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บทคัดย�อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคEเพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพรKอมเพื่อเขKาสูNประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัย 2) ศึกษาตัวแปรอิสระที่สNงผลตNอการเตรียมความพรKอมของ
มหาวิทยาลัย และ 3) ศึกษาระดับความเหมาะสมและถูกตKองของการเตรียมความพรKอมของ
มหาวิทยาลัย โดยแบNงการศึกษาออกเปXน 2 สNวน คือ1) ศึกษาการเตรียมความพรKอมของ
มหาวิทยาลัย โดยเก็บขKอมูลจากเอกสารและสัมภาษณEผูKเกี่ยวขKอง 2) วิเคราะหEระดับความถูกตKอง
และเหมาะสมของการเตรียมความพรKอมผNานการเก็บแบบสอบถาม โดยมีกลุNมตัวอยNางคือ 
บุคลากร จํานวน 260 คน และนักศึกษา จํานวน 377 คน และวิเคราะหEขKอมูลโดยใชKสถิติคNาเฉลี่ย
และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวNา 1) มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรKอมในดKานกลยุทธEและแผน 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธE กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ             
การพัฒนาบุคลากร และสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 2) ตัวแปรอิสระที่สNงผลตNอ                  
การดําเนินการคือโอกาสและขKอจํากัดจากขKอตกลงประชาคมอาเซียน ภาวะผูKนําของผูKบริหาร            
ความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธEและแผน งบประมาณที่ไดKรับการจัดสรร ระดับ 
ความรNวมมือของบุคลากร และระดับความรูKความสามารถของบุคลากร 3) มหาวิทยาลัยมีระดับ
ความเหมาะสมและถูกตKองของการดําเนินการในระดับปานกลางโดยบุคลากรมองวNา           
แผนกลยุทธE และงบประมาณมีความเหมาะสมและถูกตKองมากที่สุด สNวนนักศึกษาจะมองวNาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและถูกตKองมากที่สุด 
 คําสําคัญ: การเตรียมความพรKอม ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 
 
 

                                                           
1มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรE คณะรัฐประศาสนศาสตรE สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรE 
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Abstract 
 The objectives of this study were to 1) study readiness preparation for ASEAN 
Community of the university and 2) study the factors related to the readiness preparation of 
the university and 3) to study suitability of the readiness preparation of the university. Data 
collecting was conducted by 2 methods. The first method was collecting empirical data and 
interviewing vice presidents, deans, and directors of offices in the university. The second 
method was analyzing suitability of the readiness preparation by surveying satisfaction of 
staffs and students by sending questionnaires to staffs and students in the university. 
Samples are 260 staffs and 377 students. Analyzing data by using Arithmetic Mean and 
Standard Deviation.… 
 The results found that 1) the readiness preparation of ChandrakasemRajabhat 
University was divided into 8 fields, consists of strategy and plan, curriculum, learning 
management, public relations, activity and project, expenditure, human resource 
development, and facility 2) the factors related to the readiness preparation are opportunities 
and limitations from ASEAN Charter, leadership of the administrators of the university, clarity 
and suitability of strategy and plan, allocated expenditures, cooperation of staffs and 
competence of staffs and 3) the suitability level of the readiness preparation was medium. 
The field that has the highest suitability level in staffs’ aspect were strategy, plan and 
expenditure, and curriculum and learning management in students’ aspect. 
 Keywords:Readiness preparation, Asean Community (AC), Rajabhat University  
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บทนํา 
ปs จจุ บั นไดK เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและ              

