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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 2) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพือ่
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร จ�ำนวน 32 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน
96 คน และอาจารย์ จ�ำนวน 160 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ ได้ค่าสูงกว่า 0.5
ทุกข้อ และน�ำไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค มีค่า 0.957 และได้ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนก ได้ค่าสูงกว่า 0.2 ทุกข้อ สถิติส�ำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และ มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มี
ความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ ตาม
ล�ำดับ ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ พบว่า 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.1) ควรมีการจัดโครงการอบรม
ความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศของประชาคมอาเซียน 1.2) จัด
โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 2.1) ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึน้ 2.2) หลักสูตรการเรียนการสอน
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ของแต่ละสาขา จะต้องมีรายวิชาบังคับทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายวิชาบังคับในแต่ละสาขา
3) การบริหารจัดการ 3.1) จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมให้มแี หล่งความรูเ้ กีย่ วกับเครือข่าย ประชาคมอาเซียน
3.2) วางแผนงานการบริหารงานตามความเหมาะสมเน้นการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ค�ำส�ำคัญ: ความพร้อมด้านการศึกษา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ABSTRACT
This research explored educational preparation of private higher education institutions
in Thailand to deal with the emergence of ASEAN Economic Community or AEC. The objectives
of this study were 1) to examine the educational preparation in private higher education
institutions in Thailand in order to cope with ASEAN Economic Community, and 2) to explore
the recommendations of educational prepation at the private higher education institutions
in Thailand within the ASEAN Economic Community context. The informants consisted of 32
administrators, 96 supporting personnel, and 160 lecturers. The total numbers of sample were
288 people. The research instrument was a set of questionnaire in accordance with educational
preparation of private higher education institutions in Thailand dealing with ASEAN Economic
Community with the Index of Item-Objective Congruence (IOC) which was higher than 0.5 in
every item. Besides, the IOC was applied to find the Cronbach's alpha coefficient of reliability
which was 0.957, higher than 0.2 of the discrimination in every item. Statistics used for data
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings suggested that
private higher education institutions in Thailand were overall well prepared at a high level in
all three areas of educational preparation. However, the readiness concerning with personnel's
knowledge was ranked first while the area of instructional curriculum was placed second, also,
it was followed by the administration aspect respectively. According to recommendations drawn
from the respondents for the educational preparation of private higher education institutions
in Thailand dealing with the ASEAN Economic Community were as follows: 1) For the aspect
of personnel development, the administrators advised that 1.1) English training courses should
be provided to strengthen English proficiency of the personnel in order to create knowledge
and understanding of individual ASEAN country member among the workers and 1.2) organizing
personnel exchange program between the educational institute and other international
institutes was recommended. 2) In the areas of instructional curriculum, the administrators
suggested that 2.1) more teaching and learning in English should be conducted in classroom
and 2.2) at least 10% of all compulsory courses in each curriculum must be English courses.
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3) For the administratives’ aspect, it was suggested that 3.1) the budget should be allocated
to activities that promote knowledge based resources on ASEAN Community network and
3.2) the administrative plan should be appropriately designed with an emphasis on integrated
administration.
KEYWORDS: Educational Readiness, ASEAN Economic Community: AEC, Private Higher Education
Institutions
บทน�ำ

