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 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2) ศึกษาปัจจยัตวัแปรอิสระท่ีส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
3) เพื่อศึกษาระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  และ 4) จดัท าขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบติัท่ีมีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
 การศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดย
การศึกษาจากเอกสารเชิงประจกัษ์และสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รองอธิการบดี คณบดี 
ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยั และผูอ้  านวยการและหวัหนา้ศูนยส์ านกั ส่วนท่ีสองเป็นการ
วิเคราะห์ระดบัความเหมาะสมและถูกต้องของการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจากสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาในการด าเนินการเพื่อเตรียมความในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างคือ บุคลากร 260 คนและนกัศึกษา 377 คน และประมวลผลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการกระจายการด าเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไปตามคณะและศูนยก์ารศึกษา โดยแบ่งออกเป็นดา้น
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ต่างๆ 8 ด้านด้วยกัน คือ 1) กลยุทธ์และแผน 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การ
ประชาสัมพนัธ์ 5) กิจกรรมและโครงการ 6) งบประมาณ 7) การพฒันาบุคลากร และ 8) สถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามพบวา่ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมมีระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัน้อย โดยบุคลากรมีความพึงพอใจในดา้นแผน กลยุทธ์
และงบประมาณมากท่ีสุด ส่วนนกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด 
 แนวทางการด าเนินงานเพื่อเพิ่มระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อม
ในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ 1) ศึกษารายละเอียดของขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนก่อนท่ีจะ
ก าหนดกลยุทธ์และแผน 2) ร่วมกนัระดมความคิดในการก าหนดกลยุทธ์และแผน 3) พฒันาการท า
วิจยัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งจริงจงั 4) จดัการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 5) ก าหนดกลยุทธ์และ
แผนอย่างชดัเจน 6) จดัสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 7) แลกเปล่ียนทางดา้นนกัศึกษาและ
บุคลากรกบัมหาวทิยาลยัในอาเซียน และ 8) ปรับปรุงสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมมากข้ึน 
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 The objectives of this study is to 1) study readiness preparation of Chandrakasem 
Rajabhat University for ASEAN Community; 2) to study the factors related to the readiness 
preparation of  Chandrakasem Rajabhat University for ASEAN Community; 3) to study 
suitability of the readiness preparation of  Chandrakasem Rajabhat University for ASEAN 
Community and 4) to suggest the way that useful for this task. 
 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 of  Chandrakasem Rajabhat 
University for ASEAN Community by using related data, analyzing problems and surveying 
satisfaction of staffs and students by sending questionnaires to staffs and students in the 
university. Samples are staffs 260 people and students 377 people.  
 The results were found that the readiness preparation of Chandrakasem Rajabhat 
University was divided into 8 fields that are 1) strategy and plan; 2) curriculum; 3) learning 
management; 4) public relations; 5) activity and project; 6) expenditure; 7) human resource 
development and 8) facility. The results from analyzing related data and questionaires were found 
that suitability level for the readiness preparation of Chandrakasem Rajabhat University for 
ASEAN Community was low. The field that satisfied staffs the most were strategy, plan and 
expenditure, and in case of students were curriculum and learning management.     
 The suggestions for increasing the suitability level of the readiness preparation of  
Chandrakasem Rajabhat University for ASEAN Community are 1) studying about ASEAN 
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agreements before setting the strategies and plans; 2) brainstorming ideas for setting the strategies 
and plans; 3) increasing amounts of researches about ASEAN Community; 4) Training 
continuously; 5) setting strategies and plans clearly; 6) allocating expenditure suitably; 7) 
exchanging staffs and students with another university in ASEAN Community and 8) improving 
facibilities adequately.     
 



กติตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม สามารถส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความอนุเคราะห์
และความช่วยเหลือดา้นขอ้มูล ค าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น และก าลงัใจจากบุคคลหลาย
ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิการบดี รองอธิการบดีทุกท่าน คณบดีของทุกคณะภายในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาจนัทรเกษม-ชยันาท ผูอ้  านวยการศูนยส์ านกั รวมทั้ง
บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกและตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงส่งผลใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้มูลท่ีครบถว้นและมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุนนาค ผูซ่ึ้งเป็นอาจารย์ผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ของผู ้เขียน ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการให้ค  าปรึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ ปรับแกใ้นประเด็นท่ีมีขอ้ผิดพลาด ติดตามการท าวิทยานิพนธ์เล่ม
น้ีในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ก าลงัใจแก่ผูเ้ขียนตลอดมา และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.อมรา รัตตากร ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าในการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้งยงัได้ให้ความกรุณาในการ
พิจารณาและตรวจสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่ง ข้ึน รวมทั้ ง
ขอขอบพระคุณคณาจารยท่ี์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้แก่ผูเ้ขียน 
เจา้หนา้ท่ีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ และเพื่อนทุกคนของผูเ้ขียน
ท่ีไดค้อยใหก้ าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้ขียนเสมอมา 
 ทา้ยท่ีสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีแด่ นายเฉลิม และนางอรุณี ศรีสวรรค์ ผู ้ซ่ึงเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของผูเ้ขียน รวมถึง
ครอบครัวของผูเ้ขียนทุกท่านท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจให้กบัผูเ้ขียนตลอดมาจนท า
ใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จไดใ้นท่ีสุดตามท่ีไดต้ั้งใจเอาไว ้
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 

 เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของบทน้ีจะประกอบไปดว้ยความเป็นมาและความส าคญัของเร่ืองท่ี
ศึกษา วตัถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ขอ้จ ากดัของการวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการวจิยั นิยามศพัทท์ัว่ไป และการน าเสนอรายงานผลการวจิยั 
 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของเร่ืองทีศึ่กษา 
 ปัจจุบนัไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึนมากมายภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และเกิดการแข่งขนั
ในมิติต่างๆข้ึนอยา่งแพร่หลาย ส่งผลให้ประเทศส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในเสถียรภาพและศกัยภาพของ
ตนเอง แนวความคิดในการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเดียวกนัเพื่อสร้างพนัธมิตร ความได ้
เปรียบทางการแข่งขนัและเพิ่มอ านาจในการต่อรองจึงเกิดข้ึน (สมพงศ ์ชูมาก, 2551: 497-498) โดย
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในประเด็นดงักล่าวอยา่งมาก จึงน าไปสู่
การจดัตั้ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ (Association of Southeast Asian 
Nations : ASEAN) ข้ึนในปีพ.ศ.2510 (กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2555ข: 4) เพื่อสร้าง
ความมัน่คงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคร่วมกนั ต่อมาภายหลงัจากการประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังท่ี 9 ในปีพ.ศ.2546 ก็ไดมี้การลงนามในปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียนและเห็น 
ชอบร่วมกนัในการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ข้ึนในปีพ.ศ.2563 เพื่อรวม
อาเซียนสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและด าเนินงานภายใต ้“หน่ึงวิสัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึง
ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) และต่อมาก็ไดร่้นระยะเวลาของการ
รวมตวัเขา้มาเป็นภายในปีพ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 เพื่อให้สามารถกา้วตามทนัพลวตัของโลกท่ีได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  
 การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนไดส่้งผลต่อประเทศไทยในหลายมิติดว้ยกนั โดยมิติหน่ึง
ท่ีไดรั้บผลจากการรวมตวัก็คือมิติทางดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ประเทศ
เกิดการพัฒนาเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงในบริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความก้าวหน้าและ
ผลประโยชน์ของประเทศ การรวมตวัดงักล่าวจะส่งผลให้ทรัพยากรทางดา้นการศึกษาสามารถท่ีจะ 
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เคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี ทั้งในดา้นของบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนนกัศึกษา และองคค์วามรู้ต่างๆ 
และมีกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกทางดา้นการศึกษาเพื่อเป็นมาตรการในการรองรับ
ความเปล่ียนแปลง และเป็นกลไกท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่ได้
ก าหนดเอาไว ้ ซ่ึงประเทศไทยถือไดว้่ายงัไม่มีศกัยภาพและความพร้อมในการรับมือกบัประเด็น
ดงักล่าวท่ีมากพอ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 
ม.ป.ป.: 23; นวรัตน์ รามสูต และบลัลงัก์ โรหิตเสถียร, 2554) ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการต่ืนตวั
ในการพฒันาเพื่อให้ทรัพยากรทางการศึกษาของไทยมีคุณภาพ สามารถรองรับความเปล่ียนแปลง
และแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆได ้โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตท่ี
มีความสามารถเพื่อออกมาขบัเคล่ือนประเทศใหมี้ความกา้วหนา้ต่อไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัถือเป็นสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีกระจายตวัอยู่ในทัว่ทุก
ภูมิภาคของประเทศ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายในการศึกษาท่ี
ไม่สูงมาก มีระบบเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ มีการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกมาสู่สังคมเพื่อขบัเคล่ือนให้
ประเทศก้าวไปสู่ความส าเร็จเป็นจ านวนมาก รวมทั้งยงัมุ่งเน้นในการพฒันาเพื่อยกระดบัความ 
สามารถในการด าเนินงานของตนเองดว้ย (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2546: 32-33) ซ่ึงภายใต้
บริบทของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนน้ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก็จ  าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับความเปล่ียนแปลงและสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั โดยรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในกรุงเทพมหานครท่ีถือเป็น
ศูนยก์ลางในการด าเนินงานของประเทศ และมีการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพจ านวนมากดว้ยเช่นกนั 
ดงันั้น การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัทรเกษมจึงมีความน่าสนใจและมีความส าคญัอย่างมากส าหรับการพฒันาไปสู่การเป็นสถาบนั 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นแหล่งผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อให้ออกไปเป็นก าลงั
ส าคญัของประเทศในการผลกัดนัใหป้ระเทศสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จไดใ้นอนาคตต่อไป 
 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัในหวัขอ้เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น ประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคห์ลายดา้นดว้ยกนั โดย
จะสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 1.2.3 เพื่อศึกษาระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 1.2.4 เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัท่ีมีประโยชน์ต่อการเตรียมความ
พร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 
 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
 ผูว้ิจยัจะด าเนินการศึกษาอยู่ภายใต้ขอบเขตของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเท่านั้ น ทั้ ง น้ีมีสาเหตุเ น่ืองมาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเก่าแก่ มีท่ีตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ี
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย เปิดโอกาสให้กบัประชาชนในการเขา้ถึงการศึกษาในระดบัสูง มีแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย และมีการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพจ านวนมากซ่ึงจะ
กลายมาเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัของประเทศต่อไป 
  
 

1.4 ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดป้ระสบกบัขอ้จ ากดัในหลายประเด็นดว้ยกนั ทั้งในมิติทางดา้น
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย การติดต่อผู ้ท่ี มีความเก่ียวข้องในการให้ข้อมูล และขนาดของ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการศึกษาวิจยั
อย่างเป็นระบบและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาวิจยัท่ีครบถว้น
และมีความชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดง้านวิจยัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาและหน่วยงานท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง ผูท่ี้มีความสนใจ และในทางปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 ผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าการศึกษาวิจยัในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้นจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ใน
ประเด็นต่างๆหลายประเด็นดว้ยกนั โดยประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัจะประกอบไปดว้ย
ประเด็นต่างๆดงัน้ี 
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 1.5.1 ทราบถึงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในประเด็นต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม 
 1.5.2 ไดรั้บขอ้มูลจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 
 1.5.3 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถน าผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจาก
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไปเป็นส่วนประกอบในการปรับปรุงนโยบายในการด าเนินงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัไดใ้นอนาคต 
 1.5.4 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถใชผ้ลท่ีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไปเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 
 
 

1.6 นิยามศัพท์ทัว่ไป 
 1.6.1 การเตรียมความพร้อม หมายถึง การปรับตวัหรือการด าเนินการเตรียมการดา้นการ
บริหารอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนและจะส่งผลต่อ
มหาวทิยาลยัทั้งในทางตรงและทางออ้ม 
 1.6.2 ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตวักนัอยา่งใกลชิ้ดของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นมิติทางดา้นการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรม โดย
มีความเป็นมาจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวน 10 ประเทศ 
หรืออาเซียน โดยประกอบไปดว้ยประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม 
ลาว กมัพูชา เวียดนาม พม่า และสิงคโปร์ ซ่ึงในช่วงแรกจะมีการรวมตวักนัในลกัษณะท่ีค่อนขา้ง
หลวม และไดมี้การรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่นข้ึนเร่ือยๆจนมีแนวคิดในการจดัตั้งประชาคมเพื่อ
ประสานความร่วมมือระหวา่งกนัข้ึน 
 1.6.3 มหาวทิยาลยัราชภฏั หมายถึง สถาบนัการศึกษาท่ีมีประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน
ตั้งแต่ในอดีต มีการกระจายอยู่ในทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ มีการจดัการเรียนการสอนในสาขาท่ี
หลากหลาย และใหโ้อกาสในการศึกษากบัประชาชนอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง โดยมีพฒันาการมา
จากการเป็นวิทยาลยัครู และมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพมาเป็นสถาบนัราชภฏัและกลายมาเป็น
มหาวทิยาลยัราชภฏัในปัจจุบนั 
 1.6.4 คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการด าเนินงานของทาง
มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้โดยประกอบไปดว้ยอธิการบดี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
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อ านาจสูงสุด รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการศูนยส์ านกัหรือหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
 1.6.5 ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง ทรัพยากรขององค์การ หรือบุคลากรภายในองค์การท่ีมี
ส่วนในการปฏิบติังาน โดยมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ส าเร็จตามกรอบท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีทกัษะความรู้ความเช่ียวชาญในสายงานนั้นๆโดยเฉพาะ และด าเนินงานภายใต้
กรอบและกฎเกณฑ์ท่ีองคก์ารก าหนดไว ้รวมถึงยงัถือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององคก์าร
โดยตรง  
 1.6.6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัระเบียบ ดูแล และจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัภายในองคก์ารเพื่อ
สร้างแนวทางในการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารและสร้างผลประโยชน์สูงสุดผา่นทางการสรร
หาบุคคลท่ีมีความสามารถเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางองค์การในการปฏิบัติงาน พฒันา
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ สร้างคุณค่าในการด าเนินงาน และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์าร 
 1.6.7 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการเสริมสร้างศักยภาพ 
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การ โดยด าเนินการในการ
ฝึกอบรม การพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และการใหก้ารศึกษาเพิ่มเติมในขอบเขตท่ีมี
ความจ าเป็นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ และมีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และจะสามารถ
ขบัเคล่ือนองคก์ารใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และย ัง่ยนื 
 1.6.8 การจดัการ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนอยา่งเป็นระบบของกลุ่มบุคคลหรือ
องคก์ารต่างๆในการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงานเอาไวล่้วงหนา้เพื่อขบัเคล่ือน
ใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความ
ร่วมมือของบุคลากรในองคก์าร 
 1.6.9 ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
ผูอ่ื้นและมีการด าเนินไปเพื่อชกัน าให้ผูอ่ื้นมีการด าเนินการในลกัษณะต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารและเป็นไปตามความตอ้งการของบุคคลดงักล่าว 
 1.6.10 การเงิน หมายถึง การจดัการทรัพยากรขององค์การต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การใน
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือภาคเอกชนก็ตามท่ีอยูใ่นรูปแบบของตวัเงิน 
 1.6.11 งบประมาณ หมายถึง แผนทางการเงินหรือการคาดการณ์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมของ
องคก์ารท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตออกมาในรูปของตวัเงินอยา่งเป็นระบบ โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน
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การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจกรรม
โครงการ  
 1.6.12 การตลาด หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลให้เกิดการ
ซ้ือขายผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆข้ึนและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 1.6.13 สภาพแวดลอ้มทางการบริหาร หมายถึง บริบทต่างๆท่ีเกิดข้ึนโดยรอบองคก์ารและมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การต่างๆทั้งในทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะประกอบไปด้วย
สภาพแวดลอ้มทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง เทคโนโลย ีกฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม 
สภาวะของคู่แข่งขนั และสถานการณ์ในบริบทโลก 
 

1.7 การน าเสนอรายงานผลการวจิัย 
 ในการน าเสนอรายงานผลการวิจยัในหัวขอ้เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น ผูว้จิยัใคร่ขอท าการน าเสนอโดย
แบ่งสาระส าคญัต่างๆออกเป็น 6 บทดงัน้ี 
 บทท่ี 1 บทน า 
 บทท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 บทท่ี 3 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี องคค์วามรู้ และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี 4 ระเบียบวธีิวจิยั 
 บทท่ี 5 ผลของขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 บทท่ี 6 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 



บทที ่2 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัประชาคมอาเซียนและมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 
 

2.1 พฒันาการของประชาคมอาเซียน  
 ปัจจุบัน ประเทศต่างๆได้ให้ความส าคัญกับการรวมตวัและแสวงหาความร่วมมือกับ
ประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองทั้งในมิติ
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงการร่วมมือหรือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกันนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะเพิ่มความสามารถในการบริหารประเทศและ
ป้องกนัการถูกครอบง าจากประเทศมหาอ านาจหรือเครือข่ายอ านาจต่างๆได ้ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต้
หรืออาเซียนก็เป็นอีกภูมิภาคหน่ึงท่ีได้ร่วมมือและรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองทั้ ง
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นถือไดว้า่เป็นกระบวนการท่ีมีประวติัและการด าเนินการมาอยา่งยาวนาน 
รวมถึงยงัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
 
 2.1.1 ความเป็นมาของอาเซียน 
 ความพยายามของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการรวมตวักนัเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือและเพิ่มอ านาจในการต่อรองนั้ นมีจุดเ ร่ิมต้นมาจากการก่อตั้ งสมาคมอาสา 
(Association of South East Asia : ASA) ของประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2504 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรมระหว่างกนั แต่หลงัจากด าเนินการไดเ้พียง 2 ปีก็เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง
ระหวา่งประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียข้ึน ส่งผลให้การด าเนินงานของสมาคมตอ้งหยุดชะงกัลง 
จนเม่ือไดมี้การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทางด้านการทูตข้ึน จึงไดมี้แนวคิดในการแสวงหา
ความร่วมมือข้ึนอีกคร้ังหน่ึง (กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2555: 2)  
 ระยะต่อมาในปีพ.ศ.2510 ไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หมี้ความแน่นแฟ้นเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการรวมตวักนัเป็นสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ข้ึน



8 

 

โดยในช่วงแรกได้เกิดข้ึนจากความร่วมมือกันของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จ  านวน
ทั้งหมด 5 ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย โดย
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีมีสาเหตุมาจากการคุกคามของอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองของการเกิดข้ึนของสงครามเย็นระหว่างประเทศท่ีสนับสนุน
อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกบัประเทศท่ีสนบัสนุนอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และ
เพื่อพฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธ ารงไวซ่ึ้งเสถียรภาพ สันติภาพ และความมัน่คงทางการ
เมือง ตลอดจนท าการพฒันาทางดา้นสังคมและวฒันธรรม รวมไปถึงความกินดีอยูดี่ของประชาชน
ภายใตบ้ริบทของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนัของประชาชนภายในภูมิภาค 
 ภายหลงัจากแนวคิดทางดา้นความร่วมมือดงักล่าวไดก่้อตวัข้ึน ต่อมาในวนัท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ.2510 ในสมยัท่ีพนัเอก (พิเศษ) ดร.ถนดั คอมนัตร์ ด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ต่างประเทศ ไดมี้การประชุมระหว่างผูแ้ทนของ 5 ประเทศ ซ่ึงประกอบไปดว้ยนายอาดมั มาลิก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาการแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย 
นายเอส ราชารัตนมั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ นายนาร์ซิโซ รามอส 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ และพนัเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมนัตร์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศของไทย และไดมี้การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) ท่ีพระราชวงัสราญรมย ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
อาเซียนอย่างเป็นทางการและส่งผลให้ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นบา้นเกิดของอาเซียน รวมไปถึง
บุคคลท่ีไดร่้วมลงนามในปฏิญญาดงักล่าวทั้งหมดยงัไดช่ื้อวา่เป็นบิดาผูก่้อตั้งอาเซียนอีกดว้ย (ส านกั
นายกรัฐมนตรี.  กรมประชาสัมพนัธ์, 2555: 6) 
 การรวมตวัเป็นอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถื้อเป็นกา้วท่ีส าคญั
ในการเช่ือมโยงประเทศต่างๆในภูมิภาคให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงภายหลงัจากอาเซียนไดถู้ก
ก่อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในระยะหน่ึงก็ได้มีการขยายสมาชิกภาพเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2527 ประเทศบรูไน ดารุสซาลามก็ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกเป็น
ประเทศท่ี 6 และประเทศเวยีดนามก็ไดม้าเขา้ร่วมเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 7 ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 
ประเทศลาวและพม่าเขา้มาเป็นสมาชิกพร้อมกนัในวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และประเทศ
กมัพูชาเขา้เป็นสมาชิกเป็นประเทศสุดทา้ย หรือประเทศท่ี 10 วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2542 ส่งผลให้
อาเซียนประกอบไปดว้ยประเทศสมาชิกทั้งหมดจ านวน 10 ประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ.  
กรมอาเซียน, 2555ข: 4) 
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 ในระยะแรกของการรวมตวักันของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นถือได้ว่ายงัมีลกัษณะท่ี
ค่อนขา้งหลวม โดยเป็นเพียงการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศอาเซียนท่ีมีการ
ร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดเท่านั้น ทั้ งน้ีได้ด าเนินการภายใต้หลักความเท่าเทียมกนัและหลักความ
สมานฉันท์เป็นส าคญั รวมทั้งยงัเป็นการสร้างความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจระหวา่งกนัเพื่อสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป อาเซียนก็
ไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึนเช่นกนั ทั้งในดา้นของการเกิดข้ึนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดบัทวภิาคีและพหุภาคี รวมไปถึงดา้นของสังคมและวฒันธรรม  
 เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของอาเซียนนั้นได้ถูกระบุเอาไวอ้ย่างชัดเจนในปฏิญญา
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งักล่าวจะประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆจ านวน 7 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี (Centre for International Law, 2009: 1-2) 

1) ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และพฒันาความกา้วหนา้ทางสังคมและ 
วฒันธรรม  

2) ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงของภูมิภาค 
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วชิาการ วทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ีและการบริหาร 
4) ส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกอบรมและการวจิยัอยา่งมีคุณภาพ 
5) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัทางดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคา้  

การคมนาคม การส่ือสาร และปรับปรุงมาตรฐานในการด ารงชีวติของประชาชนในภูมิภาค 
6) ส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาทางดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
7) เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัองคก์รในระดบัภูมิภาคและองคก์าร 

ระหวา่งประเทศ 
การรวมตวักนัเป็นอาเซียนนั้น ประเทศสมาชิกต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักับ

ขอ้มูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเพื่อท่ีจะได้สามารถท าความเขา้ใจกบั
แนวทางในการบริหารประเทศและสังคมวฒันธรรมของประเทศดงักล่าวไดง่้ายข้ึน ซ่ึงในดา้นของ
ขอ้มูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกในอาเซียนนั้น จะสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี (ฝ่ายวิชาการ
ปัญญาชน, 2555: 28-47) 

1) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประเทศมาเลเซียมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 329,758  
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบ่นเขตศูนยสู์ตร โดยแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วนคือ มาเลเซียตะวนัตกบน
คาบสมุทรมลาย ูและมาเลเซียตะวนัออกบนเกาะบอร์เนียว มีเมืองหลวงคือกรุงกวัลาลมัเปอร์ และมี
ประชากรทั้งหมดประมาณ 28.9 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาอิสลาม และใชภ้าษามาเลย์
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เป็นภาษาราชการ มีภูมิอากาศร้อนช้ืน สินคา้ส่งออกท่ีส าคญั คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม และยาง ใชส้กุลเงินริงกิต (Malaysian Ringgit : MYR) 
โดยมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 1 ริงกิตต่อ 10.22 บาท หรือ 3.55 ริงกิตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีการเรียกต าแหน่งของประมุขแห่งรัฐว่า
สมเด็จพระราชาธิบดี ด ารงต าแหน่งวาระละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาลสหพนัธรัฐ และ
มุขมนตรีแห่งรัฐเป็นหวัหนา้รัฐบาลแห่งรัฐ  

2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) อินโดนีเซียมีพื้นท่ีทั้งหมดราว 
5,070,606 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละมีประชากรมากท่ีสุดในโลกอยูท่ี่ราว 245.5 ลา้นคน โดยกวา่ร้อยละ 61 ของประชากร
ทั้งหมดจะอาศยัอยู่บนเกาะชวา มีเมืองหลวงอยู่ท่ี จาการ์ตา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามและใช้ภาษาบาร์ฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการ มีภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน โดย
ประกอบไปดว้ย 2 ฤดู คือ ฤดูแลว้และฤดูฝน และมีอุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 21-33 องศาเซลเซียส 
มีสินคา้ส่งออกคือ ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ์จากไม ้ใชเ้งินสกุลรูเปียห์ 
(Rupiah : IDR) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนคือ 10,000 รูเปียห์จะมีค่าประมาณ 38 บาท หรือราว 10,950 
รูเปียห์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ และมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข 

3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  ฟิลิปปินส์ประกอบไปดว้ย 
เกาะต่างๆกวา่ 7,107 เกาะ โดยมีพื้นท่ีประมาณ 298,170 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือกรุงมะนิลา 
มีประชากรราว 98 ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และเป็นประเทศท่ีมี
ประชากรท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก มีภูมิอากาศแบบ
มรสุมเขตร้อน มีการใช้ภาษาภายในประเทศมากกวา่ 170 ภาษาแต่จะใชภ้าษาตากาล็อกเป็นภาษา
หลักประจ าชาติ และใช้ภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์เป็นภาษาราชการ สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ
ประกอบไปดว้ย แผงวงจรไฟฟ้า รถยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบ น ้ ามนัส าเร็จรูป เคร่ืองจกัรกล 
กระดาษ เคร่ืองส าอาง และเคมีภณัฑ ์ใชเ้งินสกุลเปโซ (Peso : PHP) และมีอตัราการแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 
100 เปโซต่อ 49 บาท หรือ 48.09 เปโซต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าคณะผูบ้ริหารประเทศ 
โดยด ารงต าแหน่งคราวละ 6 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 1 วาระ 

4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) สิงคโปร์มีพื้นท่ีโดยประมาณ  
ราว 694.4 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่บนต าแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีเรียกได้ว่าเป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงส่งผลให้มีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง มี
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ประชากรทั้งหมดประมาณ 4.6 ลา้นคน และมีเมืองหลวงอยู่ท่ีกรุงสิงคโปร์ มีภูมิอากาศท่ีมีฝนตก
ตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 26.8 องศาเซลเซียส ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  มีการ
ใชภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ าชาติ และใชภ้าษาองักฤษ มาเลย ์จีนกลาง และทมิฬเป็นภาษาราชการ 
สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียมและเคร่ืองจกัร มีการใช้เงินสกุล
ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) โดยอตัราแลกเปล่ียนกบัเงินบาทจะอยูท่ี่ 1 ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อ 24.39 บาทหรือ 1.44 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับในดา้นของการ
ปกครองนั้น สิงคโปร์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ระบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาล 

5) ราชอาณาจกัรไทย (Kingdom of Thailand) ประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ 513,115  
ตารางกิโลเมตร โดยประกอบดว้ย 77 จงัหวดั มีเมืองหลวงอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร และมีประชากร
รวมทั้งประเทศกว่า 65.4 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน 
ประกอบไปดว้ย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยพื้นท่ีทั้งหมดจะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีอยูท่ี่ประมาณ 
18-34 องศาเซลเซียส สินคา้ส่งออกท่ีส าคญั คือ ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะขา้ว ภาษาราชการ
และภาษาประจ าชาติคือ ภาษาไทย ใชอ้ตัราเงินสกุลบาท (Baht : THB) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนคือ 
33.36 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในดา้นของการปกครองนั้น ประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศ 

6) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) บรูไนมีช่ืออย่างเป็นทางการ 
วา่เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) มีพื้นท่ีราว 5,765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
บนเกาะบอร์เนียว ประชากรประมาณ 414,000 คน มีเมืองหลวงคือ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวนั 
ประชากรส่วนใหญ่มีเช้ือชาติมาเลยแ์ละนบัถือศาสนาอิสลาม และใชภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาราชการ 
ส่วนภาษารองลงมาจะเป็นภาษาองักฤษและจีนตามล าดบั รวมถึงยงัมีอากาศท่ีค่อนขา้งร้อนช้ืน และ
มีอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 28 องศาเซลเซียส มีสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมกลัน่ และเส้ือผา้ ใชส้กุลเงินดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) มีอตัราแลกเปล่ียนคือ 
1 ดอลลาร์บรูไนต่อ 24.07 บาท หรือ 1.39 ดอลลาร์บรูไนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข ผู ้น ารัฐบาล  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและกระทรวงกลาโหม  

7) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 
ลาวมีพื้นท่ีประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทยมากถึง 1,810 
กิโลเมตร โดยมีเมืองหลวงอยูท่ี่เวียงจนัทน์ มีลกัษณะภูมิอากาศท่ีค่อนขา้งแห้ง และมีประชากรกวา่ 
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6.4 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมีการใชภ้าษาลาวเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาอ่ืน
ท่ีใช้ก็คือ ภาษาไทย องักฤษ และฝร่ังเศส มีสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัคือ ไมแ้ปรรูป ถ่านหิน เส้ือผา้
ส าเร็จรูป และเศษโลหะ มีการใชเ้งินสกุลกีบ (Kip) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 250 กีบต่อ 1 บาท
หรือราว 8,531 กีบต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในดา้นของการปกครองนั้น ลาวมีการปกครองใน
ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวติัลาวเป็นพรรคการเมืองเดียวท่ีกุมอ านาจสูงสุด
ภายในประเทศ มีประธานประเทศเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาล 

8) สหภาพพม่า (Union of Myanmar) มีช่ือเป็นทางการวา่สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ (Republic of the Union of the Myanmar) โดยมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 657,740 ตาราง
กิโลเมตร และเมืองหลวงตั้งอยูท่ี่เนปิดอว ์ส่วนทางดา้นประชากรนั้น ประชากรทั้งหมดของประเทศ
มีจ านวนราว 57.5 ลา้นคน ซ่ึงส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90 นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยาน 
ภูมิอากาศมีลกัษณะเป็นมรสุมเมืองร้อน ตอนหน้าของประเทศจะมีฝนตกชุก แต่ในช่วงตอนกลาง
และตอนเหนือของประเทศจะแห้งแลง้มาก สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัคือ ก๊าซธรรมชาติ ส่ิงทอ และไม้
ซุง มีการใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ และใช้เงินจ๊าต (Kyat : MMK) เป็นสกุลเงินหลกัของ
ประเทศ โดยมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 1,200 จ๊าตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐและมีการปกครองในระบอบ
สาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ 

9) ราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of Cambodia) กมัพชูามีพื้นท่ีประมาณ 181,035 
 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือกรุงพนมเปญ และมีอาณาเขตทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกติดต่อกบั
ประเทศไทย มีฤดูฝนยาวนาน และอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 20-36 องศาเซลเซียส มีประชากร
ประมาณ 14.45 ลา้นคน โดยประชากรกว่าร้อยละ 80 ของประเทศอาศยัอยู่ในเขตชนบท นบัถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาหลกั มีการใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ และมีภาษาท่ีใช้
โดยทัว่ไป ได้แก่ ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เวียดนาม จีน และไทย สินคา้ส่งออกท่ีส าคญัคือ ส่ิงทอ 
รองเทา้ ไม ้ยางพารา และขา้ว ใชส้กุลเงินเรียล (Riel : KHR) มีอตัราแลกเปล่ียน 1 เรียลต่อ 0.0083 
บาทหรือ 4,121 เรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภาโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

10) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เวยีดนาม 
มีพื้นท่ีของประเทศทั้งหมดประมาณ 331,690 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงตั้งอยู่ท่ีกรุงฮานอย มี
ประชากรประมาณ 89.57 ลา้นคน โดยร้อยละ 25 จะอาศยัอยูใ่นเขตเมือง และประชากรส่วนใหญ่จะ
นบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ภูมิอากาศจะมีลกัษณะมรสุมเขตร้อน มีฝนตกชุก ในฤดูหนาวจะมี
อุณหภูมิเฉล่ียตั้ งแต่ 5-37 องศาเซลเซียส มีการใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการ และใช้
ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และจีนในการติดต่อส่ือสารทางเศรษฐกิจ สินคา้ส่งออกท่ีส าคญั คือ ส่ิงทอ 
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รองเทา้ น ้ ามนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และปูนซีเมนต ์ใชเ้งินในสกุลดอง (Dong : VND) โดยมี
อตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 1,000 ดองต่อ 1.10 บาท หรือ 16,977 ดองต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในดา้น
ของการปกครองนั้น ทางเวียดนามมีการปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยพรรค
คอมมิวนิสตเ์วยีดนาม และมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
 การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทั้ ง 10 ประเทศส่งผลให้
อาเซียนมีอาณาเขตรวมทั้งหมดกวา่ 4,435,570 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 600 ลา้นคน ซ่ึง
ถือเป็นร้อยละ 8.8 ของประชากรรวมของโลกทั้งหมดเลยทีเดียว รวมถึงยงัมีผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของ GDP โลกทั้งหมด นอกจากน้ียงั
ไดมี้การก าหนดสัญลกัษณ์ร่วมกนัเพื่อแสดงถึงเอกลกัษณ์ของอาเซียนอีกดว้ย โดยจะมีลกัษณะเป็น
รวงขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนั แสดงถึงการท่ีประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีการรวมตวักนั
เพื่อสร้างมิตรภาพและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ส่วนดา้นของพื้นท่ีสีแดง ขอบวงกลมสีขาวและ
น ้ าเงินจะแสดงถึงความเป็นเอกภาพ และมีขอ้ความวา่ “asean” สีน ้ าเงินอยูภ่ายใตส้ัญลกัษณ์มดัรวง
ขา้วท่ีเป็นตวัแทนของความมุ่งมัน่ของประเทศสมาชิกท่ีจะท างานร่วมกนัเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง 
เอกภาพ สันติภาพ และความกา้วหนา้ของอาเซียน โดยสีน ้าเงินจะแสดงถึงสันติภาพและความมัน่คง 
สีแดงแสดงถึงความกลา้หาญและความกา้วหนา้ สีขาวแสดงถึงความบริสุทธ์ิ และสีเหลืองจะแสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศสมาชิกอาเซียน (ทกัษิณา ณ ตะกัว่ทุ่ง, 2556: 15-16)   
 

 
 

แผนภาพที ่2.1  สัญลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Emblem) 
แหล่งทีม่า  Association of Southeast Asian Nations. 2010.  
 

