 
ม.ศรีปทุม 
(ชลบุรี) 
ม.เอเชียน 

ว.เฉลิม
กาญจนา 
ระยอง 

วชช.สระแกว 
ม.บูรพา 
(สารสนเทศ 
สระแกว) 

มรภ.รําไพ 
พรรณี 
ม.บูรพา 
(สารสนเทศ 
จันทบุรี) 
มทร. 
ตะวันออก 
(จันทบุรี) 

วชช. 
ตราด 

Royal Uni. Phnom 
Penh 
Royal Uni. of Law 
and Economics 
National Uni. of 
Management 
National Institute 
of Education 
Uni. of Health Sci. 

HCMC National 
Uni. 
HCMC Open Uni. 
HCMC Uni. of 
Agriculture and 
Sylviculture 
HCMC 
Architecture Uni. 
HCMC Uni. of 
Culture 
Uni. of Economics 
HCMC Fine Arts 
Uni. 
HCMC Uni. of 
Industry 
HCMC Uni. of 
Information 
Technology 
HCMC Uni. of 
Law 
HCMC Medicine 
and Pharmacy Uni. 
HCMC Uni. of 
Social Sciences and 
Humanities 

 
จากขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงตลาดใน 

กลุมประเทศ GMS นอกจากจะเปนศูนยกลางในการพัฒนาธุรกิจแลวยังสงผลตอการ 
อุดมศึกษาไทยดวย เปนการสรางโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยกับ 
ประเทศเพื่อนบานและประเทศมหาอํานาจ เชน จีน สถาบันอุดมศึกษาไทยหลายแหง
ต้ังอยูในแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการเคลื่อนยายนักศึกษา คณาจารยและ
นักวิจัยกับประเทศเพ่ือนบาน และเปนการเสริมรายไดใหแกกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่
ต้ังอยูในแนวพ้ืนที่เชื่อมตอทางเศรษฐกิจดังกลาว 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ตอตระกูล  บุญปลูก (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมดาน      
การจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 
พ.ศ. 2558: กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตามตัวชี้วัดท้ังส้ิน 4 ตัวชี้วัด ไดแก 
ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลนและ
ออฟไลน  ครูใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวิจัย 
สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง ตัวชี้วัดท่ียังมีอุปสรรคและปญหามีทั้งส้ิน   
3 ตัวชี้วัด ไดแก ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสาร ครูใชหนังสือ ตําราเรียน
และสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ประสบการณในการจัดการเรียนรูในประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน  ดานผูบริหารมี
ความพรอมตามตัวชี้วัดท้ังส้ิน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการเรียนรูสู
ประเทศอาเซียน ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด
ที่ยังมีอุปสรรคและปญหาทั้งส้ิน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช ICT ผูบริหารมีความสามารถในการประสานเครือขาย
เพื่อความรวมมือการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และผูบริหารมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารกับภาคีเครือขายในกลุมประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบุคลากรและ
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก โดยผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ประชากร 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากร 
 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด ไดแก บุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 142 คน จําแนกตาม งานการเงิน                
งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบัญชี งานธุรการ และโครงการ 3 มิติ 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คณะผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
ผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 
พ.ศ.2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบุคลากร และดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ชนิด
มาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยมหีลักเกณฑการใหคะแนนความพรอม ดังน้ี 
  คะแนน   5  หมายถึง  ความพรอมมากท่ีสุด 
  คะแนน   4  หมายถึง  ความพรอมมาก 
  คะแนน   3  หมายถึง  ความพรอมปานกลาง 
  คะแนน   2  หมายถึง ความพรอมนอย 
  คะแนน   1  หมายถึง  ความพรอมนอยที่สุด 
 ตอนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
1. นําหนังสืออนุมัติโครงการวิจัยสถาบัน ไปขอความอนุเคราะหจากหัวหนางาน

แผนกตาง ๆ ในการขอแจกแบบสอบถามภายในแผนก 
2. แจกแบบสอบถาม จํานวน 142 ชุด  โดยสงใหแตละหนวยงานดําเนินการแจก

ใหกับบุคลการภายในหนวยงานของตนเองตอบแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557  เปนระยะเวลา 4 วัน โดย
คณะกรรมการวิจัย กองคลัง เปนผูเก็บรวบรวม 
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วิธีวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแจงแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา ตรวจเลือก
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ
สําเร็จรูป 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1. ขอมูลปจจัยสถานภาพสวนบุคคล  โดยใชสถิติการวิเคราะหดวยการแจกแจง
จํานวนคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 2. ขอมูลแบบทดสอบความรูความเขาใจ  โดยใชสถิติการวิเคราะหดวยการแจก
แจงจํานวนคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 คณะกรรมการวิจัย สํานักงานอธิการบดี รวมกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยคะแนนรอย
ละความรูความเขาใจ ดังนี้ 

 คะแนน 76-100% มีความรูความเขาใจมาก 
 คะแนน 56-75% มีความรูความเขาใจปานกลาง 
 คะแนน 26-55% มีความรูความเขาใจนอย 
 คะแนน   1-25% มีความรูความเขาใจนอยที่สุด 

 3. ขอมูลระดบัความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน  โดยใชสถิติการวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย (Mean:  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

เกณฑในการแปลความหมายของรับความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
กําหนดดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพรอมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพรอมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพรอมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพรอมนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพรอมนอยที่สุด 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของการตอบแบบสอบถามโดยสถิติการวิเคราะห
ดวยการแจกแจงจํานวนคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการวิจัยเรื่อง “ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community: AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง”  คณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 142 คน และไดรับกลับมาจํานวน 134 ชุด  คิดเปนรอยละ 
94.37  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
และจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ตอนท่ี 3 ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)  

ในป พ.ศ.2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณ
ในการทํางาน 
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ตารางท่ี 1 
จํานวนและรอยละของความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนกองคลัง : จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 22 16.42 
หญิง 112 83.58 

รวม 134 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1 ขอมูลความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community: AC) ในป พ.ศ.2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน        
เพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 83.58 และเปนเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 16.42 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 
จํานวนและรอยละของความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนกองคลัง : จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 31 23.13 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 58 43.28 
สูงกวาปริญญาตรี 45 33.58 