ด้วยผู้น�ำอาเซียนได้ตกลงร่วมมือกันที่จะ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.
2558) ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่
ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ บรูไนดารุสซาลาม
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา รวมกันเป็นประชาคม
อาเซียน (Association of South East Asian
Nation: ASEAN) โดยสนับสนุนการรวมตั วและ
ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก
ได้ แ ก่ ประชาคมการเมื อ งความมั่ น คงอาเซี ย น
(ASEAN Political Security Community หรือ
APSC) มุ ่ ง ให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร ่วมกัน อย่ า ง
สันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี
มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือ
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community หรือ AEC) มุ่งให้เกิด
การรวมตัวกัน ทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้
ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ในประเทศอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
หรือ ASCC) มุ่งให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียน
อยูร่ ว่ มกันภายใต้แนวคิดสังคมทีเ่ อือ้ อาทร มีสวัสดิการ
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ทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม (กระทรวง
การต่างประเทศ, 2556ข) การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนนั้นเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเจริญ
มั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ท�ำให้
อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต
(นิโลบล ปางลีลาศ, 2553) ซึ่งหลังจากการรวมตัว
เป็นประชาคมแล้ว อาเซียนจะกลายเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว จะท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายก�ำลัง
คน สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี ตลอดจนการเพิ่มขีดความ
สามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการ กับ
เศรษฐกิจโลกเพือ่ ยกระดับการแข่งขัน การสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก และการ
สร้างอ�ำนาจต่อรองในระดับภูมิภาค
ในด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด�ำเนินการจัด
ท�ำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551-2565 เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเตรียม
พร้อมในการรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษา
จ�ำเป็นต้องเสริมหลักสูตรในทุกคณะและภาควิชา
ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้นทั้ง
รายวิชาอาเซียนทั่วไป รายวิชาเปรียบเทียบมิติต่างๆ
ในอาเซียน รายวิชาที่เจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจการเมือง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน การ
เตรียมความพร้อมในเรือ่ งของภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษ
ที่ เ ป็ น ภาษาในการท� ำ งานของอาเซี ย นและภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้าน และ สกอ. ได้จัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อม
สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพือ่ เป็น
แนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายต่อไป ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้มีการ
วางแผนในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2558 (ส�ำนักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553) ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตในอนาคตมี
คุณภาพระดับสากล และให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได้โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษา
ในอาเซียนโดยมียทุ ธศาสตร์สำ� คัญ 3 ประการ คือ การ
เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพสากล
การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมบทบาท
ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเป็ น หน่ ว ยงาน
หนึ่งที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา จึงจ�ำเป็นที่จะ
ต้องเตรียมความพร้อมของการจัดการศึกษาเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การเตรียมตัว
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
จึ ง สมควรศึ ก ษานโยบายการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
สนั บ สนุ น การเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
จุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ได้รว่ มกันจัดตัง้ สมาคมอาสา เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2504 เพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และต่อมาผูน้ ำ� อาเซียนได้ตกลงร่วมมือกัน
ที่จะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา รวมกัน
เป็นประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก
ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้
ประเทศในภู มิ ภ าคอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ มี ร ะบบ
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ
อย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับ
ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้ภูมิภาคมีความ
เจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
เพื่ อ ความอยู ่ ดี กิ น ดี ข องประชาชนในประเทศ
อาเซี ย นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
มุ่งให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกัน
ภายใต้ แ นวคิ ด สั ง คมที่ เ อื้ อ อาทร มี ส วั ส ดิ ก ารทาง
สังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2556ค)
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วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน ก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เริม่ แรกเพือ่ สร้างสันติภาพในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อันน�ำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลก
มีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท�ำให้อาเซียนได้
หั น มามุ ่ ง เน้ น กระชั บ และขยายความร่ ว มมื อ ด้ า น
เศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์
หลักที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN
Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้ (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2556ก)
1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาค
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึง่ กันและกันในการ
ฝึกอบรมและการวิจัย
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร
และปรับปรุงมาตรฐานการด�ำรงชีวิต
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับ
ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จาตุรนต์ ฉายแสง
(2556) กล่าวว่า
1. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมให้มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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ในเชิงลึก ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่าง
ลึกซึ้ง พัฒนาเนื้อหาการเรียนด้านประวัติศาสตร์
ปฏิรูปหลักสูตรประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ความคิด ทัศนคติ
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม ประเพณี และภาษา
อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกัน
เป็ น การเตรี ย มคนให้ เรี ย นรู ้ พ หุ วั ฒ นธรรม สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับประเทศ
เพื่อนบ้านและเป็นการสร้างผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
เหล่านี้ให้เกิดขึ้น
2. ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษา
อาเซียน และภาษาต่างประเทศอื่น ใช้กระแสความ
ตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจเรียนภาษาอังกฤษ
และการเรียนภาษาอาเซียนอืน่ ๆ ด้วยการเน้นส่งเสริม
ให้เรียนรู้เพื่อการสื่อสารและน�ำไปใช้จริง โดยเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนจ�ำนวนหนึ่งที่
เรียนรู้อย่างแตกฉาน ให้อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาใดภาษาหนึ่งสามารถสื่อสารเป็นล่ามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยต้องเชื่อมโยงกับกรอบ
คุณวุฒิอาเซียน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในอาเซียน และ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกด้วย
4. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมภิ าคส่งเสริมให้สถาบัน
การศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพของไทยทั้ ง รั ฐ และเอกชน
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการเรียนการสอน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา
จากต่างประเทศ รวมถึงประเทศในอาเซียนให้มา
ศึ ก ษาในไทยมากขึ้ น พั ฒ นาระบบการถ่ า ยโอน
หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ควรส่งเสริม
ให้มีการเชิญบุคลากรทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ หรือส่งเสริมให้เปิดสถานศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศในไทยด้วย
5. ส่ ง เสริ ม บทบาทของภาคเอกชนและ
ภาคประชาสั ง คมในภาคการศึ ก ษาส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาคมสังคม และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
จันทร์พา ทัดภูธร (2555) ได้ศึกษาการ
เตรียมตัวและความพร้อมทางด้านการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 กรอบแนวคิด
การเตรียมตัวความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้านการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนในด้าน
เนื้ อ หาที่ ส อนในแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก ที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน ประเด็นเร่งด่วนของไทย คือ การเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
สรศักดิ์ บัวแย้ม (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดย
เสนอแนะด้านงานบุคคล โดยโรงเรียนควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมครูให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
อาเซียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต่างชาติ
กับครูไทย โดยการศึกษาดูงานในต่างประเทศและ