มีการแขNงขันเกิดขึ้นมากมายภายใตKกระแสโลกาภิวัตนE 
สNงผลใหKประเทศตNางๆ ไมNม่ันใจในเสถียรภาพและ
ศักยภาพของตนเองจึงไดKเกิดแนวความคิดในการรวมกลุNม
ของประเทศตNางๆ ขึ้น โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเพื่อ
เปXนการสรK างพันธมิตร เพ่ิมความสามารถใน       
การแขNงขัน และสรKางอํานาจในการตNอรองใน
ประเด็นตNางๆ (สมพงศE ชูมาก 2551: 497-498) 
ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตKก็ไดK
เห็นความสําคัญและตระหนักถึงประเด็นดังกลNาว   
จึงนําไปสูN การจัดต้ัง “สมาคมประชาชาติแหNงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตK” (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) ขึ้นในป�พ.ศ.2510 (กรมอาเซียน 
กระทรวงการตNางประเทศ.2555: 4) เพื่อสรKาง    
ความม่ันคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
รNวมกัน ตNอมาภายหลังจาก การประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังท่ี 9 ในป�พ.ศ.2546  ก็ไดKมีการลงนาม
ในปฏิญญาวNาดKวยความรNวมมืออาเซียนและ
เห็นชอบรNวมกันในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC) ขึ้นในป� พ.ศ.2563 ภายใตK
แ น ว คิ ด  “ ห น่ึ ง วิ สั ย ทั ศ นE  ห น่ึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณE            
หน่ึงประชาคม” และไดKรNนระยะเวลาในการรวมตัว
เขKามาเปXนภายในป�พ.ศ.2558 เพื่อใหKสามารถกKาว
ตามทันพลวัตของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยNาง
รวดเร็วไดK 

การรวมตัวเขKาเปXนประชาคมอาเซียนไดK
สNงผลตNอประเทศไทยในหลายมิติดKวยกัน รวมถึง
มิติทางการศึกษา ซึ่งมีความสําคัญและเปXนตัวแปร
หลักในการพัฒนาประเทศดKวยท้ังน้ี การรวมตัว
ดังกลNาวจะสNงผลใหKทรัพยากรทางการศึกษาสามารถ
เคลื่อนยKายไดKอยNางเสรีท้ังในดKานของบุคลากร 
นักศึกษา และองคEความรูKตNางๆ และมีกรอบ   
ความรNวมมือระหวNางประเทศสมาชิกทางดKานการศึกษา
เพื่อเปXนมาตรการในการรองรับความเปลี่ยนแปลง

และเปXนกลไก ท่ีมีความสําคัญตNอการบรรลุ
เปzาหมายของประชาคมอาเซียนท่ีไดKกําหนดเอาไวK 
ซึ่งปsจจุบัน ทรัพยากรของประเทศไทยถือไดKวNายัง
ไมNมี ศักยภาพมากพอ (นวรัตนE  รามสูต และ
บัลลังกE โรหิตเสถียร. 2554) ดังน้ัน จึงจําเปXนท่ี
จะตKองตื่นตัวในการพัฒนา เพื่อใหKทรัพยากรทาง  
การศึกษาของไทยมีคุณภาพและสามารถแขNงขันกับ
ประเทศสมาชิกอื่น  ๆไดK โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาท่ี
มีหนKาท่ีผลิตบัณฑิตออกมาพัฒนาประเทศใหKมี
ความกKาวหนKามหาวิทยาลัย ราชภัฏเปXนสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาท่ีกระจายตัวอยูNท่ัวประเทศ           
มีระบบเครือขNายท่ีเขKมแข็ง และผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพออกมาสูNสังคมจํานวนมาก (สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ. 2546: 32-33) โดยภายใตK
บริบทของการรวมตัวเปXนประชาคมอาเซียนท่ี
กําลังจะเกิดขึ้นน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จําเปXนอยNาง
ย่ิ ง ท่ี จะตK อง เต รี ยมความพรK อมเพื่ อ รอง รั บ          
ความเปลี่ยนแปลงและสรKางความไดKเปรียบใน    
การแขNงขัน ซึ่งก็รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดKวย ดังน้ันการศึกษาการเตรียมความพรKอมในการกKาว  
เขKาสูNประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทรเกษมจึงมีความนNาสนใจและสําคัญอยNางมาก
สําหรับ การพัฒนาไปสูNการเปXนสถาบันการศึกษาท่ี
มีคุณภาพและเปXนแหลNงผลิตบุคลากรท่ีมีความรูK
ความสามารถเพื่อใหKออกไปเปXนกําลังสําคัญของ
ประเทศในการผลักดันใหKประเทศสามารถกKาวไปสูN
ความสําเร็จไดKในอนาคตตNอไป 

 

วัตถุประสงคAของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการดําเนินการเพื่อเตรียม