จากขอ้มูลทางด้านความเป็นมาของอาเซียนในขา้งตน้จะสามารถเห็นไดว้่า  อาเซียนเกิด
ข้ึนมาจากความตอ้งการและความพยายามของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในการแสวงหาความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิก แสวงหาพนัธมิตรทางด้านต่างๆ เพิ่มอ านาจในการต่อรอง และเป็นการ
รวมตวัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน รวมทั้งการ
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รวมตวัดงักล่าวยงัส่งผลใหอ้าเซียนมีอาณาเขตท่ีกวา้งขวางมากข้ึนและมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้น
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมากอีกดว้ย ซ่ึงประเด็น
ดงักล่าวก็จะส่งผลให้อาเซียนสามารถใช้ข้อได้เปรียบทางด้านน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการ
แข่งขนักบักลุ่มภูมิภาคอ่ืนๆใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 
 2.1.2 การด าเนินงานและความร่วมมือของอาเซียน 

อาเซียนได้มีการด าเนินการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสร้างแรงกระตุน้ให้กิจกรรมต่างๆ
บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไวเ้ป็นหลกั รวมทั้งยงัด าเนินการเพื่อการปรับทศันคติของประเทศ
สมาชิกใหมี้ความสอดคลอ้งกนัและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งกนัดว้ย แต่อยา่งไรก็
ตาม แมอ้าเซียนจะมีความพยายามในการด าเนินการตามวตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง แต่ก็ไม่สามารถ
ท่ีจะด าเนินการตามความตอ้งการไดม้ากนกั จนกระทัง่ภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากลทัธิคอมมิวนิสตห์มด
ไป ประเทศสมาชิกจึงไดมี้การท าความตกลงกนัและขยายประเด็นความร่วมมือจากทางดา้นความ
มัน่คงมาเป็นประเด็นในดา้นเศรษฐกิจมากข้ึน เพื่อให้อาเซียนสามารถท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ใน
บริบทระหว่างประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการท่ีประเทศในภูมิภาค
อ่ืนๆของโลกไดมี้การบูรณาการทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน ทางอาเซียนจึงไดมี้การพฒันาความร่วมมือ
ระหว่างกนัมากข้ึนตามไปดว้ยโดยผ่านทางการประชุมร่วมกนัในการประชุมสุดยอดของอาเซียน 
(มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 20) โดยจะสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆไดด้งัน้ี  

2.1.2.1 ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ 
อาเซียนไดมี้ความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจและการแขง่ขนั 

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความเขม้ขน้อย่างมากในเวทีโลก รวมไปถึงยงัค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการประชุมกนัเพื่อวางมาตรการทางด้าน
ความร่วมมือในมิติของเศรษฐกิจข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างศกัยภาพของอาเซียนในการ
แข่งขนักบัประเทศและกลุ่มภูมิภาคอ่ืนๆ โดยความร่วมมือดงักล่าวจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) เขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  ก าเนิดข้ึน 
จากขอ้เสนอของนายอานนัท์ ปันยารชุน ในปีพ.ศ.2535 โดยจดัท าขอ้ตกลงในการลดภาษีศุลกากร
ระหว่างประเทศสมาชิกให้เหลือเพียงร้อยละ 0-5 เท่านั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของอาเซียนในฐานะผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้และบริการต่างๆ และลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่ง
กนั เช่น ภาษี การจ ากดัโควตาน าเขา้สินคา้ ปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินการคา้เสรี ซ่ึงจะมีผลครอบคลุมสินคา้ทุกชนิด ยกเวน้เพียงแต่สินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงในมิติต่างๆเท่านั้น (ฝ่ายวชิาการปัญญาชน, 2555: 94; มีเดียคอม.  ฝ่ายวิชาการเจเนซิส, 2555: 20) 
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โดยกลไกทางภาษีท่ีส าคญัของ AFTA คือกลไกแบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff 
Scheme) ซ่ึงก าหนดให้ประเทศสมาชิกมีการให้สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีศุลกากรแบบต่างตอบ
แทน หรือลดภาษีในสินคา้ประเภทเดียวกนัของประเทศสมาชิก รวมทั้งยงัเป็นแนวทางหน่ึงในการ
ดึงดูดนักลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มให้เขา้มาท าการลงทุนเพิ่มมากข้ึนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกต่อไปอีกดว้ย (กองอาเซียน 3 กรมอาเซียน, 2548: 1) 

2) เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area : AIA) เกิดข้ึนมาจาก 
ความเห็นชอบของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 5 ในปีพ.ศ.2538 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเขตการลงทุนเสรีท่ีมีความโปร่งใสและมีศกัยภาพ เพื่อดึงดูดนกัลงทุน
จากทั้งภายในอาเซียนและนอกกลุ่ม รวมถึงยงัไดมี้การจดัตั้งคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน หรือ 
AIA Council ข้ึนเพื่อก ากบัดูแลการด าเนินการให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมอีกดว้ย (มีเดียคอม.  ฝ่าย
วิชาการเจเนซิส, 2555: 20-21) โดยมีขอบเขตของการลงทุนอยูใ่นอุตสาหกรรม 2 สาขาดว้ยกนั คือ 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม ้และเหมืองแร่ และไดมี้การก าหนดให้เปิดเสรีดา้น
การลงทุนแก่นกัลงทุนภายในประเทศสมาชิกภายในปีพ.ศ.2553 (ฝ่ายวชิาการปัญญาชน, 2555: 95) 

3) ความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN plus 3)  เป็นกรอบความร่วมมือระหวา่ง 
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ โดยความร่วมมือน้ีได้เกิดข้ึนเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัในระดบัอนุภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (East Asian Community) ซ่ึง
ในระยะแรกไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร แต่ภายหลงัก็ได้ประสบความส าเร็จและไดเ้กิดเขต
การคา้เสรีระหวา่งกนัข้ึน โดยความร่วมมือน้ีจะมุ่งเนน้ในการแสวงหาความร่วมมือระหวา่งกนัใน 5 
มิติ คือ มิติทางด้านการเมืองและความมัน่คง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน พลังงาน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคมวฒันธรรม และการพฒันาทางดา้นการส่งเสริมกรอบการด าเนินงานในดา้นต่างๆ 
(ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 18-19; มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 21) 

4) การสถาปนาความสัมพนัธ์ในลกัษณะประเทศคู่เจรจา (ASEAN plus 1) 
อาเซียนไดมี้การด าเนินความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจกบัประเทศต่างๆจ านวน 9 
ประเทศดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน เกาหลีใต ้
อินเดีย และรัสเซีย ในด้านของการสร้างความร่วมมือทางด้านการคา้และการแลกเปล่ียนสินค้า
ระหวา่งกนั นอกจากน้ียงัไดมี้การท าความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ในดา้นของการคา้และการลงทุนต่างๆดว้ย โดยสหภาพยุโรปถือไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบั 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น (กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2555ข: 31; 
มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 21) 
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จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ อาเซียนไดใ้ห้ความส าคญักบัประเด็นทางเศรษฐกิจใน 
ระดบัท่ีค่อนขา้งสูง และมีการค านึงถึงผลประโยชน์ในการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิกเป็นส าคญั ซ่ึงความร่วมมือดงักล่าวในขา้งตน้ก็จะช่วยให้อาเซียนสามารถท าการคา้
ขายหรือด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่งกนัไดง่้ายข้ึน และมีขอ้จ ากดัต่างๆในจ านวนนอ้ย ซ่ึงก็
เป็นประเด็นส าคญัท่ีจะช่วยใหป้ระเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และอาเซียนมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดี
ข้ึน และสามารถท าการแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.2.2 ความร่วมมือดา้นการเมือง  
มิติทางดา้นการเมืองก็เป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีทางอาเซียนใหค้วามส าคญัอยา่งมากและได ้

การแสวงหาความร่วมมือกบัทั้งระหว่างประเทศสมาชิกเองและกบัประเทศนอกกลุ่มเพื่อเป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ทางด้านการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน และเป็นแนวทางในการสร้าง
สันติภาพ ความมัน่คงปลอดภยั และเสถียรภาพให้เกิดข้ึนในภูมิภาค ซ่ึงความร่วมมือทางด้าน
การเมืองท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 21-22) 

1) การประกาศใหภู้มิภาคอาเซียนเป็นอาณาเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความ 
เป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) ไดถื้อก าเนิดข้ึนในปีพ.ศ.2514 
เน่ืองมาจากการต่อสู้ระหวา่งกลุ่มท่ียึดแนวการปกครองแบบคอมมิวนิสตแ์ละประชาธิปไตยในช่วง
สงครามเยน็ ทางอาเซียนจึงไดมี้แนวคิดในการแสดงความเป็นกลางของตนเองเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้กบักลุ่มดงักล่าวข้ึน และไดมี้การร่วมมือกนัระหวา่งประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศใน
การแสดงตนเป็นกลางและมีการประกาศดงักล่าวออกมาใหป้ระชาคมโลกไดรั้บทราบ 

2) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) สนธิสัญญาฉบบัน้ีไดถู้กเขียนข้ึนและ
ได้รับความเห็นชอบในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2519 เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกนัของ
ประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีใจความส าคัญของสนธิสัญญา
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสถียรภาพและสันติภาพภายในภูมิภาค และการไม่คุกคามและแทรกแซง
ประเทศสมาชิกประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งเคารพในเอกราช อธิปไตย 
ความเท่าเทียม และความมัน่คงของทุกประเทศภายในภูมิภาค ไม่แทรกแซงกิจการภายในและการ
ด าเนินนโยบายของประเทศต่างๆ แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยสันติวิธี และมีการด าเนิน
ความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งประเทศสมาชิก 

การร่วมมือกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นทางดา้นการเมืองในขา้งตน้ 
นั้น ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นไปเพื่อการแสวงหาพนัธมิตรทางดา้นความมัน่คงของประเทศเป็นส าคญั 
โดยหากประเทศสมาชิกต่างๆมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบของความร่วมมือดงักล่าวท่ีได้ก าหนด
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เอาไวอ้ย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จะส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองใน
ระดบัสูง และมีสันติภาพภายในภูมิภาค ซ่ึงประเด็นดงักล่าวก็ถือเป็นขอ้ดีและมีส่วนช่วยอย่างมาก
ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประเทศนอกกลุ่ม และเป็นการเพิ่มอ านาจในการต่อรองไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย 

2.1.2.3 ความร่วมมือเฉพาะดา้น 
ความร่วมมือของอาเซียนนั้น นอกจากประเด็นทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจแลว้ 

ความร่วมมือเฉพาะดา้นต่างๆก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีทางอาเซียนไดใ้ห้ความสนใจ ซ่ึงส่วนมากจะ
เป็นประเด็นทางดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยจะมีการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศสมาชิกทั้งในมิติ
ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติดและการก่อการร้าย  ส่ิงแวดล้อม และ
การศึกษา โดยเฉพาะมิติทางการศึกษาท่ีถือได้ว่ามีความส าคญัและได้รับความสนใจอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้อาเซียนกา้วไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงก็ไดมี้การจดัตั้งเครือข่าย
มหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ข้ึนเพื่อรับผิดชอบในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยภ์ายในภูมิภาค ตลอดจนจดัตั้งมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ข้ึนเพื่อเป็น
ตวักลางในการแลกเปล่ียนทรัพยากรทางดา้นวิชาการระหวา่งกนั (มีเดียคอม.  ฝ่ายวิชาการเจเนซิส, 
2555: 22-23) 
 

2.1.3 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ภายหลงัจากท่ีความร่วมมือต่างๆระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนๆ และระหว่างประเทศ
สมาชิกของอาเซียนเองเพิ่มมากข้ึนและขยายขอบเขตออกไปอยา่งกวา้งขวางในหลากหลายมิติทั้งใน
ดา้นของเศรษฐกิจ การเมือง และความร่วมมือเฉพาะดา้นในดา้นต่างๆ บรรดาประเทศสมาชิกจึงได้
มีการร่วมประชุมกนัและจดัท าวสิัยทศัน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ข้ึนในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการคร้ังท่ี 2 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.2540 โดยได้
ก าหนดให้อาเซียนจะตอ้งเป็นวงสมานฉนัทใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั มีปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอกกลุ่มและกลุ่มภูมิภาคต่างๆ และเป็นหุ้นส่วนในการพฒันา
อยา่งมีพลวตัเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีพ.ศ.2563 (ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 
57) ซ่ึงประเทศสมาชิกก็ไดมี้การให้การรับรองแผนปฏิบติัการฮานอย (Hanoi Action Plan) หรือ
แผนปฏิบติัการเพื่อด าเนินการตามวิสัยทศัน์อาเซียน 2020 (Hanoi Plan of Action to Implement the 
ASEAN Vision 2020 : HPA) ข้ึนเพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและพฒันาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้ทั้งในด้านของการ
รวมตวัทางเศรษฐกิจ สร้างความมัน่คงทางการเมือง สร้างเสถียรภาพในการบริหารงาน สร้าง
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ประชากรท่ีมีคุณภาพ สร้างความร่วมมือทางสังคม และความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional 
Cooperation) ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดเอาไวภ้ายในช่วงระยะเวลา
ระหวา่งปีพ.ศ.2542-2547 
 แผนปฏิบัติการในข้างต้นถือเป็นแรงกระตุ้นหน่ึงท่ีส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ตระหนกัถึงความส าคญัในการรวมตวักนัอยา่งแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตวัแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดมี้การลง
นามร่วมกนัในปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali 
Concord II)  ท่ีไดก้  าหนดให้มีการด าเนินการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
ข้ึนภายในปีพ.ศ.2563 หรือค.ศ.2020 เพื่อรวมอาเซียนสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใตก้าร
รวมตวัเป็นประชาคมเดียวท่ีมีเอกลกัษณ์เดียวกนั โดยจะประกอบไปดว้ยเสาหลกัในการด าเนินการ 
3 เสาหลกั (three pillars of ASEAN Community) ดว้ยกนั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community : ASCC) ซ่ึงแต่ละเสาหลกัจะประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายท่ี
แตกต่างกนัออกไป รวมถึงยงัไดมี้การรับรองแผนปฏิบติัการใหม่ หรือแผนปฏิบติัการเวียงจนัทน์ 
(Vientiane Action Plan) ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 10 ท่ีนครเวียงจนัทน์ ประเทศลาว เพื่อ
สร้างความต่อเน่ืองและสานต่อแผนปฏิบัติการฮานอยท่ีได้หมดวาระลงในปีพ.ศ.2547 โดย
แผนปฏิบติัการใหม่น้ีมีระยะเวลาการด าเนินงานอยูใ่นช่วงปีพ.ศ.2547-2553 และถือไดว้า่จะมีส่วน
ช่วยในการสร้างความร่วมมือท่ีเหนียวแน่นมากข้ึนเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์อาเซียนท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้แต่
ในระยะเวลาต่อมา ท่ีประชุมของสมาชิกได้มีความเห็นชอบให้เล่ือนเวลาในการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนข้ึนมาเป็นภายในปีค.ศ.2015 หรือพ.ศ.2558 แทน โดยได้มีการลงนามความ
เห็นชอบในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 12 ท่ีเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อท่ีจะได้เป็น
ปัจจยัในการส่งเสริมใหอ้าเซียนสามารถท าการแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนได ้และสามารถกา้วตามทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในบริบทของโลกท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
ส านกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 6-9)  

นอกจากประเด็นทางด้านการรวมตวัแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยงัได้มีการให้การ
รับรองกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ในปีพ.ศ.2550 เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและเป็นกลไกท่ีจะช่วยส่งเสริมและ
ปรับปรุงใหก้ารด าเนินงานของอาเซียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีกรอบในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
รวมถึงยงัช่วยให้อาเซียนสามารถปรับตวัตามสถานการณ์ในบริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้ทั้งใน
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มิติทางดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงยงัอาจเรียกไดว้า่กฎบตัรอาเซียนเป็นธรรมนูญของ
อาเซียนท่ีมีการวางกรอบแนวทางทางดา้นกฎหมายและการจดัโครงสร้างองคก์รเพื่อให้รองรับการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปีค.ศ.2015 นอกจากน้ี การประชุมร่วมกนัในคร้ังน้ียงัไดมี้การลง
นามร่วมกนัในค าประกาศร่วมแผนงานจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the 
ASEAN Economic Community Blueprint : AEC Blueprint) ดว้ย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการก าหนด
ทิศทางดา้นเศรษฐกิจในการรวมประเทศสมาชิกของอาเซียนเขา้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั
บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกนัเพื่อรวมตวักนัอยา่งเหน่ียวแน่นในปีค.ศ.2015 
น้ีอีกดว้ย ส่วนในดา้นของการลงนามในการร่างแผนการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนและแผนการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนนั้นก็ได้รับการรับรองในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังต่อมาท่ีชะอ า พ.ศ.2552 (อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 47) 

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า อาเซียนไดมี้ความพยายามท่ีจะพฒันาการรวมตวัของประเทศ
สมาชิกใหมี้ความเหนียวแน่นมากข้ึนโดยรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมุ่งเนน้ให้ประเทศต่างๆ
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และขยายขอบเขตของความร่วมมือให้ครอบคลุมในมิติต่างๆเพิ่ม
มากข้ึนนอกเหนือจากมิติของเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ งยงัมีการมุ่งเน้นในการพฒันาการ
ด าเนินงานของกลุ่มให้มีความเป็นพลวตัมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวก็จะส่งผลให้
อาเซียนเป็นท่ียอมรับของประเทศต่างๆเพิ่มมากข้ึนและมีอ านาจในการต่อรองทางดา้นต่างๆเพิ่มข้ึน
อีกดว้ย 

 
 2.1.4 กฎบัตรอาเซียน  
 กฎบตัรอาเซียนถูกจดัท าข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนท่ีสิงคโปร์ และมีผลบงัคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 ท่ีผ่านมา โดยกฎบตัร
อาเซียนประกอบไปด้วยบทบญัญติั 13 บท 55 ข้อ และ ได้ถูกเขียนข้ึนมาเพื่อสร้างสถานะทาง
กฎหมายของตนเอง สร้างอ านาจในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงต่างๆ ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมถึงเพื่อสร้างกฎหมายในการรองรับการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตเ้ขา้เป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะมาถึงในเวลาอนัใกลน้ี้ ซ่ึงกฎบตัรอาเซียน
เปรียบเสมือนเป็นธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัของ
ประเทศสมาชิกและลดความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างกนัในการด าเนินงาน รวมไปถึงไดมี้การ
วางหลกัการต่างท่ีมีความครอบคลุมประเด็นทางดา้นเป้าหมาย หลกัการ สภาพบุคคลตามกฎหมาย 
สมาชิกภาพ โครงสร้างการด าเนินงานขององคก์ร การตดัสินใจ ความคุม้กนัและเอกสิทธ์ิ การระงบั
ขอ้พิพาท งบประมาณ การบริหารงาน สัญลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และความสัมพนัธ์กบัทั้งองคก์รและ
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ประเทศภายนอกกลุ่มอาเซียน (อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 104-105) ทั้งยงัมีการตั้งผูแ้ทนถาวรประจ า
อาเซียน โดยท าการก าหนดให้ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศท าการแต่งตั้งเอกอคัรราชทูตประจ า
อาเซียนและคณะท างานให้ไปประจ าการท่ีส านักงานใหญ่ของอาเซียนซ่ึงตั้งอยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซียเพื่อปฏิบติังานร่วมกนัและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหวา่งกนัให้
มากข้ึนอีกดว้ย โดยกฎบตัรอาเซียนมีวตัถุประสงคแ์ละสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี (อภิชาต ศรีสะอาด 
และพชัรี ส าโรงเยน็, 2556: 43-51) 

2.1.4.1 พฒันาใหอ้าเซียนเป็นองคก์ารระหวา่งรัฐบาลท่ีมีสถานะทางกฎหมายและ 
มีความน่าเช่ือถือ โดยท าการให้สถานะนิติบุคคลกบัอาเซียนซ่ึงมีสถานะท่ีแยกออกจากรัฐสมาชิก
อยา่งชดัเจน เพื่อใหอ้าเซียนเป็นองคก์รท่ีสามารถลงนามในสนธิสัญญา และด าเนินการต่างๆท่ีไดรั้บ
มอบหมายในฐานะตวัแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ 

2.1.4.2 ส่งเสริมใหอ้าเซียนเป็นองคก์รท่ีมีขอ้บงัคบัและกฎกติกาในการด าเนินงาน 
เพิ่มมากข้ึน ผา่นการวางกลไกในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของอาเซียนและ
พนัธกรณีต่างๆของประเทศสมาชิก รวมถึงเพิ่มบทบาทและเปิดโอกาสให้กบัประธานอาเซียนใน
การสร้างมาตรการในการลงโทษประเทศสมาชิกท่ีฝ่าฝืนข้อตกลงหรือพนัธกรณีดังกล่าว และ
พฒันาการด าเนินการต่างๆเพื่อใหอ้าเซียนสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.4.3 ก าหนดโครงสร้างองคก์รของอาเซียนใหเ้ป็นองคก์รท่ีสามารถด าเนินงานได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท าการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ หนา้ท่ี และความสัมพนัธ์
ขององคก์รต่างๆภายในอาเซียนในการด าเนินงานเพื่อให้มีความสอดคลอ้งและสามารถรองรับกบั
ความเปล่ียนแปลงในบริบทของโลกปัจจุบนัท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วได้ ก าหนดให้มีการจดัการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน 2 คร้ังต่อปี รวมถึงจดัตั้งคณะมนตรีในการประสานงาน และส่งเสริมให้มี
การพฒันากระบวนการตดัสินใจในประเด็นต่างๆท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้อาเซียน
สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที 

2.1.4.4 ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีให้โอกาส และสร้างผลประโยชน์ให้กบั 
ประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านการเปิดช่องทางในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประชาชนและภาค
ประชาสังคมมากข้ึน เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อาเซียน และส่งเสริมให้ประชาชนและประเทศสมาชิกตระหนกัถึงประเด็นทางดา้นสิทธิมนุษยชน 
โดยการจดัตั้งองคก์รกลางทางดา้นสิทธิมนุษยชนของอาเซียนข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  
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 นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้แลว้ กฎบตัรอาเซียนยงัไดมี้การสร้างกลไกในการระงบัขอ้
พิพาทของประเทศสมาชิกเพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัอาเซียนโดยรวมอีกดว้ย โดยมีการ
ด าเนินการในลักษณะของการให้อ านาจกับเลขาธิการอาเซียนในการดูแลการด าเนินงานของ
ประเทศสมาชิกให้เป็นไปตามพนัธกรณีในการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งกนั และหากการด าเนินงาน
ต่างๆของประเทศสมาชิกส่งผลให้เกิดขอ้พิพาทกบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆแล้ว เลขาธิการอาเซียน
สามารถแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าวโดยสันติวิธีผ่านการใช้กลไกเดิมท่ีมีอยู่แล้วหรือสร้างกลไกใหม่
ข้ึนมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ นอกจากน้ี หากประเทศสมาชิกมีการละเมิดข้อตกลงท่ี
ก าหนดไวภ้ายในกฎบตัรอาเซียนอยา่งร้ายแรงแลว้ สามารถด าเนินการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม
ในการลงโทษได ้โดยสามารถระบุโทษไดท้ั้งในประเด็นของการเพิกถอนสิทธิ หรือการขบัออกจาก
การเป็นสมาชิกของอาเซียนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 จากในขา้งตน้จะสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ กฎบตัรอาเซียนไดมี้ส่วนช่วยให้อาเซียนมี
ความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและชดัเจน เสริมสร้างความ
มัน่คงและเขม้แข็งให้กบัองค์กร กระตุน้ให้ประเทศสมาชิกเห็นความส าคญักบัขอ้ตกลงและกติกา
ในการอยู่ร่วมกนัและด าเนินงานร่วมกนัมากข้ึน เพิ่มผลประโยชน์ท่ีประเทศสมาชิกจะไดรั้บผ่าน
การก าหนดกลไกในการตรวจสอบ ติดตามผล และการลงโทษผูท่ี้ละเมิดพนัธกรณี ทั้งยงัช่วยเร่งรัด
การพฒันาขององค์กร และกระตุน้ให้ประเทศสมาชิกเกิดความสนใจและช่วยในการปรับตวัให้
สามารถกา้วตามทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัได ้
 อาเซียนถือไดว้า่เป็นกลุ่มภูมิภาคท่ีมีความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความร่วมมือระหวา่งกนั
ในหลากหลายมิติ โดยการรวมกลุ่มกนัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นคร้ังน้ี
เป็นไปเพื่อพฒันาความร่วมมือระหวา่งกนัทั้งในมิติทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อ
เพิ่มอ านาจในการต่อรองกับประเทศนอกกลุ่มให้เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงการด าเนินการเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ดงักล่าวนั้นถือไดว้า่ค่อนขา้งประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตาม จาก
ความเปล่ียนแปลงในบริบทของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกท่ี
เป็นอยู่ยงัไม่สามารถตอบสนองความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร 
บรรดาผูน้ าของประเทศสมาชิกจึงมีความเห็นชอบร่วมกนัในการพฒันาระดบัความร่วมมือให้มี
ความเขม้ขน้มากข้ึน ซ่ึงก็ส่งผลให้เกิดแนวความคิดในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี
พ.ศ.2558 หรือค.ศ.2015 ข้ึน อนัจะน าไปสู่การรวมตวัเป็นหน่ึงเดียวกนัของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เพิ่มอ านาจในการต่อรองทางดา้นต่างๆ รวมถึงยงัเป็นการยกระดบัความสามารถ
ในการด าเนินงานของกลุ่มและตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในบริบทโลกให้
เพิ่มมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย    
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2.2 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน  
 กฎบตัรอาเซียนไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของทางอาเซียนในหลายภาค
ส่วนด้วยกนั โดยก่อนหน้าท่ีแนวคิดในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ข้ึนนั้น อาเซียนมีหน่วยงานในการด าเนินงานเพียงแค่ส านักเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat Resource Centre (ARC) หรือ ASEAN Secretariat) เพียงหน่วยงาน
เดียวเท่านั้น ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยส านกัเลขาธิการอาเซียนในช่วงนั้น
ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานน้ีในการเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานและด าเนินงาน
ตามกิจกรรมต่างๆของอาเซียน และเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างรัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ รวมถึงยงัมีหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมสุด
ยอดอาเซียนปีละคร้ังดว้ย 
 เม่ือกฎบัตรอาเซียนได้รับการยินยอมจากประเทศสมาชิกให้บังคับใช้แล้วก็ได้มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างในการด าเนินงานไปหลายส่วนดว้ยกนั โดยไดก้ าหนดเอาไวใ้นหมวดท่ี 4 
และมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 ซ่ึงไดก้ าหนดให้มีผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนเขา้
ประจ าท่ีส านักเลขาธิการอาเซียนโดยตรง โดยเป็นคณะผู้แทนของประเทศสมาชิกท่ีเข้ามา
ปฏิบติังานร่วมกัน และก าหนดโครงสร้างของอาเซียนเอาไวอ้ย่างชัดเจนเพื่อเป็นกลไกในการ
ปฏิบติังานของอาเซียน ทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีจะส่งเสริมและผลกัดนัให้กิจกรรมของอาเซียนด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยโครงสร้างองคก์รของทางอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียนจะ
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี (มีเดียคอม.  ฝ่ายวิชาการเจเนซิส, 2555: 23-26; กระทรวงการต่างประเทศ, 
2556: 10-19, 27-28; ฝ่ายวชิาการปัญญาชน, 2555: 55-58; ไมตรี สุนทรวรรณ, 2555: 42-48) 
 

2.2.1 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการรวมตวักนัของประมุขของ
รัฐ ผูน้ าประเทศ หรือหวัหนา้รัฐบาลของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และถือไดว้า่เป็นองคก์รท่ีมี
อ านาจสูงสุดของอาเซียน โดยมีอ านาจหนา้ท่ีอยูใ่นหลายประเด็นดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1.1 ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของอาเซียนและตดัสินใจในประเด็นท่ีมี 
ความส าคญั รวมถึงแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีมีการละเมิดพนัธกรณีท่ีก าหนด
เอาไวต้ามกฎบตัรอาเซียนอยา่งรุนแรง 

2.2.1.2 อภิปรายประเดน็ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค รวมถึงแกไ้ขสถานการณ์ 
ฉุกเฉินท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลประโยชน์ของอาเซียนโดยใชแ้นวทางท่ีมีความ
เหมาะสม 

2.2.1.3 อนุมติัการแต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน และด าเนินการจดัตั้งหรือยุบอาเซียน 
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และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.1.4 จดัการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสาหลกัต่างๆของทาง 

ประชาคมอาเซียน และสั่งการให้รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องจดัการประชุมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน 

2.2.1.5 วางแนวทางในการระงบัและตดัสินขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างประเทศ 
สมาชิกในกรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้ยติุไดห้รือละเมิดกลไกในการระงบัขอ้พิพาทท่ีไดก้ าหนดไว ้

การประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นไดถู้กจดัข้ึนคร้ังแรกท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียใน
วนัท่ี 23-24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2519 และไดมี้การด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงจะมีการ
จดัการประชุมน้ีข้ึนปีละ 2 คร้ัง โดยประเทศเจา้ภาพในการจดัการประชุมนั้นจะเวียนกนัและท าการ
คดัเลือกโดยการสังเกตท่ีตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกของช่ือประเทศของประเทศสมาชิก โดยจะ
เรียงล าดบัดงัน้ี บรูไนดารุสซาลาม กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม ส่วนผลท่ีได้จากการประชุมนั้นจะออกมาในรูปแบบของแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานโดยรวมของอาเซียน และแนวทางในการประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนให้
ประชาคมโลกไดรั้บทราบ ทั้งในลกัษณะของการจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ปฏิญญา 
(Declaration) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) อนุสัญญา (Convention) และความตกลง 
(Agreement) ต่างๆระหวา่งประเทศสมาชิก  

 
2.2.2 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council : ACC) เป็นภาค

ส่วนท่ีประกอบไปดว้ยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน (ฝ่าย
วิชาการปัญญาชน, 2555: 55) โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัเตรียม และเตรียมความพร้อมในการ
จดัการประชุมสุดยอดอาเซียน รวมไปถึงเป็นตวักลางในการประสานงานและท าความตกลงในขอ้
ตดัสินของท่ีประชุม ทั้งการประสานงานระหว่าง 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มความ
สอดคล้องกนัในประเด็นนโยบาย ความร่วมมือระหว่างกนั และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
พิจารณารายงานประจ าปีของเลขาธิการอาเซียนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆของอาเซียน 
เห็นชอบการแต่งตั้งและการพน้จากต าแหน่งของรองเลขาธิการอาเซียนโดยด าเนินการร่วมกัน
เลขาธิการอาเซียน รวมถึงดูแลภาพรวมในการด าเนินงานของทางองคก์รใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
ขอ้ก าหนดต่างๆท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้และปฏิบติังานตามภารกิจอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากท่ีประชุม
สุดยอดอาเซียน ซ่ึงทางคณะมนตรีจะมีการจดัการประชุมกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีจดัการประชุมอยา่ง
นอ้ย 2 คร้ังต่อปี (มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 24; กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 11-12) 
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2.2.3 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) กฎบตัรอาเซียนได้
ก าหนดให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยคณะมนตรีประจ า 3 เสาหลกั คือ คณะ
มนตรีประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีประเทศสมาชิกแต่ละประเทศท าการ
แต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผิดชอบในแต่ละเสาหลกั และไดก้ าหนดให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนในแต่
ละเสาหลกัมีองค์กรในระดบัรัฐมนตรีเฉพาะสาขาท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นองค์กรสนบัสนุนในการ
ปฏิบติังาน (ฝ่ายวชิาการปัญญาชน, 2555: 56) และมีหนา้ท่ีในการประสานงานและติดตามตรวจสอบ
การปฏิบติังานขององคก์รเฉพาะสาขาต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบของตน และเสนอ
รายงานและขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งและอยู่ภายใตข้อบเขตของการปฏิบติังานของ
ตนเองต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน มีการประชุมกนัอยา่งน้อย 2 คร้ังต่อปี และก าหนดให้ประธาน
ในการประชุมเป็นรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกท่ีเป็นประธานอาเซียนท่ีมีความ เหมาะสม 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 12-13) 

 
2.2.4 องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 

องคก์รน้ีจะครอบคลุมไปถึงสาขาต่างๆหลายสาขาดว้ยกนั เช่น ดา้นสาธารณสุข การศึกษา และการ
บริการ เป็นต้น โดยจะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีท่ีมาจากส่วนกลางซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานตามขอ้ตกลงและขอ้ตดัสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัขอบข่าย
ในการด าเนินงานของตนเอง เสนอรายงานและขอ้เสนอแนะต่างๆต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ของแต่ละเสาหลกั รวมถึงท าการเสริมสร้างความร่วมมือในแต่ละเสาหลกัให้มีความเขม้แข็งมาก
ยิ่งข้ึน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 14) เพื่อเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการรวมตวั
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศและการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

 
2.2.5 เลขาธิการอาเซียนและส านักงานเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN 

and ASEAN Secretariat) กฎบตัรอาเซียนไดมี้การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเลขาธิการ
อาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน และส านกังานเลขาธิการอาเซียนเอาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยจะสามารถ
เห็นไดจ้ากรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 14-17) 

2.2.5.1 เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียนจะไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนโดยท่ีประชุม 
สุดยอดอาเซียน และมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปีโดยไม่สามารถท าการต่ออายุในการด ารง
ต าแหน่งได้ และจะท าการคัดเลือกจากตัวแทนของประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยจะมีการ
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หมุนเวียนไปตามล าดบัตวัอกัษร เร่ิมตั้งแต่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย จนมาถึงเวียดนามเป็นประเทศสุดทา้ย ซ่ึงในการคดัเลือก
ตวัแทนนั้นจะตอ้งค านึงถึงประเด็นทางดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานในสาขาท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเพศของ
ตวัแทน 

เลขาธิการอาเซียนมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ าหนด 
เอาไวใ้นกฎบตัรอาเซียน บทบญัญติัต่างๆ และแนวทางในการปฏิบติัของอาเซียนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
อ านวยความสะดวกและติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงานตามขอ้ตกลงและการ
ตดัสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจ าปีท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบักิจกรรมและการด าเนินงานของ
อาเซียนต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน รวมถึงยงัมีความรับผดิชอบในการเขา้มีส่วนร่วมในการประชุม
ต่างๆของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา และการประชุมขององค์กรอาเซียนอ่ืนๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง เสนอความคิดเห็นโดยรวมของอาเซียนและเขา้ร่วมการประชุมกบัประเทศนอกกลุ่มและ
กลุ่มภูมิภาคต่างๆตามแนวนโยบายท่ีได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียนและการพน้จากต าแหน่งต่อคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความเห็นชอบในการด าเนินการ ทั้งยงัไดก้ าหนดให้เลขาธิการ
อาเซียนมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารของอาเซียนอีกดว้ย โดยเลขาธิการอาเซียนคน
ปัจจุบนัคือ นายเล เลือง มินห์ จากประเทศเวียดนาม ซ่ึงเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อจากดร.สุรินทร์ พิศ
สุวรรณท่ีหมดวาระลงไปเม่ือช่วงปลายปีพ.ศ.2555 ท่ีผา่นมา 

2.2.5.2 รองเลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนจะประกอบไปดว้ยผูด้  ารงต าแหน่ง 
จ านวน 4 คน โดยตอ้งมีสัญชาติท่ีแตกต่างไปจากเลขาธิการอาเซียน และมาจากประเทศสมาชิกท่ี
แตกต่างกนั โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของเลขาธิการอาเซียน ซ่ึง
รองเลขาธิการอาเซียนจะประกอบไปดว้ย รองเลขาธิการอาเซียนท่ีมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี
โดยไม่สามารถต่ออายุการด ารงต าแหน่งได้ จ  านวน 2 คน โดยได้รับเลือกจากบุคคลในประเทศ
สมาชิกบนพื้นฐานของการหมุนเวียนโดยเรียงล าดับตามตวัอักษรของช่ือประเทศ และบริบท
ทางด้านคุณสมบติัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม ความซ่ือสัตย์
สุจริต และความเท่าเทียมกนัทางเพศ ส่วนทางดา้นรองเลขาธิการอาเซียนอีก 2 คนนั้นจะมีวาระใน
การด ารงต าแหน่ง 3 ปีและสามารถต่ออายุในการด ารงต าแหน่งไดอี้ก 3 ปี โดยจะไดรั้บการคดัเลือก
บนพื้นฐานความเหมาะสมและความสามารถอยา่งเปิดกวา้ง 
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2.2.5.3 ส านกัเลขาธิการอาเซียน มีล านกังานอยูท่ี่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
และถูกจดัตั้งข้ึนจากขอ้ตกลงของประเทศสมาชิกในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 1 ในปีพ.ศ.2519 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการปฏิบัติงานของเลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนทั้ง 4 คน และ
พนักงานท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยมีหน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานการ
ด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่างๆในประเทศสมาชิก คณะกรรมการอาเซียน และองค์กรต่างๆท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งปฏิบติังานอยู่ภายใตม้าตรฐานของความมีประสิทธิภาพ ความซ่ือสัตย์
สุจริต และความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ี ไม่รับค าสั่งจากองค์กรหรือประเทศภายนอกกลุ่ม 
แถลงการณ์ต่าง และท าหนา้ท่ีในการด าเนินการไกล่เกล่ียระหวา่งประเทศสมาชิกในกรณีท่ีเกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งกนั นอกจากน้ีส านกังานเลขาธิการอาเซียนยงัมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหมี้การด าเนินการตามแนวนโยบายขององคก์รต่างๆของอาเซียนอีกดว้ย  
 

2.2.6 คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน (Committee of Permanent Representatives 
to ASEAN) กฎบตัรอาเซียนไดก้ าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศด าเนินการแต่งตั้งผูแ้ทน
ถาวรประจ าอาเซียนประเทศละ 1 คน โดยจะตอ้งมีต าแหน่งอยู่ในระดบัเอกอคัรราชทูต และเขา้มา
รวมตวักนัเป็นคณะกรรมการผูแ้ทนถาวรซ่ึงจะตอ้งมีการปฏิบติังานในการประสานงานและให้การ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา ประสานงานกบัเลขาธิการอาเซียนและส านกัเลขาธิการอาเซียนในประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
อ านวยความสะดวกทางด้านความร่วมมือต่างๆ และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 17-18) 

 
2.2.7 ส านักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) เป็น

หน่วยงานของอาเซียนท่ีก าหนดให้กระทรวงต่างประเทศของประเทศสมาชิกท าการจดัตั้งข้ึนเพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นตวักลางในการประสานงานระหว่างประเทศของตนกบัทางอาเซียน เก็บรักษา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน รับผิดชอบในประเด็นทางดา้นความร่วมมือ สนบัสนุนการเตรียมการ
ในระดบัชาติของการประชุมอาเซียน ส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน คิดตามผลการด าเนินกิจกรรมหรือ
ความร่วมมือต่างๆของอาเซียนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเทศของตน และให้การสนบัสนุนในการ
สร้างการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 18) 

 
2.2.8 องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body) เป็นองคก์รท่ีตั้งข้ึน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในอาเซียน และการรวมตวัเข้าเป็นประชาคม
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อาเซียน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของทางกฎบตัรอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในอาเซียน และจะต้อง
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดถู้กก าหนดเอาไวโ้ดยท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน
เป็นหลกั (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 19) 

 
2.2.9 มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้การ

สนบัสนุนเลขาธิการอาเซียนในการปฏิบติังาน และด าเนินงานร่วมกบัองคก์รต่างๆของทางอาเซียน
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศ
สมาชิกตระหนกัถึงอตัลกัษณ์โดยรวมของอาเซียน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนในแต่ละ
ประเทศ เป็นตวักลางในการด าเนินงานระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิกของอาเซียน และเสนอรายงานการปฏิบติังานต่อเลขาธิการ
อาเซียนซ่ึงจะน ารายงานดงักล่าวไปเสนอต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนผา่นคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียนต่อไป (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 19) 

 
2.2.10 ประธานอาเซียน (Chairman of ASEAN) กฎบตัรอาเซียนไดก้ล่าวถึงการคดัเลือก

และบทบาทหนา้ท่ีของประธานอาเซียนเอาไวใ้นหมวดท่ี 10 ของกฎบตัร โดยก าหนดให้ต าแหน่ง
ประธานอาเซียนมีการหมุนเวียนไปทุกปีบนพื้นฐานของล าดบัอกัษรของประเทศสมาชิก และจะมี
ต าแหน่งประธานเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละปี ซ่ึงรัฐสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนนั้น
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นประธานของการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดท่ีมี
ความเ ก่ียวข้อง รวมถึงคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร และองคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาดว้ย 

 ส าหรับในดา้นของบทบาทในการด าเนินงานของประธานอาเซียนนั้น ประเทศสมาชิกท่ี
ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนจะต้องด าเนินการในการส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของ
ประชาชนในอาเซียน เพิ่มผลประโยชน์โดยรวมให้กบัอาเซียน และมีความพยายามในการสร้างการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะด าเนินการโดยการวางนโยบายท่ีเหมาะสม ประสานงานกบั
องค์กรต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาเซียน และมีการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกัน 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2556: 27-28) เป็นตัวกลางในการด าเนินงานและตอบสนองต่อ
สถานการณ์เร่งด่วนหรือประเด็นท่ีมีความส าคญัและจะส่งผลต่ออาเซียนอย่างทนัท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   
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จากโครงสร้างในขา้งตน้ จะสามารถแสดงกลไกในการด าเนินงานเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2.2 กลไกการด าเนินงานของอาเซียน 
แหล่งทีม่า : วฒิุสภา, 2555.  