รวม 134 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 ขอมูลความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community: AC) ในป พ.ศ.2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 58 คน         
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คิดเปนรอยละ 43.28 รองลงมา สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปน             
รอยละ 33.58 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.13 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 
จํานวนและรอยละของความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนกองคลัง : จําแนกตามประเภทตําแหนง 

ประเภทตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ 28 20.90 
พนักงานมหาวิทยาลัย 33 24.63 
ลูกจางประจํา 5 3.73 
ลูกจางงบรายได 41 30.60 
ลูกจางชั่วคราวรายป 27 20.15 

รวม 134 100.00 
 
จากตารางท่ี 3 ขอมูลความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community: AC) ในป พ.ศ.2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามประเภทตําแหนงพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ตําแหนงลูกจางงบรายได จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 30.60  
รองลงมา ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.63  ตําแหนง
ขาราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 20.90  ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายป จํานวน 27 
คน คิดเปนรอยละ 20.15 และตําแหนงลูกจางประจํา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.73 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 



 
57 

 

ตารางท่ี 4 
จํานวนและรอยละของความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนกองคลัง: จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ประสบการณในการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
5 ปหรือนอยกวา 19 14.18 
6-10 ป 14 10.45 
11-15 ป 23 17.16 
มากกวา 15 ป 78 58.21 

รวม 134 100.00 
 
จากตารางท่ี 4  ขอมูลความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community: AC) ในป พ.ศ.2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป จํานวน 78 คน         
คิดเปนรอยละ 58.21  รองลงมา มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 17.16 ประสบการณในการทํางาน 5 ปหรือนอยกวา จํานวน 19 คน        
คิดเปนรอยละ 14.18 และประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 14 คน คิดเปน  
รอยละ 10.45 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58 

 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ตารางท่ี 5 
แสดงผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเปนจํานวนรอยละ  

 ความรูความเขาใจ จํานวน (คน) รอยละ 
1 สมาคมประชาชาติแหงอาเซียนตะวันออกเฉียงใตหรือ

อาเซียน (ASEAN) จัดต้ังข้ึนโดยปฏิญญาใด 
  

 1.  กรุงเทพ 118 88.06 
 2.  เชียงใหม 3 2.24 

 3.  บาหลี 2 1.49 
 4.  มะนิลา 11 8.21 

2 แรกเร่ิมกอต้ังมีสมาชิก 5 ประเทศ ปจจุบันรวมสมาชิก
อาเซียนกี่ประเทศ 

  

 1.  7 ประเทศ 0 0.00 

 2.  8 ประเทศ 1 0.75 
 3.  9 ประเทศ 0 0.00 

 4.  10 ประเทศ 133 99.25 
3 การจัดต้ังประชาคมอาเซียน (AC) ประกอบไปดวยสาม     

เสาหลักอะไรบาง 
  

 1.  เสาการเมืองและความม่ันคง :APSC 0 0.00 
 2.  เสาเศรษฐกิจ : AEC 13 9.70 

 3.  เสาสังคมและวัฒนธรรม : ASCC 1 0.75 
 4.   ถูกทุกขอ 120 89.55 

4 ประเทศสมาชิกไดมีการรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือน 

  

 1.  ธรรมนูญของอาเซียน 87 64.93 

 2.  กฎหมายของอาเซียน 21 15.67 
 3.  ระเบียบของอาเซียน 5 3.73 

 4.  ขอบังคับของอาเซียน 21 15.67 
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 ความรูความเขาใจ จํานวน (คน) รอยละ 
5 กฎบัตรอาเซียนไดบรรจุเร่ืองการศึกษาไวเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนษุยดวยความรวมมือ 
  

 1.  ความรวมมือใกลชิดดานการศึกษา 15 11.19 
 2.  การเรียนรูตลอดชีวิต 7 5.22 

 3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 0.75 
 4.  ถูกทุกขอ 111 82.84 

6 จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเปนประชาคมอาเซียน   
 1.  การใชภาษา 123 91.79 

 2.  การใหบริการการศึกษา 7 5.22 
 3.  โครงการศึกษาพิเศษตางประเทศ 0 0.00 

 4.  การดําเนนิธุรกิจการศึกษา 4 2.99 
7 อันดับท่ี 8 ขีดความรูความสามารถในการแขงขันดาน

การศึกษาของไทยเปนรองประเทศใด 
  

 1.  สิงคโปร 43 32.09 
 2.  มาเลเซีย 13 9.70 

 3.  เวยีดนาม 44 32.84 
 4.  กัมพูชา 34 25.37 

8 ภัยคุกคาม/อุปสรรคของอุดมศึกษาไทยของการเขารวม
ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

  

 1.  มหาวทิยาลัยตางชาติมาต้ังวิทยาเขต 9 6.72 
 2.  การแขงขันในการจัดการศึกษา 10 7.46 

 3.  ปญหาสมองไหลบุคลากรการศึกษาท่ีเกง 3 2.24 
 4.  ถูกทุกขอ 112 83.58 

9 โอกาสของสถาบันอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน   
 1.  ไดเปรียบทางภูมิศาสตรท่ีต้ัง 6 4.48 

 2.  เปนศูนยกลางการศึกษาประเทศเพ่ือนบาน 16 11.94 
 3.  การเคล่ือนยายทุนและกําลังคน 1 0.75 

 4.  ถูกทุกขอ 111 82.84 
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 ความรูความเขาใจ จํานวน (คน) รอยละ 
10 ถามีโอกาสทานตองการไปศกึษาดูงานการจัดระบบการ

อุดมศึกษาของประเทศเพ่ือนบานท่ี... 
  