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
จุ ฑ ารั ต น์ วงศ์ อ นั น ต์ (2556) ได้ ศึ ก ษา
ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซี ย นโรงเรี ย นเอกชนในจั ง หวั ด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมของ
สถานศึกษาเพือ่ การจัดการเรียนรูส้ ปู่ ระชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการบริหารจัดการ ด้านจัดการเรียนการสอน และ
ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านกิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียน อยูใ่ นระดับน้อย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ของครู และผู้บริหารสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ต้องประกอบไปด้วยการบริหาร
จัดการ ได้แก่ เป้าหมาย ประกอบด้วย ระบบงานและ
ภาระงานต่างๆ การพัฒนาบุคลากร การนิเทศภายใน
และการประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร
การสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สอื่
และเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะแนวทางการ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ						

1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) ด้านความรู้ของบุคลากร
2) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
3) ด้านการบริหารจัดการ
2. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการเตรี ย มความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตำ�แหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ ส ารสนเทศด้ า นการเตรี ย มความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยศึกษาการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ของ
บุคลากร 2) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และ
3) ด้านการบริหารจัดการ
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ตัวแปรตาม

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 72 แห่ง
ซึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 2,263 คน บุคลากร
สายสนับสนุน จ�ำนวน 10,565 คน และอาจารย์
จ�ำนวน 15,889 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จ�ำนวน
28,717 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling) ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 1) ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์รอ้ ยละ 50 ในการสุม่ จากจ�ำนวน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2) สุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในแต่ละภูมิศาสตร์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดของสถาบันอุดมศึกษาที่
มีอยู่ในแต่ละภาคได้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 15 แห่ง ภาคกลาง จ�ำนวน
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10 แห่ง ภาคเหนือ จ�ำนวน 4 แห่ง ภาคใต้ จ�ำนวน
2 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 5 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง และ 3) สุ่มผู้บริหาร บุคลากรสาย
สนับสนุน และอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
ในแต่ละแห่ง ใช้ผบู้ ริหาร 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน
3 คน และอาจารย์ 5 คน ได้กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 36 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน 108
คน และอาจารย์ จ�ำนวน 180 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 324 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถามใช้ ส อบถามผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน และอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
หน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ของ
บุคลากร ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารจัดการ จ�ำนวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าแบบจัดประเภท 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ โดยมีเกณฑ์การใช้
คะแนน ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินแบบสอบถามเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อม
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) คือ คะแนนช่วง 4.51-5.00
หมายถึง มากที่สุด คะแนนช่วง 3.51-4.50 หมายถึง
มาก คะแนนช่วง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนช่วง 1.51-2.50 หมายถึง น้อย คะแนนช่วง
1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นแบบปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่าง
ข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ โดยใช้เกณฑ์การก�ำหนด
คะแนนความคิดเห็น (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ได้
ค่าสูงกว่า 0.5 ทุกข้อ และน�ำไปทดลองใช้เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค
(Cronbach, 1984) มีค่า 0.957 และได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543)
ได้ค่าสูงกว่า 0.2 ทุกข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยท�ำหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่ ง ไปยั ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยส่ ง หนั ง สื อ ขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย พร้ อ ม
กั บ แบบสอบถามที่ ล งรหั ส เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปยั ง
มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย น� ำ แบบสอบถามให้ ผู ้ บ ริ ห าร
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน กรอกข้อมูล
โดยให้เวลาตอบแบบสอบถามสองสัปดาห์ แล้วส่ง
ไปรษณีย์กลับคืนมา
2. เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มา
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนทั้งข้อมูล
ในแบบสอบถามและจ�ำนวนของแบบสอบถาม ซึ่งได้
ผลการตอบแบบสอบถามสมบู ร ณ์ จ ากผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำนวน 32 ฉบับ บุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน 96
ฉบับ และอาจารย์ จ�ำนวน 160 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 288
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกลุ่มตัวอย่างแล้วน�ำ
แบบสอบถามที่ได้มาจัดหมวดหมู่ ลงรหัสข้อมูล
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