จากในขา้งตน้จะเห็นได้ว่า อาเซียนไดมี้การจดัตั้งโครงสร้างท่ีครอบคลุมในหลากหลาย
ด้าน และได้มีการด าเนินการผ่านทางกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นธรรมนูญท่ีส าคัญและ
กฎเกณฑใ์นการด าเนินงานของอาเซียน โดยไดมี้การก าหนดโครงสร้างและแสดงบทบาทของแต่ละ
องค์กรให้เห็นอยา่งชดัเจน โดยไดก้ าหนดให้ การประชุมสุดยอดอาเซียนถือไดว้า่เป็นภาคส่วนท่ีมี
อ านาจสูงสุดในการด าเนินงานและมีอ านาจในการวางนโยบายต่างๆท่ีมีความส าคญัและมีความ
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของอาเซียนและการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงั
จะเขา้มาถึงในไม่ชา้น้ีโดยมีองค์กรอ่ืนๆ ทั้งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน กรมอาเซียน และอีกหลายองคก์รเป็นส่วนสนบัสนุนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลใหอ้าเซียนเป็นท่ีรู้จกัในประชาคมโลกมากยิง่ข้ึน 

 

ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

คณะมนตรี
ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 
 

คณะมนตรีประชาคม
การเมอืงและความ
มัน่คงอาเซียน 

คณะมนตรี
ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 

การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสของคณะ

มนตรีฯ 

การประชุม
เจ้าหน้าทีอ่าวุโส
ของคณะมนตรีฯ 

 

การประชุม
เจ้าหน้าทีอ่าวุโสของ

คณะมนตรีฯ 

องค์กรเฉพาะสาขา

อาวุโสของคณะ

มนตรีฯ 

 

องค์กรเฉพาะสาขา

อาวุโสของคณะ

มนตรีฯ 

 

องค์กรเฉพาะสาขา

อาวุโสของคณะ

มนตรีฯ 
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2.3 ข้อมูลพืน้ฐานของประชาคมอาเซียน 
ในช่วงปีพ.ศ.2540 อาเซียนถือไดว้า่ประสบกบัปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง หรือ

วกิฤตตม้ย  ากุง้ซ่ึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของอาเซียนตกต ่าลงอยา่งมาก โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากปัญหา
ทางดา้นค่าเงินบาทของไทย และไดลุ้กลามออกไปยงัประเทศสมาชิกประเทศต่างๆ รวมทั้งการดกิ
ข้ึนของปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองในกมัพชูา และปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะปัญหา
ควนัไฟจากเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย (ทกัษิณา ณ ตะกัว่ทุ่ง, 2556: 101-102) ส่งผลให้
ประเทศสมาชิกตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าวต่อการด าเนินการของอาเซียนโดยรวม
อยา่งมาก และน าไปสู่การเกิดข้ึนของแนวความคิดในการรวมตวักนัใหแ้น่นแฟ้นมากข้ึนเพื่อร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดน้ าประเด็นน้ีเขา้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ี
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปีพ.ศ.2546 และไดมี้การลงฉนัทามติเห็นชอบ Bali Concord II 
ซ่ึงมีมติเห็นชอบให้มีการจดัตั้งประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2563 หรือค.ศ.2020 และท าให้อาเซียนมี
การรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่นมากยิ่งข้ึน มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั และด าเนินงานภายใต ้“หน่ึง
วิสัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) และใน
ระยะต่อมาก็ไดมี้แนวคิดความในการเล่ือนระยะเวลาในการจดัตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วข้ึนมา
เป็นในปีพ.ศ.2558 หรือค.ศ.2015 ข้ึนในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 12 ท่ีเมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ในปีพ.ศ.2550 ส่งผลให้ประชาคมอาเซียนจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ (ประภสัสร์ 
เทพชาตรี, 2554: 6-7; ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 7) 

ประชาคมอาเซียนถือไดว้า่เป็นการรวมกลุ่มท่ีมีเป้าหมายในการด าเนินการอยา่งชดัเจน โดย
เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในมิติต่างๆบนเวทีโลก รวมถึงยงัเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงต่างๆและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภายในภูมิภาคและนอกภูมิภาคท่ีจะส่งผลทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบต่ออาเซียน นอกจากน้ี ประชาคมอาเซียนยงัถือเป็นการด าเนินการท่ีจะท าให้ประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศผนวกรวมเป็นชุมชนหรือครอบครัวเดียวกนั มีความแข็งแกร่ง ความมัน่คง 
และมีความสะดวกในการด าเนินงานและแสวงหาความร่วมมือในมิติต่างๆภายใตก้ฎระเบียบท่ีได้
ก าหนดเอาไวแ้ละเสาหลกัทั้ง 3 เสาหลกัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั โดยเสาหลกัของประชาคมอาเซียน
แต่ละดา้นจะสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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2.3.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : 
APSC) 

ประเด็นทางดา้นการเมืองและความมัน่คงในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ซ่ึงก็ส่งผลใหป้ระเทศและกลุ่มภูมิภาคต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัและแสวงหาความร่วมมือ
ระหวา่งกนัเพื่อท่ีจะพฒันาความมัน่คงและความร่วมมือทางการเมืองใหมี้ความแข็งแกร่งมากข้ึน ซ่ึง
อาเซียนก็เป็นกลุ่มภูมิภาคหน่ึงท่ีไดใ้ห้ความส าคญัและตระหนกัถึงความจ าเป็นในการพฒันาความ
ร่วมมือและรวมตวักนัเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางดา้นการเมืองและความมัน่คงไม่นอ้ยไปกวา่กลุ่ม
ภูมิภาคอ่ืนๆ โดยแนวคิดดงักล่าวจะเร่ิมจากความตอ้งการในการเพิ่มความแข็งแกร่งของผูน้ าในแต่
ละประเทศสมาชิกเป็นส าคญั แต่ในการท่ีจะด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดน้ั้น ประเทศ
ต่างๆไม่สามารถท่ีจะด าเนินการโดยล าพงัได ้แนวความคิดในการรวมตวักนัในมิติของการเมืองและ
ความมัน่คงจึงไดเ้กิดข้ึน (รัฐสภาไทย, ม.ป.ป.: 21) และไดมี้การวางแนวทางในการร่วมมือกนัใน
ดา้นของการคงไวซ่ึ้งเสถียรภาพ ความมัน่คง สันติภาพ และการป้องกนัภยัคุกคามต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน
และส่งผลกระทบต่ออาเซียนเอาไวด้้วย ซ่ึงจากแนวความคิดดงักล่าว การรวมตวัท่ีมีความแน่น
แฟ้นมากข้ึนจะมีท่ีมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีมีการเสนอแนวคิดให้น ากลไกในการ
ด าเนินงานท่ีมีอยู่เดิมไปท าการต่อยอดให้ดีข้ึน (กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2555) 
และมีแนวคิดในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้มีความร่วมมือและการ
รวมตวักนัท่ีแข็งแกร่งยิ่งข้ึน และประเด็นของการเมืองและความมัน่คงจะถูกรวมเขา้เป็นเสาหลกั
หน่ึงของทางประชาคม และไดมี้การรับรองแผนงานการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint : APSC Blueprint) ในท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังท่ี 14 ท่ีหัวหิน ประเทศไทยในวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2552 จึงจะท าให้เกิดการรวมตวั
และมีความร่วมมือทางดา้นการเมืองและความมัน่คงระหว่างกนัในอาเซียนมากยิ่งข้ึนอย่างชดัเจน
ในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะถึงน้ี (ไมตรี สุนทรวรรณ, 2555: 48) 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนถือเป็นเสาหลกัเสาแรกของประชาคมอาเซียน 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนให้มี
ความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน สร้างสันติสุขในการอยูร่่วมกนั สร้างค่านิยมร่วมกนัในการส่งเสริมการปก
ครอบระบอบประชาธิปไตย และจดัวางระบบในการแก้ไขปัญหาทางดา้นความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศต่างๆ สร้างแนวทางในการรับมือกบัภยัคุกคามต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที 
(อภิชาต ศรีสะอาด และพชัรี ส าโรงเยน็, 2556: 52; มีเดียคอม.  ฝ่ายวิชาการเจเนซิส, 2555: 32) สร้าง
เอกภาพและความรับผิดชอบร่วมกนัในภูมิภาคเพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งครอบคลุมในทุกมิติท่ีมีความ
เก่ียวข้อง สร้างพลวตัในการด าเนินงานของภูมิภาค รวมไปถึงยงัเป็นไปเพื่อการช้ีให้เห็นถึง
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ความส าคญัของการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกนัอีกด้วย (ส านัก
นายกรัฐมนตรี.  กรมประชาสัมพนัธ์, 2555: 117-118) ซ่ึงในการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีไดก้  าหนดเอาไวน้ั้น ก็ไดมี้การมุ่งเนน้ถึงประเด็นท่ีมีความส าคญัอยู ่3 ประเด็นดว้ยกนั ดงัน้ี (ไพรสิทธ์ิ 
ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 100; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555: 142-143) 

2.3.1.1 ใชข้อ้ตกลงต่างๆและกลไกในการด าเนินงานเดิมของอาเซียนในการเพิ่ม 
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในภูมิภาค ทั้ งในประเด็นทางด้านข้อพิพาท และการ
ด าเนินงานต่างๆ รวมไปถึงการเผชิญหนา้และต่อตา้นภยัคุกคามท่ีจะส่งผลกระทบต่ออาเซียน ทั้งท่ี
เป็นการก่อการร้าย การคา้มนุษย ์ยาเสพติด อาชญากรรมขา้มชาติประเภทต่างๆ และการขจดัอาวุธท่ี
มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

2.3.1.2 สร้างกลไกในการด าเนินการใหม่ๆในการเสริมสร้างความมัน่คงของภูมิภาค 
ก าหนดรูปแบบของความร่วมมือ ก าหนดมาตรฐานในการป้องกันการเกิดข้ึนของขอ้พิพาทใน
ประเด็นต่างๆ การแกไ้ขขอ้พิพาท และการด าเนินการในการส่งเสริมสันติสุขภายในภูมิภาค 

2.3.1.3 ส่งเสริมความร่วมมือดา้นความมัน่คงทางทะเลซ่ึงเป็นความร่วมมือท่ียงัไม่เคย 
ปรากฏในอาเซียน โดยจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการไม่กระทบต่อการด าเนินนโยบายของประเทศ
สมาชิกกบัประเทศนอกภูมิภาค และจะตอ้งไม่ชกัน าไปสู่ความร่วมมือและการสร้างพนัธมิตรทาง
การทหารของประเทศสมาชิก 
 

พฒันาการความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
การรวมตวัและการแสวงหาความร่วมมือในการเป็นประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียนนั้นจะมีการด าเนินการอยูภ่ายใตแ้ผนปฏิบติัการของทางประชาคมท่ีประกอบไปดว้ยกลไก
ต่างๆท่ีจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของประชาคมให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดเอาไว ้ซ่ึง
กลไกในการด าเนินงานดงักล่าวจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี (ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 
2555: 107-108; มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 32-34; รัฐสภาไทย, ม.ป.ป.: 27-31) 

1) การพฒันาการเมือง (Political Development) ประชาคมจะมุ่งเนน้ในการพฒันา 
ประเด็นทางดา้นการเมืองภายในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกให้มี
คุณภาพสูงข้ึนเพื่อลดปัญหาทางการเมืองท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างทางการเมืองระหวา่งกนั ซ่ึง
จะมีการด าเนินการในลกัษณะของการปลูกฝังและส่งเสริมความเขา้ใจและสร้างการยอมรับใน
การเมืองการปกครอง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ส่งเสริมความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เสริมสร้างเสถียรภาพทางความมัน่คงของภูมิภาค ส่งเสริมการบริหารงานท่ี
มีความเป็นธรรม ถูกตอ้ง และโปร่งใสภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ส่งเสริมหลกัการประชาธิปไตย 
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คุม้ครองและให้ความส าคญักบัประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน และป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งประเทศสมาชิก 

2) การพฒันากฎเกณฑ ์ขอ้ตกลง และค่านิยมร่วมกนั (Shaping and Sharing of Norms) 
วางแนวทางในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศสมาชิกโดยท าการเสริมสร้างค่านิยมและ
บรรทดัฐานร่วมกนั และขยายความร่วมมือภายใตข้อ้ตกลงต่างๆให้มีความครอบคลุมและมีความ
แน่นแฟ้นมากข้ึน ซ่ึงจะด าเนินการผ่านการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงกรอบในการปฏิบติังานขององค์กรต่างๆให้เป็นไปตามท่ีได้ระบุ
เอาไวใ้นกฎบตัรอาเซียน และเสริมสร้างความร่วมมือภายใตส้นธิสัญญา กฎบตัร และความร่วมมือ
ต่างๆ เช่น สนธิสัญญาเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ เป็นตน้ 

3) การป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ (Conflict Prevention) พฒันาใหอ้าเซียนเป็น 
ภูมิภาคท่ีมีความแข็งแกร่งและมีเอกภาพโดยการเสริมสร้างความเช่ือใจระหว่างกนัของประเทศ
สมาชิก ผา่นการแลกเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีทางทหารและเจา้หนา้ท่ีกลาโหมเพื่อให้เห็นถึงความบริสุทธ์ิ
ใจในการด าเนินนโยบายทางดา้นความมัน่คงของประเทศ ส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เคารพเอกภาพของประเทศสมาชิก สร้างความเขา้ใจในแนวนโยบายกลาโหม พฒันาโครงการความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานทหารของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และมีการแบ่งปันขอ้มูลระหวา่ง
กนัเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย 

4) การแกไ้ขความขดัแยง้และการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติ (Conflict Resolution)  
สร้างสันติภาพและความสงบสุขภายในอาเซียนโดยการไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึน พฒันารูปแบบในการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติจากกลไกหรือการด าเนินงานในรูปแบบเดิม
ท่ีเป็นอยู ่ส่งเสริมให้มีการท าการวิจยัในประเด็นของสันติภาพและการจดัการความขดัแยง้เพิ่มมาก
ข้ึน รวมถึงยงัก าหนดให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรักษาไวซ่ึ้งเสถียรภาพของ
ภูมิภาคอีกดว้ย  

5) การสร้างสันติภาพหลงัความขดัแยง้ (Post-Conflict Peace Building) ด าเนินการ 
ในการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพข้ึนในภูมิภาคหลังจากเกิดความขดัแยง้ข้ึนโดยการพฒันาความ
ช่วยเหลือทางดา้นมนุษยธรรม โดยให้การบริการหรือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานต่างๆแก่ผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากความขดัแยง้ วางแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และยกระดบัความร่วมมือ
ระหวา่งกนัใหเ้พิ่มสูงข้ึนโดยการจดักิจกรรมต่างๆร่วมกนั 

6) สร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีพลวตั (Implementing Mechanisms) พฒันาให ้
อาเซียนมีความเคล่ือนไหวในการด าเนินงานอยู่อย่างสม ่าเสมอ และมีการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างกัน โดยการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตร ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
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สมาชิก ปรึกษาหารือกนัในประเด็นต่างๆท่ีมีความส าคญั ส่งเสริมการสานสัมพนัธ์กบัประเทศนอก
กลุ่ม ส่งเสริมใหอ้าเซียนเป็นศูนยก์ลางในความร่วมมือระดบัภูมิภาค และพฒันาการด าเนินงานหรือ
สร้างความเปล่ียนแปลงในประเด็นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การด าเนินการภายใตเ้สาหลกัท่ี 1 หรือประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คงอาเซียนนั้น จะประกอบไปดว้ยกลไกการด าเนินงานท่ีค่อนขา้งหลากหลาย แต่ท่ีทาง
อาเซียนใหค้วามส าคญัอยา่งมากก็คือ กลไกการด าเนินงานทางดา้นของการพฒันาทางการเมืองให้มี
ประสิทธิภาพและป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในภูมิภาคเป็นส าคญั ซ่ึงการวาง
กลไกในการด าเนินการดงักล่าวก็จะมีส่วนช่วยให้อาเซียนสามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดอ้ยา่งมีพลวตั
และไม่มีความขัดแยง้ท่ีรุนแรงระหว่างกัน ซ่ึงก็จะน าไปสู่ความส าเร็จในการร่วมมือกันเพื่อ
ด าเนินการในดา้นต่างๆในท่ีสุด 

 
2.3.2 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
มิติทางดา้นเศรษฐกิจถือไดว้่าเป็นมิติหน่ึงท่ีประเทศและกลุ่มภูมิภาคต่างๆให้ความส าคญั

ในฐานะของส่ิงท่ีจะแสดงถึงความมัน่คงและประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายของประเทศและ
ภูมิภาค ซ่ึงอาเซียนก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในประเด็นน้ีและได้มีการน าแนวความคิดในการ
รวมตวัทางดา้นเศรษฐกิจเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ท่ีเกาะบาหลี
เพื่อท่ีจะไดข้ยายผลแนวความคิดดงักล่าวต่อไป โดยไดมี้การตดัสินใจท่ีจะด าเนินการเปล่ียนแปลง
อาเซียนให้มีความมัน่คงและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึน และไดมี้
ความเห็นชอบใหป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายส าคญัในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปี
พ.ศ.2563 หรือค.ศ.2020 ซ่ึงต่อมาไดมี้การร่นระยะเวลาให้เร็วข้ึนมาเป็นในปีพ.ศ.2558 หรือค.ศ.2015 
และได้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงให้มีการเคล่ือนยา้ยสินค้าบริการต่างๆ การลงทุน 
แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรีมากยิ่งข้ึน รวมถึงยงัไดมี้การร่างแผนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการไปควบคู่กัน ซ่ึงก็ส่งผลให้แผนการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community Blueprint : AEC Blueprint) ไดถื้อก าเนิดข้ึนอยา่งเป็นทางการ (กระทรวง
พาณิชย.์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2550: 79) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นเสาหลกัท่ีส าคญัเสาหลกัหน่ึงของภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมี
เป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อพฒันาอาเซียนให้เป็นตลาดร่วม ส่งเสริมความกา้วหนา้ในการพฒันา
เศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศสมาชิก แสวงหาความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกในประเด็น
ทางด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของภูมิภาค (อภิชาต ศรี
สะอาด และพชัรี ส าโรงเยน็, 2556: 92-93) ประสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
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ส่งเสริมพลวตัในการปฏิบัติงาน และลดช่องว่างในการพฒันาระหว่างประเทศสมาชิกท่ีมีขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั (กระทรวงพาณิชย์.  กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 
2550: 79-80) โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีรายละเอียดในการด าเนินการและเป้าหมายตามท่ี
ไดก้ าหนดเอาไวใ้นแผนการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดงัต่อไปน้ี 

2.3.2.1 การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single 

Production Base) จะประกอบไปดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ประการดว้ยกนัคือ 

            1) การเคล่ือนยา้ยสินคา้โดยเสรี (free flow of goods) อาเซียนจะมีนโยบาย 
ในการลดภาษีศุลกากรในการน าเข้าสินค้าและภาษีในการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆระหว่าง
ประเทศสมาชิกของอาเซียนให้เหลือร้อยละ 0 ยกเวน้เพียงแต่สินคา้บางประเภทท่ีไดมี้การท าความ
ตกลงเอาไวล่้วงหนา้แลว้ (กระทรวงพาณิชย.์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2550: 81) ซ่ึงจะลด
ภาษีของสินคา้ดงักล่าวลงมาอยูท่ี่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 0 ทั้งยงัไดแ้กไ้ขในประเด็นของ
อุปสรรคทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น พิธีการศุลกากรดว้ย (มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 36)  

            2) การเคล่ือนยา้ยบริการโดยเสรี (free flow of services) ลดขอ้จ ากดัต่อผูใ้ห ้
บริการของประเทศสมาชิกในการให้บริการและอนุญาตให้เขา้ไปจดัตั้งกิจการในประเทศสมาชิก
อ่ืนๆไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้และได้ก าหนดสาขาเร่งรัดท่ีจะตอ้งด าเนินการเอาไว ้4 สาขา
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดา้นการขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขอนามยั และดา้นการท่องเท่ียว 
ส่วนในสาขาอ่ืนๆจะท าการพฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง (มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 36) 

            3) การเคล่ือนยา้ยการลงทุนโดยเสรี (free flow of investment) การท่ีสามารถ 
ท าการลงทุนไดอ้ย่างเสรีในประเทศสมาชิกของอาเซียนนั้นก็จะช่วยให้อาเซียนมีความสามารถใน
การแข่งขนัและดึงดูดการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศได้เพิ่มมากข้ึนอย่างมาก ซ่ึงอาเซียนได้
ก าหนดให้มีการส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนระหวา่งประเทศสมาชิกในทุกสาขาของการลงทุน 
และอ านวยความสะดวกในกระบวนการด าเนินการ (มีเดียคอม.  ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 36)  

             4) การเคล่ือนยา้ยเงินทุนโดยเสรี (free flow of capital) อาเซียนไดมี้แนวทาง 
ในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งของการรวมตวัในมิติทางเศรษฐกิจผา่นการอนุญาตให้เงินทุนต่างๆ
สามารถเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีภายใต้มาตรการท่ีมีความเหมาะสม 
(กระทรวงพาณิชย.์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2550: 90) 

           5) การเคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือโดยเสรี (free flow of skilled labour) มีการ 
พฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานทางดา้นแรงงานมีฝีมือร่วมกนัของประเทศสมาชิก และช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางขา้มแดนของแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ โดยสาขาอาชีพท่ีไดรั้บการ
รับรองให้สามารถเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศสมาชิกไดอ้ย่างเสรีนั้นจะประกอบไปดว้ย 7 สาขา
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อาชีพดว้ยกนั ไดแ้ก่ วศิวกร พยาบาล สถาปนิก ต ารวจ ทนัตแพทย ์แพทย ์และนกับญัชี (มีเดียคอม.  
ฝ่ายวชิาการเจเนซิส, 2555: 37) 

2.3.2.2 การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 
(Highly Competitive Economic Region) อาเซียนจะมุ่งเน้นในการสร้างความสามารถทางการ
แข่งขนัและส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยการพฒันาทางดา้นกรอบนโยบายในการแข่งขนั
ของอาเซียน การคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ทางดา้นการเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัระบบการคา้ให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
และนโยบายทางดา้นภาษีอากร (ส านกันายกรัฐมนตรี.  กรมประชาสัมพนัธ์, 2555: 119; ฝ่ายวิชาการ
ปัญญาชน, 2555: 83-84) 

2.3.2.3 สร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
(Region of Equitable Economic Development) พฒันาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้มีความเท่า
เทียมกันโดยการสนับสนุนให้มีการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการด าเนินการทางเศรษฐกิจผา่นการวางโครงการต่างๆ เช่น โครงการริเร่ิมในการ
รวมกลุ่มของอาเซียน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจ และสร้างผลประโยชน์ใหก้บัการรวมกลุ่มของอาเซียน
อยา่งต่อเน่ือง (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555: 31; ฝ่ายวชิาการปัญญาชน, 2555: 83-84) 

2.3.2.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated Region into the  
Global Economy) อาเซียนจะมุ่งเนน้ในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศนอกกลุ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการของอาเซียนมีการแข่งขนักบัประเทศภายนอกกลุ่มเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงก็จะ
ส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึนต่อไป รวมไปถึงยงัส่งเสริมให้มีการพึ่งพาตลาดโลก 
และมีการปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงในระบบโลกอยูต่ลอดเวลาเพื่อแสวงหาหลกัประกนัในการ
ด าเนินงานเป็นหลกั (จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม, 2555: 25-26; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555: 31) 

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นเสาหลกัหน่ึงของประชาคม
อาเซียนท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก โดยในการด าเนินการทางดา้นต่างๆของภูมิภาคนั้น เศรษฐกิจถือ
เป็นประเด็นท่ีประเทศสมาชิกมีการให้ความสนใจในระดบัสูง และเป็นประเด็นท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน
การด าเนินการต่างๆให้สามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จได ้ซ่ึงทางอาเซียนก็ไดมี้การวางกฎเกณฑ์ใน
การด าเนินงานทางดา้นเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งจะมีความครอบคลุมและมีการก าหนดสิทธิพิเศษทาง
เศรษฐกิจใหก้บัประเทศสมาชิกภายในภูมิภาค ซ่ึงจะส่งผลดีต่อประเทศต่างๆเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
จะช่วยให้สามารถท าการค้าขายและลงทุนได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน และเป็นองค์ประกอบ
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ส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีระดับสูงข้ึน ซ่ึงก็จะส่งผลโดยตรงต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศและภูมิภาค 

 
2.3.3 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) 
วฒันธรรมและลกัษณะทางสังคมของประเทศสมาชิกในอาเซียนถือไดว้า่ค่อนขา้งแตกต่าง

กนัมากพอสมควร ทั้งในดา้นของวิถีชีวิต ลกัษณะของสังคมโดยรวม และวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 
ซ่ึงหากไม่มีการท าความเขา้ใจหรือปรับตวัให้เขา้กนัได้แลว้ก็อาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนไดโ้ดยง่าย 
ดงันั้น อาเซียนจึงไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นน้ีอยา่งมาก และไดก้ าหนดให้ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนเป็นเสาหลกัหน่ึงของประชาคมอาเซียน โดยแนวคิดในการรวมตวัเป็นประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียนเกิดข้ึนในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 ท่ีประเทศสิงคโปร์ในปี
พ.ศ.2550 และไดมี้การจดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint : ASCC Blueprint) ข้ึน (ศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียน, 2556) 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของทางประชาคม 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนมีวตัถุประสงค์ในการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กบั
ประชาชน สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการด ารงชีวิตและพฒันาความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ
ประเทศสมาชิกภายใต้บริบทของความร่วมมือเฉพาะด้านทั้งทางสังคมและวฒันธรรม ได้แก่ 
การศึกษา สิทธิมนุษยชน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สวสัดิการสังคม ยาเสพติด ส่ิงแวดลอ้ม สตรี 
และอีกหลากหลายดา้น โดยมีคณะท างานอาเซียนรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละดา้น (ส านกั
นายกรัฐมนตรี.  กรมประชาสัมพนัธ์, 2555: 121; กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2555: 
11) เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ ง 10 ประเทศ หรืออัตลักษณ์อาเซียน 
(ASEAN Identity) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ สร้างสังคมท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกนั และมี
การแบ่งปันทรัพยากรในดา้นต่างๆซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งยงัมี
วตัถุประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงานอีกดว้ย 
(ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 113)  

 
 

  องค์ประกอบของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint)  
 แผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนจะประกอบไปด้วยเน้ือหา
เก่ียวกบัความร่วมมือในมิติต่างๆถึง 6 มิติดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development) แผนงานดงักล่าวไดใ้หค้วาม 
ส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมาก และยกให้เป็นวาระส าคญัของทางอาเซียน โดยได้
ด าเนินการในการส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนในประเทศสมาชิก รวมถึง
ยงัเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งทางด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศต่างๆ (มีเดียคอม.  ฝ่ายวิชาการเจเนซิส, 2555: 41) 
ส่งเสริมการจา้งงานท่ีมีความเหมาะสม การฝึกอบรม และส่งเสริมการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยใน
ประเด็นทางดา้นการศึกษานั้นจะมุ่งเน้นในการบูรณาการเก่ียวกบัมิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างสังคม
แห่งความรู้โดยเปิดโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาไดม้ากยิ่งข้ึนเป็นหลกั ส่วนในประเด็นอ่ืนๆนั้นจะ
เป็นไปในลกัษณะของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุ
และผูพ้ิการในการแสดงความคิดเห็นและด าเนินงาน นอกจากน้ี ยงัไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็น
ของการพฒันาสมรรถภาพของระบบราชการใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้และการ
ส่งเสริมการจา้งงานท่ีมีความเหมาะสมดว้ย (กระทรวงการต่างประเทศ, 2555: 5-11)  

2) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม  (Social Welfare and Protection) อาเซียนได ้
มุ่งเน้นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศสมาชิกอย่างมาก โดยจะมีการ
ด าเนินการในการขจดัความยากจน ซ่ึงจะให้ความส าคญัในการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ าทาง
สังคมระหวา่งประเทศสมาชิกเป็นหลกั รวมถึงการสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนในอาเซียนใน
ประเด็นของการไดรั้บสวสัดิการสังคมอยา่งทัว่ถึง และไดรั้บการป้องกนัจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการรวมตวั นอกจากน้ี การเขา้ถึงการรักษาสุขภาพอย่างทัว่ถึงก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีทาง
ประชาคมไดด้ าเนินการผ่านการพฒันาการบริการทางการแพทยแ์ละยารักษาโรคให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแพทย์และบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิก มุ่งเน้นให้
อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีปลอดยาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการลดการเสพยย์าเสพติด โดยเฉพาะใน
นักเรียน และกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงผ่านการมุ่งเน้นมาตรการในการป้องกนัและการฟ้ืนฟู ทั้งยงั
ส่งเสริมการพฒันาแนวทางในการรองรับภยัพิบติัฉุกเฉินผา่นการด าเนินงานของทั้งภายในประเทศ
สมาชิกเองและการสร้างความร่วมมือในภูมิภาค (กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2555ก: 
12-21; ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 117) 

3) สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) อาเซียนไดมี้ความ 
มุ่งมัน่ในการส่งเสริมความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนภายในประชาคม โดยใหค้วามส าคญัทางดา้นความเท่า
เทียมในสิทธิของประชาชน และกลุ่มต่างๆภายในอาเซียน ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ และจัดหา
สวสัดิการให้กบัเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ (อภิชาต ศรีสะอาด และพชัรี ส าโรงเยน็, 2556: 57) 
คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานท่ีมีการโยกยา้ยถ่ินฐานใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
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กฎระเบียบทั้งของประเทศสมาชิกเองและของอาเซียนโดยรวม และส่งเสริมความรับผิดชอบของ
องค์กรธุรกิจท่ีมีต่อสังคมในประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้อง (กระทรวงการต่างประเทศ.  กรม
อาเซียน, 2555ก: 21-24) 

4) ความย ัง่ยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) แผนงานได ้
แสดงถึงความพยายามของอาเซียนในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้มีความย ัง่ยืน โดยเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายในโลกบนพื้นฐานของประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม 
ความยืดหยุ่น และความรับผิดชอบร่วมกนั ป้องกนัปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มขา้มแดนโดยการ
ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดบัระหวา่งประเทศและระดบัภูมิภาค ทั้งในดา้นของมลพิษทางดา้น
หมอกควนัและของเสียมีพิษ ส่งเสริมการพฒันาท่ีมีความย ัง่ยืนโดยอาศยัการศึกษาในมิติของ
ส่ิงแวดลอ้มและการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศสมาชิก ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในอาเซียน โดยเฉพาะในเขตเมืองให้มีความย ัง่ยืน ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือ
ทางดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรในเขตชายฝ่ังและทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยืน ส่งเสริม
การจดัการทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการจดัการป่าไมท่ี้มีความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 
และส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นของการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึน (กระทรวงการต่างประเทศ.  
กรมอาเซียน, 2555ก: 24-35) 

5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) อตัลกัษณ์อาเซียน 
เป็นส่ิงท่ีจะแสดงถึงลกัษณะของประเทศสมาชิกและอาเซียนโดยรวม ซ่ึงทางอาเซียนก็ไดมี้การ
มุ่งเนน้ในการส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศสมาชิกของอาเซียนมีการรับรู้และตระหนกัถึงการ
รวมตวักันเป็นประชาคมเพื่อพฒันาให้เกิดเอกภาพในการรวมตวัท่ีแทจ้ริง ส่งเสริมและอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียนเพื่อปกป้องเอกลักษณ์ของอาเซียนในภาพรวม ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ดา้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรม และพฒันาการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาคประชาชนใน
อาเซียนเพื่อเป็นการปลูกฝังเก่ียวกับอตัลกัษณ์อาเซียนและพฒันาให้อาเซียนเป็นการรวมตวัท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงาน (กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2555ก: 35-40) 

6) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) การลดช่องวา่ง 
ในการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะระหวา่งกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิกเก่า
และสมาชิกใหม่ถือได้ว่าเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัอย่างมาก โดยอาเซียนก็ได้มีการเล็งเห็น
ความส าคญัในประเด็นน้ีและไดมี้การพฒันาความร่วมมือระหวา่งกนัเพื่อลดช่องวา่งในการพฒันา 
รวมถึงจดัหน่วยงานในประเทศสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบในการด าเนินการทางด้านการลด
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ช่องวา่งระหวา่งกนัโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (กระทรวงการต่างประเทศ.  
กรมอาเซียน, 2555ก: 40-41) 

จากขอ้มูลในข้างต้นจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียนถือได้ว่ามีการให้ความส าคญัและมุ่งเน้นในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศสมาชิก 
เสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนร่วมกนัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของประเทศสมาชิก และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้สึกในการเป็นประชาชนของอาเซียนและการอยู่ร่วมกนั ทั้งยงัไดมี้
การส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนในมิติต่างๆระหวา่งประเทศสมาชิกของอาเซียนอีกดว้ย ซ่ึงก็แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความร่วมมือและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของอาเซียนได้
อยา่งชดัเจน 

นอกจากประเด็นต่างๆในข้างต้นแล้ว อีกประเด็นหน่ึงของประชาคมอาเซียนท่ีมี
ความส าคญัและจะส่งผลต่างๆต่อการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมโดยตรงก็คือ ประเด็นทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ
ของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นของการอุดมศึกษา เน่ืองจากประชาคมอาเซียนจะเปิด
โอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศต่างๆสามารถด าเนินการได้อย่างเสรีมากข้ึน ซ่ึงก็ส่งผล
โดยตรงให้การแข่งขนัระหว่างกนัเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย ทั้งในดา้นของนกัศึกษา บุคลากร และ
องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งน้ี ความสามารถทางการแข่งขนัของแต่ละประเทศนั้นจะมีความแตกต่างกนั
ออกไปและข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆหลายประเด็นด้วยกนั ซ่ึงในท่ีน้ีจะสามารถจดักลุ่มประเทศตาม
ความสามารถในการแข่งขนัได้จากระดบัรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นส าคญั ซ่ึงประเทศท่ีมี
ความสามารถในการแข่งขนัสูงจะมีรายได้ต่อหัวอยู่ท่ี 12,276 ดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป ประเทศท่ีมี
ความสามารถในระดบัปานกลางจะมีรายไดต่้อหวัอยูท่ี่ 1,006-12,275 ดอลลาร์สหรัฐ และประเทศท่ี
มีความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัต ่าจะมีรายได้ต่อหัวอยู่ท่ีน้อยกว่า 1,006 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ศูนยข์้อมูลความรู้ประชาคมอาเซียน, 2555) โดยส าหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะ
สามารถแบ่งกลุ่มตามเกณฑด์งักล่าวไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี (World Bank, 2013) 
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ตารางที ่2.1 ระดบัความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนแบ่งตาม 
      ระดบัรายไดต่้อหวัของประชากร 
 
 

ประเทศ 
รายได้ต่อหัวของประชากร 

(ดอลลาร์สหรัฐ) 
ระดับความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

สิงคโปร์ 51,709 สูง 
บรูไนดารุสซาลาม 41,127 สูง 

มาเลเซีย 10,432 ปานกลาง 
ไทย 5,480 ปานกลาง 

อินโดนีเซีย 3,557 ปานกลาง 
ฟิลิปปินส์ 2,587 ปานกลาง 
เวยีดนาม 1,755 ปานกลาง 
ลาว 1,417 ปานกลาง 

กมัพชูา 944 ต ่า 
พม่า 804 ต ่า 

 