 1.  สิงคโปร 115 85.82 
 2.  มาเลเซีย 4 2.99 

 3.  เวยีดนาม 13 9.70 
 4.  กัมพูชา 2 1.49 

 
 จากตารางท่ี 5 การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวา 

ขอ 1 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก กรุงเทพ คิดเปนรอยละ 88.06  รองลงมา 
ไดแก มะนิลา คิดเปนรอยละ 8.21  เชียงใหม คิดเปนรอยละ 2.24  และบาหล ีคิดเปน 
รอยละ 1.49 ตามลําดับ 
 คําตอบท่ีถูกตอง คือ กรุงเทพฯ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 88.06 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก  

ขอ 2 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก 10 ประเทศ คิดเปนรอยละ 99.25  รองลงมา 
ไดแก 8 ประเทศ คิดเปนรอยละ 0.75 และ 9 ประเทศ คิดเปนรอยละ 0.00 และ 7 ประเทศ 
คิดเปนรอยละ 0.00 

คําตอบท่ีถูกตอง คือ 10 ประเทศ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 99.25 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก  

ขอ 3 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก ถกูทุกขอ คิดเปนรอยละ 89.55 รองลงมา คือ 
เสาเศรษฐกิจ : AEC คิดเปนรอยละ 9.70 และเสาสังคมและวัฒนธรรม : ASCC คิดเปน
รอยละ 0.75 โดยเสาการเมืองและความม่ันคง : APSC คิดเปนรอยละ 0.00 

 คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 89.55 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก  

 ขอ 4  ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก ธรรมนูญของอาเซียน คิดเปนรอยละ 64.93  
รองลงมา คือ กฎหมายของอาเซียน คิดเปนรอยละ 15.67 ขอบังคับของอาเซียน คิดเปน
รอยละ 15.67 และระเบียบของอาเซียน คิดเปนรอยละ 3.73 
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คําตอบท่ีถูกตอง คือ ธรรมนูญของอาเซียน มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 64.93  
แสดงวาบุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง  

ขอ 5 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก ถกูทุกขอ คิดเปนรอยละ 82.84  รองลงมา คือ 
ความรวมมือใกลชิดดานการศึกษา คิดเปนรอยละ 11.19 การเรยีนรูตลอดชวิีต คิดเปน
รอยละ 5.22  และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคิดเปนรอยละ 0.75 

คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 82.84  แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

ขอ 6 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก การใชภาษา คิดเปนรอยละ 91.79  รองลงมา 
คือการใหบริการการศึกษา คิดเปนรอยละ 5.22 และการดําเนินธุรกิจการศึกษา คิดเปน
รอยละ2.99 โดยโครงการศึกษาพิเศษตางประเทศ ไมมีผูตอบคําถาม 

คําตอบท่ีถูกตอง คือ การใชภาษา มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 97.79  แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

ขอ 7 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก เวียดนาม  คิดเปนรอยละ 32.84  รองลงมา  
คือ สิงคโปร คิดเปนรอยละ 32.09 กัมพูชา คิดเปนรอยละ 25.37 และมาเลเซีย คิดเปน      
รอยละ 9.70 

คําตอบท่ีถูกตอง คือ กัมพูชา มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 25.37  แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุด 

ขอ 8 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก ถกูทุกขอ คิดเปนรอยละ 83.58  รองลงมา คือ
การแขงขันในการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 7.46 มหาวิทยาลัยตางชาติมาต้ังวิทยาเขต 
คิดเปนรอยละ 6.72 และปญหาสมองไหลบุคลากรการศึกษาที่เกง คิดเปนรอยละ 2.24 

คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 83.58 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

ขอ 9 ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก ถกูทุกขอ คิดเปนรอยละ 82.84  รองลงมา คือ
เปนศูนยกลางการศึกษาประเทศเพ่ือนบาน คิดเปนรอยละ 11.94 ไดเปรียบทางภูมิศาสตร
ที่ต้ัง คิดเปนรอยละ 4.48 และการเคลื่อนยายทุนและกําลังคน คิดเปนรอยละ 0.75 

คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 82.84 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 
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ขอ 10  ผูตอบคําถามสวนใหญ ไดแก “สิงคโปร” คิดเปนรอยละ 85.82  รองลงมา 
“เวียดนาม” คิดเปนรอยละ 9.70  “มาเลเซีย” คิดเปนรอยละ 2.99  และ “กัมพูชา” คิดเปน
รอยละ 1.49 
 
ตอนท่ี 3  
ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของบคุลากรสายงานสนับสนุน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตารางท่ี 6 
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 
ภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ในป พ.ศ. 2558 

ระดับความพรอม 

 S.D. 
ระดับ 

ความพรอม 
ดานบุคลากร 3.13 0.831 ปานกลาง 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 2.92 0.958 ปานกลาง 

รวม 3.02 0.894 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ภาพรวม อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.02, S.D. = 0.894)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ความพรอมดานบุคลากรอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.13, S.D. = 0.831) และความ
พรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.92, S.D. = 0.958) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 
จําแนกเปนรายขอ  

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ในป พ.ศ. 2558 

ระดับความพรอม 

 S.D. 
ระดับ 

ความพรอม 

ดานบุคลากร    
1. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรู
อบรมภาษาอาเซียนแตละประเทศ 

4.06 0.783 มาก 

2. ทานมีทักษะในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษซ่ึง
เปนภาษาราชการของอาเซียน 

2.99 0.671 ปานกลาง 

3. ทานเคยมีโอกาสไดไปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู
วัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยในอาเซียนดวยกนั 

1.81 1.035 นอย 

4. ทานสนใจ รับรูขาวสารความเคล่ือนไหวของ
ประเทศในกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียน 

3.24 0.768 ปานกลาง 

5. ทานมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียน 

2.97 0.755 ปานกลาง 

6. ขอตกลงอาเซียนผูท่ีจะเปนผูบริหาร ผูนําองคกร
ตองอาน เขียน พูดใชภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษากลาง
ของอาเซียนไดในระดับด ี