73

3. ป้อนข้อมูลของแบบสอบถาม แล้วน�ำไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
เครือ่ งมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องค่าความเชือ่ มัน่
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
2. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3. สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.69 มีช่วงอายุ 51-60 ปี
ร้อยละ 39.93 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ
59.38 มีต�ำแหน่งหน้าที่เป็นอาจารย์ ร้อยละ 55.56
มีช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ
53.12 รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

อายุ

ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน (n = 288)

ร้อยละ

รวม

142
146
288

49.31
50.69
100.00

รวม

7
54
68
115
44
288

2.43
18.75
23.61
39.93
15.28
100.00

รวม

5
45
171
67
288

1.74
15.62
59.38
23.26
100.00

รวม

32
160
96
288

11.11
55.56
33.33
100.00

ชาย
หญิง

ต�่ำกว่า 31 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต�ำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป

ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน (n = 288)

ร้อยละ

รวม

5
52
153
78
288

1.74
18.06
53.12
27.08
100.00

ผลการวิ เ คราะห์ ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และเมื่อพิจารณา

ในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3
ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มี
ความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.20 รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.16 และด้านการบริหารจัดการ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล�ำดับ รายละเอียด
ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยรวม
การเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ของบุคลากร

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านการบริหารจัดการ
ภาพรวม

X
4.20
4.16
4.11
4.16

2. จ�ำแนกตามเพศ พบว่า การเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทัง้
3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร

ระดับความพร้อม
S.D.
0.578
0.534
0.552
0.488

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

มี ค วามพร้ อ มมากเป็ น ล� ำ ดั บ แรก มี ค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และด้านการ
บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.10 ตามล�ำดับ
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
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เพศหญิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มี
การเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก
โดยด้านความรู้ของบุคลากร มีความพร้อมมากเป็น

ล�ำดับแรก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.17 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 ตามล�ำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ�ำแนกตามเพศ
การเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ของบุคลากร
ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน
ด้านการบริหารจัดการ
ภาพรวม

X̅
4.21
4.15

ชาย
S.D. แปลผล
0.564
มาก
0.637
มาก

4.10 0.656
4.15 0.553

มาก
มาก

3. จ�ำแนกตามอายุ พบว่า การเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถามอายุต�่ำกว่า 31 ปี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
และเมือ่ พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความ
พร้อมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของ
บุคลากร มีความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ
ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ 31-40 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีคะแนน
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.13 และเมื่อพิจารณาในรายด้ า น
พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มีความพร้อมมาก
76