 
หมายเหตุ : การแบ่งกลุ่มจ าแนกตามธนาคารโลก 

จากในข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ ง  10 ประเทศมี
ความสามารถทางการแข่งขนัในระดับท่ีแตกต่างกัน ดงันั้น การท่ีจะสามารถท าการแข่งขนักับ
ประเทศอ่ืนๆได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้ น ก็จ  าเป็นจะต้องค านึงถึงระดับ
ความสามารถของประเทศดงักล่าวและแสวงหาแนวทางในการแข่งขนัท่ีมีโอกาสสูงสุดท่ีจะประสบ
ความส าเร็จและเป็นแนวทางท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในระดับท่ีสูง ซ่ึงหากสามารถ
ด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวไดแ้ลว้ก็จะสามารถประสบความส าเร็จและแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ
ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงในประเด็นของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็เช่นเดียวกนั โดยการท่ีจะสามารถ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของตนเองให้เพิ่มสูงมากข้ึนได้
นั้น ทางมหาวทิยาลยัจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาในประเด็นของความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ
ต่างๆอย่างละเอียด เพื่อท่ีจะไดส้ามารถแสวงหาแนวทางในการด าเนินการท่ีจะสร้างผลประโยชน์
สูงสุดและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัมหาวทิยาลยั 
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ประชาคมอาเซียนถือได้ว่าประกอบไปด้วยเสาหลักท่ีมีความส าคญัจ านวน 3 เสาหลัก
ด้วยกนั ซ่ึงแต่ละเสาหลกัก็จะมีรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีความแตกต่างกัน
ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ทุกเสาหลกัก็ได้ส่งผลต่อการด าเนินการในดา้นต่างๆของประเทศไทย
โดยตรง รวมทั้งยงัส่งผลให้เกิดโอกาสและขอ้จ ากดัในการด าเนินงานอยู่ในหลายประเด็นอีกดว้ย 
ดงันั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงรายละเอียดของประชาคมอาเซียนอยา่งละเอียด
เพื่อแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานทางด้านต่างๆของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากน้ี ในประเด็นทางดา้นการแข่งขนัและความสามารถทางการแข่งขนัของแต่ละประเทศก็มี
ความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ประเด็นอ่ืนๆเช่นเดียวกนั จึงควรท่ีจะมีการศึกษาในประเด็นดงักล่าว
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัตนเองเพิ่มมากข้ึน ส่วนในมุมมองของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมนั้น ประเด็นทางดา้นการแข่งขนัก็จะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาแนวทางเพื่อ
เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากหากมหาวิทยาลัยไม่ท าการพฒันาแนวทางการ
ด าเนินการท่ีสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันของตนเองแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร และอาจน าไปสู่การเกิดข้ึนของความ
ลม้เหลวในอนาคต 

 

2.4 สาระส าคญัของประชาคมอาเซียนในส่วนทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏ
ของไทย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อประเทศอย่างมาก 
เน่ืองจากกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค ส่งผลใหส้ามารถเขา้ถึงพื้นท่ีต่างๆของประเทศไดอ้ยา่งทัว่ถึง และ
ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งข้ึนอีกด้วย ซ่ึงในการท่ีจะมีการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะมาถึงนั้นก็มีความเก่ียวขอ้งและส่งผลทั้งในด้านของ
ผลลพัธ์ท่ีดีและผลกระทบต่อมิติต่างๆของประเทศไทยอยา่งมาก ซ่ึงมิติหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งก็คือ 
มิติทางดา้นการศึกษา ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการสร้างความแขง็แกร่งและความเจริญทางดา้น
เศรษฐกิจและการพฒันาประเทศเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขนักบัชาติอ่ืนๆ และภาคส่วน
หน่ึงท่ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเขา้มาของประชาคมอาเซียนก็คือ สถาบนัอุดมศึกษาของไทย ซ่ึงถือ
เป็นแหล่งท่ีสร้างความรู้และพฒันาทกัษะให้คนไทยสามารถท าการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกชาติ
อ่ืนๆไดอ้ยา่งเท่าเทียม (อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 85) 
 ประเทศต่างๆจะมีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีภูมิหลงัและลกัษณะการด าเนินการท่ีค่อนขา้งจะ
แตกต่างกนั ซ่ึงในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้นก็ได้มีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือ
ทางดา้นการศึกษาระหวา่งประเทศสมาชิกข้ึน เพื่อเป็นมาตรการในการรองรับการเปล่ียนแปลงและ
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เป็นกลไกท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนท่ีได้ก าหนดเอาไวด้้วย 
(อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 86) นอกจากน้ี ความตอ้งการร่วมกนัของประเทศสมาชิกต่างๆในการพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักับการพฒันาทางด้านการศึกษา ตั้งแต่ใน
ระดบัพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาทั้งทางดา้นการศึกษาหาความรู้ 
การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ลดช่องวา่งใน
การพฒันาระหว่างกนัของประเทศสมาชิก และเป็นพื้นฐานในการสร้างให้ประชาคมอาเซียนเป็น
ประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมผา่นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2555: 7-8) 
 ในอดีต อาเซียนได้มีการท าความร่วมมือระหว่างกนัในด้านการศึกษาอยู่หลายประเด็น
ดว้ยกนั โดยไดมี้ความพยายามในการผลกัดนัใหค้วามร่วมมือทางดา้นการศึกษาของอาเซียนมีผลใน
เชิงปฏิบติัมากข้ึน จึงส่งผลให้มีการก่อตั้งข้ึนของ ASEAN Committee on Education (ASCOE) ซ่ึง
เป็นกลไกในการบริหารความร่วมมือของอาเซียนทางดา้นการศึกษาในปีพ.ศ.2532 เพื่อตอบสนอง
แนวคิดทางด้านการร่วมมือทางการศึกษาและร่วมกันพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคให้มี
ความก้าวหน้าและทดัเทียมกับประเทศนอกกลุ่ม (อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 85) จดัตั้ งเครือข่าย
มหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ข้ึนในปีพ.ศ.2538 โดยมีท่ีตั้งอยู่ท่ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมีสมาชิกเป็นมหาวิทยาลยัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวน 26 แห่ง 
รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา และมหาวทิยาลยัมหิดลของไทยดว้ย  

เครือข่ายดงักล่าวถูกจดัข้ึนเพื่อเป็นโครงการความร่วมมือในระดบัอุดมศึกษาของอาเซียน
และสร้างความเช่ือมโยงสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกให้เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อพฒันาความ
ร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจยั การแลกเปล่ียนความรู้ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การ
แลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร รวมถึงยงัมีเป้าหมายในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ
สมาชิกร่วมกนั ลดช่องว่างของการพฒันา และส่งเสริมให้เกิดความตระหนกัในความเป็นภูมิภาค
ระหวา่งกนัอีกดว้ย โดยปัจจุบนัเครือข่ายไดมี้การด าเนินกิจกรรมทั้งระหวา่งประเทศสมาชิกเองและ
กับคู่ เจรจาทั้ งประเทศจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย และอินเดีย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ.  กรมอาเซียน, 2556: 71; ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ส านกัยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 32-34) รวมไปถึงยงัไดมี้การจดัการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ข้ึน เ ป็นค ร้ังแรกในปีพ .ศ .2549 ท่ีประ เทศสิ งคโปร์และจัดประ ชุมอย่า ง ต่อ เ น่ือง ทุก ปี 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2555: 8) ซ่ึงจากในขา้งตน้ก็แสดงให้เห็น
วา่อาเซียนไดใ้ห้ความสนใจกบัมิติทางดา้นการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาท่ีจะ
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เป็นปัจจยัส าคญัในการตอบสนองกระแสทางดา้นการเปิดเสรีทางดา้นการศึกษาเม่ือเกิดการรวมตวั
เป็นประชาคมอาเซียนข้ึน และพฒันามาตรฐานการศึกษาของอาเซียนใหมี้ความเป็นสากล 
 ความร่วมมือทางด้านการศึกษาจะมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ในเสาหลักทางด้านสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนเป็นส าคญั โดยถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างแรงผลกัดนัให้มีการด าเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายในการรวมตวั ซ่ึงกลไกทางดา้นความร่วมมือดงักล่าวไดถู้กยกข้ึนมากล่าวถึงในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 15 ท่ีชะอ า-หัวหิน และได้ประกาศปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่าดว้ยการ
เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายต่อไป 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 23; 
อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 94) โดยไดมี้การก าหนดบทบาทของการศึกษาเอาไวใ้นเสาหลกัทั้ง 3 เสา
หลกัของประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.4.1 บทบาทของภาคการศึกษาในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 อาเซียนจะท าการสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประเด็นของกฎบตัรอาเซียนให้เพิ่มมากข้ึน
ผา่นการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนในสถานศึกษา เผยแพร่กฎบตัรอาเซียนท่ีมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ 
และจดัให้มีการเรียนการสอนในประเด็นของกฎบตัรอาเซียนภายใต้หลักสูตรของสถานศึกษา 
รวมถึงยงัได้มีการส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างกนัของประเทศสมาชิกผ่านการฝึกอบรม การจดั
โครงการแลกเปล่ียนทางด้านนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และจัดท าข้อมูลพื้นฐานท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากน้ียงัได้มีการจัดให้มีการประชุมของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นทางดา้นการศึกษา และในประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอดว้ย 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 23; 
อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 94; ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555: 72) 
 

2.4.2 บทบาทของภาคการศึกษาในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 ภายใตน้โยบายในการเปิดเสรีทางด้านสินคา้และบริการระหว่างกนัของประเทศสมาชิก 
การบริการทางดา้นการศึกษาก็เป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยมีแนวการด าเนินงานในการ
เปิดโอกาสให้สิทธิกบัประเทศสมาชิกในการเป็นผูใ้ห้บริการการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั ให้บริการเสรี
ขา้มประเทศผา่นการใชฐ้านขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชบ้ริการทางการศึกษาภายในประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั สามารถจดัตั้งสถานศึกษาในประเทศสมาชิกไดอ้ยา่งเสรี 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน และนกัศึกษาสามารถท าการเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่ง
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เสรีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555: 135) ซ่ึงก็ไดแ้สดงให้
เห็นถึงความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมทางดา้นการศึกษาข้ึนภายในภูมิภาคอยา่งชดัเจน  

อาเซียนไดว้างนโยบายในการมุ่งพฒันากรอบทกัษะทางดา้นการศึกษาของประเทศสมาชิก 
ทั้งในด้านของการจดัท าแผนบูรณาการต่างๆ เปรียบเทียบทกัษะในการด าเนินการศึกษาระหว่าง
ประเทศสมาชิก (ASEAN Benchmarking) และพฒันาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการ
พฒันาศกัยภาพในภูมิภาค ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มอุดมศึกษาอยา่ง
เสรี ส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานร่วมกันของบุคลากรในแต่ละประเทศสมาชิก สนับสนุนการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือ และพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ศกัยภาพควบคู่ไปกบัความพยายามในการ
ปรับปรุงทางมาตรฐานทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพต่างๆ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
ส านกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 24; อณฎณ เช้ือไทย, 2555: 94-95) 

 
2.4.3 บทบาทของภาคการศึกษาในประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 การศึกษาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคญัของประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน โดยถือเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของประชาคมผ่านการสร้าง
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ซ่ึงอาเซียนก็ไดมี้การขบัเคล่ือนความร่วมมือทางดา้นการศึกษาผา่นการ
ร่างแผนงานในการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน หรือ ASCC Blueprint โดยก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์ายในภูมิภาคให้มีคุณภาพ และสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอยา่งใกลชิ้ดในประเด็นทางดา้นความร่วมมือทางการศึกษา และ
ไดมี้การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าวดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านกัความสัมพนัธ์
ต่างประเทศ, 2555: 9-10, 13) 

2.4.3.1 จดัการศึกษาภายในภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ลดอตัราการไม่รู้หนงัสือภายในภูมิภาค ผา่นการจดัการศึกษาภาคบงัคบัให้กบัประชาชนทุกคนอยา่ง
เท่าเทียม ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาผ่านการจัดการอบรมเพื่อพฒันาทักษะในด้านต่างๆ 
ส่งเสริมความร่วมมือกบัองค์กรระหว่างประเทศทางดา้นการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา และจดัให้มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของ
อาเซียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 

2.4.3.2 ส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา มีการจดัตั้งโครงการทุนการศึกษา 
ของอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กบัประชาชนในการศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ในสถาบนัการศึกษาทุกระดบั โดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และมีการด าเนินการในการ
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แลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา และพฒันาความร่วมมือระหว่างกนั เช่น การส่งเสริมการวิจยั
ร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก เป็นตน้ 

2.4.3.3 การส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั อาเซียนมีการด าเนินการในการแลกเปล่ียน 
ทางวฒันธรรมระหว่างประเทศสมาชิกผ่านทางระบบการศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างกนั
ภายใต้บริบททางวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกัน สอดแทรกค่านิยมร่วมของอาเซียนเข้าไปใน
หลกัสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมการศึกษาทางดา้นภาษาอาเซียนและการแลกเปล่ียนทางภาษา
ระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการจดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในทุกระดบัการศึกษาเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนใหมี้ระดบัเพิ่มสูงข้ึน 

2.4.3.4 การพฒันาเยาวชนอาเซียน มีการออกแนวนโยบายในการด าเนินโครงการพฒันา 
ผูน้ าเยาวชนอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง จดัตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียน จดักิจกรรมในการเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาค เช่น กีฬามหาวิทยาลยัอาเซียน และโอลิมปิกวิชาการอาเซียน 
และท าการประเมินผลลพัธ์และประสิทธิผลของกิจกรรมดงักล่าว 

2.4.3.5 พฒันาคุณภาพทางการศึกษาภายในภูมิภาค สนบัสนุนการเพิ่มหลกัสูตรเก่ียวกบั 
วัฒนธรรมอาเซียนในระดับอุดมศึกษาและเพิ่มภาษาอาเซียนเป็นวิชาเลือกในการเ รียน
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จดัท าเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลและสาระส าคญัต่างๆ
ของเซียนเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และพฒันาด้านการวิจยั
ภายในภูมิภาคผา่นการจดัการประชุมดา้นการวจิยัทางการศึกษาในอาเซียน    

จากสาระส าคญัในขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การศึกษาถือไดว้า่มีบทบาทส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของประชาคมอาเซียน และมีความเก่ียวขอ้งกบัทั้ง 3 เสาหลกัของทางประชาคม ซ่ึงก็
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัและการสนบัสนุนในประเด็นทางดา้นการศึกษาของประชาคม
อาเซียนได้อย่างชัดเจน ซ่ึงการสนับสนุนดังกล่าวนั้นก็จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ภาค
การศึกษามีการพฒันาและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน
ภายหลงัจากการรวมตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินการอยูบ่นมาตรฐานเดียวกนั 

 
 

2.5 ประวตัคิวามเป็นมาของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัถือเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีความเก่าแก่และไดมี้การผลิตบณัฑิตใน
สาขาวชิาต่างๆออกสู่สังคมมากมาย โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัมีตน้ก าเนิดมาจากแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงมีความประสงค์ท่ีจะจดัการศึกษาตาม
ระบบของตะวนัตก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 จึงได้มีการ
ด าเนินการตามพระราชด าริโดยทรงประกาศตั้งโรงเรียนตามระบบใหม่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนหลวงข้ึน
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ภายในพระมหาราชวงัในปีพ.ศ.2414 โดยตั้งอยูท่ี่โรงทหารมหาดเล็กดา้นขา้งโรงละครเก่า ใกลก้บั
วดัพระศรีรัตนศาสดารามทางดา้นตะวนัตก และไดแ้ต่งตั้งให้หลวงสารประเสริฐ (นอ้ย อาจารยางกูร) 
หรือพระยาศรีสุนทรโวหารเป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียน และมีครูมาจากกรมอาลกัษณ์ ทั้งยงัมีการ
ตั้งโรงเรียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งโรงเรียนนายทหารขนาดเล็ก ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีต  าหนกัสวนกุหลาบ 
โรงเรียนกุลสตรีวงัหลงั และโรงเรียนสุนนัทาลยั รวมทั้งยงัมีการประกาศยกฐานะกรมธรรมการ
ข้ึนมาเป็นกระทรวงธรรมการ หรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนัในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2435 
โดยมีพระยาภาสกรวงศ ์(พร บุนนาค) เป็นเสนาบดีอีกดว้ย (เรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์, 2544: 35-36)  
 ภายหลังจากท่ีมีการตั้งกระทรวงธรรมการข้ึนแล้ว ระบบการศึกษาของไทยก็ได้มีการ
พฒันาไปอย่างต่อเน่ือง และได้จดัตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารยข้ึ์นเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2435 ท่ีโรงเล้ียงเด็ก บริเวณถนนบ ารุงเมืองในกรุงเทพมหานคร (กรมการฝึกหดัครู, 2539: 6) 
เพื่อผลิตและพฒันาครูและบุคลากรในสายการศึกษาโดยตรง และมีการตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูเพิ่มอีก
แห่งหน่ึงท่ีโรงเรียนราชวทิยาลยัเก่า หรือโรงเรียนศึกษานารีในปัจจุบนัในปีพ.ศ.2446 รวมถึงยงัไดมี้
การผนวกรวมกนัของโรงเรียนฝึกหัดอาจารยแ์ละโรงเรียนฝึกหัดครูตะวนัตกในปีพ.ศ.2449 ออก
พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ในปีพ.ศ.2461 รวมทั้งยงัมีการเปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการเป็น
กระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ.2462 และตราพระราชบญัญติัประถมศึกษาเพื่อสร้างหลกัประกนั
ทางดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนในประเทศข้ึนในปีพ.ศ.2464 ดว้ย (เรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์, 
2544: 35-36; ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2546: 28) 
 ภายใตก้ารขยายตวัของการศึกษาท่ีด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองนั้น ก็ไดเ้กิดการก่อตั้งข้ึนของ
กองการฝึกหดัครูในพ.ศ.2483 ซ่ึงสังกดัอยูภ่ายใตก้รมสามญัศึกษา และพฒันามาเป็นกรมการฝึกหดั
ครูในปีพ.ศ.2497 เพื่อรวบรวมการฝึกหดัครูเอาไวใ้นหน่วยงานเดียวกนั และมีการผลิตและอบรมครู
ท่ียงัมีคุณสมบติัท่ีไม่ครบถว้นหรือยงัมีวิทยฐานะครูท่ีไม่เพียงพอให้ไดรั้บวุฒิทางดา้นครู พฒันาให้
ผูท่ี้ไดรั้บวุฒิทางดา้นครูอยูแ่ลว้ไดรั้บวุฒิท่ีมีระดบัสูงข้ึน รวมถึงยงัมีการด าเนินการในการอบรมครู
เพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดว้ย โดยในขณะนั้นมีสถาบนัในการฝึกหดัครู
อยู่ภายใตค้วามดูแลของกรมการฝึกหัดครูจ านวน 32 สถาบนั (เรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์, 2544: 42) 
ในช่วงต่อมาก็ไดมี้การเปล่ียนฐานะจากโรงเรียนหรือสถาบนัฝึกหดัครูเป็นวทิยาลยัครูในปีพ.ศ.2504 
และไดข้ยายวทิยาลยัครูจาก 32 แห่งจนเป็น 36 แห่งภายใตก้ารน าของศาสตราจารยบุ์ญถ่ิน อตัถากร
ในปีพ.ศ.2516 รวมทั้งมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิทยาลยัครูในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2518 
ซ่ึงได้ก าหนดหน้าท่ีของวิทยาลยัครูในการท าการผลิตครูจนถึงในระดบัปริญญาตรี คน้ควา้และ
ศึกษาวิจยัในประเด็นต่างๆ ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาประจ าวิทยาลยัครูแต่ละแห่ง ส่งเสริม
วฒันธรรม และใหบ้ริการทางดา้นวชิาการกบัชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนในชนบท ทั้งยงัไดมี้การ
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ทยอยเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกต่างๆนอกเหนือจากครูข้ึนในระดบัปริญญาตรีตั้งแต่
พ.ศ.2519 เป็นตน้มาดว้ย (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2546: 29; เรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์, 2544: 
43-44; กรมการฝึกหดัครู, 2539: 6)  
 ความเปล่ียนแปลงหน่ึงท่ีส่งผลโดยตรงต่อวิทยาลยัครูก็คือ การประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
วทิยาลยัครู (ฉบบัท่ี 2) ในปีพ.ศ.2527 ซ่ึงก าหนดใหว้ทิยาลยัครูมีการเปิดสอนหลกัสูตรอ่ืนๆเพิ่มเติม
ในสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และประกาศให้ทางวิทยาลยัครูทัว่ประเทศมีการรวมกลุ่มและ
จดัตั้งเป็นกลุ่มสหวิทยาลยัข้ึน ซ่ึงแต่ละสหวิทยาลยัจะประกอบไปดว้ยวิทยาลยัครูจ านวน 4-6 แห่ง 
ทั้งน้ี จากการด าเนินการในการปรับเปล่ียนหลกัสูตรดงักล่าวก็ส่งผลให้การเรียนการสอนของ
วทิยาลยัครูไม่ไดมี้ขอบเขตเพียงแค่การผลิตครูเพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป ซ่ึงการใชช่ื้อวา่วิทยาลยัครูก็
อาจส่งผลให้บุคคลทัว่ไปเกิดความสับสนเก่ียวกบัการด าเนินงานได ้ทางกรมการฝึกหดัครูจึงไดมี้
การขอพระราชทานนามใหม่  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 จึงไดมี้ด าริ
ในการเปล่ียนช่ือจากวทิยาลยัครูเป็นสถาบนั และไดพ้ระราชทานนามใหเ้ป็น “สถาบนัราชภฏั” ในปี
พ.ศ.2535 เพื่อให้ครอบคลุมถึงขอบเขตในการเรียนการสอนท่ีมีความครอบคลุมในหลายสาขามาก
ข้ึนและเพิ่มขอบเขตในการจดัการเรียนการสอนให้ครอบคลุมถึงระดบัดุษฎีบณัฑิต (ส านกังานสภา
สถาบนัราชภฏั, 2546: 30; เรืองชยั ทรัพยนิ์รันดร์, 2544: 45-47; ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, 2538: 
1-2) ในระยะต่อมาทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมี้การเสนอร่างพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏัเพื่อ
ส่งเขา้สู่การพิจารณาของทางคณะรัฐมนตรี และไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2536 โดย
ทางคณะรัฐมนตรีมีการวางหลกัการส าคญัเอาไว ้4 ประการดว้ยกนั คือก าหนดให้ทางวิทยาลยัครู
เปล่ียนช่ือเป็นสถาบนัราชภฏั ให้ราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสามารถเปิด
การเรียนการสอนในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีได้ ส่งเสริมให้การจัดสรรงบประมาณมีความ
คล่องตวัมากยิ่งข้ึน และก าหนดให้สถาบนัราชภฏัมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน และต่อมาในวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2537 ทางวุฒิสภาให้ลงมติเห็นชอบร่าง
พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏัดงักล่าวและไดท้  าการกราบบงัคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2538 ส่งผลให้พระราชบญัญติัดงักล่าวมี
ผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2538 และมีการใช้ช่ือสถาบันราชภัฏกัน
โดยทัว่ไป รวมไปถึงยงัได้มีการแบ่งส่วนราชการของทางสถาบันออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยส านกังานอธิการบดี บณัฑิตวิทยาลยั คณะ ส านกัวิจยั และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (กรมการฝึกหดัครู, 2539: 6; ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา, 2538: 95)    
 ภายหลงัจากมีการประกาศพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏัในปีพ.ศ.2538 ทางสถาบนัราชภฏั
ก็ไดมี้การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีมาอยา่งต่อเน่ือง แต่จากแนวความคิดในการพฒันาให้สถาบนั



48 

 

ราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยา่งชดัเจน และเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีสร้าง
ประโยชน์เพื่อทอ้งถ่ินและประชาชนอยา่งแทจ้ริงก็ส่งผลให้มีแนวคิดในการปรับเปล่ียนสถานะของ
ทางสถาบนัจากสถาบนัราชภฏัไปเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตราท่ี 36 (ส านักงานสภาสถาบนัราชภฏั, 
2546: 30) ซ่ึงไดก้ล่าวเอาไวว้า่ “...ให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาเป็นนิติบุคคล 
และอาจจดัเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ...” 
 จากแนวความคิดในขา้งตน้จึงส่งผลให้มีการเสนอร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
และไดรั้บการอนุมติัในปีพ.ศ.2547 โดยไดก้ าหนดให้สถาบนัราชภฏัทุกแห่งท าการเปล่ียนช่ือเป็น
มหาวิทยาลยัราชภฏั และส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมทางด้านการศึกษาอย่างทัว่ถึง ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ 
คุณธรรม และคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการผลิตบณัฑิตของประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน และไม่สามารถปฏิเสธการรับสมคัรในกรณีท่ีผูส้มคัร
ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ด ้รวมถึงยงัไดก้ าหนดใหท้างมหาวทิยาลยัไดรั้บรายไดม้าจากเงินผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลยั เงินอุดหนุน เงินจากส่วนราชการทอ้งถ่ิน 
ผลประโยชน์ทีไดรั้บจากการลงทุน และผลประโยชน์อ่ืนๆ และไดก้ าหนดการแบ่งส่วนราชการของ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยประกอบไปด้วย 7 ส่วนราชการหลัก ดังน้ี ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก และวิทยาลัย ทั้ งยงัได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลยัเพื่อท าการก าหนดนโยบายและอนุมติัแผนงาน
ทางดา้นการศึกษาของมหาวิทยาลยั ออกกฎระเบียบต่างๆของทางมหาวิทยาลยั ก ากบัมาตรฐาน
การศึกษา อนุมติัปริญญา อนุมติังบประมาณต่างๆ และปฏิบติัหน้าท่ีทางดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  ส านกังานอธิการบดี, 2547: 2-8) 
 จากขอ้มูลทางดา้นความเป็นมาของมหาวิทยาลยัราชภฏัในขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และมีการผลิตบณัฑิต
ในสาขาต่างๆท่ีมีคุณภาพจ านวนมากออกมาสู่สังคม ซ่ึงบณัฑิตดงักล่าวจะกลายมาเป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาประเทศต่อไป เป็นทรัพยากรส าคญัท่ีจะมีบทบาทในการด าเนินการเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและอาจกลบัเขา้มามีส่วน
ช่วยในการพฒันาและด าเนินการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพไดอี้กดว้ย 
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2.6 ความเป็นมาและข้อมูลทัว่ไปของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเดิมมีช่ือวา่โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม โดยก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 
9 กนัยายน พ.ศ.2483 แต่เร่ิมเปิดการเรียนการสอนคร้ังแรกในปีพ.ศ.2484 โดยเป็นโรงเรียนสหศึกษา 
และมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสายเป็นอาจารยใ์หญ่ในช่วงเวลาดงักล่าว ในช่วงแรกนั้นยงัไม่มีสถานท่ี
ในการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ จึงได้อาศยัพื้นท่ีภายในโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ในการท าการเรียนการสอน และยา้ยมาท่ีอาคารภายในเขตพระราชวงัจนัทรเกษม ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของกระทรวงศึกษาธิการในเวลาต่อมา แต่ภายหลงัจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ข้ึนก็ไดย้า้ยไปเรียนท่ีโรงเรียนสตรีประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทราในปีพ.ศ.2486 รวมถึงไดมี้การยา้ยไป
เรียนท่ีโรงเรียนสตรีฝึกหดัครูพระนครศรีอยุธยาในปีต่อมาเพื่อหลบภยัสงครามทางอากาศ และยา้ย
กลบัมาท่ีพระราชวงัจนัทรเกษมอีกคร้ังหน่ึงในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2488 (มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม: ม.ป.ป.) ต่อมาหลงัจากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดท้  าการประกาศยกฐานะของ
โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยมข้ึนเป็นวทิยาลยัครูในปีพ.ศ.2504 ก็ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นวทิยาลยัครูจนัทรเกษมและ
ยา้ยสถานท่ีตั้งไปในบริเวณซอยสังขะวฒันะ2 หรือซอยลาดพร้าว 23 โดยมีการจดัการเรียนการสอน
ในสายครุศาสตร์เป็นหลกั และได้ด าเนินการในการจดัการเรียนการสอนมาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ในช่วงปีพ.ศ.2528 ภายหลงัจากการประกาศพระราชบญัญติัวิทยาลยัครู (ฉบบัท่ี 2) ก็ไดข้ยายสาขา
ในการจดัการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนจากสายครุศาสตร์ ประกอบไปดว้ยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรม ศิลปศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ (สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม, 2545: 19-21)  

ในปีพ.ศ.2538 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา 
วิทยาลยัครูจนัทรเกษมจึงได้มีการเปล่ียนช่ือเป็นสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษมตามรายละเอียดของ
พระราชบญัญติัดังกล่าว และได้มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) เพิ่มเติมข้ึนจาก
สาขาวชิาท่ีมีอยูเ่ดิม และมีการเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทเป็นคร้ังแรกทั้งในหลกัสูตร
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวมถึงยงัมีการเปิดศูนยก์ารศึกษาสหะ
พาณิชย ์มีนบุรี และเทคนิคชยันาทในเวลาต่อมา และมีการด าเนินงานในดา้นการจดัการเรียนการ
สอนมาอย่างต่อเน่ืองจนมาในวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้สถาบนัราชภฏัต้อง
เปล่ียนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั และกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม
ดงัเช่นในปัจจุบนั และได้จดัตั้งส่วนราชการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวนัท่ี 9 มีนาคม 
พ.ศ.2548 โดยประกอบไปดว้ยส านกังานอธิการบดี คณะเกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัวิจยัและพฒันา 
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ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัศิลปะและวฒันธรรมและส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม, 2545: 25-28)  

 
2.6.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิของมหาวทิยาลยัราชภัฎจันทรเกษม  
มหาวทิยาลยัไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ พฒันาภูมิปัญญา พร้อม

รับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวตัน์ และได้มีการก าหนดพนัธกิจในการด าเนินงานเพื่อผลิต
บณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม จดับริการทางวชิาการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ พฒันาชุมชนและสังคมตามพระราชด าริและนโยบายของประเทศ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมไทย และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม: ม.ป.ป.)  

 
2.6.2 โครงสร้างการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมแบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 สายดว้ยกนั คือ สายวิชาการและ

สายสนับสนุน โดยสายสนับสนุนจะประกอบไปด้วยศูนยส์ านักต่างๆในมหาวิทยาลยั ส่วนสาย
วิชาการจะประกอบไปดว้ยคณะต่างๆจ านวน 5 คณะ และหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะอีก 3 
หน่วยงาน ทั้งน้ีการด าเนินงานต่างๆจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบภายใน
และส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส าคญั (มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม: ม.ป.ป.) ซ่ึง
จากในขา้งตน้จะสามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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แผนภาพที ่2.3 โครงสร้างการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

แหล่งทีม่า : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป..  

 จากขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และโครงสร้างการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมท่ีได้กล่าวเอาไวใ้นข้างต้น ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ข้อมูล
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเฉพาะในประเด็นของวิสัยทศัน์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สายสนับสนุน สายวชิาการ 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจดัการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั 

วิทยาลยัการแพทยท์างเลือก 

ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม-ชยันาท 

ส านกังานอธิการบดี 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กองกลาง 

กองคลงั 

กองนโยบายและแผน 

กองพฒันานกัศึกษา 

กองบริหารงานบุคคล 
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พนัธกิจ และโครงสร้างในการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยั เน่ืองจากสามารถใช้เป็นแนวทาง
และขอบเขตในการศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของทางมหาวิทยาลยั โดยขอ้มูลดงักล่าวจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในแง่ท่ีวา่ 
การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดเอาไวเ้ป็นส าคญั โดยหากทราบถึงขอ้มูลดงักล่าวแลว้ก็จะช่วยให้
สามารถท าการวเิคราะห์ไดง่้ายข้ึนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนในดา้นของโครงสร้างในการ
ด าเนินงานก็จะช่วยใหท้ราบวา่ในการด าเนินงานต่างๆของทางมหาวิทยาลยันั้นมีสายการด าเนินงาน
ในลกัษณะใด และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาการวางแผนและการด าเนินการในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อใหส้ามารถท าการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

การรวมตวัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้เป็นประชาคมอาเซียนถือได้
วา่เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากในปัจจุบนั รวมทั้งยงัเป็นการรวมกลุ่มท่ีกินเวลามาอยา่ง
ยาวนานตั้งแต่ในอดีต โดยมีการเร่ิมตน้ในการรวมตวักนัเป็นสมาคมอาสา และมีการพฒันาการ
รวมตวัท่ีแน่นแฟ้นมากข้ึนเร่ือยๆจนถึงในปัจจุบนัท่ีก าลงัจะมีการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน
ในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้น้ี รวมทั้ งการรวมตัวดังกล่าวก็ได้มีกรอบการ
ด าเนินงานท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งการด าเนินงานของประเทศและมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึง
ถือเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดมี้การด าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานและผลิตบณัฑิตออกสู่สังคม
จ านวนมากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นของการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในดา้นของ
บุคลากรทางการศึกษา นกัศึกษา และองคค์วามรู้ต่างๆสามารถท าการเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงก็จะ
ส่งผลใหท้างมหาวทิยาลยัสามารถแสวงหาผลประโยชน์ในการด าเนินการไดง่้ายข้ึนและไดเ้ปิดโลกทศัน์
ท่ีมีความกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน   

 



บทที ่3 
 

การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎ ีองค์ความรู้ และงานวจิยัต่างๆที่เกีย่วข้อง 
 
 

 การศึกษาวิจยัในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆอยู่หลายประเด็นด้วยกนั โดยในท่ีน้ีจะท าการศึกษาใน
ประเด็นของวรรณกรรมทฤษฎีและองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์และแผน การบริหารการจดัการ 
การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย ์สภาพแวดลอ้มทางการบริหาร งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
 

3.1 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎแีละองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์และแผน 
การด าเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นองคก์ารในระดบัและภาคส่วนใด ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเอกชนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกระบวนการในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้บริบทของ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความเส่ียงในการด าเนินงานสูง และมี
การแข่งขนักนัในวงกวา้ง  ดงันั้น องคก์ารต่างๆจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ท่ีดี
เพื่อให้ตอบสนองการด าเนินการ พฒันาองคก์าร ตลอดจนเพื่อให้องค์การสามารถเตรียมพร้อมรับ
สภาพการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงทีดว้ย (ปกรณ์ ปรียากร, 2556: 29-30) 

การวางแผนและการสร้างกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอย่างใกลชิ้ด โดย
ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามของการวางแผนเอาไวม้ากมาย ซ่ึงโดยสรุปแลว้ การวางแผนเป็นกระบวนการใน
การก าหนดสภาพขององคก์ารท่ีควรจะเป็นในอนาคต และใชค้วามพยายามในการท าให้องค์การมี
การด าเนินการเป็นไปตามความตอ้งการท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้(ปกรณ์ ปรียากร, 2556: 41-43) โดยท า
การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ารและท าการตดัสินใจวา่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว
ไดด้ว้ยวิธีการใดท่ีจะส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ผ่านการค านึงถึงความเช่ือมโยงและการบูรณา
การระบบการคิดและตดัสินใจขององคก์ารเขา้เป็นหน่ึงเดียวกนั (Mintzberg, 1994 อา้งถึงใน ปกรณ์ 
ปรียากร, 2556: 46) เพื่อประสานกิจกรรมขององคก์ารเขา้ดว้ยกนั ควบคุมและสร้างการตดัสินใจท่ีมี



54 

 

เหตุผลและประสิทธิภาพ และก าหนดสภาพของอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญความ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนและจะส่งผลกระทบต่อองคก์าร (ปกรณ์ ปรียากร, 2556: 47-49) โดย
หากทางองคก์ารสามารถวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ องคก์ารก็จะสามารถกา้วไปสู่  
ความส าเร็จไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ีจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความครอบคลุม ความชดัเจน ความสอดคลอ้ง 
ความมีเหตุผล ความคุม้ค่า และความต่อเน่ืองเป็นหลกั (สมคิด บางโม, 2551: 84-85) 

ส่วนในประเด็นของกลยุทธ์นั้นถือได้ว่าเป็นกรอบ แบบแผน หรือรูปแบบในการวาง
ทิศทางเพื่อด าเนินงานขององคก์ารในระยะยาว โดยมีการด าเนินการจดัสรรทรัพยากรต่างๆเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ารและมีความสอดคลอ้งกบับริบทต่างๆโดยรอบ ทั้งในดา้นของความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความตอ้งการของตลาด ตลอดจนความตอ้งการขององคก์ารเอง ซ่ึง
จะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองคก์ารและมีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ
โดยตรง (ปกรณ์ ปรียากร, 2556: 50-52; Johnson and Scholes, 2006 อา้งถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 
2554: 52) โดยกลยทุธ์ดงักล่าวจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปได ้และมีการก าหนดทิศทาง
ท่ีชดัเจน อาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์การ และสามารถวดัและประเมินความส าเร็จ
ของกลยทุธ์นั้นๆได ้(อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551: 68-72) 