ความพรKอมในการกKาวเขKาสูNประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. เพื่อศึกษาปsจจัยท่ีสNงผลตNอการเตรียม
ความพรKอมในการกKาวเขKาสูNประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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3. เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมและ
ความถูกตKองของการเตรียมความพรKอมในการกKาวเขKา
สูNประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรท่ีใชKในการวิจัยแบNงออกไดKเปXน 

2 กลุNม ดังน้ี 
 1. ผูKวางนโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 18 คน ไดKแกN 
รองอธิการบดีคณบดีทุกคณะ ผูKอํานวยการศูนยE
การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท ผูKอํานวยการหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปและผูKอํานวยการศูนยEสํานักตNางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 2 .  นั ก ศึ ก ษา แ ล ะ บุ ค ล า ก รภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย ประกอบไปดKวย นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจํานวน 16,020 คน 
ทําการสุNมตัวอยNางโดยใชKตารางของ Krejcie and 
Morgan ไดKกลุNมตัวอยNางจํานวน 377 คน และ
บุคลากรในสายวิชาการและสนับสนุน จํานวน 784 คน 
ทําการสุNมตัวอยNางโดยใชKตารางของ Krejcie and 
Morgan ไดKกลุNมตัวอยNางจํานวน 260 คน 

ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต�น คือ โอกาสและขKอจํากัด

ตNางๆ อันเกิดจากประชาคมอาเซียนภาวะผูKนําของ
ผูKบริหารมหาวิทยาลัยความชัดเจนและความเหมาะสม
ของกลยุทธEและแผนของมหาวิทยาลัยงบประมาณ
ท่ีไดKรับจัดสรรในการดําเนินการระดับความรNวมมือ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และระดับความรูK
ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2. ตัวแปรตาม คือ ระดับความเหมาะสม

และความถูกตKองของการเตรียมความพรKอมใน      
การกKาวเขKาสูNประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย 
การศึกษาวิจั ยในค ร้ัง น้ี ใชK เค ร่ืองมือ     

การวิจัยในการจัดเก็บขKอมูล 2 ประเภทดKวยกัน ดังน้ี 
 1. แบบสัมภาษณE ผูKวิจัยไดKสรKางแบบ
สัมภาษณEแบบกึ่งโครงสรKาง เพื่อสัมภาษณEแบบ
เจาะลึก โดยประกอบไปดKวยขKอคําถามในประเด็น
ของแผนและกลยุทธEในการเตรียมความพรKอม 
ประโยชนEและขKอจํากัดท่ีจะไดKรับภายหลังจาก          
การรวมตัวเขKาเปXนประชาคมอาเซียน การเป|ด
โอกาสใหKบุคลากรเขKามีสNวนรNวมแสดงความคิดเห็น
เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น แ ล ะ ก ล ยุทธE เ พื่ อ ก า ร เ ต รี ย ม       
ความพรKอมของทางมหาวิทยาลัย แนวทางการจัด
กิจกรรมและประชาสัมพันธEเพื่อเตรียมความพรKอม
ใหKกับนักศึกษาและบุคลากร แนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียม  
ความพรKอมดKวย 
 2 . แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ผูK วิ จั ย ไ ดK ส รK า ง
แบบสอบถาม(Questionaires) ขึ้นเพื่อสอบถาม
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ร ะ ดั บ           
ความเหมาะสมและถูกตKองในการดําเนินการ
เตรียมความพรKอมเพื่อกKาวเขKาสูNประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งจะแบNง
ออกเปXน 3 สNวนดังน้ี 
 สNวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขKอมูลท่ัวไป
ของผูKตอบแบบสอบถาม สําหรับนักศึกษาจะ
ประกอบไปดKวย เพศ ระดับการศึกษา และคณะ 
สNวนของบุคลากร ประกอบไปดKวยเพศ วุฒิการศึกษา 
สายงาน และอายุงาน 
 สNวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความเหมาะสมและถู กตK องของการเต รียม        
ความพรKอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม        
โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเปXนมาตราสNวนประมาณ
คNา ประเภท Likert Scale โดยมีมาตรวัด 5 ระดับ 
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คือเหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสม
นKอย เหมาะสมนKอยท่ีสุด และไมNเหมาะสม 
 สNวนท่ี 3 ปsญหาท่ีเกิดขึ้นและขKอเสนอแนะ
จากผูKตอบแบบสอบถามในการเตรียมความพรKอม
เพื่อเขKาสูNประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