3.69 0.975 มาก 

รวมดานบุคลากร 3.13 0.831 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง       
ในภาพรวมความพรอมดานบุคคลากรอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.13, S.D. = 0.831) 
และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา “หนวยงานของทาน
เปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูอบรมภาษาอาเซียนแตละประเทศ” อยูในระดับ “มาก”        
(  = 4.06, S.D. = 0.783) รองลงมา ขอตกลงอาเซียนผูที่จะเปนผูบริหาร ผูนําองคกรตอง
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อาน เขียน พูดใชภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษากลางของอาเซียนไดในระดับดีอยูในระดับ 
“มาก” (  = 3.69, S.D. = 0.975)  ทานสนใจรับรูขาวสารความเคล่ือนไหวของประเทศ
ในกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียนอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.24, S.D. = 0.768)  
ทานมีทักษะในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาราชการของอาเซียนอยูใน 
ระดับ “ปานกลาง” (  = 2.99, S.D. = 0.671)  ทานมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียนอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.97,             
S.D. = 0.755) และทานเคยมีโอกาสไดไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยในอาเซียนดวยกันอยูในระดับ “นอย” (  = 1.81, S.D. = 1.035) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 8  
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง: 
จําแนกเปนรายขอ 

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ในป พ.ศ. 2558 

ระดับความพรอม 

 S.D. 
ระดับความ
พรอม 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก    
7. ในหนวยงานของทานมีปายบอกอาคาร สถานท่ี 
การประชาสัมพันธ การติดตอหนวยงานเปน
ภาษาอังกฤษ / ภาษาอาเซียนครบถวนแลว 

2.54 0.978 ปานกลาง 

8. ในหนวยงานของทานมีระบบ Internet WIFI 
ความเร็วสูงฟรีตามขอตกลงอาเซียน 

3.31 1.028 ปานกลาง 

9. ความพรอมท่ีจะใหเพื่อนบานในประชาคม
อาเซียนไดศึกษาดูงานในหนวยงานทาน 

3.18 0.866 ปานกลาง 

10. หนวยงานทานมีการจัดการความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

2.66 0.959 ปานกลาง 

รวมดานส่ิงอํานวยความสะดวก 2.92 0.958 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ในภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.92,                   
S.D. = 0.958) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาใน
หนวยงานของในหนวยงานของทานมีระบบ Internet WIFI ความเร็วสูงฟรีตามขอตกลง
อาเซียน อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.31, S.D. = 1.028) รองลงมา ในหนวยงานของ
ทานความพรอมท่ีจะใหเพ่ือนบานในประชาคมอาเซียนไดศึกษาดูงานในหนวยงานทาน 
อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.18, S.D. = 0.866)  หนวยงานทานมีการจัดการความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.66, S.D. = 0.959) และใน
หนวยงานของทานมีปายบอกอาคาร สถานที่ การประชาสัมพันธ การติดตอหนวยงาน
เปนภาษาอังกฤษ / ภาษาอาเซียนครบถวนแลว อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.54,            
S.D. = 0.978) ตามลําดับ 
  

 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 

AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะความพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยการ
คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ บุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 134 คน โดยเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 83.58 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 16.42   

การศึกษาอยูในระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 43.28 รองลงมา  
สูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.58 และตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปน               
รอยละ 23.13  

ตําแหนงลูกจางงบรายได คิดเปนรอยละ 30.60 รองลงมา ตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 24.63 ตําแหนงขาราชการ คิดเปนรอยละ 20.90 ตําแหนง
ลูกจางชั่วคราวรายป คิดเปนรอยละ 20.15 และตําแหนงลูกจางประจํา คิดเปน               
รอยละ 3.73 



 
67 

 

ประสบการณทํางานมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 58.21 รองลงมา ประสบการณ
ทํางาน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 17.16  ประสบการณทํางาน 5 ปหรือนอยกวา คิดเปน  
รอยละ 14.18 และประสบการณทํางาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 10.45 

การวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยต้ังคําถามเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนคือ  

1. สมาคมประชาชาติแหงอาเซียนตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN)  
จัดต้ังข้ึนโดยปฏิญญาข้ึนที่  

คําตอบท่ีถูกตอง คือ กรุงเทพฯ มีผูตอบถูกตอง คิดเปนรอยละ 88.06 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งประชาชาติแหง
อาเซียนตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN) จัดต้ังข้ึนที่ “กรุงเทพมหานคร” หรือ 
ที่เรียกวา ปฏญิญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งไดรับการลงนาม เมื่อวันที่            
8 สิงหาคม 2510  

2. แรกเริม่กอต้ังมีสมาชิก 5 ประเทศ ปจจุบันรวมสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ  
คําตอบท่ีถูกตอง คือ 10 ประเทศ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 99.25 แสดงวา

บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งจํานวนสมาชิกของ
อาเซียนในปจจุบัน มีทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, 
มาเลเซีย, ฟลปิปนส, บรูไนดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว, สหภาพพมา และกัมพูชา  

3. การจัดต้ังประชาคมอาเซียน (AC) ประกอบไปดวยสามเสาหลักอะไรบาง   
คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 89.55 แสดงวา

บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งสามเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปดวย 

- ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community หรือ APSC) ที่เนนการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสรางความม่ันใจ เสถียรภาพ 
และสันติภาพในภูมิภาค เพ่ือใหประชาชนในอาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุขและ
ปราศจากภัยคุกคามดานการทหารและภัยคุกคามในรูปแบบใหม  
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- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ 
AEC) มุงท่ีจะจัดต้ังใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิตรวมกัน พรอมท้ัง    
มุงใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา การบริการ การลงทุน แรงงานฝมือระหวาง
ประเทศสมาชิกโดยเสร ีรวมถึงการใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของ
อาเซียน (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม หรือ CLMV) เพ่ือลดชองวางของระดับการ
พัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนและสงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม กรอบความรวมมือ 
ดานกฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ ประชาคมเศรษฐกิจของ
อาเซียน  

- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community หรือASCC) เปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนา
ในทุกดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการดานสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ซึ่งประกอบดวย ความรวมมือ
ใน 6 ดาน ไดแก 

- การพัฒนามนุษย  
- การคุมครองและสวัสดิการสังคม  
- สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม  
- ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม  
- การสรางอัตลักษณอาเซียน  
- การลดชองวางทางการพัฒนา  

4. ประเทศสมาชิกไดมีการรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบัตร
อาเซียนเปรียบเสมือน  