X
4.19
4.17

หญิง
S.D. แปลผล
0.613
มาก
0.566
มาก

4.11
4.16

0.587
0.514

มาก
มาก

X
4.20
4.16

รวม
S.D.
0.578
0.534

แปลผล
มาก
มาก

4.11
4.16

0.552
0.488

มาก
มาก

เป็นล�ำดับแรก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทัง้
3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร
มี ค วามพร้ อ มมากเป็ น ล� ำ ดั บ แรก มี ค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และด้านการ
บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 ตามล�ำดับ
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ 51-60 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เฉลีย่ เท่ากับ 4.17 และเมือ่ พิจารณาในรายด้าน พบว่า
มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก
โดยด้านความรู้ของบุคลากรมีความพร้อมมากเป็น
ล�ำดับแรก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.18 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
และเมือ่ พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความ
พร้อมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความรูข้ อง
บุคลากร มีความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
จัดการ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.13 และด้านหลักสูตร
การเรี ย นการสอน มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.08
ตามล�ำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ�ำแนกตามอายุ
การเตรียม
ความพร้อม
ด้านความรู้ของ
บุคลากร
ด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน
ด้านการบริหาร
จัดการ
ภาพรวม

X
4.12

ต�่ำกว่า 31 ปี
S.D. แปลผล
0.542
มาก

X
4.17

31-40 ปี
S.D. แปลผล
0.576
มาก

X
4.21

41-50 ปี
S.D. แปลผล
0.489
มาก

X
4.22

51-60 ปี
S.D. แปลผล
0.538
มาก

ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป
X
S.D. แปลผล
4.18 0.572
มาก

X
4.20

รวม
S.D.
0.578

แปลผล
มาก

4.08

0.604

มาก

4.12

0.547

มาก

4.18

0.538

มาก

4.18

0.547

มาก

4.13

0.524

มาก

4.16

0.534

มาก

4.08

0.569

มาก

4.11

0.586

มาก

4.11

0.534

มาก

4.12

0.557

มาก

4.08

0.577

มาก

4.11

0.552

มาก

4.10

0.523

มาก

4.13

0.513

มาก

4.17

0.466

มาก

4.17

0.503

มาก

4.13

0.531

มาก

4.16

0.488

มาก

4. จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
จบการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อม
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของ
บุคลากร มีความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และ
ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.13 และเมือ่ พิจารณาใน
รายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มี
ความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.17 รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้านการบริหาร
จัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล�ำดับ การ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และเมื่อพิจารณา
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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ในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3
ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มี
ความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.21 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และด้านการบริหาร
จัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามล�ำดับ การ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อม
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของ
บุคลากร มีความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้าน
การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตาม
ล�ำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
การเตรียม
ความพร้อม
ด้านความรู้ของบุคลากร

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
X
S.D. แปลผล X
S.D. แปลผล
4.21 0.619
มาก 4.17 0.561 มาก

X
4.21

ด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการ
ภาพรวม

4.14

0.587

มาก

4.13

0.518

มาก

4.18

0.538

มาก

4.13

0.513

4.10
4.15

0.554
0.542

มาก
มาก

4.11
4.13

0.567
0.524

มาก
มาก

4.10
4.16

0.532
0.514

มาก
มาก

4.13
4.15

0.537
0.457

5. จ�ำแนกตามต�ำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติ
งาน พบว่า การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้บริหารในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความ
พร้อมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน มีความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 รองลงมา คือ ด้านความรู้
ของบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้าน
การบริ ห ารจั ด การ มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.20
ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอาจารย์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อม
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ปริญญาโท
S.D. แปลผล
0.566 มาก

X
4.19

ปริญญาเอก
S.D. แปลผล
0.487
มาก

X
4.20

รวม
S.D.
0.578

แปลผล
มาก

มาก

4.16

0.534

มาก

มาก
มาก

4.11
4.16

0.552
0.488

มาก
มาก

ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของ
บุคลากร มีความพร้อมมากเป็นล�ำดับแรก คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ
ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรสาย
สนับสนุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มี
การเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก
โดยด้านความรู้ของบุคลากร มีความพร้อมมากเป็น
ล�ำดับแรก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา คือ
ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
และด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ตามล�ำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 6

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ�ำแนกตามต�ำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ของบุคลากร
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการ
ภาพรวม

X
4.40
4.43
4.20
4.35

ผู้บริหาร
S.D. แปลผล
0.587
มาก
0.532
มาก
0.579
มาก
0.514
มาก

X
4.23
4.19
4.13
4.18

6. จ�ำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
พบว่า การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี ใน
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ
4.17 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการ
เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง 3 ด้ า น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
โดยด้านความรู้ของบุคลากรมีความพร้อมมากเป็น
ล� ำ ดั บ แรก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา
คือ ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 และด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนน
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.12 ตามล� ำ ดั บ การเตรี ย มความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 1-5 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 และเมือ่ พิจารณาในรายด้าน
พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านความรู้ของบุคลากรมีความพร้อมมาก
เป็นล�ำดับแรก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อม