การรวบรวมข�อมูล 
1. ศึกษาขKอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

จากเอกสารและขKอมูลเชิงประจักษEท่ีเกี่ยวขKอง            
ท้ังขKอตกลงตNางๆ ของประชาคมอาเซียน ขKอมูล          
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย กลยุทธEและ
แผนการดําเนินงาน หลักสูตรการเรียนการสอน 
เอกสารงบประมาณ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขKอง 

2. ศึกษาขKอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณE ผูK บ ริ ห า ร แ ล ะ ผูK ท่ี มี               
ความเกี่ยวขKอง รวมถึงศึกษาระดับความเหมาะสมและ
ถูกตKองของการดําเนินการเตรียมความพรKอมจาก
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ผN า น ท า ง ก า ร แ จ ก
แบบสอบถามดKวย 

การวิเคราะหAข�อมูล 
ผูKวิจัยมีแนวทางในการประมวลผลและ

วิเคราะหEขKอมูลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยในเชิงคุณภาพน้ัน ไดKประมวลผลขKอมูลท่ีไดKรับ
จากแหลNงขKอมูล เอกสารหลักฐานเชิงประจักษE
ตNางๆ และการสัมภาษณEบุคคลท่ีเกี่ยวขKอง โดยทํา
การแยกประเด็นในการสรุปผลตามวัตถุประสงคE
ของการวิจัยพรKอมท้ังมีหลักฐานเชิงประจักษEแสดง
อยNางเปXนรูปธรรม.. 

สําหรับการวิเคราะหEขKอมูลในเชิงปริมาณน้ัน 
ผูKวิจัยไดKทําการวิเคราะหEขKอมูลท่ีไดKรับจากแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอนคือ ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดKรับคืนมา
จากกลุNมตัวอยNาง และแยกแบบสอบถามท่ีไมNสมบูรณE
ออกเพื่อใหKไดKขKอมูลท่ีสมบูรณEท่ีสุด นําขKอมูลมา
แปลคNาเปXนตัวเลขและลงรหัสบันทึกขKอมูลลงใน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณคNาและ

วิ เคราะหEขKอมูลโดยใชKสถิ ติคNา เฉลี่ยและสNวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและนําเสนอขKอมูลโดยใชKตาราง
และวิเคราะหEรายละเอียดตNางๆโดยละเอียด 
 