คําตอบท่ีถูกตอง คือ ธรรมนูญของอาเซียน มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 64.93  
แสดงวาบุคลากรสายสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งฎบัตร
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อาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล 
เปนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน โดยนอกจากจะ
ประมวลส่ิงท่ีถือเปนคานิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกัน
เปนขอปฏิบัติอยางเปนทางการของประเทศสมาชิกแลว ยังมีการปรับปรุงแกไขและ 
สรางกลไกใหมข้ึน พรอมกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรที่สําคัญ    
ในอาเซียนตลอดจนความสัมพันธในการดําเนินงานขององคกรเหลาน้ี ใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนใหสามารถ
ดําเนินการบรรลุตามวัตถปุระสงคและเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนใหไดภายในป พ.ศ. 2558 ตามท่ีผูนําอาเซียนไดตกลง         
กันไว 

ทั้งน้ีผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร ในโอกาสครบรอบ  40 ป
ของการกอต้ังอาเซียน แสดงใหเห็นวาอาเซียนกําลังแสดงใหประชาคมโลกไดเห็นถึง
ความกาวหนาของอาเซียนท่ีกําลังจะกาวเดินไปดวยกันอยางม่ันใจระหวางประเทศ
สมาชิกตาง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเปนเอกสารประวัติศาสตรชิ้นสําคัญท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนอาเซียนใหเปนองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลในฐานะท่ีเปนองคกรระหวาง
รัฐบาล ประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบท้ัง 10 ประเทศแลว เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2551         
เปนตนไป 

5. กฎบัตรอาเซียนไดบรรจุเรื่องการศึกษาไวเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 
ความรวมมือ  

คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 82.84  แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับ มาก ซึ่งการรับรองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดทางดานการศึกษา  
การเรียนรูตลอดชีวิต และความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสราง
พลังความสามารถของประชาชนในอาเซียนในการท่ีจะทําใหประชาคมอาเซียนเกิด
ความเขมแข็ง  
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6. จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเปนประชาคมอาเซียน  
คําตอบท่ีถูกตอง คือ การใชภาษา มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 91.79  แสดงวา

บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดออนของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน คือ เรื่อง
การใชภาษา จําเปนตองพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษใหแกนกัศึกษาและบุคลากรใน
การทํางาน เนื่องจากในอนาคตภาษาท่ีจะใชในการติดตอราชการ คือ ภาษาอังกฤษ        
เปนหลัก ดังน้ันบุคลากรของกองคลังควรพัฒนาทักษะดานภาษาใหมีความเชี่ยวชาญ
หรือชํานาญ  เพ่ือเปนการลดปญหาดานการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลภายนอกกับ       
กองคลัง 

7. อันดับท่ี 8 ขีดความรูความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของไทยเปน
รองประเทศใด  

คําตอบท่ีถูกตอง คือ กัมพูชา มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 25.37  แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยที่สุด จากขอมูลแสดง
ใหเห็นวา บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญกับขาวสารของประเทศสมาชิก AEC สงผลให
บุคลากรบางสวนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูความสามารถในการแขงขันดาน
การศึกษาของประเทศไทยยังไมถูกตอง ดังน้ัน หากสงเสริมใหบุคลากรหันมาสนใจ
ขาวสารของประเทศสมาชิก AEC ก็เปรียบเสมือนการรูเขารูเขา เพ่ือเตรียมวางแผนให
กองคลัง สามารถกาวเขาสู AEC ไดอยางสมบูรณ 

8. ภัยคุกคาม/อุปสรรคของอุดมศึกษาไทยของการเขารวมประชาคมอาเซยีน             
ในอนาคต  

คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 83.58 แสดงวา
บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา
บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม/อุปสรรคของอุดมศึกษาไทยในการเขา
รวมประชาคมอาเซียนน้ันคือ การท่ีมหาวิทยาลัยตางชาติมาต้ังวิทยาเขตในประเทศไทย,   
การแขงขันในการจัดการศึกษา และปญหาสมองไหลบุคลากรการศึกษาที่เกง ซึ่งจะ
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคแกอุดมศึกษาของไทยได 
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9. โอกาสของสถาบันอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
คําตอบท่ีถูกตอง คือ ถูกทุกขอ มีผูตอบถูกตองคิดเปนรอยละ 82.84 แสดงวา

บุคลากรสายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโอกาสของสถาบันอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางการศึกษาประเทศเพ่ือนบาน, ประเทศไทย
ไดเปรียบทางภูมิศาสตรที่ต้ัง และมีการเคลื่อนยายทุนและกําลังคนไดอยางเสรีภายใน
อาเซียน 

10. ถามีโอกาสทานตองการไปศึกษาดูงานการจัดระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบานท่ี... 

บุคลากรกองคลังเห็นวา การศึกษาดูงานการจัดระบบการอุดมศึกษาของประเทศ
เพ่ือนบานท่ีตองการไปศึกษาดูงานคือ สิงคโปร คิดเปนรอยละ 85.82 รองลงมา 
“เวียดนาม” คิดเปนรอยละ 9.70 “มาเลเซีย” คิดเปนรอยละ 2.99 และ “กัมพูชา” คิดเปน
รอยละ 1.49 

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงาน
สนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาพรวมอยูในระดับ 
“ปานกลาง” (  = 3.02, S.D. = 0.894) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร อยูใน
ระดับ “ปานกลาง” (  = 3.13, S.D. = 0.831) และดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับ “ปานกลาง” (  = 2.92, S.D. = 0.958) ตามลําดับ 

 ดานบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.13, S.D. = 0.831 ) 
และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นวา “หนวยงานของทาน
เปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูอบรมภาษาอาเซียนแตละประเทศ” อยูในระดับ “มาก”    
(  = 4.06, S.D. = 0.783) รองลงมา ขอตกลงอาเซียนผูที่จะเปนผูบริหาร ผูนําองคกรตอง
อาน เขียน พูดใชภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษากลางของอาเซียนไดในระดับดีอยูในระดับ 
“มาก” (  = 3.69, S.D. = 0.975) ทานสนใจรับรูขาวสารความเคล่ือนไหวของประเทศ 
ในกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียนอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.24, S.D. = 0.768)  
ทานมีทักษะในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาราชการของอาเซียนอยูใน 
ระดับ “ปานกลาง” (  = 2.99, S.D. = 0.671)  ทานมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม 
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และประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียนอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.97,  
S.D. = 0.755) และทานเคยมีโอกาสไดไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยในอาเซียนดวยกันอยูในระดับ “นอย” (  = 1.81, S.D. = 1.035) ตามลําดับ 

 ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงาน
สนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ในภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง”  (  = 2.92,S.D. = 0.958) และเม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาในหนวยงานของทานมีระบบ Internet 
WIFI ความเร็วสูงฟรีตามขอตกลงอาเซียน อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.31,               
S.D. = 1.028) รองลงมา ในหนวยงานของทานความพรอมท่ีจะใหเพ่ือนบานใน
ประชาคมอาเซียนไดศึกษาดูงานในหนวยงานทาน อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.18, 
S.D. = 0.866) หนวยงานทานมีการจัดการความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อยูในระดับ 
“ปานกลาง” (  = 2.66,S.D. = 0.959) และในหนวยงานของทานมีปายบอกอาคาร 
สถานที่ การประชาสัมพันธ การติดตอหนวยงานเปนภาษาอังกฤษ / ภาษาอาเซียน
ครบถวนแลว อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.54, S.D. = 0.978) ตามลําดับ  
 

อภิปรายผล 
 

การวิจัยสถาบันเรื่อง “ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง” เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากในปจจุบัน 
เนื่องจากการรวมตัวของ 10 ประเทศ จัดต้ังเปนประชาคมอาเซียน โดยมีการรวมตัวกัน
เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  เพ่ือใหภูมิภาคนี้เกิดวิสัยทัศนและเอกลักษณเปน        
หนึ่งเดียวกันทั้งดานความม่ันคง เศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมภายใตความ
เชื่อมโยงดานโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบและบุคลากร ซึ่งจะทําใหการติดตอสื่อสาร 
คาขาย ลงทุน แลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือ
เกิดข้ึนตามมา  โดยมีประเทศสมาชิกรวมกัน จํานวน 10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา  จากเหตุการณ
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ดังกลาว กองคลังควรสงเสริมใหบุคลากรกองคลัง สายงานสนับสนุน มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ความรู
ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรกองคลัง สายงานสนับสนุน จาก
ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีสําคัญ  ซึ่งควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงาน
สนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานบุคลากรใน
ภาพรวมมีระดับความพรอมอยูในระดับปานกลาง  (  = 3.13, S.D. = 0.831) แสดงวา 
บุคลากรกองคลังยังขาดความพรอมกับการเขาเปนประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558          
หากพิจารณารายขอพบวา บุคลากรกองคลังสวนใหญเห็นวาหนวยงานเปดโอกาสให
บุคลากรเรียนรูอบรมภาษาอาเซียนแตละประเทศ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยูในระดับ “มาก”  
(  = 4.06, S.D. = 0.783)  สืบเนื่องจากผูบริหารของกองคลังใหความสําคัญในการเพิ่ม
ทักษะดานภาษาใหแกบุคลากรกองคลัง โดยการเปดใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานและภาษาอาเซียนเปนประจําทุกป 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะทางดานภาษา เปนการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยตามกฎบัตรอาเซียนระบุใหใชภาษาทํางานของอาเซียน คือ
ภาษาอังกฤษ  

ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงกลายเปนภาษาท่ีมีสําคัญและเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน  ผลจากประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคที่จะมุงใหเกิดการ
ไหลเวียนอยางเสรีของสินคา การบริการ การลงทนุ และเงินทุน ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่นของกลุมประเทศในอาเซียนซ่ึงทวีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จึงเปน
เรื่องที่บุคลากรกองคลังควรใหความสนใจและตระหนักถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล 
และควรพัฒนาทักษะดานภาษาใหมีความรูความชํานาญ ถึงแมวาปจจุบันการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมืออยางเสรี ก็ยังไมไดเกิดข้ึน จะมีก็เพียงการกําหนดคุณสมบัติไวกอนเทาน้ัน
วา ถาในวันหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนมีการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ 
ไดอยางเสรีแลว แรงงานท่ีทําไดตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอตกลงยอมรับรวม  
(MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS: MRAS) เหลาน้ีเทาน้ันที่จะสามารถ



 
74 

 

เขามาทํางานและออกไปทํางานในประเทศอาเซียนไดอยางเสรี ดังน้ัน การมีทักษะใน
การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง  

และผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ทานเคยมีโอกาสไดไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรยีนรู
วัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยในอาเซียนดวยกันอยูในระดับ “นอย” (  = 1.81,       
S.D. = 1.035)  รองลงมา ทานมีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมและประเพณีของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนอยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.97,  S.D. = 0.755) จะเห็น
ไดวา บุคลากรไมเห็นความสําคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศอาเซียน การ
ทําความเขาใจและเคารพความแตกตางดานวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศ       
เพ่ือนบานจึงมีความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลของงานวิจัยเรื่องบทบาทและความสําคัญ
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมตอการกาวสูประชาคมอาเซียน (น้ําผ้ึง                   
ทัศนัยพิทักษกุล) กลาววา สาเหตุสําคัญที่ทําใหคนไทยตองเรงสรางความเขาใจประเทศ
สมาชิกอาเซียนคือ ความบาดหมางจากการรับรูและเขาใจประวัติศาสตรคนละชุดความรู
กับประเทศเพ่ือนบาน ความแตกตางและความเหล่ือมล้ําท้ังดานการเมืองการปกครอง
และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหมซึ่ง
ประกอบดวย สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม และกัมพูชา กอรปกับทัศนคติที่คนไทย 
สวนใหญยังมองชาติอ่ืนดอยกวาตน โดยเฉพาะอยางยิ่งชาติสมาชิกอาเซียนที่ประชาชน
มาเปนแรงงานขามชาติ โดยมองวาตนเปนพ่ีใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คิดวาเรา
เปนบานพ่ีเมืองนองโดยต้ังสมมติฐานเองวาไทยมีสถานะเปน “พ่ี” ประเทศอ่ืนเปน 
“นอง”  ดังน้ัน บุคลากรควรท่ีจะการเรียนรู เขาใจ ยอมรับ และเคารพความแตกตางของ
ชาติอ่ืนเนื่องจากกองคลังถือเปนงานบริการแกนักศกึษาไทยและนักศึกษาตางชาติ ดังน้ัน
หากบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอกัน ก็จะสงผลใหเกิดการบริการท่ีดี สรางความพึงพอใจ
ใหแกผูเขารับการบริการ และผูใหบรกิาร 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกในภาพรวมอยูในระดับ “นอย”  (  = 2.29,            
S.D. = 0.958) แสดงวา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ยังไมเห็นความสําคัญกับเรื่อง
ประชาคมอาเซียนไมมากเทาท่ีควร แตเมื่อจําแนกตามรายขอพบวา ในหนวยงานของ
ทานมีระบบ Internet Wi-Fi ความเร็วสูงฟรีตามขอตกลงอาเซียน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยู  
ในระดับ “ปานกลาง” (  = 3.31, S.D. = 1.028) เปนผลมาจากมหาวิทยาลัยมีโครงการ 
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Wi-Fi ฟรีทั่วมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตในบริเวณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดทุกพ้ืนที่โดยไมมีปญหา โดยทําการประสานงานขอความ
รวมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหมาติดต้ังระบบ
อินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) แกมหาวิทยาลัยรามคําแหงท้ังที่รามคําแหงหัวหมาก
และวิทยาเขตบางนา ซึ่งบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ผูไดรับมอบหมาย ไดมาติดต้ังให
เสร็จเรียบรอยแลว รวม 107 จุด แบงเปนรามคําแหงหัวหมาก 65 จุด และวิทยาเขตบางนา 
42 จุด โดยไมไดคิดคาใชจายใด ๆ   

และผูตอบแบบสอบถามเห็นวาในหนวยงานของทานมีปายบอกอาคาร สถานที่ 
การประชาสัมพันธ การติดตอหนวยงานเปนภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียนครบถวนแลว  
อยูในระดับ “ปานกลาง” (  = 2.54, S.D. = 0.978) จากขอมูลเห็นไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวา กองคลังควรเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนท่ี
กําลังจะเกิดข้ึนป พ.ศ. 2558 โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือให  
ผูมาขอรับบริการมีความสะดวกในการใชบริการ และเรงสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความเขาในประชาคมอาเซียนท่ีกําลังจะเกิดข้ึนป พ.ศ. 2558 มากข้ึน   
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. กองคลังควรมีการเผยแพรโดยการจัดบอรดนิทรรศการ เรื่อง AEC เพ่ือให
บุคลากรในกองคลังเกิดความคุนเคยและยังสามารถกระตุนใหบุคลากรสนใจ AEC        
จนทําใหเปนเรื่องใกลตัวไมไกลตัวอีกตอไป 
 2. จัดทําปายประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือผูเขารับบริการมีความสะดวก
ในการใชบรกิาร กองคลัง 
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ภาคผนวก 



 
แบบสอบถาม 

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากร 
สายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
1. เพศ 
   1. ชาย       2. หญิง 
2. ระดับการศึกษา 
   1. ตํ่ากวาปริญญาตรี      2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
   3. สูงกวาปริญญาตรี 
3. ประเภทตําแหนง 
   1. ขาราชการ      2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   3. ลูกจางประจํา      4. ลูกจางงบรายได 
   5. ลูกจางช่ัวคราวรายป 
4. ประสบการณในการทํางาน 
   1. 5 ปหรือนอยกวา      2. 6 – 10 ป 
   3. 11 – 15 ป       4. มากกวา 15 ป 
 
 
 
1. สมาคมประชาชาติแหงอาเซียนตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN) จัดต้ังข้ึนโดยปฏิญญาใด 
 1.   กรุงเทพฯ     2.   เชียงใหม 
 3.   บาหลี     4.   มะนิลา 
2. แรกเร่ิมกอต้ังมีสมาชิก 5 ประเทศ  ปจจบัุนรวมสมาชิกอาเซียนกี่ประเทศ 
 1.   7 ประเทศ    2.   8 ประเทศ 
 3.   9 ประเทศ    4.   10 ประเทศ 
3. การจดัต้ังประชาคมอาเซียน (AC) ประกอบดวยสามเสาหลักอะไรบาง 
 1.   เสาการเมืองและความม่ันคง : APSC 2.   เสาเศรษฐกิจ : AEC 
 3.   เสาสังคมและวัฒนธรรม : ASCC  4.   ถูกทุกขอ 

เลขท่ีแบบสอบถาม 
   
1     2     3 

เฉพาะเจาหนาท่ี 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

10 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนตอบหรือทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ตอนท่ี 2  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชอง  ท่ีทานมีความรูความเขาใจวาถูกตองเพียงชองเดียว 
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4. ประเทศสมาชิกไดมีการรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือน 
 1.   ธรรมนูญของอาเซียน   2.   กฎหมายของอาเซียน 
 3.   ระเบียบของอาเซียน   4.   ขอบังคับของอาเซียน 
5. กฎบัตรอาเซียนไดบรรจุเร่ืองการศึกษาไวเพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุยดวยความรวมมือ 
 1.   ความรวมมือใกลชิดดานการศึกษา  2.   การเรียนรูตลอดชีพ 
 3.   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4.   ถูกทุกขอ 
6. จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเปนประชาคมอาเซียน 
 1.   การใชภาษา    2.   การใหบริการการศึกษา 
 3.   โครงการศึกษาพิเศษตางประเทศ  4.   การดําเนินธุรกิจการศึกษา 
7. อันดับท่ี 8 ขีดความรูความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของไทยเปนรองประเทศใด 
 1.   สิงคโปร     2.   มาเลเซีย 
 3.   เวยีดนาม     4.   กัมพูชา 
8. ภัยคุกคาม/อุปสรรคของอุดมศึกษาไทยของการเขารวมประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 1.   มหาวทิยาลัยตางชาติมาต้ังวิทยาเขต  2.   การแขงขันในการจัดการศึกษา 
 3.   ปญหาสมองไหลบุคลากรการศึกษาท่ีเกง 4.   ถูกทุกขอ 
9. โอกาสของสถาบันอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 
 1.   ไดเปรียบทางภูมิศาสตรท่ีต้ัง  2.   เปนศูนยกลางการศึกษาประเทศเพือ่นบาน 
 3.   การเคล่ือนยายทุนและกําลังคน  4.   ถูกทุกขอ 
10. ถามีโอกาสทานตองการไปศึกษาดูงานการจัดระบบการอุดมศึกษาของประเทศเพือ่นบานท่ี... 
 1.   สิงคโปร     2.   มาเลเซีย 
 3.   เวยีดนาม     4.   กัมพูชา 
 