อาจารย์
S.D. แปลผล
0.586
มาก
0.523
มาก
0.559
มาก
0.503 มาก

บุคลากรสายสนับสนุน
X
S.D. แปลผล
4.08 0.531 มาก
4.02 0.524 มาก
4.04 0.503 มาก
4.05 0.447 มาก

X
4.20
4.16
4.11
4.16

รวม
S.D. แปลผล
0.578 มาก
0.534 มาก
0.552 มาก
0.488 มาก

ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ
งาน 6-10 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบ
ว่า มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มีความพร้อมมาก
เป็นล�ำดับแรก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามล�ำดับ การเตรียมความพร้อม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ
งานตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และเมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า มีการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน อยู่
ในระดับมาก โดยด้านความรู้ของบุคลากร มีความ
พร้อมมากเป็นล�ำดับแรก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านการบริหารจัดการ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล�ำดับ รายละเอียด
ตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ�ำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้ของบุคลากร
ด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน
ด้านการบริหารจัดการ
ภาพรวม

น้อยกว่า 1 ปี
X
S.D. แปลผล X
4.21 0.524 มาก 4.14
4.12 0.569 มาก 4.10

1-5 ปี
6-10 ปี
ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป
รวม
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล X
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
0.578
มาก 4.22 0.557 มาก 4.20 0.566
มาก 4.20 0.578 มาก
0.543
มาก 4.19 0.534 มาก 4.14 0.557
มาก 4.16 0.534 มาก

4.16 0.551
4.17 0.487

0.532
0.509

มาก
มาก

4.09
4.11

มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทยเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจ
1. ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ผู ้ บ ริ ห ารได้
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ ด้าน
การพัฒนาบุคลากรไว้วา่ ในการพัฒนาบุคลากรควรมี
การจัดโครงการอบรมความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้ความเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศของ
ประชาคมอาเซียน ในเรือ่ งของค่านิยม ความเป็นตัวตน
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และจัดโครงการสนับสนุน
บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ผูบ้ ริหาร
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ ด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอนไว้ว่า ในการจัดการเรียน
การสอนให้อาจารย์พยายามสอดแทรกเนือ้ หาการสอน
ที่เป็นภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนมากขึ้น พยายามสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้มีความน่าสนใจ เช่น บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นกับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาน�ำเสนอ
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4.12 0.522
4.18 0.476

มาก
มาก

4.11 0.543
4.15 0.521

มาก
มาก

4.11 0.552
4.16 0.488

ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ และในส่วนของหลักสูตร
การเรียนการสอนของแต่ละสาขา จะต้องมีรายวิชา
บังคับที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
รายวิชาบังคับในแต่ละสาขา
3. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ ด้านการ
บริหารจัดการไว้วา่ จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
ให้มแี หล่งความรูเ้ กีย่ วกับเครือข่าย ประชาคมอาเซียน
ทั้งในรูปแบบเอกสาร วิดีทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
อย่างหลากหลายด้านกิจกรรมส่งเสริมในสถานศึกษา
วางแผนงานการบริหารงานตามความเหมาะสมของ
แต่ละสายงาน การบริหารงานเน้นการบูรณาการ
การท�ำงานของหน่วยงานแต่ละสายงานที่มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบที่ แ ตกต่ า งกั น และให้ แ ต่ ล ะสายงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านความรู้ของบุคลากร มีการเตรียมความพร้อม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะว่าการเรียนรู้ข้อมูล
พื้นฐานของประเทศสมาชิกในเรื่องต่างๆ ตลอดจน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มาก
มาก