ผลการวิจัย 
 1. การดําเนินการเพื่อเตรียมความพรKอมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 มหาวิทยา ลัยราชภัฏจันทรเกษมไดK       
มีการกําหนดกลยุทธEในการปรับปรุงและพัฒนา
ภายใตKวิสัยทัศนEซึ่งมุNงพัฒนาใหKมหาวิทยาลัยเปXน
แหลNงเรียนรูK พัฒนาภูมิปsญญา พรKอมรับประชาคม
อาเซียนและโลกาภิวัตนEเปXนสําคัญรวมท้ังยังไดK
วางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสอดแทรกประเด็น
ของประชาคมอาเซียนเขKาเปXนสNวนหน่ึงของหลักสูตร
รวมท้ังเพ่ิมรายวิชาดKานภาษา ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน  เชNน ภาษาเวียดนาม เพื่อเสริมทักษะใหK
นักศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหKเปXนสื่อ
ออนไลนEและสอดแทรกเกร็ดความรูK เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเขKาไปในการเรียนการสอน
เพื่อใหKนักศึกษาไดKรับทราบดKวย 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไดKประชาสัมพันธE
รายละเอียดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผNานทางสื่อ
ตNางๆ ท้ังหนังสือประชาสัมพันธEรายสัปดาหEของ
มหาวิทยาลัยปzายนิทรรศการและเว็บไซตEเพื่อใหK
นักศึกษาและผูKท่ีสนใจสามารถเขKาถึงไดKงNายขึ้นจัด
กิจกรรมสNงเสริมความรูKอยNางตNอเนื่องสNงบุคลากรไป
ศึกษาดูงานในตNางประเทศ รวมท้ังยังไดKมอบหมาย
ใหKศูนยEภาษาทําการฝ�กอบรมท้ังในภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนตNางๆ เชNน ภาษาเวียดนาม   
และภาษาขะแมรEใหKกับนักศึกษาและบุคลากรดKวย 
(บุญเกียรติ ชีระภากร. 2557) รวมท้ังยังวางแผน
เพื่อสรKางหKองปฏิ บัติการภาษาเพ่ิมขึ้น จัดมุม
ความรูKเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไวKในหKองสมุด
เพื่อเปXนแหลNงความรูKใหKกับนักศึกษาและบุคลากร 
และวางโครงการจัดทําศูนยEอาเซียนศึกษาขึ้นดKวย 
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 สําหรับประเด็นทางดKานงบประมาณน้ัน 
มหาวิทยาลัยไดKจัดสรรงบประมาณไปยังคณะ
ตNางๆอยNางท่ัวถึง รวมท้ังยังไดKรNางโครงการใน   
การขออนุมัติงบประมาณแผNนดินจากรัฐบาลใน
การดําเนินการตามยุทธศาสตรEเรNงดNวนของรัฐบาล
เพื่อพัฒนาการดําเนินการใหKมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดKวย (พิมลรัตนE วนสัณฑE. 2557) 
 2. ปsจจัยท่ีสNงผลตNอการดําเนินการเพื่อ
เตรียมความพรKอมของมหาวิทยาลัย 
 2.1 โอกาสและขKอจํากัดตNางๆ อันเกิด
จากประชาคมอาเซียนสNงผลตNอมหาวิทยาลัยใน          
การวางแผนเพื่อดําเนินการตามแนวโนKมในเชิงบวก
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเปXนหลัก เชNน การเป|ดศูนยE
การศึกษาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และ
องคEความรูKตNางๆ และการทําความรNวมมือระหวNาง
ประเทศกับประเทศตNางๆ ภายในภูมิภาค เปXนตKน 
 2.2 ภาวะผูKนําของผูKบริหารมหาวิทยาลัย
สNงผลตNอมหาวิทยาลัยในการวางแนวทางเพื่อ
เตรียมความพรKอม โดยผูKบริหารของมหาวิทยาลัย
ถือไดKวNา มีวิสัยทัศนEท่ีคNอนขKางมุNงพัฒนาและเป|ด
กวKางในการรับฟsงความคิดเห็น ซึ่งก็สNงผลใน     
เชิงบวกตNอการดําเนินการของทางมหาวิทยาลัย  
 2.3 ความชัดเจนและความเหมาะสมของ
กลยุทธEและแผนของมหาวิทยาลัยน้ัน ถือไดKวNา
สNงผลในเชิงบวกตNอมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีสNวน
ชNวยใหKมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเพื่อเตรียม
ความพรKอมไดKตามเปzาหมายท่ีกําหนดไวK และ
เปXนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังยังชNวยในการเพ่ิม
ระ ดับของความ เหมาะสมและถู กตK องของ        
การดําเนินการใหKมากขึ้นดKวย 
 2.4 งบประมาณท่ีไดK รับจัดสรรใน       
การเตรียมความพรKอมของมหาวิทยาลัยมีจํานวน
คNอนขKางนKอย สNงผลใหKภาคสNวนตNางๆ ยังไมN
สามารถดําเนินการตามแผนและกลยุทธEไดKอยNางมี
ประสิทธิภาพมากพอ  

 2.5 ระดับความรNวมมือของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมีระดับคNอนขKางสูง โดยจะเห็นไดKจาก
การท่ีมีบุคลากรเขKารNวมในการกิจกรรมตNางๆ 
อยNางตNอเนื่อง ซึ่งก็สNงผลในเชิงบวกตNอการเตรียม
ความพรKอมในแงNท่ีวNา กิจกรรมตNางๆ เกี่ยวกับ  
การเตรียมความพรKอมสามารถบรรลุ ไดKตาม
เปzาหมายและมีระดับความเหมาะสมและถูกตKองท่ี
เพ่ิมสูงขึ้น  
 2.6 ระดับความรูKความสามารถของ
บุคลากรคNอนขKางท่ีจะมีความหลากหลาย สNงผลใหK
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเพื่อเตรียม   
ความพรKอมไดKในมุมมองท่ีกวKางและสNงผลในเชิงบวก
ตNอการพัฒนาระดับความเหมาะสมและถูกตKอง
ของการดําเนินการดังกลNาว 
 3. ระดับความเหมาะสมและความถูกตKอง
ของการเตรียมความพรKอมของมหาวิทยาลัย 
 3.1 มุมมองของบุคลากร 
 ผลการวิเคราะหEพบวNาบุคลากรมอง
วNาการดําเ นินการเพื่ อ เตรียมความพรKอมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและถูกตKองในระดับปาน

กลาง(�̅=3.05, S.D.=0.95) โดยแผน กลยุทธE และ

งบประมาณ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (�	�= 3.14, 
S.D. = 0.74) และการฝ�กอบรมและกิจกรรม

สNงเสริมความรูK (�̅	= 2.88, S.D. = 0.89)          
มีความเหมาะสมนKอยท่ีสุด 
 3.2 มุมมองของนักศึกษา 
 ผลการวิเคราะหEพบวNา นักศึกษา
มองวNาการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรKอมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและถูกตKองในระดับมาก    

(�̅	= 3.47, S.D. = 0.92) โดยหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅ = 3.57, 
S.D. = 0.60) และการดําเนินงานของหนNวยงานใน

มหาวิทยาลัย (�̅	= 3.35, S.D. = 0.82)            
มีความเหมาะสมนKอยท่ีสุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย ผูKวิจัยไดKแบNง       
การอภิปรายออกเปXน 3 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การดําเนินการเตรียมความพรKอมเพื่อเขKา
สูNประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จากการวิจัยพบวNา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมไดKมีการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรKอมใน
มิติตNางๆอยNางครอบคลุมและมีความตNอเนื่อง     
ซึ่งการดําเนินการโดยหลักแลKวจะเกี่ยวขKองกับ          
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหKมีความเปXนสากล โดยทางมหาวิทยาลัยมี          
การวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยสอดแทรก
ประเด็นทางดKานประชาคมอาเซียนและภาษา
อาเซียน เชNน ภาษาขะแมรEเขKามาเปXนสNวนหน่ึงใน
หลักสูตร (พิมลรัตนE วนสัณฑE, 2557) สNงผลใหK
นักศึกษาเกิดความรูKสึกตื่นตัวเกี่ยวกับการรวมตัวเขKา
เปXนประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
 สําหรับทางดKานของการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรน้ัน สNวน
ใ ห ญN จ ะ เ ปX น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รท า ง ดK า น ข อ ง          
การพัฒนาทักษะและศักยภาพทางดKานภาษาเปXน
หลัก โดยทางมหาวิทยาลัยไดKมอบหมายใหKศูนยE
ภาษาจัดการฝ�กอบรมทางดKานภาษาใหKกับนักศึกษา
และบุคลากรอยN า งตN อ เนื่ อ ง  ท้ั ง ใ นดK านของ
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เชNน ภาษา
เวียดนามมีการวัดทักษะทางดKานภาษาอังกฤษของ
บุคลากร (เกษมศรี อัศวศรีพงศEธร, 2557) รวมท้ัง
ยัง ไดKมีการจัดกิจกรรมเพื่ อสN ง เส ริมความ รูK     
ความเขKาใจเกี่ยวกับประเด็นทางดKานของประชาคม
อ า เ ซี ย น ผN า น ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร ดK ว ย ซึ่ ง           
การดําเนินการในลักษณะดังกลNาวก็มีสNวนชNวย
อยNางมากใหKนักศึกษาและบุคลากรเกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรKอมใน  

การรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากการรวมตัวเขKาเปXนประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น 
 นอกจากการดําเนินการในขKางตKนแลKว 
มหาวิทยาลัยยังไดKมีการประชาสัมพันธEเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนผNานทางสื่อตNางๆ ท้ังในดKานของ
สื่อสิ่งพิมพE โทรทัศนEวงจรป|ดของทางมหาวิทยาลัย 
เสียงตามสาย และปzานนิทรรศการตNางๆ จัดมุม
อาเซียนไวKภายในหKองสมุดเพื่อเปXนแหลNงความรูK และ
วางแผนสรKางหKองปฏิบัติการทางภาษาเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สNงผลใหKนักศึกษาและบุคลากรสามารถพัฒนา
ทักษะของตนเองไดKงNายขึ้น (เอนก เทียนบูชา, 
2557) 
 2 .  ปs จ จั ย ท่ี สN ง ผ ล ตN อ ก า ร ดํ า เ นิ น          
การเตรียมความพรKอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมน้ันมีหลายประการดKวยกัน โดยปsจจัย
สําคัญประการหน่ึงจะเกี่ยวขKองกับโอกาสและ
ขKอจํากัดท่ีเกิดจากประชาคมอาเซียน ซึ่งจาก
การศึกษาพบวNา การรวมตัวเขKาเปXนประชาคม
อาเซียนน้ัน มีแนวโนKมท่ีจะสรKางโอกาสในการดําเนินงาน
ใหKกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในระดับท่ี
คNอนขKางสูง ท้ังในดKานของการเป|ดศูนยEการศึกษา
ในประเทศสมาชิก การสรKางเครือขNายระหวNาง
ประเทศทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษาระหวNางกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
องคEความรูKในประเด็นตNางๆ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลNาวจะสNงผลดีตNอการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยNางมาก  
 แตN ท้ั ง น้ี  มห า วิ ทย า ลั ยจะ ส าม า รถ
สนองตอบตNอแนวโนKมของโอกาสในขKางตKนไดKมาก
นKอยเพียงใดน้ัน ผูKบริหารของมหาวิทยาลัยจะตKองมี
ภาวะผูKนํา ซึ่งผูKบริหารของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมก็ถือไดKวNามีภาวะผูKนําท่ีคNอนขKางสูง ซึ่ง
จะเห็นไดKจากการท่ีผูKบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนE
ท่ีมุNงพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพรKอมใน         
การรอง รับประชาคมอาเซียนอยN า ง ชัด เจน       
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เป|ดโอกาสใหKผูKใตKบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
ในการกําหนดแผนและกลยุทธEในการดําเนินงาน 
และมีความกลKาตัดสินใจในประเด็นตNางๆ ท่ีมี 
ค ว า ม จํ า เ ปX น ร วม ท้ั ง แ ผ นแ ล ะ ก ล ยุทธE ข อ ง
มหาวิทยาลัยยังงNายตNอการทําความเขKาใจและมี
รายละเอียดท่ีชัดเจนแตNสําหรับทางดKานงบประมาณ
น้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการเตรียมความพรKอม
คNอนขKางนKอยและยังบริหารงบประมาณไมNสมดุล
เทNาท่ีควร เนื่องจากมหาวิทยาลัยดึงงบประมาณไวK
สําหรับการดําเนินงานของสNวนกลางคNอนขKางมาก
และไมN ไดKจัดสรรไปยังหนNวยงานตNางๆ อยNาง
เพียงพอ สNงผลใหKหนNวยงานเหลNาน้ันไมNสามารถ
ดําเนินการเตรียมความพรKอมตามแนวนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัยไดKอยNางมีประสิทธิภาพมากเทNาท่ีควรจะ
เปXน(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552: 59) 
 นอกจากน้ี ปsจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงก็
คือ ปsจจัยทางดKานบุคลากร ซึ่งบุคลากรของทาง
มหาวิทยาลัยถือไดKวNามีความต้ังใจและกระตือรือรKน
ในการปฏิ บั ติงานในระดับ ท่ีคNอนขKาง สูงและ         
มีความรูKความสามารถท่ีหลากหลาย ซึ่งคุณสมบัติ
ดังกลNาวของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยก็สNงผล
ใหKทางมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเพื่อเตรียม
ความพรKอมในการรองรับประชาคมอาเซียนไดK
อ ยN า ง คN อ น ขK า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( เ ก ษ ม ศ รี           
อัศวศรีพงศEธร, 2557) 
 3. การเตรียมความพรKอมเพื่อกKาวเขKาสูN
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถือไดKวNาคNอนขKางเหมาะสมและถูกตKองโดยจะสามารถ
สังเกตไดKจากระดับความเหมาะสมและถูกตKองใน
มุมมองของบุคลากรและนักศึกษาท่ีอยูNในระดับ        
ปานกลาง ซึ่งในมุมมองของบุคลากรน้ันจะมองวNา
การดําเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสมและ
ถูกตKองในระดับปานกลางโดยแผน กลยุทธE และ
งบประมาณถือไดKวNามีความเหมาะสมและถูกตKอง