การวางแผนและสร้างกลยุทธ์ ท่ี ดีขององค์การนั้ นจ า เป็นท่ีจะต้องมีขั้ นตอนและ
กระบวนการในการด าเนินการท่ีมีความชัดเจน และมีองค์ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมารองรับ ซ่ึง
ขั้นตอนในการวางแผนท่ีดีตามองค์ประกอบของการวางแผน (Elements of Planning) นั้น James 
Donnelly, Jr. (1984 อา้งถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, 2556: 30-31) ไดก้ล่าวเอาไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงค์ขององค์การ (Objectives or Ends) ซ่ึงเป็นการก าหนด
สภาพในอนาคตขององค์การท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึน โดยขั้นตอนน้ีจะมีความส าคัญอย่างมาก
เน่ืองจากเป็นการวางประเด็นหลกัท่ีจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังานขององคก์าร และเปรียบเสมือน
เป็นการก าหนดผลลพัธ์สุดทา้ยขององคก์าร ซ่ึงหากขั้นตอนน้ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนหรือมีความไม่
เหมาะสมแลว้ องคก์ารก็จะไม่สามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควรจะเป็น 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดทางเลือกหรือวางกลยุทธ์ (Alternatives or Means) ทางเลือกในท่ีน้ี
จะหมายถึงวิธีการต่างๆท่ีท าการก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
องคก์ารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดเอาไว ้ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ารยอ่มจะมีทางเลือกมากกวา่หน่ึงทางเสมอ ดงันั้น องคก์ารจะตอ้งมีการพิจารณาและคดัเลือก
กลยุทธ์ต่างๆ เหล่านั้น ให้เหลือเพียงกลยุทธ์ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด เพื่อขบัเคล่ือนให้องค์การมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้
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ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดวิธีบริหารทรัพยากร (Resource Mobilization) เป็นประเด็นท่ี
องค์การควรท่ีจะมีการวางกรอบในการบริหารเอาไวอ้ย่างชัดเจน ทั้ งในด้านของการบริหาร
โครงสร้างทางดา้นงบประมาณ และการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การ เพื่อให้
องคก์ารสามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดกระบวนการปฏิบติังาน (Implementation Process) เป็นการวาง
แนวทางหรือสร้างแบบแผนในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัและช้ีน า
ใหบุ้คลากรในแต่ละระดบัมีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการขององคก์าร 
ซ่ึงการก าหนดกระบวนการปฏิบติังานน้ีถือเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัประการหน่ึงต่อการสร้างความ
ร่วมมือของบุคลากรภายในองคก์ารเพื่อขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ 
 กระบวนการของการวางแผนและสร้างกลยุทธ์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การต่างๆ
จะตอ้งอาศยัองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน หรือท่ีเรียกว่าองค์ความรู้แบบ “สหวิทยาการ” ทั้งน้ี
เพราะกระบวนการสร้างกลยุทธ์และแผนนั้นจ าเป็นจะตอ้งใช้องค์ความรู้ 7 ด้านหรือ 7 Ks for 
Executive ซ่ึงกิตติ บุนนาค (2555: 39-91) ไดก้ล่าวถึงเอาไวเ้ป็นส าคญั โดยจะประกอบไปดว้ยองค์
ความรู้ดา้นการบริหารการจดัการ การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารการผลิต การ
บริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสภาพแวดลอ้มภายนอกทางการบริหาร ส่วนในดา้นของ
กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์ตามกรอบแนวคิดของการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ (Results 
Based Management : RBM) นั้น กิตติ บุนนาค (2555: 21-240; 2554ก: 53-54) ไดก้ล่าวเอาไวด้งัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูน้ าองค์การจะตอ้งมีองค์ความรู้ทางการบริหารท่ีส าคญั 7 ด้าน (7 Ks for 
Executive) ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ความรู้ดา้นการบริหารการจดัการ การบริหารการตลาด การ
บริหารการเงิน การบริหารการผลิต การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางการบริหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากองคค์วามรู้เหล่าน้ี ถือเป็นองคค์วามรู้พื้นฐานท่ีมีความส าคญั
ต่อการสร้างกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีส่วนช่วยในการน าพาองค์การให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้ าหนดไวไ้ด ้

ขั้นตอนท่ี 2 บุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ารจะตอ้งร่วมมือกนัจดัท า SWOT Analysis ซ่ึง
เป็นแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการขององค์การโดยแสวงหาจุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และขอ้จ ากดั (Threats) ขององค์การเพื่อวางแนวทางในการ
ด าเนินการ แต่อยา่งไรก็ตาม ในการจดัท า SWOT Analysis นั้น องคก์ารจะตอ้งมีการด าเนินงานอยู่
บนพื้นฐานของการบูรณาการองคค์วามรู้ทั้ง 7 ดา้นอยา่งครอบคลุมและครบถว้น 

ขั้นตอนท่ี 3 บุคลากรในองคก์ารทุกคน ไม่วา่จะอยู่ในระดบัใดก็ตามจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ระดมความคิดเพื่อจดัท า SWOT Matrix เพื่อจดัระบบของขอ้มูลและวิเคราะห์หาช่องทางในการ
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แสวงหากลยทุธ์ต่างๆเพื่อใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและควรน ามาใชใ้นองคก์ารเพื่อผลกัดนัให้
องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดต่้อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 น ากลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการท า SWOT Matrix ไปดดัแปลงและขยายผลให้เกิดเป็น
แผนและวิธีการในการด าเนินงานขององค์การ รวมถึงการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์าร เช่น งบประมาณท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ระยะเวลา
ในการด าเนินงาน และตวัช้ีวดัความส าเร็จต่างๆในการด าเนินงานของแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 5 น ากลยุทธ์และแผนท่ีไดก้ าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการค านึงถึงปัจจยัและตัวแปรต่างๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง และมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินการของแผนหรือกลยทุธ์นั้นๆ 

ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลแผนและกลยุทธ์ท่ีไดน้ าไปปฏิบติัว่าการด าเนินการตามแผนหรือ
กลยุทธ์ดงักล่าวมีความส าเร็จหรือลม้เหลวเพียงใด และไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่ 
โดยจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ารก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีมีความชดัเจน และสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะของแผนกลยทุธ์ดงักล่าว 

ขั้นตอนท่ี 7 ด าเนินการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือพฒันาแผนและกลยุทธ์ดงักล่าวให้ดีข้ึน 
โดยการน าขอ้ดอ้ยของแผนกลยุทธ์ดงักล่าวมาศึกษาและแสวงหาวิธีการในการลบขอ้ดอ้ยดงักล่าว
เพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์ารใหเ้กิดข้ึน 

จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินการในขา้งตน้ก็ไดแ้สดงให้เห็นวา่ การวางแผนและสร้าง
กลยุทธ์ ท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น ไม่ใ ช่ เพียงแต่ผู ้บริหารขององค์การจะต้องมีคุณภาพและมี
ความสามารถเท่านั้น แต่จะตอ้งมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองคก์ารทุกระดบัเขา้มามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและจัดระบบข้อมูลในการแสวงหาแผนและกลยุทธ์ท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์ารและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุดเพื่อสร้างการยอมรับ
ของบุคลากรทุกคน รวมไปถึงจะตอ้งมีการก าหนดขั้นตอนในการสร้างแผนและกลยุทธ์ท่ีมีความ
ชัดเจน และใช้องค์ความรู้ท่ีมีความเก่ียวข้องมารองรับการด าเนินการดังกล่าวด้วย ซ่ึงในการ
ด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนก็เช่นเดียวกนั โดยทางมหาวิทยาลยัก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการระดมความคิดของบุคลากรทุกระดบัเพื่อสร้างแผนและกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
น าพาใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างเอาไวไ้ด ้

การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีและองคค์วามรู้เก่ียวกบักลยุทธ์และแผนในขา้งตน้ไดแ้สดง
ให้เห็นถึงความส าคญัของแผนและกลยุทธ์ต่อการด าเนินงานของทางองคก์ารในฐานะของการเป็น
หัวใจส าคญัและกลไกในการขบัเคล่ือนให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวก็มี
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ความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นอย่างมากในแง่ท่ีว่า 
การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน
ในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะถึงน้ีของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยเฉพาะในประเด็นของ
การบริหารอุดมศึกษานั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการด าเนินงานท่ี
มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถในการด าเนินงานของทาง
มหาวิทยาลยั โดยท่ีจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะทัว่ไป จุดแข็งและจุดอ่อนของทางมหาวิทยาลยั และ
โอกาสและขอ้จ ากดัท่ีจะไดรั้บจากขอ้ตกลงต่างๆของทางประชาคมอาเซียนเป็นพื้นฐานส าคญัใน
การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ดงักล่าว รวมทั้งโอกาสและความสามารถทางการแข่งขนัของทาง
มหาวิทยาลยัดว้ย เพื่อท่ีจะไดส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยหากทาง
มหาวทิยาลยัมีการค านึงถึงบริบทโดยรอบในการด าเนินงานและท าการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
ไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ก็จะสามารถประสบความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกา้ว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงก็จะส่งผลถึงผลประโยชน์ของทางมหาวทิยาลยัท่ีจะไดรั้บต่อไป 

 

3.2 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎแีละองค์ความรู้ด้านการบริหารการจัดการ 
องค์ความรู้ด้านการบริหารการจดัการ ถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้อนัส าคญัในการบริหารงาน

องค์การให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
จดัการเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะช่วยในการวางแนวทางเพื่อขบัเคล่ือนองค์การว่าจะมีการด าเนินงาน
อยา่งไร และเป็นไปในทิศทางใด (กิตติ บุนนาค, 2554ข: 45) โดยจะมีความเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้ง
กบัพื้นฐานทางดา้นองค์ความรู้ของผูน้ าองค์การของแต่ละองค์การท่ีมีความแตกต่างกนัเป็นส าคญั 
ซ่ึงก็จะส่งผลให้การบริหารจดัการของแต่ละองคก์ารมีความแตกต่างกนัตามไปดว้ย ดงันั้นในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้นจึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ทางดา้นการบริหารการจดัการมาเป็นองคป์ระกอบ
ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัดว้ย เพื่อให้เกิด
ความคล่องตวัในการด าเนินงานและเป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเพราะการด าเนินการใดๆจะ
ไม่สามารถประสบความส าเร็จไดเ้ลยหากขาดการบริหารจดัการในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ 

 การจดัการเรียกไดว้่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างมากท่ีจะช่วยให้การด าเนินการใดๆของ
องคก์ารประสบความส าเร็จ ซ่ึงในดา้นของความหมายของการจดัการนั้นก็ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิดเอาไวอ้ยู่
หลายท่านดว้ยกนั โดยการจดัการ (Management) เป็นศิลปะในการปฏิบติังานของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
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ข้ึนไปให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยมีลกัษณะเป็นกระบวนการในการจดัองคก์ารและการจดัสรร
ทรัพยากรในการด าเนินงานเอาไวล่้วงหน้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่าง
ชดัเจน (Koontz and Dale, (n.d.) อา้งถึงใน สมคิด บางโม, 2551: 61; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547: 2; 
อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 20) โดยจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานงานระหว่างกลุ่มหรือ
ความร่วมมือกนัเพื่อขบัเคล่ือนให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพในดา้นของความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าท่ีสุดและมีประสิทธิผล
ในการบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(Robbins and Coulter, 2002; George and Jones, 2004; 
Robbins and Decenzo, 2004 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 19-20) 
 จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การจดัการเป็นกระบวนการในการวางแผนอยา่งเป็นระบบของ
กลุ่มบุคคลหรือองค์การต่างๆในการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงานเอาไว้
ล่วงหน้าเพื่อขบัเคล่ือนให้องค์การประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือของบุคลากรในองคก์ารเป็นส าคญั นอกจากน้ี การจดัการยงัถือ
ไดว้า่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานขององคก์ารอยา่งมาก และอนิวชั แกว้จ านงค ์
(2554: 23) ก็ไดมี้การแสดงความคิดเห็นในประเด็นของความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัการ
เอาไวห้ลายประการ ดงัน้ี 

1) การจดัการเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารองค์การในการประสานงาน  
มอบหมายงานใหก้บัผูท่ี้เหมาะสมในการด าเนินงาน และปฏิบติังานในการขบัเคล่ือนองคก์ารให้กา้ว
ไปสู่ความส าเร็จ  

2) การจดัการเป็นปัจจยัในการก าหนดกรอบของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
องคก์ารวา่มีลกัษณะเช่นไร และจะสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

3) การจดัการเป็นแนวทางของการด าเนินงานอยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ ผา่นทาง 
การวเิคราะห์และการพยากรณ์ส่ิงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อการปฏิบติังานขององคก์ารเพื่อท า
การเตรียมการในการกา้วสู่ผลส าเร็จต่อไปในอนาคต 

4) การจดัการเป็นหลกัการในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์าร 
เพื่อน าพาองคก์ารไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดเอาไว ้

การด าเนินการจัดการในองค์การต่างๆนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมพื้นฐาน หรือ
กระบวนการในการจดัการอยู ่4 ประการดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยการวางแผน (Planning) การจดั
โครงสร้างองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือสามารถเรียก
ไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ POLC โดยสุดใจ วนัอุดมเดชาชยั (2556: 12-13) ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547: 4) 
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และ Certo (2006, อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 24-26) ไดใ้หร้ายละเอียดของประเด็นดงักล่าว
ไวด้งัน้ี 

1) การวางแผน (Planning) เป็นการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ 
ด าเนินงาน ขอ้จ ากดัและโอกาสต่างๆในการด าเนินงาน โดยท าการก าหนดพนัธกิจ วตัถุประสงค ์
และกิจกรรมท่ีจะมีส่วนช่วยในการบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นๆเอาไวล่้วงหนา้ ทั้งยงัตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส าคญัดว้ย 

2) การจดัโครงสร้างองคก์าร (Organizing) เป็นการก าหนดระบบการปฏิบติังานของ 
ภาคส่วนต่างๆในองค์การเพื่อสร้างการประสานงานท่ีดีระหว่างกนั และสร้างความสัมพนัธ์ของ
บุคลากรและงานให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั โดยก าหนดทั้งในดา้นของการแย่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบภายในองค์การ การก าหนดผูรั้บผิดชอบ การแบ่งกลุ่มงาน สายการบงัคบับญัชา 
และก าหนดผูมี้อ านาจตวัสินใจในระดบัต่างๆ 

3) การน า (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อท าการจูงใจ หรือสั่งการให้บุคลากร 
ภายในองคก์ารมีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร หรือเป็น
กระบวนการในการจดัการบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างราบร่ืนเพื่อลดความขดัแยง้
และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจน าไปสู่ความลม้เหลวในการด าเนินงาน 

4) การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบติังานจริงของ 
บุคลากรโดยท าการเปรียบเทียบกบัหลกัการหรือเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อให้ทราบว่าสามารถ
ปฏิบติังานได้ตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ในระดับใด 
นอกจากน้ีการควบคุมยงัถือเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นจะตอ้งได้รับการพฒันาและปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการสนับสนุนให้กระบวนการในการวางแผน จดัโครงสร้าง
องคก์าร และการน าสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ 

องคก์ารต่างๆจะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น จ  าเป็นท่ี
จะต้องมีการอาศยัองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการเข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคญัในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งยงัตอ้งมีการยึดหลกัของกระบวนการจดัการในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการท่ีดีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีโครงสร้างหรือ
องคป์ระกอบท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมเท่านั้น ซ่ึงกิตติ บุนนาค (2555: 45-52) ก็ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบดงักล่าวเอาไว ้11 ประการดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) หลกัของความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา  
การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งภายในและภายนอกองคก์ารท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 
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ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ในการบริหารจดัการองค์การท่ีมี
ความส าคัญและจะน าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เน่ืองจากการท่ีสามารถพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์ารอยา่ง
แทจ้ริงไดอ้ย่างชดัเจนนั้นจะช่วยให้องคก์ารสามารถวางแผนการด าเนินงาน หรือจดักิจกรรมต่างๆ
เพื่อมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งตรงจุด ทั้งน้ีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีดีนั้นจะตอ้งอยู่
ภายใตบ้ริบทของผูบ้ริหารองคก์ารท่ีมีความสามารถและสามารถวเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง
ยงัตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองคก์ารมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นดว้ย เพื่อเป็นการ
เปิดโลกทศัน์ในมิติต่างๆเพิ่มข้ึนและจะช่วยให้สามารถพิจารณาได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน ทั้งน้ี 
องค์ประกอบทางดา้นความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหานั้นก็ถือไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมาก โดยทางมหาวิทยาลยัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมตวั
ดงักล่าวในทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจน เพื่อเป็นปัจจยัส าคญัในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและสร้างความน่าเช่ือถือในการด าเนินงานของทางมหาวทิยาลยัต่อไป 

2) หลกัของการวางแผนท่ีดี 
การวางแผนถือไดว้า่เป็นหนา้ท่ีในการจดัการท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกหรือเป็น 

รากฐานท่ีส าคญัในการสร้างความส าเร็จของการบริหารจดัการองคก์าร ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบติังาน
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความคล่องตวัเพียงใด บุคลากร
ภายในองคก์ารมีความเขา้ใจการปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ หรือผลการปฏิบติังานจะ
ด าเนินไปในทิศทางใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัความชดัเจนและความเป็นไปไดข้องการวางแผนในประเด็น
นั้นๆโดยเฉพาะ  

ส าหรับในดา้นของนิยามของการวางแผนนั้น ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามเอาไวค้่อนขา้งท่ีจะ 
หลากหลาย  โดยการวางแผนเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีการก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย 
และวิธีการด าเนินการในด้านต่างๆเอาไวล่้วงหน้าเพื่อเป็นองค์ประกอบในการวางแนวทางการ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ (สุรัสวดี ราชกุลชยั, 2546; วรีวธุ มาฆะศิรานนท์, 2548 
อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 69) รวมทั้งยงัเป็นการตดัสินใจล่วงหนา้ดว้ยวา่จะท าอะไร ใครมี
ความรับผิดชอบในเร่ืองใดบา้ง สามารถเป็นในส่ิงท่ีตอ้งการเป็นไดอ้ย่างแรก และจะสามารถท า
อยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการ (Kast and Rosenzwieg, (n.d.) อา้งถึงใน สมคิด บางโม, 2551: 82; 
Williams, 2005; Certo and Certo, 2006: อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 69) ซ่ึงจากในขา้งตน้
จะสามารถสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการอย่างชัดเจนและ
เลือกกระบวนการในการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุดผ่านการก าหนดวตัถุประสงค์ นโยบาย ผูรั้บผิดชอบ 
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และวิธีในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การวางแผนถือไดว้า่เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ขององค์การอย่างมาก โดยอนิวชั แก้วจ านงค์ (2554: 71-72) และสมคิด บางโม (2551: 83) ได้
กล่าวถึงความส าคญัของการวางแผนเอาไวห้ลายประเด็นดว้ยกนั โดยมองวา่การวางแผนจะช่วยให้
องคก์ารสามารถคาดคะเนถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงก็ส่งผลให้สามารถหาแนวทางใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที ช่วยลดความไม่แน่นอนและปัญหาความ
ซ ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ช่วยให้บุคลากรทราบถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง ง่ายต่อ
การด าเนินงาน ช่วยให้การตรวจสอบและการควบคุมงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ก่อให้เกิดการ
ประหยดัทั้งในมิติของตน้ทุนและเวลา รวมทั้งยงัมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถท าการตดัสินใจเพื่อ
เลือกทางเลือกในการด าเนินงานท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การวางแผนท่ีดีนั้นจะมีส่วนช่วยใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุ 
เป้าหมายท่ีก าหนดเอาไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินงานไดโ้ดยเกิดประโยชน์สูงสุด 
ดงันั้น องคก์ารต่างๆจึงควรท่ีจะมีการพฒันาความสามารถในการวางแผนให้มีระดบัสูงข้ึนเพื่อเป็น
ส่วนช่วยในการวางแนวทางในการด าเนินงานขององคก์ารให้มีคุณภาพมากข้ึนผา่นการวางแผนทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาขององคก์าร ความสามารถใน
การปฏิบติังาน และเป้าหมายขององคก์ารเป็นส าคญั  

3) หลกัของการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
การประสานงานเป็นการจดัระเบียบในการปฏิบติังานหรือการติดต่อกนัระหวา่งบุคลากร 

ภายในองคก์ารซ่ึงจะตอ้งใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้ในการสร้างความคล่องตวัและความราบร่ืนของ
การด าเนินงานระหว่างบุคลากรในองค์การเป็นหลกั ทั้งยงัตอ้งมีการค านึงถึงความตอ้งการหรือ
ผลประโยชน์ขององค์การโดยรวมดว้ย ซ่ึงการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถเกิดข้ึน
ไดโ้ดยการจดัการความคิดเห็นของบุคลากรภายในองคก์ารโดยรวมและหาจุดร่วมในการด าเนินการ
ร่วมกนั รวมถึงตอ้งมีการท าให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความพึงพอใจกบัแนวทางในการประสานงาน
ดงักล่าวดว้ย นอกจากน้ี การด าเนินการในองคก์ารต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมดว้ย
นั้น ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบับุคลากรในฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆอยูต่ลอดเวลา 
ดงันั้น หากองคก์ารใดมีการประสานงานภายในองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ก็ยอ่มจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานมีความคล่องตวัและสามารถประสบความส าเร็จตามความตอ้งการไดไ้ม่ยาก 

4) หลกัของการสั่งการท่ีดี 
การสั่งการถือเป็นการท่ีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้หน่วยงานท าการมอบหมายความรับผดิชอบ 
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ใหบุ้คลากรด าเนินการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยสามารถกระท าไดท้ั้งในลกัษณะของการสั่ง
ดว้ยวาจา หรือการออกเอกสารค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงการสั่งการท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นค าสั่งท่ี
สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง และมีเวลาหรือทรัพยากรท่ีเพียงพอเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัจะตอ้ง
เป็นการสั่งการในประเด็นท่ีผูรั้บค าสั่งมีความสนใจหรือเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
โดยตรง มีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน มีความแน่นอน เหมาะสม ชดัเจน และสามารถท าความ
เขา้ใจไดง่้ายเพื่อท่ีผูรั้บค าสั่งจะไดส้ามารถน าค าสั่งดงักล่าวไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สมคิด 
บางโม, 2551: 176) ซ่ึงองคก์ารใดท่ีมีการสั่งการภายในองคก์ารท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้นก็จะส่งผล
ใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งคล่องตวั ราบร่ืน และสามารถประสบความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดง่้ายกวา่องคก์ารท่ีมีการสั่งการท่ีไม่ดี 

5) หลกัของการส่ือสารท่ีชดัเจน 
ประสิทธิภาพของการส่ือสารขององคก์ารถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อระบบ 

การบริหารจดัการท่ีดีอย่างมากในฐานะของการขบัเคล่ือนให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการส่ือสารเป็นการส่งต่อข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงผ่าน
ช่องทางต่างๆทั้งในรูปแบบของการส่ือสารดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร และการส่ือสารทางเดียว 
(One-Way Communication) และการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อรับและส่งข่าวสารเพื่อใหบุ้คลากรในองคก์ารรับทราบเป้าหมายขององคก์ารร่วมกนั และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั (สมคิด บางโม, 2551: 190; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547: 123)  นอกจากน้ี การ
ส่ือสารภายในองค์การยงัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นระดบัความชัดเจนของเน้ือหา ความถ่ี
ของการส่ือสาร ความเหมาะสมของช่วงเวลาท่ีใช้ในการส่ือสาร และจ านวนหน่วยงานท่ีมีความ
เพียงพอต่อการส่ือสารดว้ย เพื่อเป็นการพฒันาประสิทธิภาพในการส่ือสารใหเ้พิ่มสูงข้ึน 

องคก์ารท่ีจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานต่างๆไดน้ั้นจะเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ 
การส่ือสารท่ีดี ชดัเจน และเหมาะสม รวมทั้งยงัตอ้งมีการมุ่งเน้นการส่ือสารแบบสองทางโดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปเป็นส่วนประกอบในการ
พฒันาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของทาง
มหาวิทยาลัยนั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่ือสารทั้งในประเด็นของรายละเอียดในการปฏิบติังาน  
แนวทาง  และองค์ความรู้ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้กบับุคลากรไดท้ราบอย่าง
ทัว่ถึง พร้อมทั้งตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรท าการเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเพื่อน ามา
ปรับปรุงใหน้โยบายในการด าเนินงานของทางมหาวทิยาลยัดีข้ึนดว้ย 

6) หลกัของการกระจายอ านาจอยา่งเหมาะสม 
การด าเนินงานขององคก์ารต่างๆในปัจจุบนัภายใตบ้ริบทของสภาพแวดลอ้มและความ 
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เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมกัจะมีการยึดหลกัการกระจายอ านาจไปยงัภาคส่วนต่างๆใน
องค์การเป็นส าคญั เพื่อเป็นการขยายมุมมองในการตดัสินใจให้กวา้งข้ึนและเพิ่มความคล่องตวัใน
การด าเนินงานจากการกระจายอ านาจในการตดัสินใจในประเด็นต่างๆออกไปยงัทุกภาคส่วนใน
องค์การ ทั้งน้ีจะตอ้งอยู่ภายใตบ้ริบทของการค านึงถึงประเด็นต่างๆท่ีมีความส าคญัหลายประเด็น
ด้วยกนั เช่น ขอบเขตท่ีมีความเหมาะสมและประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีจะท าการกระจายอ านาจ 
ความรู้ความสามารถ และความพร้อมในบริบทต่างๆ ช่วงเวลาในการกระจายอ านาจท่ีมีความ
เหมาะสม และความสามารถในการตรวจสอบการด าเนินงานหลงัจากกระจายอ านาจไปแลว้ เป็นตน้ 
ซ่ึงองค์การใดท่ีมีกระบวนการในการกระจายอ านาจท่ีมีความเหมาะสมและหน่วยงานผูรั้บการ
กระจายอ านาจมีความพร้อมและมีศกัยภาพในการปฏิบติังานท่ีสูงแลว้ก็จะสามารถด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และรวดเร็วมากข้ึน  

7) หลกัของการติดตามและประเมินผลท่ีดี 
การด าเนินการใดๆ ขององคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบการติดตามและประเมินผล 

ท่ีดีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบวา่การด าเนินงานขององคก์ารตามแผนท่ีไดก้ าหนดเอาไวน้ั้น
สามารถประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และจะสามารถ
ปรับปรุงการด า เนินงานนั้ นได้อย่างไรเพื่อให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยหลกัของการติดตามและประเมินผลท่ีดีนั้น องค์การจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้
ความส าคญักบัประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหลายประเด็นดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก่ รูปแบบท่ีใชใ้นการติดตาม 
สาระส าคญัของหวัขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของผูติ้ดตาม ช่วงเวลาและปริมาณ
ของเวลาในการติดตาม และความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ เป็นต้น ทั้งน้ีประเด็น
ดงักล่าวก็เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในแง่ท่ีวา่ การติดตาม
และประเมินผลจะช่วยให้ทราบว่าการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนั้นประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขในประเด็นใดบา้งเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) หลกัของการมีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 
การด าเนินงานต่างๆหากตอ้งการใหป้ระสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพหรือสามารถ 

สะทอ้นถึงความตอ้งการของบุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ารแลว้ หลกัการทางดา้นการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในดา้นต่างๆของบุคลากรภายในองคก์ารก็ถือเป็นหลกัการหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่ง
มากและจะเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัในการผลกัดนัให้องคก์ารสามารถกา้วไปสู่จุดมุ่งหมายไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมท่ีดีของบุคลากรในองคก์ารนั้นจะสามารถเห็นไดจ้ากการเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงในการระดมความคิดเพื่อวางแผนหรือแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงในดา้นของหลกัการในการมีส่วนร่วมท่ีควรน าเขา้มาใช้ในองคก์าร
นั้นจะประกอบไปด้วยการก าหนดประเด็นของการเข้ามีส่วนร่วมท่ีชัดเจน รูปแบบ ขอบเขต 
ช่วงเวลา ความเพียงพอของเวลา และความเหมาะสมของการระดมความคิด ความรู้ความสามารถ
ของผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการระดมความคิด ความพร้อมของขอ้มูลข่าวสาร และระดบัของการเปิด
โอกาสให้มีการเขา้ร่วมระดมความคิดท่ีมีความเหมาะสมเป็นส าคญั ทั้งน้ี ในการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น หากทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมมีการเปิดโอกาสให้มีการเขา้ร่วมระดมความคิดของบุคลากรในมหาวิทยาลยั และให้
บุคลากรดงักล่าวเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในประเด็นต่างๆแลว้ก็จะเกิดแนวคิดทางดา้น
แนวทางใหม่ๆในการด าเนินงานมากข้ึน และหากมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถจ านวนมากเขา้มา
ร่วมกนัระดมความคิดแลว้ก็จะสามารถท าให้มหาวิทยาลยัมีโอกาสในการบรรลุเป้าหมายในการ
เตรียมความพร้อมไดม้ากข้ึนดว้ย  

9) หลกัของการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการองคก์ารต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการ 

ปฏิบติังานโดยล าพงั แต่จ าเป็นท่ีจะต้องพึ่ งพาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในองค์การ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการท่ีองคก์ารจะสามารถท าการขบัเคล่ือนและผลกัดนัให้ภารกิจต่างๆ ขององคก์ารประสบ
ความส าเร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคลากรเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงองคก์ารท่ีมีการปฏิบติังานในลกัษณะของต่างคนต่างท างาน โดยไม่มีการประสานงาน
และการร่วมมือกนัของบุคลากรอย่างเป็นระบบแล้ว ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานก็จะลดลง
อยา่งมาก โดยหลกัของการท างานเป็นทีมภายใตร้ะบบการจดัการท่ีดีนั้นควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
อยูห่ลายประการดว้ยกนั ซ่ึงสมคิด บางโม (2551: 246-247) และกิตติ บุนนาค (2555: 49) มองว่า
การท างานเป็นทีมนั้นจะตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ความเหมาะสมของบุคลากรในทีมงานท่ี
ควรจะมีจ านวนไม่มากนัก โดยไม่ควรเกิน 10-12 คนต่อกลุ่ม ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภายในทีมงานและระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆขององคก์าร สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคลากร ความเสียสละและการทุ่มเทของบุคลากรในทีมงาน ความไวว้างใจซ่ึงกันและกันใน
สมาชิกของทีมงาน การสร้างแรงจูงใจท่ีดีให้แก่ทีมงาน ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมของหัวหน้าทีมงาน 
ตลอดจนความชดัเจนของเป้าหมายในการด าเนินงานของทีมงาน เป็นตน้ 

การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้นมีความ 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ทกัษะในการด าเนินงานท่ีมีความเหมาะสมจะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถขบัเคล่ือนการ
ด าเนินการในบริบทของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงให้สามารถก้าวไปสู่



65 

 

เป้าหมายท่ีก าหนดเอาไวไ้ด ้ดงันั้นหากทางมหาวิทยาลยัมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ โอกาสของ
การประสบความส าเร็จในการด าเนินการก็จะมีระดบัท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมากเลยทีเดียว 

10) หลกัของโครงสร้างการจดัองคก์ารท่ีเหมาะสม 
องคก์ารส่วนใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายไดน้ั้นจะเป็นองคก์าร 

ท่ีมีโครงสร้างในการจัดองค์การท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงจะต้องมีการระบุรายละเอียดในการ
ปฏิบติังานของภาคส่วนต่างๆท่ีชัดเจน มีการตรวจสอบความเหมาะสมและความสามารถในการ
รองรับความเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ และมีการปรับปรุงศักยภาพในการด าเนินงานของ
โครงสร้างองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยหลกัโครงสร้างการจดัองคก์ารท่ีดีนั้น กิตติ บุนนาค (2555: 49-51) 
และชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547: 87-88) ไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวเอาไวห้ลายประการดว้ยกนั 
ดงัน้ี 

      (1) พิจารณาความสอดคลอ้งกนัของภารกิจและภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างความ 
รวดเร็วและลดความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน 

      (2) วเิคราะห์งานและพิจารณาสายการบงัคบับญัชาและช่วงการควบคุม (Span  
of Control) ของการปฏิบติังานในแต่ละกลุ่มงานใหมี้ความเหมาะสม 

      (3) มีความชดัเจนในการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่ง 
งาน (Job Description) และพิจารณาระดบัการกระจายอ านาจของแต่ละต าแหน่งอยา่งเหมาะสม 

      (4) มีการก าหนดช่ือต าแหน่งและจ านวนของต าแหน่งงานดังกล่าวท่ีมีความ 
เหมาะสม (Job Position) 

แนวทางในการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีดีท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้นั้นสามารถแสดงให ้
เห็นถึงความสามารถในการจดัโครงสร้างขององคก์ารไดว้า่อยูใ่นระดบัใด มีความเหมาะสมหรือไม่ 
และมีประสิทธิภาพมากเพียงไร ซ่ึงหากองคก์ารมีโครงสร้างในการจดัองคก์ารท่ีดีแลว้ก็จะสามารถ
ด าเนินงานตามแผลกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวแ้ละสามารถประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานไดไ้ม่ยาก 
แต่หากองคก์ารมีโครงสร้างท่ีไม่เหมาะสมแลว้ องคก์ารนั้นๆก็จะไม่สามารถประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานและเสียเปรียบองคก์ารอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานคลา้ยคลึงกนั  

11) หลกัของภาวะผูน้ าท่ีดี 
การบริหารและการด าเนินงานขององคก์ารใดๆนั้น หากขาดผูน้ าท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 

ในการวางแนวทางในการปฏิบติังานแลว้ องคก์ารดงักล่าวก็จะสามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งยากล าบาก อาจ
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกนัข้ึนไดง่้าย และอาจน าไปสู่ความลม้เหลวของการด าเนินงานไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ดงันั้น ผูน้  าท่ีมีความสามารถและมีภาวะผูน้ าท่ีดีจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัและขาดไม่ไดใ้นการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานขององคก์ารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยภาวะผูน้ านั้นเรียก
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ไดว้า่เป็นพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูอ่ื้นและมีการด าเนินไป
เพื่อชกัน าใหผู้อ่ื้นมีการด าเนินการในลกัษณะต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ารและเป็นไปตามความ
ตอ้งการของบุคคลดงักล่าว (Terry, (n.d.) อา้งถึงใน สมคิด บางโม, 2551: 226; วิเชียร วิทยอุดม, 2548; 
สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 155)  

ผูน้ าขององคก์ารต่างๆถือเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าท่ีดีหรือไม่นั้น จะสามารถเห็นได้จากตวัช้ีวดั
หลายประการดว้ยกนั ซ่ึงกิตติ บุนนาค (2555: 51-52; 2554ข: 80-81) ไดม้องว่าภาวะผูน้ าของผูน้ า
องคก์ารจะสามารถเห็นไดช้ดัเจนจากการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีดี ทนัสมยั และมีความเหมาะสมให้กบั
องค์การ มีความรู้ความสามารถในมิติต่างๆท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี มีความเหมาะสม และ
สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที มีการปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม เป็นธรรม 
โปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบได ้เปิดโอกาสให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นภายใน
ขอบเขตท่ีมีความเหมาะสมและมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยูเ่สมอเพื่อการรักษาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรดงักล่าว มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ให้กบับุคลากรภายในองคก์าร มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ และกลา้ตดัสินใจในการด าเนินงานต่างๆท่ี
จะเป็นประโยชน์ใหก้บัองคก์าร  
 ระบบการบริหารจัดการขององค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้ นจะ ข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพขององค์ประกอบของหลกัการบริหารจดัการในขา้งตน้ทั้ง 11 ด้านเป็นส าคญั ซ่ึง
องคป์ระกอบในแต่ละดา้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจาก
หากมีองคป์ระกอบใดองค์ประกอบหน่ึงท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมแลว้ องคก์ารก็จะไม่
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างราบร่ืนเท่าท่ีควร เช่น หากผูน้ าขององคก์ารไม่มีภาวะผูน้ าท่ีดีแลว้ ก็จะ
ไม่สามารถวางแนวทางในการบริหารได้อย่างเหมาะสม และจะไม่สามารถจูงใจให้บุคลากรใน
องคก์ารมีการปฏิบติังานเป็นทีม หรือเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีมากพอได ้ซ่ึงก็จะ
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีไร้ประสิทธิภาพและอาจเกิดความลม้เหลวไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของการบริหารการจดัการในขา้งตน้ แสดงให้เห็น
วา่ องคค์วามรู้ดา้นการบริหารการจดัการ มีความเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ
ความส าเร็จขององค์การอยา่งมาก โดยเฉพาะในประเด็นของโครงสร้างในการบริหารการจดัการท่ี
ถือเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
เอาไวไ้ด้ รวมถึงยงัมีความเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในแง่ท่ีวา่ ในการท่ีมหาวิทยาลยัจะสามารถด าเนินการในการเตรียม
ความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆหรือ
โครงสร้างของการบริหารการจดัการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีระบบการบริหารการจดัการภายใน
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ของมหาวิทยาลยัท่ีดีดว้ย ทั้งในด้านของโครงสร้าง ความรู้ความสามารถและการมีภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร การกระจายอ านาจ ความชดัเจนในการส่ือสาร และในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะระบบ
การบริหารการจดัการท่ีดีนั้น ถือเป็นตัวจกัรหรือกลไกส าคญักลไกหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเอาไวไ้ด้ กล่าวคือ การท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมจะ
สามารถท าการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้า สู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการค านึงถึงประเด็นทางดา้นการบริหารการจดัการในดา้น
ต่างๆของทางมหาวทิยาลยัดว้ยวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร นอกจากน้ี หากทางมหาวิทยาลยั
มีการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็จะมีความสามารถในการแข่งขันกับ
สถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอ่ืนๆท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้
บริบทท่ีองค์ประกอบหรือโครงสร้างต่างๆในข้างตน้ทุกประการมีลักษณะท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเป็นส าคญั 
 

3.3 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎแีละองค์ความรู้ด้านการเงิน 
การเงินถือไดว้า่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินงานขององค์การใน