 
 
 

ขอความ 
ระดับความพรอม 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

ดานบุคลากร      
1. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรู

อบรมภาษาอาเซียนแตละประเทศ 
     

2. ทานมีทักษะในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษซ่ึง
เปนภาษาราชการของอาเซียน 

     

11 
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16 
 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจาหนาท่ี 
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ตอนท่ี 3  ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน 
   กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
คําช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความพรอมของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดยีว 



3 
 

 

ขอความ 
ระดับความพรอม 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

3. ทานเคยมีโอกาสไดไปแลกเปล่ียนเรียนรู
วัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยในอาเซียนดวยกนั 

     

4. ทานสนใจรับรูขาวสารความเคล่ือนไหวของ
ประเทศในกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียน 

     

5. ทานมีความรูความเขาใจในวฒันธรรมและ
ประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียน 

     

6. ขอตกลงอาเซียนผูท่ีจะเปนผูบริหาร ผูนําองคกร
ตองอาน เขียน พูดใชภาษาอังกฤษซ่ึงเปน
ภาษากลางของอาเซียนไดในระดับด ี

     

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
7. ในหนวยงานของทานมีปายบอกอาคาร สถานท่ี 

การประชาสัมพันธ การติดตอหนวยงานเปน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียนครบถวนแลว 

     

8. ในหนวยงานของทานมีระบบ Internet WIFI  
ความเร็วสูงฟรีตามขอตกลงอาเซียน 

     

9. ความพรอมท่ีจะใหเพื่อนบานในประชาคม
อาเซียนไดมาศึกษาดูงานในหนวยงานทาน 

     

10. หนวยงานทานมีการจัดการความรูเกี่ยวกบั
ประชาคมอาเซียน 

     

 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณอยางสูงในความรวมมือของทาน 
คณะกรรมการวิจัย กองคลัง 

 
 

เฉพาะเจาหนาท่ี 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล  รองศาสตราจารยชํานาญ  เต็มเมืองปก 
วัน เดือน ปเกิด  2 ตุลาคม 2492 
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.  (ฟสกิส) 
   วท.ม.  (ฟสิกส) 
ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายการคลัง 
สถานท่ีทํางาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
 2. เรื่อง แรงจูงใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในชวง 12 ป (พ.ศ. 2537 – 
2549) 
 3. เรื่อง วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป (พ.ศ. 2537 – 
2549) 

4. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 5. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวชิษกมน  เชาวลิต 
วัน เดือน ปเกิด  22 กรกฎาคม 2503 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางพิมพาพร  อนอาจ 
วัน เดือน ปเกิด  14 สิงหาคม 2497 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางทัณฑิมา  ศรีวิมล 
วัน เดือน ปเกิด  15 กุมภาพันธ 2502 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวพจนีย  จุฬารัตน 
วัน เดือน ปเกิด  20 ธันวาคม 2503 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน  งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ป 2552 
 2. เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ป 2553 
 4. เรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 
 6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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8. เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2556 

9. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 10. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวสุชาวดี  เสืองามเอ่ียม 
วัน เดือน ปเกิด  5 ธันวาคม 2515 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาการตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน  งานธุรการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางลดาภรณ  สงแกว 
วัน เดือน ปเกิด  6 พฤศจิกายน 2517 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
สถานท่ีทํางาน  โครงการ 3 มิติ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
90 

 

ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายธนกร  เพ่ิมพานิช 
วัน เดือน ปเกิด  2 ธันวาคม 2517 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวศิริภรณ  ภูมาลา 
วัน เดือน ปเกิด  11 พฤศจิกายน 2521 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวธนธร  วรรณสุข 
วัน เดือน ปเกิด  21 พฤศจิกายน 2526 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวศศิธร  โพธิ์ทอง 
วัน เดือน ปเกิด  13 กุมภาพันธ 2521 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป (บัญชี)  

สถาบันราชภัฏธนบุร ี
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
รับเงินคาธรรมเนียมงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ป 2552 
 2. เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2552 

3. เรื่อง ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2553 
 4. เรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 

5. เรื่อง บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2554 
 6. เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 

7. เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2555 
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8. เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2556 

9. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 10. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวสุภาวรัตม  วัฒนสุภาพงศ 
วัน เดือน ปเกิด  8 มีนาคม 2522 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวอินอัปสร  สุขสวัสด์ิ 
วัน เดือน ปเกิด  8 กรกฎาคม 2526 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาอุตสาหกรรมการบริการ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายณัฐ  ธาระสืบ 
วัน เดือน ปเกิด  27 กุมภาพันธ 2528 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการบริหารชั้นสูง)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวเอกมณี  ธรรมจํารัส 
วัน เดือน ปเกิด  23 มีนาคม 2531 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชปูถัมภ 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
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ประวัติผูรวมทําวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวอารตี  ธรรมวรางกูร 
วัน เดือน ปเกิด  18 เมษายน 2534 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชีและการเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน  งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1. เรื่อง ความคิดเห็นตอความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 2. เรื่อง ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)      
ในป พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2557 
 
 
 