มากท่ีสุด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเป|ดโอกาสใหK
บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนด 
กลยุทธEและแผนในการดําเนินงานแตNท้ังน้ี สําหรับ          
ในประเด็นของงบประมาณน้ัน บุคลากรมองวNา  
แตNละภาคสNวนยังไดKรับงบประมาณเพื่อดําเนินการ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ รK อ ม ท่ี ยั ง ไ มN คN อ ย เ พี ย ง พ อ 
มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะมีการปรับปรุงทางดKาน
การจัดสรรและกระจายงบประมาณใหKมีความ
ท่ัวถึงมากขึ้น สNวนการจัดกิจกรรมสNงเสริมความรูK
น้ัน บุคลากรมองวNายังไมNคNอยเหมาะสมเทNาท่ีควร 
ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากการท่ีกิจกรรมตNางๆ น้ัน 
สNวนใหญNจะจัดขึ้นระหวNางชNวงเวลาปฏิบัติงาน 
สNงผลใหKในบางคร้ัง บุคลากรไมNสามารถเขKารNวมไดK
อยNางตNอเนื่อง ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะมี  
การจัดกิจกรรมในชNวงเวลาท่ีเหมาะสมมากขึ้น 
 สํ าห รับใน มุมมองของ นัก ศึกษา น้ัน 
นักศึกษามองวNาการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมี
ความเหมาะสมและถูกตKองในระดับสูง โดยเฉพาะ
ในประเด็นของหลักสูตรและการจัดการเรียน   
การสอน ซึ่งอาจเนื่องมาจากการท่ีมหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาหลักสูตรใหKมีความหลากหลายมี  
ความทันสมัยและเปXนสากล แตNท้ังน้ี ในดKานของ
หนNวยงานตNางๆ ของมหาวิทยาลัยน้ัน นักศึกษา
มองวNายังมีหนNวยงานท่ีใหKความรูKเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนท่ีไมNมากพอ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรท่ี
จะพัฒนาหนNวยงานดังกลNาวใหKมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งก็จะชNวยใหKระดับความเหมาะสมและถูกตKองใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ รK อ ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นตามไปดKวย 
 นอกจากประเด็นในขKางตKนแลKว ปsญหา
ตNางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการก็เปXนประเด็น
ห น่ึ ง ท่ี มี ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ สN ง ผ ล ตN อ ร ะ ดั บ        
ความเหมาะสมและถูกตKองของการเต รียม      
ความพรKอมเพื่อเขKาสูNประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมโดยตรง ซึ่งในท่ีน้ี ปsญหาตNางๆ          
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ท่ี เกิดขึ้นจะปรากฏในลักษณะของทักษะทาง    
ดKานภาษาของบุคลากรท่ียังไมNเพียงพอและความ      
ไมNเพียงพอของงบประมาณเปXนสําคัญซึ่งปsญหาใน
ขKางตKนก็จะสNงผลใหKการดําเนินการเพื่อเตรียม
ความพรKอมของทางมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ
ไมNมากเทNาท่ีวางแผนเอาไวK 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียด
ของขKอตกลงประชาคมอาเซียนอยNางละเอียดและ
ระดมความคิดจากบุคคลทุกกลุNมเพื่อกําหนดกล
ยุทธEและแผนเพื่อใหKมีความครอบคลุมมากท่ีสุด 

 2. กระตุKนใหKทําวิจัยเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ิมมากขึ้น และสNงนักศึกษาและบุคลากร
ไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
อื่นๆ เพื่อนําความรูKมาพัฒนามหาวิทยาลัย 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏแหNงอื่นๆ ควบคูNกันไปดKวยเพื่อใหKไดKผลและ
รายละเอียดท่ีสมบูรณE 
 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาและ
กรอบงบประมาณ เพื่อท่ีจะไดKสามารถศึกษาไดK
อยNางละเอียดและเพ่ิมคุณคNาของผลการศึกษาท่ีจะ
มีผลตNอการนําไปปรับใชKและกําหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้นตNอไป 
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