ดา้นต่างๆ ในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์ารให้สามารถกา้วไปขา้งหนา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเงินเป็นการจดัการทรัพยากรขององค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองคก์าร
ในลกัษณะใดก็ตามท่ีอยู่ในรูปแบบของตวัเงิน ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อผลประโยชน์ของทางองค์การ
โดยตรง (เกรียงศกัด์ิ ขนัธนภา และ พูนศกัด์ิ แสงสันต,์ 2540: 1) ส าหรับในการด าเนินงานใดๆของ
องคก์ารนั้น ทางองคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้น
การเงิน โดยเฉพาะทางด้านระบบงบประมาณอย่างมาก เน่ืองจากองค์ความรู้ดงักล่าวถือเป็นองค์
ความรู้ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างมากในการด าเนินงานขององค์การในแทบทุกดา้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การท่ีการเงินหรืองบประมาณต่างๆเป็นองค์ประกอบส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการด าเนินงาน
ขององค์การ ดงันั้นองค์การต่างๆจึงจ าเป็นจะตอ้งใช้องค์ความรู้ทางด้านการการเงินเพื่อเป็นตวั
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานใหไ้ปสู่ผลลพัธ์ท่ีองคก์ารมุ่งหวงัไว ้
 การด าเนินงานขององคก์ารต่างๆมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางดา้นการเงินโดยตรง ซ่ึง
การท่ีองค์การจะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลประโยชน์สูงสุดนั้นก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางแนวทางในการบริหารการเงินขององคก์ารให้เป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและมีคุณภาพ ซ่ึงการบริหารการเงิน (Financial Management) นั้นเป็นการจดัการใน
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ประเด็นทางด้านการเงินขององค์การท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆท่ีอยู่ภายใต้พื้นฐานของการ
เคล่ือนท่ีของทรัพยากรท่ีเป็นตวัเงินขององค์การ รวมถึงยงัเป็นปัจจยัหลักท่ีจะช่วยให้องค์การ
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ลดความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน 
และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดเอาไวไ้ด้ โดยการบริหารการเงินจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆของทางองคก์ารอยู ่3 ประเด็นดว้ยกนั ทั้งในดา้นของกิจกรรมลงทุนซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยป์ระเภทต่างๆในการด าเนินงานขององค์การทั้งในระยะสั้ น
และระยะยาว กิจกรรมจดัหาเงินหรือแหล่งทุนเพื่อน ามาเป็นองค์ประกอบในการด าเนินงานของ
องคก์าร และกิจกรรมด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหารายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆของ
องคก์ารใหมี้ความเหมาะสม โดยหากทางองคก์ารมีการบริหารการเงินท่ีดีแลว้ องคก์ารก็จะสามารถ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม มีแหล่งเงินทุนท่ีมีความย ัง่ยืน และสามารถควบคุมค่าใชจ่้าย
ในมิติต่างๆและจดัหารายไดไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ณดา จนัทร์สม, 2555: 8-9)  

นอกจากประเด็นทางดา้นการบริหารการเงินแลว้ อีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัและ
มีอิทธิพลต่อการด าเนินการขององค์การไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนัก็คือ งบประมาณ ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
เคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์ารสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไวไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัมีส่วนช่วยในการวางแผนและสร้างกลยทุธ์ของผูบ้ริหารองคก์ารดว้ย 
แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีงบประมาณจะสามารถผลักดันให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จได้นั้นก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปไดเ้ป็นส าคญั 
(เกรียงศักด์ิ ขันธนภา และ พูนศักด์ิ แสงสันต์, 2540: 65) โดยในด้านของแนวคิดเก่ียวกับ
งบประมาณนั้น Kohler (1963 อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ ขนัธนภา และ พูนศกัด์ิ แสงสันต,์ 2540: 65-66) 
ได้กล่าวเอาไวว้่างบประมาณเป็นแผนทางการเงินท่ีมีการจัดท าอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยจะเป็นไปในลกัษณะของการคาดคะเนตน้ทุนท่ีจะ
เกิดข้ึนและเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงานขององคก์ารในอนาคต  

งบประมาณถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างมาก โดยกอง
นโยบายและแผนงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี (ม.ป.ป.: 2-4) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ของงบประมาณ รวมถึงลกัษณะของงบประมาณท่ีดีเอาไวห้ลายประการดว้ยกนั โดยใน
ด้านของความส าคญัและประโยชน์ของงบประมาณนั้น องค์การจะสามารถใช้งบประมาณเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารองค์การให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และความสามารถทางการเงินของ
องค์การ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองค์การผ่านการจัดระบบงบประมาณให้มีความถูกต้อง 
สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรขององค์การท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดผา่นการวางแผนในการจดัสรรเงินงบประมาณโดยใชท้รัพยากร
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อยา่งคุม้ค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารและยงัมีส่วนช่วยในการกระจายทรัพยากร
อยา่งเป็นธรรมอีกดว้ย นอกจากน้ีงบประมาณยงัถือเป็นเคร่ืองมือขององคก์ารในการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆท่ีจะท าการด าเนินการดว้ย ซ่ึงจะสามารถด าเนินการไดโ้ดยการออกเอกสาร
งบประมาณและเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรภายในองค์การรับทราบถึงกิจกรรมท่ีทางองค์การให้
ความส าคญัและตอ้งการน าไปปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม ซ่ึงก็จะท าให้บุคลากรมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
ซ่ึงจากในขา้งตน้จะสามารถเห็นไดว้า่งบประมาณมีความเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์อยา่งมากต่อการ
ด าเนินการใดๆก็ตามขององค์การในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆใหป้รากฏออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส าหรับในด้านของลักษณะของงบประมาณท่ีดีนั้นทางกองนโยบายและแผนงานของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีก็ไดใ้หร้ายละเอียดเอาไวห้ลายประเด็นดว้ยกนั โดยงบประมาณท่ีดี
นั้นจะตอ้งเป็นงบประมาณท่ีใหค้วามส าคญักบักิจกรรมต่างๆขององคก์ารทุกกิจกรรมอยา่งเท่าเทียม
กัน มีการจัดสรรโดยยึดหลักการพฒันาเพื่อให้องค์การสามารถเกิดความก้าวหน้าจากการใช้
งบประมาณในส่วนดงักล่าวเป็นหลกั โดยพิจารณาว่ากิจกรรมใดควรใช้งบประมาณจ านวนเท่าไร
และจดัล าดบัความส าคญัของการใชง้บประมาณวา่ควรจะใชไ้ปในการพฒันาดา้นใดก่อนเป็นอนัดบั
แรก ทั้งยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ก าหนดถึงความส าคญัของการใชง้บประมาณไป
ในกิจกรรมต่างๆอยา่งชดัเจนและมีเหตุผล มีความถูกตอ้งทั้งในดา้นของตวัเลขงบประมาณเองและ
รายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีความยืดหยุ่น สามารถเปิดเผยให้บุคลากรในองค์การ
หรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อท่ีจะไดมี้การด าเนินงานในดา้น
ต่างๆอยา่งโปร่งใส รวมทั้งยงัตอ้งมีระยะเวลาในการด าเนินงานทางดา้นงบประมาณท่ีเหมาะสมและ
มีลกัษณะท่ีช่วยใหเ้กิดความประหยดัในการด าเนินงาน โดยจดัสรรงบประมาณให้กบักิจกรรมต่างๆ
ขององค์การอย่างทัว่ถึงและเกิดประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุดด้วย เพื่อท่ีจะได้ช่วยขบัเคล่ือนให้องค์การ
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องคก์ารในทุกมิติท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

จากในขา้งตน้จะสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนวา่ งบประมาณถือไดว้า่มีความส าคญัและถือ
เป็นตวัแปรหลกัของความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ โดยทางองคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การวางแผนทางดา้นงบประมาณท่ีมีความชดัเจน รอบคอบและละเอียดถ่ีถว้นเพื่อท่ีจะไดส้ามารถ
บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องค านึงถึงปัจจยั
ทางด้านงบประมาณในหลายมิติดว้ยกนั ซ่ึงกิตติ บุนนาค (2554ข: 84-85, 177-178) ก็ไดก้ล่าวถึง
แนวทางในการบริหารงบประมาณเอาไวใ้นหลายมิติดว้ยกนั ดงัน้ี 
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1) ขนาดของงบประมาณ  

การด าเนินการทางดา้นต่างๆขององคก์ารเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีไดว้างเอาไวน้ั้น ทางองคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบั
การด าเนินงาน เน่ืองจากการด าเนินงานในดา้นต่างๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินแทบทั้งส้ิน ดงันั้นหากมี
การจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เหมาะสมหรือมีขนาดของงบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใน
การด าเนินงานแลว้ กิจกรรมดงักล่าวก็จะไม่สามารถประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน  

2) ความทนัเวลาของงบประมาณ 
งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการนั้น นอกจากจะตอ้งมีขนาดของงบประมาณท่ีมีความ 

เพียงพอและเหมาะสมแลว้ ความทนัเวลาในการจดัสรรหรือน าไปใชก้็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมขององคก์าร เน่ืองจากหากองคก์ารไม่สามารถจดัสรรงบประมาณ
ให้ทนัเวลาต่อการใช้งานไดแ้ล้ว ก็จะไม่สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมและภารกิจขององค์การ
ไดม้ากเท่าท่ีควร ซ่ึงก็จะส่งผลใหง้บประมาณดงักล่าวมีประสิทธิภาพและคุณค่าท่ีลดลง  

3) ความเหมาะสมในระเบียบปฏิบติัของการเบิกจ่าย 
องค์การต่างๆควรท่ีจะมีการออกกฎระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีความ 

ชัดเจนและไม่ยุ่งยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยควรท่ีจะพิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์ารวา่มีลกัษณะเช่นไร และควรท่ีจะมีการวางกฎระเบียบเพื่อเบิกจ่าย
งบประมาณในการปฏิบติังานท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดีในการด าเนินงาน โดยหาก
ระเบียบดงักล่าวมีความไม่เหมาะสม ทั้งในแง่ของความยุ่งยากในการเบิกจ่าย ขอ้มูลเอกสารท่ีมี
จ านวนมาก หรือขั้นตอนในการด าเนินการท่ีซับซ้อนแล้ว องค์การก็จะขาดความคล่องตวัในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งยงัไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณท่ีจ าเป็นมาใชใ้นการด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร ซ่ึงก็อาจส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความลม้เหลวในการด าเนินงานได ้

4) ความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ 
การด าเนินงานขององคก์ารในมิติต่างๆนั้น องคก์ารควรท่ีจะมีการวางแผนในการจดัสรร 

งบประมาณท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงหลกัความ
คุม้ค่าเป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีการด าเนินกิจกรรมนั้น ทรัพยากรท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั
ตน้ๆก็คืองบประมาณ โดยหากไม่มีงบประมาณคอยสนบัสนุนแลว้ กิจกรรมต่างๆก็จะไม่สามารถ
ขบัเคล่ือนต่อไปได ้ทั้งน้ีทั้งนั้น ถึงแมว้่ากิจกรรมต่างๆจะมีงบประมาณมารองรับ แต่งบประมาณ
ดังกล่าวไม่มีความคุ้มค่าแล้ว องค์การก็อาจได้รับผลกระทบจากการขาดทุนหรือขาดแคลน
งบประมาณในอนาคต รวมไปถึงยงัอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได้อีกด้วย 
ดงันั้นองคก์ารต่างๆจึงควรมีการจดัสรรงบประมาณโดยยึดหลกัความเหมาะสมและความคุม้ค่าใน
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การด าเนินงานเป็นหลกั เพื่อจดัสรรงบประมาณให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม และเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จ 

5) ดุลยภาพของรายการต่างๆในงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของทางองค์การนั้น นอกจากจะตอ้งค านึงถึงขนาดของ 

งบประมาณท่ีมีความเหมาะสม ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ความทันเวลาและความ
เหมาะสมของกฎระเบียบในการเบิกจ่ายแล้ว ดุลยภาพหรือความสมดุลระหว่างงบประมาณท่ีถูก
จดัสรรไปในกิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั และในการ
ด าเนินงานนั้น กิจกรรมต่างๆจะมีความตอ้งการงบประมาณท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงทางองค์การจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการสร้างดุลยภาพในการจดัสรรงบประมาณดงักล่าวให้ได ้โดยหากองค์การไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างสมดุล เช่น สนับสนุนงบประมาณให้กับบางกิจกรรมท่ีไม่ได้มี
ความส าคญักบัความส าเร็จขององคก์ารมากเท่าท่ีควรและไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้กบักิจกรรมท่ี
มีความส าคญักบัองค์การอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงก็อาจส่งผลให้องค์การไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
และอาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความลม้เหลวข้ึนในทา้ยท่ีสุด 

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า มีปัจจยัหรือองค์ประกอบทางด้านงบประมาณหลายประการ
ด้วยกันท่ีมีความเก่ียวข้องการด าเนินงานและการจดัระบบงบประมาณขององค์การ ซ่ึงในการ
ด าเนินงานและขบัเคล่ือนองค์การให้สามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น ทาง
องคก์ารก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามสนใจกบัการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการท่ีมีจ านวนหรือ
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรมและความส าคญัท่ีมีต่อองค์การ มีความทนัเวลาในการ
เบิกจ่ายเพื่อน าไปด าเนินการ และมีความคุม้ค่าในการบริหารงบประมาณ โดยจะตอ้งวิเคราะห์ให้ได้
ว่าจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณอย่างไรให้ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่จ  านวนน้อยท่ีสุดในการสร้าง
ผลประโยชน์ท่ีสูงท่ีสุดให้กบัองคก์าร ทั้งยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดกฎระเบียบในการเบิกจ่าย
ใหมี้ความชดัเจน ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีความคล่องตวั และสอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์ารเพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ในการด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีองค์การยงัควรท่ีจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีความสมดุล โดยจัดสรร
งบประมาณให้กบักิจกรรมท่ีมีความส าคญักบัองคก์ารเป็นอนัดบัตน้ๆเป็นหลกั และลดหลัน่ลงไป
ตามความส าคญัของกิจกรรมต่างๆเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เกิดความ
คุ้มค่าในการด าเนินงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีได้ก าหนดเอาไวไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีและองค์การความรู้ทางด้านการเงินในข้างต้นจะ
สามารถเห็นไดว้่ามีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเด็นทางดา้นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงจะเป็นไปในแง่ท่ีว่า ทางมหาวิทยาลยั
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนและจดัสรรระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆ
ในอาเซียน โดยความส าเร็จในการด าเนินการเตรียมความพร้อมนั้นจะข้ึนอยู่กบัความสามารถใน
การวางระบบงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นส าคญั ซ่ึงหากทางมหาวิทยาลยัสามารถ
จดัสรรและวางระบบงบประมาณไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ก็จะสามารถบริหารงบประมาณใน
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ได้อย่างคุม้ค่าสูงสุด ซ่ึงก็จะ
น าไปสู่ความส าเร็จและการไดรั้บผลประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป  

นอกจากน้ี ในการบริหารงบประมาณนั้น ทางมหาวิทยาลยัจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณ
ท่ีมีปริมาณเหมาะสมและเพียงพอในการด าเนินงานในมิติต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และ
หากหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลยัมีความตอ้งการท่ีจะใช้งบประมาณเม่ือใด ทางมหาวิทยาลยัก็
จะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณดงักล่าวใหก้บัหน่วยงานนั้นๆใหท้นัเวลา รวมไปถึงยงัตอ้งมีการร่าง
ระเบียบในการเบิกจ่ายใหมี้ความชดัเจน และคล่องตวัเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถท าความเขา้ใจ
กบัระเบียบดงักล่าวและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไปด าเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัสรรและบริหารการใช้
งบประมาณใหมี้ความคุม้ค่าผา่นการจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมต่างๆและค านวณงบประมาณ
ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินการ โดยงบประมาณจ านวนนั้นจะตอ้งเป็นงบประมาณท่ีต ่าท่ีสุดท่ีจะ
สร้างผลประโยชน์สูงสุดในการเตรียมความพร้อมให้กบัทางมหาวิทยาลัยเป็นส าคญั ทั้ งยงัตอ้ง
ค านึงถึงความสมดุลในการจัดสรรงบประมาณให้กับการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานดว้ย โดยหากทางมหาวิทยาลยัไม่มีการจดัสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีดุลยภาพแลว้ ก็จะเป็นการยากท่ีจะด าเนินการตามแผนท่ี
ไดว้างเอาไว ้ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ความลม้เหลวในการด าเนินงาน และอาจขยายผลไปสู่การเสียเปรียบ
ในการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนไดอี้กดว้ย  

 

3.4 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎแีละองค์ความรู้ด้านการตลาด 
การด าเนินงานขององค์การต่างๆนั้น ต่างก็มีความสัมพนัธ์กบัประเด็นทางดา้นการตลาด

แทบทั้งส้ิน โดยเฉพาะองคก์ารของภาคเอกชนท่ีการบริหารการตลาดถือเป็นประเด็นหลกัท่ีจะส่งผล
ถึงความอยู่รอดขององค์การโดยตรง เน่ืองจากหากการบริหารการตลาดของทางองค์การเป็นไป
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อย่างไม่มีประสิทธิภาพแลว้ องค์การก็จะไม่สามารถบริหารการเงินหรือวางกรอบงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร และอาจขาดทุนไดโ้ดยง่าย แต่ส าหรับในองค์การภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจนั้น ถึงแมว้่าบริบททางดา้นการบริหารการตลาดจะไม่ไดส่้งผลต่อการด าเนินงานของ
ทางองค์การโดยตรงดงัเช่นในองค์การของภาคเอกชน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเด็นทางด้าน
การตลาดยงัมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการด าเนินงานของทางองคก์าร เน่ืองจากประชาชนหรือ
ผูรั้บบริการขององค์การภาครัฐจะมีการตั้งความคาดหวงัในคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดรั้บ
จากภาครัฐเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ (กิตติ บุนนาค, 2555: 52)  

ดังนั้นหากทางองค์การไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นทางด้านการตลาด ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ความตอ้งการและความคาดหวงั แสวงหาแนวทางในการตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าว และสร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนและผูรั้บบริการท่ีมากพอแล้วก็จะไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูรั้บบริการไดอ้ย่างตรงจุด และอาจส่งผลถึง
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายได้ ซ่ึงการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมก็เช่นเดียวกัน โดยหากทาง
มหาวิทยาลยัไม่ให้ความสนใจกบัประเด็นทางดา้นการบริหารการตลาดท่ีมากพอแลว้ ก็อาจส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างครอบคลุมและไม่สามารถตอบสนองต่อขอ้ตกลงต่างๆทางดา้น
การศึกษาของทางประชาคมอาเซียนและความตอ้งการของกลุ่มนกัศึกษาไดม้ากเท่าท่ีควร ทั้งยงัอาจ
ส่งผลใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนกัอีกดว้ย 

การตลาด (Marketing) มกัไม่ค่อยไดรั้บความสนใจจากองคก์ารต่างๆ โดยเฉพาะองค์การ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมากเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากความเขา้ใจท่ียงัมีอยู่ค่อนขา้งผิวเผินในประเด็น
ของการตลาด ซ่ึงเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินธุรกิจในลกัษณะต่างๆท่ีจะส่งผลให้
เกิดการซ้ือขายสินคา้และบริการข้ึน (สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา, ม.ป.ป. อา้งถึงใน องอาจ ปทะวานิช, 
2524: 3) โดยจะมีการด าเนินการในดา้นของการวางแผนผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา การวิเคราะห์
ทางดา้นท่ีตั้งหรือช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้และบริการ การส่งเสริมการตลาด และการจดัการ
ทางดา้นผลิตภณัฑ ์(อจัจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค ์วฒันพานิช, 2552: 2; กิตติ บุนนาค, 2549: 77) 
เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กบัผูบ้ริโภคควบคู่ไปกบั
ผลประโยชน์ขององคก์าร (พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา, 2544: 3)  

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การตลาดเป็นกระบวนการในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคผ่านการกระตุน้ความตอ้งการเพื่อให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการต่างๆ รวมถึงก าหนด
นโยบายทางด้านราคา ช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้และบริการ การส่งเสริมการขาย และการ
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จดัการทางดา้นผลิตภณัฑ์เพื่อให้ตอบสนองกบัการด าเนินงานของทางองค์การและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหก้บัผูบ้ริโภค 

การบริหารการตลาดขององค์การต่างๆนั้น จะประกอบไปด้วยหลักการท่ีส าคญัอยู่ 4 
ประการดว้ยกนั ประกอบไปดว้ยหลกัการทางดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และผลิตภณัฑ์ (Product) ซ่ึงจะเป็นหลกัการท่ีมีส่วนช่วยให้องคก์าร
ต่างๆสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้ผูบ้ริโภค และสร้างผลประโยชน์ให้กบัองค์การและผูบ้ริโภค (พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา, 2544: 11) 
โดยหลกัการในขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
3.4.1 หลกัการทางด้านราคา (Price) 

 องค์การต่างๆจ าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดราคาของสินค้าและบริการต่างๆให้มีความ
สมเหตุสมผล (Reasonable Price) เพื่อลดระดบัความเส่ียงทางการตลาดและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหก้บัลูกคา้หรือผูรั้บบริการ โดยการท่ีองคก์ารจะสามารถก าหนดราคาของสินคา้และบริการ
ท่ีไดน้ั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆภายใตห้ลกัเหตุผลเป็นส าคญั โดยจะตอ้งท า
การค านวณและวิเคราะห์ตน้ทุนของสินคา้และบริการดงักล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ พิจารณาถึง
สถานะทางดา้นงบประมาณขององค์การ และสถานะทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศว่ามีลกัษณะ
อยา่งไร เพื่อท่ีจะไดท้  าการก าหนดราคาให้สอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าวมากท่ีสุด ทั้งยงัตอ้งมีการ
พิจารณาถึงขนาดตลาดของสินคา้และบริการต่างๆ คุณภาพของสินคา้และบริการ รวมไปถึงราคา
ตลาดของคู่แข่งขนัดว้ยเพื่อท่ีจะไดส้ามารถก าหนดราคาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัให้เพิ่มสูงข้ึนผ่านการก าหนดราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลและมีความ
สอดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้และบริการในระดบัสูง (กิตติ บุนนาค, 2555: 53-55)  
 

3.4.2 หลกัการทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
สินคา้และบริการต่างๆนั้น ถึงแมว้า่จะมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากเพียงไรก็

ตาม แต่หากผูบ้ริโภคไม่สามารถหาซ้ือไดต้ามท่ีตอ้งการ หรือสามารถซ้ือไดใ้นสถานท่ีท่ีไม่สะดวกแลว้ 
สินคา้และบริการดงักล่าวก็จะมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา, 
2544: 13) ดงันั้น องคก์ารต่างๆจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่จะด าเนินการอยา่งไรท่ีจะท าให้สินคา้
หรือบริการต่างๆและผูบ้ริโภคสามารถพบกนัไดง่้ายและมีความสะดวก เน่ืองจากหากองคก์ารต่างๆ
มีการก าหนดช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีผดิพลาดแลว้ก็จะส่งผลใหสิ้นคา้และบริการต่างๆไม่ไดรั้บ
การตอบรับท่ีดีนักและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนของทางองค์การได้ ดงันั้น องค์การต่างๆจึง
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จ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงหลกัการทางดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ และท าการ
วเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อแสวงหาช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีสามารถ
สนองตอบต่อพฤติกรรมดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัตอ้งให้
ความส าคญักบัหลกัของความคุม้ค่าว่าช่องทางในการจดัจ าหน่ายใดท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด
และมีความคุม้ค่าท่ีสุดและหลกัของการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างต่อเน่ืองด้วย เพื่อท่ีจะได้สามารถด าเนินการจดัจ าหน่ายสินคา้และ
บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด (กิตติ บุนนาค, 2555: 55; 2549: 82-83)    

         
3.4.3 หลกัการทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมการตลาดถือเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินการทางดา้นการตลาด

ขององค์การต่างๆเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้องค์การต่างๆสามารถส่ือสารให้
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของสินค้าและบริการท่ีทาง
องคก์ารตอ้งการด าเนินการขาย เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือสินคา้และบริการดงักล่าว
ในท้าย ท่ี สุด โดยการส่งเสริมทางด้านการตลาดนั้ นจะมีความเ ก่ียวข้องกับการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมต่างๆท่ีจะช่วยให้องค์การไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็น
หลกั (กิตติ บุนนาค, 2555: 56; พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา, 2544: 14) 

ทางด้านของการโฆษณานั้น องค์การจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาและเลือกส่ือในการ
ด าเนินการท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เลือกขอ้ความ
ท่ีใช้ในการโฆษณาท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย มีระดบัความถ่ีในการเผยแพร่โฆษณาท่ีมีความ
เหมาะสม ความสมเหตุสมผลในการด าเนินการโฆษณา และท าการเลือกช่วงเวลาท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี ทางองค์การยงัจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของตน้ทุนในการโฆษณาและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
ด าเนินการดงักล่าวดว้ยว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ และท าการติดตามผลสะทอ้นกลบัและการยอมรับ
โฆษณาดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอด้วย (กิตติ บุนนาค, 2549: 84-85) โดยหากองค์การต่างๆมีการ
ด าเนินการในการโฆษณาสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมแลว้ ก็จะสามารถช่วยให้สินคา้และบริการ
ดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งและจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์กบัทางองคก์ารอยา่งมาก 

การประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการขององค์การ
นั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงหลกัความกะทดัรัด โดยจะตอ้งมีการส่ือสารโดยใช้เน้ือหาท่ีสั้ นแต่มี
รายละเอียดท่ีครบถ้วนเพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ใจขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารได้โดยง่าย สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์การ และมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและการ
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ยอมรับของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ทางองคก์ารยงัตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ทั้งบุคลากรภายใน
องค์การเอง และผูบ้ริโภคสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาสินคา้และ
บริการและเพิ่มผลประโยชน์ให้กบัองค์การในอนาคตดว้ย ทั้งน้ี การด าเนินการจะตอ้งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรม ความเป็นจริง และความถูกตอ้งเป็นส าคญั เพื่อป้องกนัการเกิดความบิดเบือน
ของขอ้มูลข่าวสารต่างๆ (กิตติ บุนนาค, 2549: 85-86) 

การส่งเสริมการตลาดขององคก์ารต่างๆนั้น หากมีการด าเนินการท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือมี
การวางแผนท่ีไม่เหมาะสมแลว้ ก็จะส่งผลให้ประสบกบัความลม้เหลวในการด าเนินการไดโ้ดยง่าย 
และจะมีผลต่อเน่ืองให้เสียผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บจากการด าเนินการไปดว้ย ดงันั้น องค์การ
ต่างๆจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อยา่งเหมาะสมและตั้งอยู่
บนหลกัของความสมเหตุสมผลเป็นส าคญั มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เลือกใช้ส่ือและขอ้ความ
ในการด าเนินการท่ีมีความเหมาะสม กะทัดรัด และเข้าใจง่าย ค านึงถึงหลักของต้นทุนและ
ผลประโยชน์ในการด าเนินการ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อน าความคิดเห็นดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไปใน
อนาคต 

 
3.4.4 หลกัการทางด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
ผลิตภณัฑ์ต่างๆถือเป็นส่ิงท่ีถูกผลิตข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น

ส าคญั โดยจะมีความครอบคลุมทั้งในประเด็นของสินคา้และบริการต่างๆของทางองค์การ โดย
องค์การต่างๆจ าเป็นท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาผลประโยชน์ท่ีทางองคก์ารจะไดรั้บจากการขาย
สินคา้และบริการดงักล่าวให้เพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีในการท่ีองคก์ารจะสามารถบริหารผลิตภณัฑ์ต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการค านึงถึงหลกัการทางดา้นคุณภาพและปริมาณของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัราคาท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้มีอายุการใช้งานท่ีมีความสมเหตุสมผล
และคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเสียไป ผูบ้ริโภคสามารถน าผลิตภณัฑ์ไปใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก
และไม่ซบัซอ้น และมีความสม ่าเสมอของมาตรฐานทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ตลอดอายุการใช้
งานเป็นส าคญั นอกจากน้ี องค์การยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้มีคุณภาพเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และจะตอ้งมีการคืนก าไรให้กบัผูบ้ริโภคในบางช่วงเวลาดว้ย (กิตติ บุนนาค, 
2555: 57-58; 2549: 87-89) เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นการดึงดูดให้ผูบ้ริโภคท าการบริโภคผลิตภณัฑ์ของทาง
องคก์ารในระยะยาว ซ่ึงก็จะส่งผลโดยตรงถึงผลประโยชน์ขององคก์ารในอนาคตดว้ย  
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องค์การต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงหลกัการทางดา้นผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
หากผลิตภณัฑต่์างๆไม่มีคุณภาพ หรือไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ก็จะ
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าว และจะน าไปสู่การเกิดการขาดทุนในการด าเนินการข้ึน 
ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของทางองค์การโดยตรง ดงันั้น องคก์ารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ท าการวางแผนทางดา้นผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียดรอบคอบบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล คุณภาพ 
และความสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะไดส้ามารถท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ขององค์การให้เป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปและเป็นการสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวใหก้บัองคก์ารในทางหน่ึง 

จากในขา้งตน้จะสามารถเห็นไดว้า่ องคค์วามรู้ทางดา้นการตลาดถือไดว้า่มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัการด าเนินงานในองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนใด  ซ่ึงองค์การต่างๆจ าเป็นท่ี
จะตอ้งให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าว ทั้งในดา้นของหลกัการทางดา้นราคา ช่องทางในการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการด าเนินงาน 
และสร้างผลประโยชน์สูงสุดใหก้บัทางองคก์ารผา่นการวางแผนทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้และวรรณกรรมทางด้านการตลาดนั้นถือได้ว่ามีความสัมพนัธ์กบัการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในแง่
ท่ีว่า การท่ีทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะสามารถด าเนินการในการเตรียมความพร้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องค์ความรู้ทางการตลาดก็เป็นองค์ความรู้หน่ึงท่ีทางมหาวิทยาลยั
ควรท าความเข้าใจและให้ความส าคัญไม่แพ้องค์ความรู้อ่ืนๆ รวมทั้ งยงัสามารถท่ีจะน าเอา
แนวความคิดทางการตลาดไปปรับใชใ้นการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะ
ในประเด็นของการส่งเสริมการตลาดและผลิตภณัฑ์ โดยในดา้นของการส่งเสริมการตลาดนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยสามารถน าหลักการในประเด็นน้ีไปเป็นแนวทางในการท าการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์แนวความคิดในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบับุคลากรและนกัศึกษา
ภายในมหาวทิยาลยัเพื่อใหรั้บทราบโดยทัว่กนัผา่นการใช่ส่ือท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งยึดหลกัการ
มีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินการได ้เพื่อท่ีจะไดส้ามารถน าความคิดเห็นดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป  

ส่วนในประเด็นของผลิตภณัฑ์ทางการตลาดนั้นจะเป็นไปในลกัษณะของหลกัสูตรต่างๆท่ี
ทางมหาวทิยาลยัไดท้  าการเขียนข้ึนเป็นส าคญั และจ าเป็นท่ีจะตอ้งยึดหลกัการตลาดในประเด็นของ
การมุ่งสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยทางมหาวิทยาลยัจะตอ้งท าการรวบรวม
ข้อมูลและศึกษาความต้องการของนักศึกษาว่ามีความต้องการท่ีจะให้จดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบและในประเด็นใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อน าไปเป็น
องคป์ระกอบในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาหลกัสูตรของทางมหาวทิยาลยัต่อไป 
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นอกจากน้ี หากทางมหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมมีองคค์วามรู้และแนวความคิดทางดา้น
การตลาดท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนๆทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศแลว้ ก็มีโอกาสท่ีจะสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและอาจสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการ
ไดโ้ดยง่าย รวมทั้งยงัอาจมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสูงกวา่สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆอีกดว้ย จาก
สาเหตุในข้างต้น ผูว้ิจ ัยจึงได้มีการพิจารณาถึงองค์ความรู้ทางด้านการตลาดและน า เข้ามาเป็น
องคป์ระกอบการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากข้ึนดว้ย 

 

3.5 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎแีละองค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
การปฏิบัติงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้และมี

ประสิทธิภาพนั้ น นอกจากจะข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านผูน้ าขององค์การ และนโยบายในการ
ปฏิบติังานแล้ว ปัจจัยอีกประการหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของทาง
องคก์ารโดยตรงก็คือ ปัจจยัทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบติังานในระดบัสูง และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอยา่งมากของทางองคก์าร รวม
ไปถึงยงัเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้กิจกรรมต่างๆของทางองค์การสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมี
ความต่อเน่ืองและราบร่ืน และผลกัดนัให้องค์การสามารถด าเนินการไปในทิศทางท่ีตอ้งการดว้ย 
(อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 116) แต่อยา่งไรก็ตาม ทรัพยากรมนุษยก์็จะมีความแตกต่างกนัออกไปใน
แต่ละองคก์าร และองคก์ารต่างๆจะมีประสิทธิภาพไดย้ากหากทรัพยากรมนุษยห์รือบุคลากรภายใน
องคก์ารไม่มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเพียงพอ (กิตติ บุนนาค, 2555: 74)  รวมถึงประเด็นทางดา้น
ประสิทธิภาพนั้นยงัมีความแตกต่างกนัไปตามองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีทรัพยากรมนุษยใ์น
แต่ละองคก์ารไดรั้บเป็นส าคญัดว้ย (กิตติ บุนนาค, 2554ก: 72)  

จากท่ีได้กล่าวไปในขา้งตน้จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น ถือได้ว่าเป็น
หัวใจหลกัในการด าเนินงานขององค์การ และมีความส าคญัต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆของ
องค์การอย่างมาก ซ่ึงก็รวมไปถึงในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมดว้ยเช่นกนั โดยองค์ความรู้ในดา้นของทรัพยากร
มนุษย์นั้ นจะสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ใน
มหาวิทยาลัยส่งผลอย่างไรต่อการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และมีการด าเนินการเช่นไรในการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของตนเองเพื่อให้
สอดคล้องกบันโยบายของทางมหาวิทยาลยั ซ่ึงก็จะส่งผลให้สามารถท าการวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 การด าเนินการทางด้านทรัพยากรมนุษยน์ั้นจะมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีส าคญัอยู่ 2 
ประเด็นดว้ยกนั คือ การบริหาร (Human Resource Management : HRM) และการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์(Human Resource Development : HRD) ซ่ึงกระบวนการในการด าเนินการก็จะมีความ
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละองค์การ และจะส่งผลต่อสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ
โดยตรง แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจะมีคุณภาพและมีสมรรถนะท่ีสูงไดน้ั้น 
นอกจากจะมีสาเหตุมาจากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ ก็ยงัมี
สาเหตุมาจากพื้นฐานต่างๆของตวัทรัพยากรมนุษยเ์องจ านวน 8 ประการดว้ยกนั หรือท่ีเรียกไดอี้ก
ช่ือหน่ึงวา่ แนวคิดทฤษฎี 8K’s ซ่ึงจีระ หงส์ลดารมภ ์(2555: 67-102) ไดใ้หร้ายละเอียดเอาไวด้งัน้ี 

ทุนมนุษย ์(Human Capital) ประเด็นน้ีจะมีความหมายถึงตวัของทรัพยากรมนุษยเ์องซ่ึงถือ
เป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตขององคก์าร โดยการท่ีทรัพยากรมนุษยจ์ะมีคุณภาพไดน้ั้นก็จะตอ้งมีการท า
การพฒันาตนเองในมิติต่างๆอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานใหมี้ระดบัท่ีสูงข้ึน  

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) มีความเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีทรัพยากรมนุษยไ์ดพ้บ และเป็นส่วนช่วยใหท้รัพยากรมนุษยส์ามารถหาทาง
ออกในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยู่เสมอและสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่าง
มากมายในปัจจุบนัไดอ้ยา่งดี 

ทุนทางคุณธรรมและจริยธรรม (Ethical Capital) การท่ีทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารต่างๆจะ
เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีและมีคุณภาพไดน้ั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัการมีความรู้และทกัษะเท่านั้น แต่
จะตอ้งเป็นผูท่ี้คิดดีท าดี และมีจิตสาธารณะในประเด็นต่างๆดว้ย  

ทุนแห่งความสุข (Happiness Capital) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลและทรัพยากรมนุษยทุ์กคน
พึงมีเพื่อเป็นองค์ประกอบในการท าให้ชีวิตมีคุณค่า มีความสุขในการปฏิบติังาน และสามารถ
ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทุนทางสังคม (Social Capital) สามารถเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่เป็น เครือข่ายทางสังคม โดย
การท่ีจะเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพไดน้ั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีเครือข่ายท่ีจะส่งผลดีต่อตนเอง 
โดยสามารถสร้างข้ึนไดผ้า่นการท าความรู้จกักบับุคคลในหลายๆวงการเพื่อท่ีจะไดด้ าเนินงานต่างๆ
ท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งราบร่ืนและไม่มีอุปสรรค 

ทุนแห่งความย ัง่ยืน (Sustainable Capital) ทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละคนจะตอ้งสามารถมองให้
ออกวา่ส่ิงต่างๆท่ีจะมีการด าเนินงานในระยะสั้นคืออะไร มีรายละเอียดในประเด็นต่างๆเช่นไร และ
ท่ีส าคญัก็คือการด าเนินงานดงักล่าวจะตอ้งไม่ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้หรือสร้างปัญหาในระยะยาว 
รวมถึงยงัตอ้งมีคุณธรรมและสอดคล้องกบัส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆโดยรอบเพื่อท่ีจะได้
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งยาวนานและมีความย ัง่ยนื 



80 

 

ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Capital) ทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละคนจะตอ้งมีทกัษะ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงถือไดว้่ามีความส าคญัอย่างมากในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสารสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดอ้ย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน โดยหากทรัพยากรมนุษยส์ามารถท่ีจะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดการพฒันาในดา้นต่างๆไดแ้ลว้ก็จะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการด าเนินงาน
ข้ึนไดอ้ยา่งมาก 