ปัญหาและผลกระทบของการรวมตัวของประชาคม
อาเซียนมีความส�ำคัญมาก เพื่อให้รู้เขา รู้เรา และ
ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
และเราควรตระหนักว่านอกจากเราเป็นประชากร
ของประเทศไทยแล้ ว เรายั ง เป็ น ประชากรของ
ประชาคมอาเซียนด้วย เมื่อเป็นประชาคมอาเซียน
แล้ว เราต้องอยู่ร่วมและติดต่อกับประชากรอาเซียน
จากประเทศต่างๆ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อให้เราเข้าใจวิถีชีวิต
แนวคิดของคนชาติต่างๆ ในอาเซียน และเข้าใจถึง
อัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของอาเซียน ความ
หลากหลายของอาเซียน เช่น ภาษาพูดที่ต่างกัน
การนับถือศาสนาทีห่ ลากหลาย ความหลากหลายของ
เชื้อชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ที่แตกต่างกัน และการรวมเป็นประชาคมอาเซียน
เป็นการสร้างประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มอ�ำนาจต่อรองให้แก่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจนี้จะท�ำให้เกิด
การแข่งขันกันมากขึ้นในตลาดแรงงาน การที่แรงงาน
มีฝมี อื สามารถเคลือ่ นย้ายไปท�ำงานในประเทศสมาชิก
ได้อย่างเสรี ท�ำให้อัตราการแข่งขันในตลาดแรงงาน
สูงขึ้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาในมิติต่างๆ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ในการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุเทพ พันประสิทธิ์ (2556) ที่ท�ำการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของสถาบัน
ศึกษาในสังกัด สพฐ. ตามโครงการสปิรติ ออฟอาเซียน
(Spirit of ASEAN)” พบว่า นักเรียนของโรงเรียนใน
โครงการสปิริตออฟอาเซียนในภาพรวมมีความรู้และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีความรู้และ
ทักษะทางภาษาอาเซียนอยู่ในระดับดี มีความรู้และ
ทักษะทางด้านสังคมอยู่ในระดับดี มีความรู้ทักษะ
ทางด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี และด้านเจตคติอยู่
ในระดับดี

2. ผลการศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มีการเตรียมความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะว่าการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเป็น
อีกส่วนหนึ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน เพราะการเป็นประชาคมอาเซียน
จะท�ำให้เกิดเสรีทางเศรษฐกิจการเดินทาง และการ
ติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกทั้งชาวต่างชาตินอก
ภูมภิ าค ประเทศสมาชิกอาเซียนมีภาษาประจ�ำชาติที่
หลากหลาย ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษากลางของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นภาษาทีใ่ ช้ในเอกสาร
สนธิสัญญา รวมทั้งเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายใน
ระดับโลก แต่ปัญหาส�ำคัญ คือ คนไทยส่วนใหญ่ไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ไม่สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง อ่านไม่เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง และสื่อสารไม่คล่อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก�ำลัง
เห็นได้ชดั เจนเมือ่ ไทยก�ำลังจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร
ซึง่ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ วุฒศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (“40 ปี ม.ราม
ปั ้ น บั ณ ฑิ ต …”, 2554) กล่ า วว่ า เนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 40 ปี
ถึงแนวทางในการด�ำเนินการการเตรียมตัวด้านการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน “มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” ในด้านทักษะและกระบวนการ ที่กล่าวว่า
นิสติ ต้องมีทกั ษะภาษาต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัย
จะจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้นิสิตฟรี เน้นว่านิสิต
ต้องมีทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย 1
ภาษา สามารถสื่อสารหรือท�ำงานร่วมกันกับเพื่อน
บ้านในอาเซียนได้
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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3. ผลการศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านการบริหารจัดการ มีการเตรียมความพร้อมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่า การบริหารจัดการเป็น
ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ
ประสบความส�ำเร็จ และบรรลุถึงเป้าหมาย การ
บริหารจัดการทีด่ ยี อ่ มส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพ
ของการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม
และสามารถท�ำให้การด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร์วิสิฐ
มูลงามกูลจ์ และคณะ (2556) ที่ท�ำการศึกษางาน
วิจยั เรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
และการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
ภาคกลาง” พบว่า การเตรียมความพร้อมในการ
พั ฒ นาองค์ ก ารสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นขององค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านองค์การ ด้านกระบวนการ ด้าน
เทคโนโลยีและด้านกลยุทธ์อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด ปัจจัยการบริหารในการเตรียมความพร้อมฯ
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้ า นความรู ้ ข องบุ ค ลากรสถาบั น
อุดมศึกษาควรจัดให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
มีความรูเ้ รือ่ งดังกล่าวมากขึน้ ควรน�ำเสนอให้อาจารย์
นักศึกษา และบุคลากร รับรู้ผลกระทบที่เกิดจาก
การเปิดประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกด้านลบ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดสัมมนา จัดบอร์ดนิทรรศการ
ใช้สื่อโทรทัศน์ช่องของสถาบันกระจายตามจุดต่างๆ
เป็นต้น
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2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน สถาบัน
อุดมศึกษาควรเพิม่ การเรียนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร
ให้มากขึ้น และสอดแทรกภาษาอังกฤษในหลักสูตร
หรื อ รายวิ ช าต่ า งๆ ควรมี ก ารเปิ ด รายวิ ช าภาษา
อาเซี ย นเพิ่ ม เติ ม มากขึ้ น เช่ น ภาษาพม่ า ภาษา
เวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอืน่ ๆ ในอาเซียน
3. ด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีการปรับรูปแบบคณะกรรมการและโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับอาเซียน และควรมีการจัด
ท�ำแผนจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมกับประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย ติ ด ตามประเมิ น ผลการ
เตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการสอน การพัฒนา
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาถึงความพร้อมและปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศอื่นๆ เพื่อให้สามารถประเมิน
ถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ บุคลากร
และนิสติ และท�ำการพัฒนาได้อย่างตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงานต่อไป
3. ควรมี ก ารวิ จั ย การเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้ า นการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านการบริหารจัดการในเชิงผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปริมาณกับเชิงคุณภาพ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการต่างประเทศ. 2556ก. กฎบัตรอาเซียน
( A S E A N C h a r t e r ) . สื บ ค้ นเ มื่ อ
25 เมษายน 2561, จาก http://www.
mfa.go.th/asean/contents/files/
other-20130528-092411-875705.pdf
กระทรวงการต่างประเทศ. 2556ข. ความเป็นมา
ของอาเซียน. สืบค้นเมือ่ 25 เมษายน 2561,
จาก http://www.mfa.go.th/asean/
contents/files/other-20150407154408-852678.pdf
กระทรวงการต่ า งประเทศ. 2556ค. ประชาคม
อาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก. สืบค้น
เมื่อ 25 เมษายน 2561, จาก http://www.
mfa.go.th/asean/contents/files/aseanmedia-center-20121126-172924558727.pdf
จันทร์พา ทัดภูธร. 2555. การศึกษาการเตรียมตัว
และความพร้อมทางด้านการศึกษาของ
ประเทศอาเซี ย นเพื่ อ รองรั บ การรวมตั ว
กันเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช
2558. กรุงเทพฯ: ส่วนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย.
จาตุรนต์ ฉายแสง. 2556. 8 นโยบายด้านการศึกษา
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
จุ ฑ ารั ต น์ วงศ์ อ นั น ต์ . 2556. ความพร้ อ มของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ สู ่
ประชาคมอาเซี ย นของโรงเรี ย นเอกชน
ในจั ง หวั ด มหาสารคาม. วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จั ด การการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม.

ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ และคณะ. 2556. การเตรียม
ความพร้ อ มสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นและการ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
ภาคกลาง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
อี ส เทิ ร ์ น เอเชี ย ฉบั บ สั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์, 3(2): 71-82.
นิโลบล ปางลีลาศ. 2553. เคลือ่ นย้ายแรงงานวิชาชีพ
เข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างเสรี: โอกาสและ
ผลกระทบต่ อ ไทย. กรุ ง เทพฯ: สถาบั น
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด. 2553. การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น
(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ . กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ล้วน สายยศ, และ อังคณา สายยศ. 2543. เทคนิค
การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
40 ปี ม.ราม ปัน้ บัณฑิต “ASEAN Man” สูป่ ระชาคม
อาเซียน. 2554. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม
2561, จาก https://1thailand-newsupdatetoday.blogspot.com/
2011/11/40-asean-man.html
สรศักดิ์ บัวแย้ม. 2556. การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

83

ส�ำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา. 2553.
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน
ในปี 2558. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
บางกอกบล็อก.
สุเทพ พันประสิทธิ์. 2556. การเตรียมความพร้อม
ข อ ง โร ง เรี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ไ ท ย เ พื่ อ
รองรั บ การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น.
กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.
Conbach, L. J. 1984. Essential of psychology
and education. New York: McGrawHill.

84

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