ทุนอจัฉริยะ (Talented Capital) ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ยทกัษะ 
ความรู้ และทศันคติท่ีดีในประเด็นต่างๆอยูใ่นตวัเอง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดศกัยภาพในการด าเนินงานท่ี
สูงและจะน าไปสู่ความส าเร็จและประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การโดยรวมได้ใน
ทา้ยท่ีสุด 

จากประเด็นท่ีกล่าวไปในขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การท่ีทรัพยากรมนุษยจ์ะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีสูงไดน้ั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยหลกัพื้นฐานทั้ง 8 ประการเป็นส าคญัเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานในด้านต่างๆ และน าองค์การให้สามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีจะท าให้ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพได้นั้นนอกจากจะอยู่ท่ีตวัของทรัพยากรมนุษย์เองแล้ว ทาง
องคก์ารยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ย ทั้งน้ีเพราะ
การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการในการด าเนินงานท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การในหลายมิติ โดยจะมุ่งให้ความส าคญัไปท่ีการด าเนินงาน
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม มีผลการปฏิบติังานท่ีดี และมีทกัษะท่ีดี
ในสายงานท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี ทั้งน้ีหากองคก์ารสามารถจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี ทั้งทางดา้นการวางแผน การสรรหาและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์การจดัการค่าตอบแทน 
การฝึกอบรม ตลอดจนการด าเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การแล้ว องค์การก็จะ
สามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินงานไดง่้ายข้ึนอยา่งมาก (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552: 2-11) 

นโยบายหรือแผนและกลยุทธ์ต่างๆท่ีทางองค์การไดก้ าหนดข้ึนนั้นจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จไดเ้ลยหากทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารไร้ประสิทธิภาพ ดงันั้น องคก์ารต่างๆจึงไดมี้
การให้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพและจะชกัน าให้องคก์ารสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด โดยการ
บริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นเป็นกระบวนการในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบัภายใน
องคก์าร (สุนนัทา เลาหนนัท,์ 2542 อา้งถึงใน นงนุช วงษสุ์วรรณ, 2552: 6) และเป็นขั้นตอนหน่ึงใน
การตัดสินใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพขององคก์าร (Milkovich and Boudreau, 1991 อา้งถึงใน นงนุช วงษสุ์วรรณ, 2552: 5) 
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โดยมีการด าเนินการผา่นการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้มาปฏิบติังานในองคก์าร มอบหมาย
งานตามอ านาจหน้าท่ี พัฒนาบุคคล และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายใต้บริบทของ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์าร (ศิริอร ขนัธหตัถ์, 2547 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค์, 
2552: 117; อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552: 118) นอกจากน้ี การกล่าวถึงประเด็นเร่ืองการบริหารทรัพยากร
มนุษยน์ั้น บุคคลต่างๆมกัจะคิดถึงการด าเนินการในการสร้างคุณค่าของบุคคลต่างๆในระบบการ
จัดการขององค์การเพื่อผลักดันให้องค์การสามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ 
(Champoux, 2006 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 118) เป็นส่วนใหญ่ดว้ย 

ดังนั้ น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการในการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบ ดูแล และจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัใน
องค์การเพื่อสร้างแนวทางในการบรรลุวตัถุประสงค์และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กบัองค์การ
ผ่านทางการสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน พฒันา
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร สร้างคุณค่าในการด าเนินงาน และสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานภายใตบ้ริบทของประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์ารเป็นส าคญั 

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้ นสามารถด าเนินการได้ในหลากหลาย
รูปแบบดว้ยกนัตามความเหมาะสมของสถานการณ์แวดลอ้ม ความสามารถ และโครงสร้างของ
องค์การ ซ่ึงโดยส่วนมากแล้วจะประกอบไปด้วยการวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การ
ปฐมนิเทศ การจดัโครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
โดยจะสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Planning)  
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการในการก าหนดคุณสมบติัของทรัพยากรมนุษย ์

ท่ีต้องการ ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในประเด็นของทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์การ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีท่ีทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวจะตอ้งรับผิดชอบ  
อยา่งเป็นระบบเพื่อให้องคก์ารมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการและเป้าหมาย
ในการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ์, 2550 อา้งถึงใน อนิวชั 
แกว้จ านงค,์ 2552: 70)  

การด าเนินงานท่ีจ าเป็นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษยน์ั้นมกัจะมีความยุง่ยาก 
จากความแตกต่างและความไม่เหมาะสมของทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละคนเป็นอยา่งมาก แต่หากมีการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การแลว้ก็จะส่งผลให้การด าเนินงานสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถท าไดโ้ดยการออกแบบงาน (Job Design) ท่ีมีความเหมาะสม
ทั้งในดา้นของการระบุลกัษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภท และแนวทางในการปฏิบติังาน และ
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การวเิคราะห์งาน (Job Analysis) ในประเด็นของขอ้มูลรายละเอียดของงาน คุณสมบติัของบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (อนิวชั แกว้จ านงค์, 
2552: 122)  ส่วนในประเด็นด้านความส าคัญนั้ น อนิว ัช แก้วจ านงค์  (2552: 71-72)  ได้ให้
แนวความคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์อาไวห้ลายประการดว้ยกนั คือ 

    (1) ช่วยสร้างความพร้อมในการปฏิบติังานของฝ่ายทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งมีส่วน 
เก่ียวขอ้งในการเตรียมการเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารโดยตรง และช่วยให้การด าเนินงาน
ในขั้นตอนต่างๆมีประสิทธิภาพ  

    (2) มีส่วนช่วยในการลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ารและ 
องค์การโดยรวมในประเด็นของการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์จะช่วยให้สามารถกระจายทรัพยากรมนุษยใ์ห้หน่วยงานต่างๆได้อย่างทัว่ถึงและมีความ
เหมาะสม 

     (3) ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงนั้นจะส่งผลให้สามารถ
ปรับตวัตามความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งดี และจะสามารถน าองคก์ารให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนด
ไวไ้ดส้ าเร็จ รวมถึงยงัสามารถไดรั้บการยอมรับจากบุคคลและองคก์ารภายนอกมากข้ึนอีกดว้ย 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยน์ั้นถือไดว้า่มีประโยชน์กบัองคก์ารต่างๆในการด าเนินงาน 
อย่างมาก ซ่ึงก็รวมถึงมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมดว้ยเช่นกนั โดยหากทางมหาวิทยาลยัมีการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสมแล้วก็จะส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพ และมีความสามารถท่ีตรงกบัสายงานท่ีไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบ ซ่ึงก็จะน าไปสู่
ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัไดใ้นท่ีสุด 

2) การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์
การสรรหาและคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคัญ  

อยา่งมากในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องทางองคก์าร เน่ืองจากการสรรหาและคดัเลือกทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีความเหมาะสมและมีคุณภาพในการเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ารนั้นก็จะมีส่วนช่วยให้องคก์าร
สามารถด าเนินงานไดง่้ายข้ึน และสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จไดไ้ม่ยาก โดยในประเด็นของการ
สรรหานั้นก็ไดมี้นกัคิดหลายท่านไดใ้ห้ค  านิยามและแนวความคิดต่างๆเอาไวอ้ย่างหลากหลาย ซ่ึง
บุคคลเหล่านั้นมองวา่ การสรรหาเป็นกิจกรรมหน่ึงของทางองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อทรัพยากรมนุษยท่ี์
จะท าการเขา้ร่วมงานกบัทางองคก์าร (Ivancevich, 2007 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552: 85) โดยมี
ลกัษณะเป็นกระบวนการในการแสวงหาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกองค์การท่ีมีความสามารถและ
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ความเหมาะสมกบัแนวทางการด าเนินงานขององคก์าร และมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของ
องคก์าร  (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2542 อา้งถึงใน นงนุช วงษสุ์วรรณ, 2552: 138; ประเวศ มหารัตน์
สกุล, 2548 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552: 86) ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้องคก์ารสามารถด าเนินงาน
ไปไดใ้นทิศทางท่ีมีความเหมาะสมและประสบความส าเร็จ 

แนวทางในการสรรหาทรัพยากรมนุษยใ์นการปฏิบติังานขององค์การนั้นสามารถ 
ด าเนินการไดใ้นหลายลกัษณะดว้ยกนั โดยอนิวชั แกว้จ านงค ์(2554: 127-128; 2552: 90-95) ไดมี้
การเสนอแนวทางในการสรรหาเอาไว ้2 แนวทางดว้ยกนั คือ 

การสรรหาจากภายในองคก์าร (Internal Recruitment) เป็นการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของทางองคก์ารในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ โดยจะสามารถ
ด าเนินการไดใ้น 2 รูปแบบคือ การสรรหาโดยการประกาศรับสมคัรอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการ
แจง้ใหท้รัพยากรมนุษยทุ์กคนในองคก์ารทราบถึงความตอ้งการขององคก์ารให้เปิดโอกาสให้ผูท่ี้คิด
ว่าตนเองมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท าการสมคัรไดโ้ดยตรง และการสรรหาโดยไม่ประกาศรับ
สมคัรอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นการใช้ดุลยพินิจของทางผูบ้ริหารเองในการคดัเลือกผูท่ี้มีความ
เหมาะสม  

การสรรหาจากภายนอกองคก์าร (External Recruitment) เป็นการสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
โดยการอาศยัส่ือต่างๆเป็นช่องทางในการด าเนินงาน ทั้งในด้านของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต 
และโทรทศัน์ รวมไปถึงการสรรหาจากบริษทัเอกชนอ่ืนๆ ส านกังานจดัหางาน สถานศึกษา และ
การได้รับค าแนะน าจากทรัพยากรมนุษย์เดิมในองค์การเพื่อสรรหาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
เหมาะสม  

ส่วนในประเด็นทางดา้นการคดัเลือก (Selection) นั้น ถือไดว้า่เป็นส่วนท่ีมีความยุง่ยาก 
ท่ีสุดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองมาจากการสรรหาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ พิจารณา และตดัสินใจ (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2545 อา้งถึงใน อนิวชั 
แก้วจ านงค์, 2552: 97)ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ปฏิบติังานตามความตอ้งการขององค์การ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะท่ีดีเป็นส าคญั 
(Mondy, Noe & Premeaux, 1999 อา้งถึงใน นงนุช วงษสุ์วรรณ, 2552: 151; วิลาวรรณ รพีพิศาล, 
2550 อา้งถึงใน อนิวชั แก้วจ านงค์, 2552: 86) โดยจะตอ้งท าการคดัเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม และเท่ียงตรงภายใต้ความเหมาะสม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีเพียงพอ และ
ยุทธศาสตร์ท่ีดีในการตดัสินใจ (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552: 152) ซ่ึงองค์การสามารถด าเนินการ
คดัเลือกโดยใชว้ิธีการต่างๆไดห้ลายวิธีดว้ยกนั โดยอนิวชั แกว้จ านงค ์(2554: 129-131) ไดก้ล่าวถึง
วิธีการดังกล่าวเอาไว ้3 วิธีด้วยกนั คือ การทดสอบความสามารถในด้านความรู้ความเข้าใจใน
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ประเด็นพื้นฐาน ความสามารถพิเศษเฉพาะ ความจ า และสุขภาพ การสัมภาษณ์ทั้งในประเด็น
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัผูส้มคัรเองและประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารในเชิงลึก และการให้ลงมือ
ปฏิบติังานจริงเพื่อสังเกตถึงศกัยภาพในการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง 

การเตรียมความพร้อมของทางมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียนนั้ นจ าเป็นท่ีจะต้องมีการให้ความส าคัญกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในการ
ปฏิบติังานเช่นเดียวกบัองค์การอ่ืนๆ เน่ืองจากการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการเขา้มาปฏิบติังานภายในมหาวิทยาลยันั้นจะเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีจะช่วยใหท้างมหาวทิยาลยัด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมไดง่้ายข้ึน และไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การพฒันาบุคลากรเหล่านั้นตั้ งแต่ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงก็จะช่วยลดภาระในการปฏิบัติงานของทาง
มหาวทิยาลยัลงไดอ้ยา่งมาก และยงัถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะชกัน าใหม้หาวทิยาลยักา้วไปสู่ความส าเร็จ
ไดง่้ายข้ึนและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงข้ึนอีกดว้ย 

3) การปฐมนิเทศ 
การปฐมนิเทศถือไดว้า่เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือก 

บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในการเขา้มาปฏิบติังานภายในองค์การ โดยเป็นกระบวนการในการ
แนะน าใหท้รัพยากรมนุษยท่ี์เขา้มาร่วมงานกบัองคก์ารใหม่มีความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติังาน
ขององคก์าร ภาระงานท่ีจะตอ้งท าการปฏิบติั  ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนการท าความรู้จกักบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานในองคก์ารดว้ย (Byars and Rue, 1997 อา้งถึงใน นงนุช วงษ์
สุวรรณ, 2552: 160) ซ่ึงมีความส าคญัในการช่วยให้บุคลากรใหม่รู้จกัองคก์ารมากข้ึน มีทศันคติท่ีดี 
และสามารถปรับตวัเขา้กบัการปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2554: 133)  

ส าหรับในดา้นของวตัถุประสงคใ์นการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขององคก์ารนั้น ชูชยั  
สมิทธิไกร (2544 อา้งถึงใน นงนุช วงษสุ์วรรณ, 2552: 161-162) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่การปฐมนิเทศมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีตั้งแต่ในช่วงเร่ิมแรกของการปฏิบติังาน สร้างความยอมรับและ
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคลากรเก่าและใหม่ ช่วยเหลือบุคลากรใหม่ในการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบั
บริบทต่างๆขององคก์าร และลดปัญหาทางดา้นความวิตกกงัวลในการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดข้ึนเป็น
ส าคญั ซ่ึงวตัถุประสงคด์งักล่าวในขา้งตน้นั้นถือไดว้า่เป็นพื้นฐานส าคญัของการปฏิบติังานร่วมกนั
ภายในองคก์ารของบุคลากร โดยหากทางองคก์ารต่างๆ รวมถึงทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
มีการด าเนินงานตามแนวทางและวตัถุประสงคใ์นขา้งตน้แลว้ก็จะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก็จะน าพา
มหาวทิยาลยัใหไ้ปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของทางมหาวทิยาลยัไดใ้นท่ีสุด 
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4) การจดัโครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
การจดัโครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆให้กบัทรัพยากรมนุษย  ์

ภายในองค์การถือไดว้่ามีความส าคญัอย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์การและมี
ความเช่ือมโยงกบัประสิทธิภาพและผลการปฏิบติังานโดยตรง โดยถือเป็นรางวลัท่ีทรัพยากรมนุษย์
ไดรั้บจากการปฏิบติังานตามความตอ้งการขององคก์ารและถือเป็นส่ิงแลกเปล่ียนกบัการชกัน าให้
องค์การสามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จจากการปฏิบติังาน (Gomez, Balkin and Cardy, 2004; 
Milkovich and Newman, 2005 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552: 167) ซ่ึงทาง Milkovich และ 
Newman (2005 อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2552: 170-172) ก็ไดมี้การเสนอถึงรูปแบบในการจดั
โครงสร้างของการจ่ายค่าตอบแทนเอาไวเ้ป็น 2 รูปแบบคือ ค่าตอบแทนรวม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
ค่าตอบแทนทั้ งท่ีมีลักษณะเป็นตัวเงิน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินโบนัส และค่าครองชีพ และ
ค่าตอบแทนในรูปของสวสัดิการต่างๆ ทั้งในด้านของการอ านวยความสะดวกและสวสัดิการ
ทางดา้นเศรษฐกิจ ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงก็คือผลตอบแทนดา้นความสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทางองคก์าร
มอบให้กบัทรัพยากรมนุษยเ์พื่อจูงใจให้ปฏิบติังานร่วมกบัองค์การต่อไปในระยะยาว เช่น สถานะ
และการไดรั้บการยอมรับภายในองคก์ารและสังคม ความมัน่คงในงาน และโอกาสในการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ เป็นตน้ 

ความเหมาะสมในการจดัการโครงสร้างค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการนั้น  
จ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงหลักการต่างๆในหลายประเด็นด้วยกัน ทั้งในด้านของความพอเพียง 
ความสามารถในการจ่ายของทางองค์การ และหลกัการในด้านอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงกิตติ บุนนาค 
(2555: 76-77) ไดก้ล่าวถึงหลกัการหรือปัจจยัต่างๆท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการโครงสร้างดงักล่าว
เอาไวห้ลายประการดว้ยกนั ทั้งในดา้นของขนาดและแหล่งท่ีมาของเงินทุน ฐานะทางการเงินของ
องค์การ จ านวนและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สภาวะเศรษฐกิจ มาตรฐานอตัราค่าจา้งและ
ค่าตอบแทนทัว่ไป ลกัษณะของภารกิจท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละคนรับผิดชอบ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวก็จะมีผลต่อการด าเนินการและประสิทธิภาพในการจดัโครงสร้าง
โดยตรง 
  การจดัโครงสร้างของค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวสัดิการของทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การท่ีเหมาะสมท่ีไดก้ล่าวเอาไวใ้นขา้งตน้นั้นถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความละเอียดอ่อน
และมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารอยา่งมาก 
ดังนั้น ทางองค์การต่างๆจึงควรท่ีจะมีการให้ความส าคญักับประเด็นน้ีในระดับท่ีสูงเพื่อสร้าง
หลกัประกนัทางด้านความส าเร็จให้กบัองค์การ ซ่ึงในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมนั้น ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็จ  าเป็นท่ี
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จะตอ้งมีการวางโครงสร้างท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงยงัตอ้งมีการค านึงถึง
หลกัความเป็นจริงในการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อสร้างแนวทางในการ
ปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จแก่ทรัพยากรมนุษยภ์ายในมหาวทิยาลยั 

5) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development : HRD) เป็นองคป์ระกอบ 

หน่ึงของแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร ซ่ึงถือไดว้า่มีความส าคญัอยา่งมากใน
ฐานะท่ีเป็นการพฒันาพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัถือเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมขีดความสามารถ และสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัให้กบัองค์การอีกด้วย โดยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการ
เสริมสร้างความสามารถและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีการผสมผสานระหวา่งปัจจยัต่างๆ
ทั้งในดา้นของการฝึกอบรม การพฒันาปัจเจกบุคคล และการพฒันาองค์การเพื่อปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ (Mclagan, 2001 อา้งถึงใน กิตติ บุนนาค, 2554ก: 74; Swanson, 1995 
อา้งถึงใน อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2551: 19) ซ่ึงจะมีการด าเนินการในลกัษณะดงัน้ี 
  การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมในการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นท่ีนิยม
อย่างมาก เน่ืองจากสามารถด าเนินการไดโ้ดยเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ขององค์การโดยตรง ส่งผลให้
สามารถเรียนรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และเพิ่มทกัษะท่ีมีความจ าเป็นในการปฏิบติังานได้
อย่างดี และยงัมีส่วนช่วยในการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติังานให้ดีข้ึนด้วย 
(พิชิต เทพวรรณ์, 2554: 158) โดยวธีิการในการฝึกอบรมจะมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละองคก์าร 
แต่ส าหรับในด้านของรูปแบบการฝึกอบรมท่ีองค์การโดยทัว่ไปนิยมใช้นั้น อนิวชั แก้วจ านงค ์
(2552: 157-160) ไดจ้  าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การฝึกอบรมแบบปฏิบติังานจริง (On the Job 
Training : OJT) ซ่ึงจะเป็นการเขา้ปฏิบติังานจริงเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจผา่นประสบการณ์ตรง 
โดยจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองค์การ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง และการ
ฝึกอบรมดว้ยการฝึกงาน เป็นตน้ และการฝึกอบรมในลกัษณะของการไม่ไดล้งมือปฏิบติังานจริง 
(Off the Job Training) ซ่ึงจะมีการฝึกอบรมในลกัษณะของการบรรยาย การประชุมอภิปราย 
การศึกษาจากกรณีตวัอย่าง การสาธิตการปฏิบติังาน การระดมสมอง และการจ าลองสถานการณ์
ต่างๆในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

การศึกษา (Educating) เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคต รวมถึงยงัเป็นกิจกรรมท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการเพิ่มคุณวุฒิ เสริมความรู้ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบติังาน 
และน าองคก์ารไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอนาคต (สุจิตรา ธนานนัท,์ 2550: 26-27) 
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  การพฒันา (Development) มุ่งเน้นให้เกิดการเจริญเติบโตหรือการตระหนักถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางบวก และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
องคก์าร โดยจะประกอบไปดว้ยกิจกรรม และกระบวนการในมิติต่างๆทั้งในดา้นของการฝึกอบรม 
และพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคคล (Individual Training and Development) ซ่ึงจะช่วยเสริม
จุดเด่น และแกไ้ขจุดดอ้ยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล การพฒันา
สายงานอาชีพ (Career Development) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และการพฒันา
องคก์าร (Organization Development) (สุจิตรา ธนานนัท,์ 2550: 27-29) 
  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการแสวงหาความรู้ในประเด็นท่ีจะมีส่วนช่วยในการ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การให้เป็นไปในแนวทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานโดยตรง โดยอนิวชั แกว้จ านงค์ (2552: 140-143) ไดแ้บ่ง
การด าเนินการในการเรียนรู้เอาไว ้3 ระดบัดว้ยกนั คือ  

    (1) ระดบับุคคล บุคลากรสามารถกระท าไดโ้ดยการแสวงหาความรู้ด้วยตวัเอง  
และแสวงหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้จากปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร 

    (2) ระดบักลุ่ม สามารถเรียนรู้ร่วมกนัไดโ้ดยการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
ระหว่างกนัเพื่อท่ีจะได้น าความรู้และแนวความคิดท่ีได้รับมาพฒันาผลการปฏิบติังานของตนเอง
ต่อไปในอนาคต  

    (3) ระดบัองคก์าร สามารถเรียนรู้ไดจ้ากความส าเร็จและลม้เหลวขององคก์ารต่างๆ 
และน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การตนเอง เพื่อน าองค์การของตนเองไปสู่
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของทางองคก์ารต่อไป 
 จากการศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นขา้งต้น
แสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า การท่ีองค์การต่างๆจะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น ศกัยภาพและความสามารถในการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้ง
อยู่ในระดบัท่ีสูงและมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานเป็นส าคญั ซ่ึงการท่ีทรัพยากรมนุษยจ์ะมี
ศกัยภาพได้นั้น ทางองค์การก็จะต้องมีการวางแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีเป็น
พื้นฐาน และท าการพฒันาในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวกลายเป็นผูท่ี้มี
คุณภาพ มีทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญั
ของทางองคก์ารท่ีจะด าเนินการเพื่อพฒันาใหท้รัพยากรมนุษยด์งักล่าวมีความสามารถ ปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถน าองคก์ารใหส้ามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จไดต่้อไป 
 ในการศึกษาทางดา้นเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าองค์ความรู้ทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์
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ทั้งในบริบทของการบริหารและการพฒันา ถือได้ว่ามีความส าคญัและมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานดงักล่าวในแง่ท่ีวา่ การท่ีทางมหาวทิยาลยัจะสามารถด าเนินการในการเตรียมความพร้อม
อยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในประเด็นท่ี
เก่ียวข้อง และมีศกัยภาพในการปฏิบัติงานในระดับท่ีเหมาะสมเสียก่อน เพื่อท่ีจะได้สามารถ
ปฏิบติังานตามแผนและกลยทุธ์ท่ีก าหนดเอาไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการท่ีจะสามารถพฒันา
บุคลากรใหมี้คุณภาพดงัท่ีไดก้ล่าวเอาไวใ้นขา้งตน้ไดน้ั้น ทางมหาวทิยาลยัจะตอ้งให้ความส าคญักบั
การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละยกให้เป็นภารกิจท่ีส าคญัของทางมหาวิทยาลยัท่ีจะตอ้ง
ท าการด าเนินการ ทั้ งในด้านของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การ
ปฐมนิเทศ การจดัระบบโครงสร้างค่าจา้ง และการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นมิติของการฝึกอบรม 
การให้การศึกษาเพิ่มเติม การพฒันาในประเด็นต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
รวมไปถึงการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ให้กบับุคลากรอยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์
ของทางมหาวิทยาลยัสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคใ์นการเตรียม
ความพร้อมตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ตั้งเป้าหมายไว ้และผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัสามารถก้าวไปสู่
ความส าเร็จได ้นอกจากน้ี ทางมหาวิทยาลยัยงัสามารถใช้องค์ความรู้ทางดา้นทรัพยากรมนุษยม์า
เป็นกรอบในการประเมินและวิเคราะห์การบริหารและพฒันาบุคลากรของทางมหาวิทยาลยัวา่มีจุด
แขง็และจุดอ่อนอยา่งไรเม่ือเทียบกบัสถานศึกษาอ่ืนๆทั้งภายในประเทศไทยเองและประเทศสมาชิก
อ่ืนๆ เพื่อท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหเ้พิ่มมากข้ึนไดอี้กดว้ย 
 

3.6 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎแีละองค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหาร 
การด าเนินการใดๆขององคก์ารให้ประสบความส าเร็จนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์ารจะตอ้ง

ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ทางด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารขององค์การ  เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มต่างๆจะส่งผลโดยตรงกบัการด าเนินงานขององคก์ารทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้น 
องคก์ารจึงควรท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆอยา่งครอบคลุมและละเอียดถ่ีถว้นเพื่อท่ีจะได้
สามารถปฏิบติังานและด าเนินนโยบายต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในประเด็น
ของการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงจะไดรั้บทั้งผลลพัธ์และผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มโดยตรง กล่าวคือ เม่ือสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารเปล่ียนแปลง
ไปองคก์ารต่างๆก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัและปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าวมากท่ีสุด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมซ่ึงเป็นสถานศึกษาหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีใน
การผลิตบณัฑิตให้ออกไปปฏิบติังานในภาคส่วนต่างๆในอนาคต ดงันั้น หากองค์การใดสามารถ
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วิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การไดอ้ย่างครอบคลุมแลว้ ก็ย่อมจะสามารถ
คาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์ใดบา้งท่ีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์และผลกระทบต่อองค์การของตนเอง 
ตลอดจนสามารถประเมินโอกาสและขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึนและน าเอาปัจจยัดงักล่าวไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการในประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์าร
ท่ีไดก้ าหนดเอาไวต่้อไป (กิตติ บุนนาค, 2555: 81-82; สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั, 2556: 46) 

จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่องคค์วามรู้ทางดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆภายนอกองคก์ารถือเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัอย่างมากประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งให้ความสนใจและให้ความส าคญั 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในการด าเนินงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์การจะตอ้งสามารถ
วเิคราะห์ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์ารให้ครอบคลุมในทุกดา้นเพื่อปรับตวัและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับความเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะในมิติของเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย สถานภาพของคู่
แข่งขนั และสถานการณ์ในสังคมโลก (Fahey, 1999 อา้งถึงใน สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั, 2556: 51-52) 
ซ่ึงในการด าเนินการนั้น ทางองคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

 
3.6.1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกจิ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานขององค์การ

อยา่งมาก โดยองคก์ารจะสามารถใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในการ
วางแนวทางเพื่อพฒันาการด าเนินงานและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของทางองค์การได ้
ซ่ึงในท่ีน้ีองคก์ารควรท่ีจะใหค้วามสนใจในหลายประเด็นดว้ยกนั ทั้งในประเด็นของผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ซ่ึงแสดงถึงอตัราในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศวา่เป็นไปในทิศทางใดและท าใหอ้งคก์ารสามารถทราบไดว้า่สมควรท่ีจะด าเนินการเช่น
ไรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว (สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั, 2556: 57-58) นอกจากน้ีองคก์ารยงั
จ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ หน้ีสาธารณะ และ
ฐานะของเงินคงคลงัดว้ยเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและ
เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจด าเนินการ ทั้ งยงัควรท่ีจะให้ความสนใจถึงประเด็นนโยบายทั้ ง
ทางด้านการเงินและการคลงัของรัฐบาลด้วย เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานไม่ให้มี
ความขดัแยง้กบันโยบายของประเทศโดยรวม (กิตติ บุนนาค, 2555: 82-83) 
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3.6.2 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคม 
ประเด็นของสภาพการณ์ทางดา้นสังคมของประเทศนั้น องคก์ารควรท่ีจะให้ความส าคญักบั

ความตอ้งการ และความหวงัของประชาชนในสังคม รวมถึงแนวความคิดของประชาชนในแต่ละ
ระดบั หรือแต่ละกลุ่ม เพราะประชาชนในสังคมเปรียบเสมือนผูรั้บบริการท่ีมีผลต่อความอยู่รอด
ขององค์การ ดังนั้ น การให้ความส าคัญกับบุคคลกลุ่มดังกล่าวจึงถือเป็นหน้าท่ี ท่ีพึงกระท า 
นอกจากน้ี องค์การท่ีจะอยู่รอดไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ส ารวจความตอ้งการของประชาชนในสังคมอยา่งต่อเน่ืองดว้ย (กิตติ บุนนาค, 2555: 83-84) ทั้งน้ี
เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงานวา่ควร
จะด าเนินไปในทิศทางใด ซ่ึงหากองคก์ารมีการวางแนวทางในการด าเนินงานท่ีดีและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชนแลว้ก็จะส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถประสบความส าเร็จไดโ้ดยง่าย 

 
3.6.3 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านกฎหมาย 
การด าเนินงานขององคก์ารต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางแนวทางในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง

กบักฎระเบียบ และกฎหมายของสังคมโดยรวม เพื่อไม่ใหต้อ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ความขดัแยง้ระหว่างกฎหมายของประเทศกบัแนวทางในการด าเนินงานของทางองค์การเอง โดย
การศึกษาในประเด็นน้ีนั้น องคก์ารก็ควรท่ีจะตอ้งพิจารณาในประเด็นของขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างๆและบทบญัญติัในมาตราต่างๆของกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบับริบท
ในการด าเนินงานของทางองคก์าร รวมถึงประเด็นทางดา้นแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงและแกไ้ข
กฎหมายท่ีมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบติังาน
ขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ขดัต่อหลกักฎหมาย (กิตติ บุนนาค, 2555: 87) 

 
3.6.4 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสถานภาพของคู่แข่งขัน 
การศึกษาในประเด็นทางด้านสถานภาพของคู่แข่งขนัถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทางองค์การ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสนใจและให้ความส าคญั เน่ืองจากหากองค์การทราบถึงสถานภาพของคู่
แข่งขนั โดยเฉพาะคู่แข่งขนัท่ีมีการด าเนินงานในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงานขององคก์าร
ของตนเองแล้วก็จะท าให้องค์การสามารถวางแผน และสร้างกลยุทธ์ท่ีจะสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัดงักล่าวได ้ ซ่ึงในการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัสถานภาพของคู่แข่งขนันั้น ทาง
องคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงกลยุทธ์ในทุกดา้นของคู่แข่งขนัวา่มีการด าเนินกลยุทธ์อยา่งไร มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด มีระดบัความสามารถในการบริหารการจดัการ
ในองค์การเป็นอย่างไร แนวโน้มและวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานเป็นอย่างไร และมีระดับ
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ความสามารถในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัใด (กิตติ บุนนาค, 2555: 88) ส่วนอีกประเด็นหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่ประเด็นอ่ืนๆก็คือ ประสิทธิภาพของบุคลากรของคู่แข่งขนั โดยจะ
เป็นการมองในมุมของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานว่า บุคลากรดงักล่าวสามารถปฏิบติังานให้
เป็นไปตามความคาดหวงัขององค์การได้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อให้
องคก์ารสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัการแข่งขนัท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3.6.5 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสถานการณ์ในสังคมโลก 
การท่ีองค์การจะปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแสวงหาช่องทางในการสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น องคก์ารมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งให้
ความสนใจ และให้ความส าคญักบัสถานการณ์ในสังคมโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆใน
สังคมโลกนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยบางเหตุการณ์เป็น
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ บางเหตุการณ์เกิดข้ึนในประเทศใดประเทศหน่ึงแต่ส่งผล
กระทบไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก หรือบางเหตุการณ์อาจจะส่งผลกระทบเพียงแค่ในบางภาคส่วน
หรือบางองคก์ารเท่านั้น (กิตติ บุนนาค, 2555: 89) แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่สถานการณ์ต่างๆเหล่านั้น
จะมีลกัษณะเช่นไร องค์การต่างๆก็ควรท่ีจะตอ้งให้ความส าคญั และมีการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมไวเ้พื่อรับมือกบัสถานการณ์เหล่านั้นอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงก็จะส่งผลช่วยให้สามารถลดความเส่ียง
ทางการบริหารการจัดการทางด้านต่างๆลงได้ เน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะส่งต่อ
องคก์ารไม่ทางใดก็ทางหน่ึง โดยหากทางองคก์ารมีการศึกษาถึงสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งละเอียดถ่ี
ถว้นแลว้ก็จะท าให้องคก์ารสามารถวิเคราะห์ไดว้า่สถานการณ์ใดท่ีถือเป็นโอกาส หรือสถานการณ์
ใดท่ีส่งผลให้เกิดขอ้จ ากัดในการด าเนินงาน และจะสามารถแสวงหาแนวทางในการหลีกเล่ียง
ขอ้จ ากดัดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะท าใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินไปสู่ความส าเร็จไดโ้ดยง่าย 
 สภาพแวดล้อมทางการบริหารถือไดว้่าเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัอย่างมากซ่ึงองค์การ
ต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสนใจและใช้เป็นองค์ประกอบส าคญัในการวางแผนการด าเนินงาน
ขององค์การให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีทางสังคมได้ก าหนดไว ้และเพื่อลดความขดัแยง้ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบดงักล่าว นอกจากน้ี การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและองค์ความรู้ในเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางการบริหารในขา้งตน้นั้นยงัไดแ้สดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงกบัการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนในแง่ท่ีวา่ การท่ีทางมหาวิทยาลยัจะสามารถท าการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงให้มีประสิทธิภาพไดน้ั้นก็จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งวิเคราะห์และประเมินให้ไดว้่า 
โอกาสและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมต่างๆโดยรอบมหาวิทยาลยัในประเด็นของการ
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รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สถานการณ์และบริบท
ทางสังคม ตวับทกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้ง สถานการณ์ต่างๆในสังคมโลก และสถานภาพของ
สถาบนัการศึกษาทั้งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอ่ืนๆว่ามีลกัษณะอย่างไรบา้ง และจะส่ง
ผลลพัธ์หรือผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นการด าเนินงาน
ของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมอยา่งไร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโอกาส และขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจะ
ส่งผลต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ในทางใดก็ทางหน่ึง ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการบริหารให้ชดัเจนเพื่อให้สามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในดา้น
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากสาเหตุในขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไดท้  าการน าองคค์วามรู้ทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางการ
บริหารเขา้มาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการศึกษาการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในคร้ังน้ีดว้ย 
 

3.7 การทบทวนวรรณกรรมงานวจิัยต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
เอกราช อะมะวลัย ์(2554) ได้ท าการศึกษาวิจยัในหัวข้อเร่ืองการพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ.2558 โดยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ซ่ึงการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื่อเตรียมความ
พร้อมทางดา้นบุคลากรในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะกา้วเขา้มาถึงในเวลาอนัใกลน้ี้ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อพฒันาการด าเนินงานของทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนดว้ย ภายหลงัจากท าการศึกษาวจิยัไดพ้บวา่มีปัจจยัส าคญัหลายประการดว้ยกนัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อพฒันาการศึกษาของทางโรงเรียน โดย
พบวา่การท่ีโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะสามารถท าการเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น ทางโรงเรียนจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญักับปัจจยัต่างๆหลายปัจจยั
ดว้ยกนั ทั้งในดา้นของความเขา้ใจและความตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงของบุคลากรท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ปัจจยัทางด้านความเหมาะสมของศกัยภาพของบุคลากร ปัจจยัทางด้านคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมและเพิ่มการยอมรับและ
ความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และปัจจยัทางดา้นการเปิดเสรีการศึกษา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งยงัไดพ้บว่าการเตรียมความพร้อมอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น 
ยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสนใจกบัการพฒันาองค์ความรู้ บุคลากร และความร่วมมือในบริบท
ทางดา้นการศึกษาดว้ย ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัในช้ินน้ีก็ไดแ้สดงให้เห็นวา่ การท่ีองคก์ารต่างๆจะ
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สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงภายใต้ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรภายในองค์การเป็นส าคญั 
ส าหรับในองค์การทางดา้นการศึกษานั้นก็ควรท่ีจะมีการพฒันาบุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาทางด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยควรท าการพฒันาทั้งในด้านของความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และบทบาทของทางบุคลากรท่ีมีต่อการ
สร้างความร่วมมือทางดา้นการศึกษากบัประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืนๆ เพื่อเป็นการสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นการศึกษาต่อไปในอนาคต  

เฉลียว เถ่ือนเภา (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัในหวัขอ้เร่ืองการด าเนินงานเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยงานวิจยัช้ินน้ีพบว่าโรงเรียนดงักล่าวมีการด าเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในระดบัสูง รวมถึงยงัไดน้ าเสนอแนวคิดในการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในเครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษาเอาไวห้ลายประการดว้ยกนั ทั้ง
ในด้านของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนภายใต้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ การพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มีความสอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการ 
และปัจจยัสนบัสนุนต่างๆทั้งทางดา้นงบประมาณและทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงพบว่ามีการเตรียมความ
พร้อมระดบัสูงในทุกดา้น และไดป้ระสบความส าเร็จในการด าเนินงานในระดบัสูงเช่นเดียวกนั โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัช้ินน้ีก็ไดท้  าให้ทราบว่า องค์การท่ีประสบความส าเร็จในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการให้ความส าคญักบัประเด็น
ต่างๆอยา่งครอบคลุม ทั้งในดา้นของการพฒันากระบวนการในการด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้
มีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองค์การให้สอดคล้องกบับริบททางด้านความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และปัจจยัสนบัสนุนในการด าเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์การผ่านการจัดการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวข้องและการจัดระบบงบประมาณให้มีความเหมาะสมและมีดุลยภาพในการกระจาย
งบประมาณไปในภาคส่วนต่างๆขององคก์าร 

สมพงษ์ จิตระดับ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยโครงการพฒันาบุคลากรและผลิตภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 2558 โดยผลการศึกษางานวิจยัช้ินน้ีพบว่า
ทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษาทั้ง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสพท. ผูอ้  านวยการ
ของสถานศึกษาต่างๆ ขา้ราชการครู อาจารยม์หาวิทยาลยั และนักศึกษากว่าร้อยละ 80 มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมเป็นประชาคมอาเซียนในระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า หรืออาจกล่าวไดว้า่แทบจะ
ไม่ทราบรายละเอียดในการรวมตวัเลย ส่วนในประเด็นทางดา้นการด าเนินการในการเตรียมความ
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พร้อมนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ยงัไม่ไดมี้กรอบในการด าเนินการหรือเตรียมการท่ีชดัเจน ซ่ึงท่ี
สามารถเห็นไดท้ัว่ไปจะมีเพียงแค่โครงการในการส่งเสริมการศึกษาภาษาองักฤษของบุคลากรและ
นกัศึกษาภายในสถานศึกษา และการปรับการเปิดปิดภาคเรียนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ
ประเทศอ่ืนๆเท่านั้น รวมถึงยงัไม่มีงบประมาณในการรองรับการด าเนินการท่ีมีความเหมาะสม แต่
หากมองภายนอกผ่านทางส่ือต่างๆแลว้จะดูเหมือนว่าบริบททางดา้นการศึกษามีการเตรียมความ
พร้อมในประเด็นต่างๆท่ีมากพอสมควร ซ่ึงประเด็นดังกล่าวก็จะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ท่ี
ประเทศและภาคการศึกษาจะไดรั้บจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอนัใกลน้ี้ รวมทั้ง
ยงัอาจส่งผลให้เกิดการเสียเปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ย่างมาก ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัช้ินน้ีก็ได้
พบวา่ ในปัจจุบนั การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในภาคการศึกษายงั
ไม่ได้มีการให้ความสนใจอย่างจริงจงัและยงัไม่มีการด าเนินการมากเท่าท่ีควร ดงันั้น ในการท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของตนเองภายใตก้ารเตรียม
ความพร้อมในประเด็นต่างๆไดน้ั้น ทางมหาวิทยาลยัตอ้งมีการให้ความส าคญัและใส่ใจกบัประเด็น
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในบริบทของสถานศึกษาเองและบริบทของสังคมโดยรวมเพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาและวางกลยทุธ์ในการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบับริบทของความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

ราตรี สีงาม (2555) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาภายใน
จงัหวดัศรีสะเกษ โดยผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนในกลุ่มดงักล่าวไดมี้การด าเนินงานในการเตรียม
ความพร้อมทั้งในดา้นของนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียนและการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน
เก่ียวกบัอาเซียน รวมถึงยงัไดมี้การพฒันาหลกัสูตรของทางสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน 
เช่น การสอดแทรกเน้ือหาในมิติดงักล่าวผ่านการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในลักษณะต่างๆ ให้
โอกาสกบับุคลากรในการเขา้ร่วมการอบรม ประชุม ตลอดจนการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆให้กวา้งข้ึน วางโครงการในการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียน
การสอน รวมถึงมีการใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียนให้มีความสนใจในประเด็นของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนด้วย ซ่ึงจากงานวิจยัใน
ขา้งตน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีสถานศึกษาจะมีความสามารถในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนได้นั้น ผูบ้ริหารของสถานศึกษาจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการออกนโยบายในการบริหารท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีการติดตามการด าเนิน
นโยบายอย่างใกล้ชิด รวมถึงจะต้องมีการพฒันาการบริหารจัดการทางด้านต่างๆให้มีความ
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สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงดว้ย เช่นเดียวกบัทางโรงเรียนภายในจงัหวดัศรีสะเกษท่ีมีการวาง
นโยบายในการด าเนินการท่ีมีความชดัเจน รวมถึงยงัมีการพฒันาทางดา้นหลกัสูตรในการจดัการ
เรียนการสอนและจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนและบุคลากรในหลายรูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงก็จะ
ส่งผลให้สามารถก้าวตามทนัความเปล่ียนแปลงได้ รวมถึงจะประสบความส าเร็จและสามารถ
แข่งขนักบัสถานศึกษาของประเทศอ่ืนๆไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

เอรวรรณ์ สมรักษา (2555) ได้ท าการศึกษาในมิติของการส ารวจความพร้อมและแนว
ทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในระดบัประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 โดยผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีดงักล่าวไดมี้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอยูใ่น 4 มิติดว้ยกนั คือ มิติ
ทางดา้นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนให้กบับุคลากรและผูเ้รียน การพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนให้มีความทนัสมยั พฒันาหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของประเทศต่างๆในอาเซียน และการวางแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้
ตอบสนองกบับริบทของการรวมตวั ซ่ึงในแต่ละมิตินั้นก็ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมี
คุณภาพ โดยจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยัช้ินน้ีท าให้ไดท้ราบและสามารถท า
การวเิคราะห์ไดว้า่ สถานศึกษาภายในประเทศจะมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในหลากหลายด้าน และมีการวางแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในมิติของการพฒันาบุคลากร ผูเ้รียน หลกัสูตรต่างๆ รวมไปถึงการก าหนด
นโยบายของผูบ้ริหารสถานศึกษาเองด้วย ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวก็จะท าให้สถานศึกษานั้นๆ
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ยาก 

สรศักด์ิ บัวแยม้ (2556) ได้ศึกษาวิจัยในประเด็นของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต18 และท าการศึกษาในมิติของงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงานทัว่ไปเป็นส าคญั โดยไดค้น้พบว่าโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขต 
ระยอง 2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในระดบัสูง ซ่ึงโดยหลกัแลว้จะมีการ
พฒันาทางดา้นบุคลากรมากท่ีสุดโดยการจดัการฝึกอบรมในประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งและพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นส าคญั ส่วนในประเด็นรองลงมาจะเป็นการพฒันา
ระบบงานบริหารทัว่ไปเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถท าการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีความสอดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ส าหรับในประเด็นถดั
มาจะเป็นการให้ความส าคญัในดา้นของการพฒันาระบบงานทางดา้นวิชาการเพื่อให้ทางโรงเรียน
สามารถพฒันาหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของประเทศ
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สมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืนๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังาน ส่วนในประเด็นสุดทา้ยจะเป็น
การพฒันาในดา้นของระบบงบประมาณ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในการจดัการงบประมาณใน
การปฏิบติังานดา้นต่างๆให้มีความเหมาะสมมากข้ึน และสร้างมาตรฐานท่ีดีในระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัช้ินน้ีก็ท  าให้ไดท้ราบวา่ ปัจจยัหน่ึงท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารให้
ความสนใจและมีความส าคญัอย่างมากในการด าเนินงานขององค์การต่างๆก็คือการบริหารและ
พฒันาทางดา้นบุคลากรภายในองคก์าร และปัจจยัทางดา้นงานบริหารต่างๆ โดยหากทางองคก์ารมี
การให้ความส าคญักบัประเด็นน้ีในระดบัสูงแล้ว องค์การก็จะสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบติังาน ซ่ึงในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็เช่นเดียวกนั โดยหากผูบ้ริหารของทาง
มหาวิทยาลยัให้ความสนใจกบัประเด็นดงักล่าวในระดบัสูงแลว้ ทางมหาวิทยาลยัก็จะสามารถมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างมากในการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคม
อาเซียนท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทางด้านงานวิจัยต่างๆในข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
งานวิจยัช้ินต่างๆท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีการ
ให้ความส าคญัในประเด็นท่ีค่อนขา้งคล้ายคลึงกนั โดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์การและพัฒนาปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องให้มีคุณภาพและศักยภาพในการ
ด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงในการท่ีองค์การต่างๆจะสามารถ
บรรลุความตอ้งการในขา้งตน้ไดน้ั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากก็คือ ผูบ้ริหารขององคก์าร
ท่ีจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลและมีการออกนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานขององคก์าร ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการชกัน าให้องค์การสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆได้ในท่ีสุด 
นอกจากน้ีองค์การต่างๆ โดยเฉพาะองค์การทางด้านการศึกษาก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มีคุณภาพและพฒันารูปแบบการด าเนินงาน ทั้งในดา้นของการฝึกอบรมหรือการจดัการ
เรียนการสอน และหลกัสูตรต่างๆ รวมถึงยงัตอ้งมีการออกแบบระบบงบประมาณให้มีความสมดุล
และเพื่อลดปัญหาความผดิพลาดในการกระจายงบประมาณไปยงัภาคส่วนต่างๆลงดว้ย  

นอกจากน้ี งานวจิยัในขา้งตน้ก็มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาในประเด็นของการเตรียมความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมอยา่งมาก โดยจะเป็นไปใน
แง่ท่ีวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถท่ีจะน าแนวทางในการด าเนินงานขององคก์ารต่างๆ
ในการเตรียมความพร้อมตามท่ีไดศึ้กษาในงานวิจยัดงักล่าวในขา้งตน้ มาเป็นกรอบในการพฒันา
และด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลยัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
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สามารถท าการพฒันาให้ทางมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับบริบททางความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีจะสามารถกระท าได้โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวจิยัดงักล่าวในขา้งตน้เป็นหลกั 

องค์ความรู้และวรรณกรรมต่างๆทั้งในดา้นของกลยุทธ์และแผน การบริหารการจดัการ 
การเงิน การตลาด การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมทางการบริหาร และ
งานวจิยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งนั้นต่างก็มีความสัมพนัธ์กนั และเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงก็มี
ความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
โดยตรง โดยการท่ีทางมหาวิทยาลยัจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นก็จ  าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งวางแผนหรือก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในดา้น
ของการด าเนินงานทัว่ไป การบริหารการเงินและงบประมาณ และการตลาด แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ
พฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเสียก่อนผา่นทางการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อท่ีจะ
ได้เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนดเอาไวไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัตอ้งมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกในมิติต่างๆและศึกษา
งานวิจัยท่ี มีความเก่ียวข้องเพื่อเป็นองค์ประกอบในการด าเนินงานด้วย ซ่ึงจะช่วยให้ทาง
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และจะช่วยผลักดันให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการไดใ้นท่ีสุด  

 

3.8 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี องคค์วามรู้ และงานวจิยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

เตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ท าใหผู้ว้จิยัสามารถก าหนดตวัแบบบูรณาการ หรือกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

ตัวแปรอสิระ (X) 

 

 

                              ตัวแปรตาม (Y) 

                                          

                                         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3.1  กรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยั (ตวัแบบบูรณาการ) 

ปัจจยัตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปรในขา้งตน้ได้ท าการก าหนดบนพื้นฐานของวรรณกรรม 
ทฤษฎี องค์ความรู้ และงานวิจัย ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามทางดา้นการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นส าคญั และใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นองคป์ระกอบในการ
ด าเนินการวเิคราะห์ 

วเิคราะห์จากสาระส าคญั
ของเงือ่นไข 

 ขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ

ของประชาคมอาเซียน 

วเิคราะห์โดยอาศัยองค์
ความรู้ต่างๆ 

 
1) กลยทุธ์และแผน 

2) การบริหารการจดัการ 

3) การเงิน 

4) การตลาด 

5) ทรัพยากรมนุษย ์

X1  : โอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆ 
         อนัเกิดจากขอ้ตกลงของ 
         ประชาคมอาเซียน 

X2  :  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
          มหาวทิยาลยั 

X3  :  ความชดัเจนและความ 
          เหมาะสมของกลยทุธ ์
          และแผนของมหาวทิยาลยั 

X4  :  งบประมาณท่ีไดรั้บการ 
          จดัสรรในการด าเนินการ 

X5  :  ระดบัความร่วมมือ 
          ของบุคลากรใน 
          มหาวทิยาลยั 
           

X6  :  ระดบัความรู้ความ 
          สามารถของบุคลากร 
          ในมหาวทิยาลยั 

ระดบัความเหมาะสมและ
ความถกูตอ้งของการ

เตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 

6) สภาพแวดลอ้มทางการ

บริหาร 
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3.9 การอธิบายความสัมพนัธ์เชิงตรรกะระหว่างตัวแปรอสิระกบัตัวแปรตาม 
กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีแสดงไวใ้นขา้งตน้ ไดมี้การก าหนดถึงตวัแปรอิสระและตวั

แปรตามท่ีผูว้ิจยัจะท าการศึกษาเอาไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงในดา้นของความสัมพนัธ์เชิงตรรกะระหว่าง
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงักล่าวนั้นจะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
3.9.1 โอกาสและข้อจ ากดัต่างๆอนัเกดิจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน (X1) 
ปัจจยัตวัแปรอิสระเก่ียวกบัโอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคม

อาเซียนถือไดว้า่มีความส าคญัต่อการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมอย่างมาก และมีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะกบัตวัแปรตามในแง่ท่ีว่า ภายหลงัจากการ
รวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงท่ีทางประชาคมอาเซียนไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในมิติทางดา้นการศึกษาท่ีมี
ขอ้ก าหนดต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยูห่ลายประเด็นดว้ยกนั โดยหากมีประเด็นท่ีเสริมสร้างโอกาส
ในการด าเนินงานจ านวนมากแลว้ ก็จะช่วยใหท้างมหาวิทยาลยัมีลู่ทางในการพฒันามิติต่างๆในการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย และจะมีส่วนช่วยในการ
ผลกัดันให้ทางมหาวิทยาลยัสามารถประสบความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนได้ง่ายข้ึน แต่ในทางกลับกัน หากข้อตกลงต่างๆมีข้อจ ากัดจ านวนมากแล้ว 
มหาวทิยาลยัก็อาจจะประสบกบัความยากล าบากในการด าเนินการได ้ดงันั้น หากทางมหาวิทยาลยั
ไม่ท าการศึกษาถึงโอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนอยา่งละเอียด
ถ่ีถว้นแลว้ก็จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมทั้งยงัอาจ
ส่งผลใหเ้กิดความเสียเปรียบในการแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัในประเทศสมาชิกอ่ืนๆในภูมิภาคได ้

 
3.9.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารมหาวทิยาลยั (X2) 
ปัจจยัตวัแปรอิสระเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัถือเป็นหวัใจส าคญัประการ

หน่ึงท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยความสัมพนัธ์เชิงตรรกะกบัตวัแปรตาม
จะเป็นไปในแง่ท่ีวา่ การด าเนินงานในมิติต่างๆของทางมหาวิทยาลยันั้นจะตอ้งอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจ
ของทางผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ซ่ึงเปรียบเสมือนกลไกหลกัท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัให้
สามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จไดเ้ป็นส าคญั ซ่ึงหากผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม
แลว้ก็จะมีความน่าเช่ือถือ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพ และสามารถจูงใจให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัปฏิบติัตามแนวทางท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนดเอาไวไ้ดโ้ดยง่าย แต่หากผูบ้ริหารไม่มีภาวะ
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ผูน้ าท่ีเหมาะสมแลว้ ก็จะไม่สามารถขบัเคล่ือนการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัไดม้ากเท่าท่ีควร
และจะส่งผลใหม้หาวทิยาลยัไม่สามารถเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากเท่าใดนกั 

  
3.9.3 ความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์และแผนของมหาวทิยาลยั (X3) 
ปัจจยัตวัแปรอิสระเก่ียวกับความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์และแผนของ

มหาวิทยาลยัมีความส าคญัและเป็นปัจจยัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวเข้า สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมข้ึนได้ โดย
ความสัมพนัธ์เชิงตรรกะกบัตวัแปรตามจะเป็นไปในแง่ท่ีวา่ กลยุทธ์และแผนในการด าเนินการถือ
เป็นเจตนารมณ์ในการปฏิบติังานของทางมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงหากมีความ
ชดัเจนและเหมาะสมแลว้ มหาวิทยาลยัก็จะสามารถยึดเอากลยุทธ์และแผนดงักล่าวเป็นแนวทางใน
การด าเนินการเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท าการแข่งขันกับ
สถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอ่ืนๆในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

 
3.9.4 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรในการด าเนินการ (X4) 
ปัจจยัตวัแปรอิสระเก่ียวกบังบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรในการด าเนินการถือได้ว่ามี

ความเก่ียวข้องโดยตรงและมีส าคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยตวัแปรน้ีมีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะกบัตวั
แปรตามในแง่ท่ีวา่การด าเนินงานใดๆของทางมหาวทิยาลยัจนัทรเกษม หากงบประมาณท่ีไดรั้บการ
จดัสรรมีความไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอแลว้ ทางมหาวิทยาลยัก็จะไม่สามารถด าเนินการในการ
เตรียมความพร้อมตามกลยุทธ์และแผนต่างๆท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร ทั้ง
ยงัอาจประสบกบัความล้มเหลวในการด าเนินการเตรียมความพร้อมได้โดยง่ายอีกด้วย ซ่ึงก็อาจ
น าไปสู่การเสียเปรียบในการแข่งขนัภายใตก้ารรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในทา้ยท่ีสุด 

 
3.9.5 ระดับความร่วมมือของบุคลากรในมหาวทิยาลยั (X5) 
ปัจจยัตวัแปรอิสระเก่ียวกบัระดบัความร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลยัถือไดว้่าเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
เพื่อเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนโดยตรง และมีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะกบัตวัแปรตามใน
แง่ท่ีวา่ กิจกรรมต่างๆจะไม่สามารถด าเนินการไดเ้ลยหากบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัไม่ให้ความ
สนใจและไม่ให้ความร่วมมือ ซ่ึงหากบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในระดบัท่ีมีความเหมาะสมแลว้ 
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การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมก็จะไม่สามารถถูกขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
เท่าท่ีควรจะเป็น และจะส่งผลใหม้หาวทิยาลยัไม่สามารถกา้วตามทนัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ได ้ซ่ึงจะน าไปสู่ความลม้เหลวในการด าเนินการไดใ้นอนาคต แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคลากร
ทุกระดบัภายในมหาวทิยาลยัมีการใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานในระดบัสูงแลว้ มหาวิทยาลยัก็
จะสามารถด าเนินงานได้อย่างราบร่ืนและมีส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3.9.6 ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวทิยาลยั (X6) 
ปัจจยัตวัแปรอิสระเก่ียวกบัระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวทิยาลยัถือไดว้า่

มีความส าคญัและจะช่วยผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมข้ึนไดโ้ดยตรง โดยความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ
กบัตวัแปรตามจะเป็นไปในแง่ท่ีวา่ การด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัในการเตรียมความพร้อม
นั้น หากบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัไม่มีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นขององค์ความรู้ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และทางดา้นภาษา มหาวิทยาลยัก็อาจเสียเปรียบในการด าเนินงานและ
ไม่สามารถรองรับการติดต่อกบัประชาชนของประเทศสมาชิกอ่ืนๆได ้ซ่ึงก็จะส่งผลให้เกิดความ
ลม้เหลวในการด าเนินงาน แต่หากบุคลากรมีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆในระดบัท่ีสูงแลว้ 
มหาวิทยาลัยก็จะสามารถด าเนินงานตามแผนท่ีได้ก าหนดเอาไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

การด าเนินการใดๆขององค์การจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัองค์ความรู้และวรรณกรรมต่างๆใน
หลากหลายดา้นดว้ยกนั หรืออาจเรียกไดอี้กอย่างหน่ึงว่า องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งในดา้น
ของกลยุทธ์และแผน การบริหารการจดัการ การเงิน การตลาด การบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์สภาพแวดลอ้มทางการบริหาร และงานวิจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแต่ละประเด็นต่างก็มี
ความสัมพนัธ์กนั และเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ และมีความเก่ียวขอ้งและสอดคล้องกบัการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
โดยตรง โดยการท่ีมหาวิทยาลยัจะสามารถด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะในด้านของการบริหารอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบร่ืนนั้น 
มหาวทิยาลยัก็จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งวางแผนการด าเนินงานหรือก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีเพียงพอ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเพิ่มศักยภาพในการด า เนินการ โดยเฉพาะทางด้านการแข่งขันกับ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆใหมี้ระดบัสูงข้ึน  
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นอกจากประเด็นทางดา้นกลยุทธ์และแผนในขา้งตน้แลว้ การด าเนินงานและการบริหาร
จดัการงานทัว่ไป ก็ถือเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินการไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั 
เน่ืองจากหากมหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการในระดบัท่ีสูงแลว้ มหาวิทยาลยัก็จะ
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบมากข้ึน ส่วนทางดา้นของการบริหารการเงินและงบประมาณ
และการบริหารการตลาดนั้น ก็มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานขององค์การต่างๆ รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนองมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นไปอย่างคุม้ค่าและ
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดดว้ย แต่ทั้งน้ี การท่ีจะสามารถด าเนินการในประเด็นต่างๆในขา้งตน้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาบุคลากรในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เสียก่อน ผ่านทางการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อท่ีบุคลากรดังกล่าวจะได้เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
เอาไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัตอ้งมีการพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอกในมิติต่างๆและ
ศึกษางานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นองคป์ระกอบดว้ย ซ่ึงประเด็นดงักล่าวก็จะมีส่วนช่วยให้ทาง
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และจะช่วยผลกัดนัให้ทางมหาวิทยาลัย
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนไดใ้นท่ีสุด 

ส าหรับการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนนั้น ก็มีปัจจยัตวัแปรอิสระหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการดังกล่าว ซ่ึง
สามารถแสดงให้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนผ่านทางตวัแบบบูรณาการ โดยในท่ีน้ีจะประกอบไปดว้ยตวั
แปรอิสระจ านวน 6 ตวัแปรดว้ยกนั คือ โอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคม
อาเซียน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ความชดัเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์และแผน
ของมหาวทิยาลยั งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในการด าเนินการ ระดบัความร่วมมือของบุคลากร
ในมหาวทิยาลยั และระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลยั ซ่ึงตวัแปรอิสระแต่ละ
ตวัในขา้งตน้ก็มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ซ่ึงก็คือระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของ
การเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมอยา่ง
ใกลชิ้ดและมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการของมหาวทิยาลยัอยา่งมาก 



บทที ่4 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 

 เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของบทน้ีจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของการวิจยั 
แหล่งขอ้มูลและวิธีการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลและวิเคราะห์ผลขอ้มูล ตวัช้ีวดัของตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามในตวัแบบบูรณาการของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รวมไปถึงนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
  

4.1 รูปแบบของการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเชิงคุณภาพ โดยมีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ และท าการศึกษาแบบเจาะลึกจากขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่างๆใน
ขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผูว้างนโยบายและผูน้ านโยบายไปสู่การปฏิบติัของทาง
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนวา่
มีการด าเนินการในลกัษณะเช่นใด ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพื่อให้ไดค้  าตอบของวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้  าหนดเอาไว ้โดยอาศยัทฤษฎีและองคค์วามรู้
ต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องเป็นกรอบในการด าเนินการวิเคราะห์ผล รวมทั้งยงัมีการจดัเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยัวา่อยูใ่นระดบัใด
โดยการใชแ้บบสอบถามเพื่อน ามาเป็นส่วนเสริมในการวิเคราะห์และเป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้
การศึกษาในคร้ังน้ีมีความชดัเจนและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

4.2 แหล่งข้อมูลและวธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 
 

4.2.1 แหล่งข้อมูล แหล่งขอ้มูลของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา
เอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆทั้งหมด 18 ท่าน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายต่าง  ๆทั้งในฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผน 
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และฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณบดีประจ าแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จ านวน 5 
คณะ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  และผูอ้  านวยการศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท ผูอ้  านวยการหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หวัหนา้ส านกังานต่างๆ
ภายในมหาวทิยาลยั รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามของทางบุคลากรและนกัศึกษา
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย 
 

4.2.2 วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะมีการแบ่งการด าเนินการเพื่อเก็บขอ้มูล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็น 2 ระยะโดยระยะแรกจะเป็นการด าเนินการทางดา้นการเก็บขอ้มูลเอกสาร
ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ส่วนในระยะท่ีสองจะเป็นการลงภาคสนามเพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ซ่ึงจะมีการด าเนินการเก็บขอ้มูลตามวธีิการดงัน้ี 

4.2.2.1 เอกสารหลกัฐานต่างๆ  
  ท าการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งในประเด็นของ
การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
เช่น ขอ้ตกลงต่างๆของทางประชาคมอาเซียน ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน หลกัสูตรการเรียนการสอน และขอ้มูลเอกสาร
อ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

4.2.2.2 การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ท าการสร้างบทสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยมีการก าหนดขอ้ค าถามเอาไวล่้วงหนา้และมีการสอบถามเจาะลึกในประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการสัมภาษณ์จะประกอบไปดว้ยบุคคลต่างๆจ านวน 18 ท่าน คือ อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
จ านวน 5 คณะ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอ้  านวยการศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชัยนาท ผูอ้  านวยการส านกังานหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
และผูอ้  านวยการศูนยส์ านกัต่างๆภายในมหาวทิยาลยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการศึกษาอย่างละเอียด โดยอาศยัเอกสารเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับจากการ
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ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆมาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้
ขอ้สรุปของการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและมีเหตุผลในการสนบัสนุนผลการศึกษาท่ีชดัเจน 

4.2.2.3 แบบสอบถาม 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อส ารวจระดับ
ความพึงพอใจในการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรและ
นกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช้จะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ประเภท Likert Scale โดยมีมาตรวดั 5 ระดบั ประกอบไปดว้ย พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมาก พึงพอใจนอ้ย พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด และไม่พึงพอใจ ซ่ึงจะแบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 
ระดบัดว้ยกนั คือ 
  พึงพอใจมากท่ีสุด  มีระดบัคะแนน 5  คะแนน 
  พึงพอใจมาก  มีระดบัคะแนน 4  คะแนน 
  พึงพอใจนอ้ย  มีระดบัคะแนน 3  คะแนน 
  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  มีระดบัคะแนน 2  คะแนน 
  ไม่พึงพอใจ  มีระดบัคะแนน 1  คะแนน 

ส าหรับทางดา้นรายละเอียดของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั ทั้งแบบสอบถามของ 
บุคลากรและนกัศึกษาจะมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิดรวมกนั ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม 

อาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
ส่วนท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและขอ้เสนอแนะต่างๆจากผูต้อบแบบสอบถามในประเด็น 

ของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
โดยแบบสอบถามในส่วนน้ีจะมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิดใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดแ้สดง
ความคิดเห็น 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดว้ยกนั คือ บุคลากร 
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และนกัศึกษา โดยมีรายละเอียดในการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

           1) บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ผูเ้ขียนไดท้  าการสุ่มกลุ่ม 
ตวัอยา่งจากประชากรท่ีเป็นบุคลากรในสายวิชาการและสายสนบัสนุนทั้งหมดจ านวน 784 คน โดย
ใชต้ารางของ Krejcie and Morgan ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 260 คน  

           2) นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ผูเ้ขียนไดท้  าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
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จากประชากรท่ีเป็นนกัศึกษาในระดบัตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทั้งหมดจ านวน 16,020 คน 
โดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 377 คน      

ส าหรับทางดา้นของการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือนั้น ทางผูเ้ขียนไดมี้การศึกษา 
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือจากงานวิจยัและเอกสารทางวิชาการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และสร้าง
เคร่ืองมือตามขอ้มูลท่ีไดรั้บและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ภายหลงัจากท่ีสร้างเคร่ืองมือส าเร็จแลว้จึง
ได้น าเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ คือ ผศ.ดร.อมรา รัตตากร ท าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของขอ้ค าถาม และน าเคร่ืองมือมาปรับปรุง
ตามข้อเสนอของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้เคร่ืองมือมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ภายหลังจากการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือตามค าแนะน าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผูเ้ขียนได้น าเอาเคร่ืองมือไปทดลองกับ
บุคลากรจ านวน 30 คน และนกัศึกษาจ านวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ค าถาม
ต่างๆ และน ามาปรับแกเ้พื่อใหเ้คร่ืองมือมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 

4.3 การประมวลผลและการวเิคราะห์ผลข้อมูล 
 
 4.3.1 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
 ผูเ้ขียนจะมีการด าเนินการในการประมวลผลขอ้มูลทั้งท่ีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูล และวิธีการ
จดัเก็บขอ้มูลต่างๆทั้งในด้านของเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยท าการแยกสรุปผลในแต่ละ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความชดัเจน และมีหลกัฐานเชิงประจกัษแ์สดงอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อให้ง่าย
ต่อการท าความเขา้ใจ หลงัจากนั้นจะมีการแสดงผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลในมิติต่างๆ
ออกมาในลกัษณะของการพรรณนาความ โดยใช้องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆในเชิงตรรกะ และแสดงขอ้สรุปของผลการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

4.3.2 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
 ผูเ้ขียนได้ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.3.2.1 การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดรั้บคืน 
มาจากกลุ่มตวัอยา่ง และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 

4.3.2.2 การลงรหสัขอ้มูล (Coding) น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาแปรค่าเป็น 
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ตวัเลข และท าการลงรหสัตามรายละเอียดและขอ้ค าถามต่างๆ 
4.3.2.3 การบนัทึกขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม 

ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) เพื่อค านวณค่า
และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ซ่ึงมีการก าหนดคะแนนโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัตาม
รูปแบบของ Likert Scale โดยมีการก าหนดช่วงในการวดั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77) ดงัน้ี  
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ไม่พึงพอใจ 

4.3.2.4 ภายหลงัจากท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูเ้ขียนจะน าเสนอ 
ขอ้มูลโดยใชต้ารางและวเิคราะห์รายละเอียดต่างๆโดยละเอียด 
 
 

4.4 ตัวช้ีวัดของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในตัวแบบบูรณาการของการเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
 การศึกษาในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาในประเด็นของตวัแปรต่างๆ ทั้งท่ี
เป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตามอยูห่ลายประเด็นดว้ยกนั ซ่ึงในแต่ละตวัแปรก็จะมีประเด็นส าคญั
หรือตวัช้ีวดัท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งท าการศึกษาและท าความเขา้ใจท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง
จะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

4.4.1 ตัวช้ีวดัของตัวแปรอสิระ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยตวัแปรอิสระต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 6 ตวัแปรดว้ยกนั 
โดยจะสามารถแสดงถึงตวัช้ีวดัของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรไดด้งัต่อไปน้ี 

4.4.1.1 โอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนัเกิดจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน (X1)  
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 

            1) โอกาสอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั  
การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น จะส่งผลให้ประเทศต่างๆสามารถเคล่ือนยา้ยทรัพยากร ทั้งใน
ดา้นของบุคลากร นกัศึกษา และองค์ความรู้ต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและมีความเสรีมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
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ยงัสามารถท าการแลกเปล่ียนบุคลากรและนกัศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัต่างๆไดอ้ย่างเสรีอีกดว้ย 
ดงันั้น ทางมหาวทิยาลยัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษารายละเอียดต่างๆของขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนใน
บริบทท่ีจะสร้างโอกาสในการด าเนินการเตรียมความพร้อมว่ามีลกัษณะเช่นไร หรือครอบคลุมใน
ประเด็นใดบา้ง เพื่อท่ีจะไดส้ามารถก าหนดแผนและกลยทุธ์ในการด าเนินงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั
โอกาสดงักล่าว ทั้งน้ีหากขอ้ตกลงของมีรายละเอียดท่ีส่งผลดีต่อการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยั
จ านวนมากแลว้ ก็จะช่วยใหส้ามารถด าเนินงานไดง่้ายข้ึน  

            2) ขอ้จ ากดัอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั  
การท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็นท่ีจะต้องท าความเขา้ใจในประเด็นของข้อจ ากัดต่างๆภายในขอ้ตกลง
ประชาคมอาเซียนว่ามีลักษณะและรายละเอียดเช่นไร และเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัในด้านใดบา้ง เพื่อท่ีจะแสวงหาแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กล่าวคือ หากมีขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงจ านวนมาก ก็จะส่งผลให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัประสบกบัความยากล าบากท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี หากทางมหาวิทยาลยัท าการศึกษา
รายละเอียดทางดา้นขอ้จ ากดัดงักล่าวอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ ก็จะสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อ
การเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งยงัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

4.4.1.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (X2) ประกอบไปด้วยตวัช้ีวดัต่อไปน้ี  
(กิตติ บุนนาค, 2554ข: 80-81) 

           1) วสิัยทศัน์  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีวสิัยทศัน์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีความชดัเจน เหมาะสม และมีความ
สอดคลอ้งกบัรายละเอียดของประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะไดส้ามารถ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งตรงจุดและเหมาะสม ซ่ึงจะมีส่วน
ช่วยในการน าใหม้หาวทิยาลยัสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

            2) ความรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั จะตอ้งมีความรู้ความสามารถ 
แบบสหวทิยาการ และมีความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนและขอ้บงัคบัต่างๆ
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาคการศึกษาในระดบัท่ีเพียงพอและสามารถน าความรู้ความเขา้ใจดงักล่าวมา
ปรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไดจ้ริง เพื่อท่ีจะไดส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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           3) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจะตอ้งเปิดกวา้ง 
ในการพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน มีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในประเด็นดงักล่าว
อยา่งสม ่าเสมอ และสามารถแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพื่อท่ีจะ
ไดส้ามารถด าเนินการในการเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

             4) คุณธรรมในการใชอ้ านาจ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยควรท่ีจะมีการใช ้
อ านาจและวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมโดยยึดหลักคุณธรรมเป็นส าคญั เพื่อท่ีจะได้
สามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืน และสร้างความสุขหรือขวญัก าลังใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 

           5) เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น การท่ีจะสามารถด าเนินการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั นักศึกษา และบุคคลอ่ืนๆท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถแสดงความคิดเห็นไดว้า่มหาวิทยาลยัควรจะมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมในรูปแบบ
ใดบา้งในขอบเขตท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะไดส้ามารถมองในประเด็นต่างๆไดอ้ยา่งครอบคลุมมากข้ึน
และใชค้วามคิดเห็นดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินการเตรียมความพร้อมใหมี้ประสิทธิภาพ 

            6) ความโปร่งใส ในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียนนั้น ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัควรท่ีจะเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัสามารถ
เขา้ถึงและตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งได้ในระดบัและขอบเขตท่ีมี
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือใจและการยอมรับของบุคลากรในการด าเนินงาน 

            7) ความเป็นธรรม การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคม 
อาเซียนนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอย่างมีความเป็นธรรม โดยไม่เจาะจงว่าหน่วยงานใด
ควรไดรั้บการพฒันาหรือไดรั้บการสนบัสนุนในการด าเนินงานโดยเฉพาะ แต่ควรท่ีจะมีการมองใน
องคร์วมเพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

            8) การสร้างแรงจูงใจ การท่ีมหาวทิยาลยัจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานให้กับบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม เช่น การส่งบุคลากรไปดูงานในประเทศสมาชิก
อาเซียน และการส่งบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพไปท าการแลกเปล่ียนกบัมหาวิทยาลยั
อ่ืนๆในอาเซียนเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน เป็นตน้ เน่ืองจากกลยุทธ์ดังกล่าวมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากรโดยตรง รวมทั้งหาก
บุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแลว้ ก็จะส่งผลให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
และไม่ก่อเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควรจะเป็น 
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           9) ความกลา้หาญในการตดัสินใจ ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
รองรับประชาคมอาเซียนนั้น ในบางคร้ังผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจ าเป็นท่ี จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ
ท่ีมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากดัของทางประชาคมหรือปัญหาอ่ืนๆ ทั้งท่ีสามารถคาดการณ์ไดแ้ละไม่ได ้
ดงันั้น ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจึงควรท่ีจะกลา้ตดัสินใจวา่จะมีการด าเนินงานต่อไปในลกัษณะใดท่ีจะ
ไม่ส่งผลเสียต่อทางมหาวิทยาลยัหรือจะแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไรให้มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด โดยถือ
เป็นการสร้างความเคารพและยอมรับนบัถือจากบุคลากรในทางหน่ึงอีกดว้ย  

4.4.1.3 ความชดัเจนและความเหมาะสมของกลยทุธ์และแผนของมหาวทิยาลยั (X3)   
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี (กิตติ บุนนาค, 2554ข: 83-84)  

            1) ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ การท่ีมหาวทิยาลยัจะสามารถด าเนินการในการ 
การเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น แผนและกลยุทธ์ท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ควรท่ีจะใช้ค  าอธิบายท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจของบุคลากร เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปฏิบติังานตาม
แผนท่ีก าหนดเอาไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

            2) ความชดัเจนของรายละเอียด ความชดัเจนของแผนและกลยุทธ์ในการ 
ด าเนินการถือเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยั โดยแผนและกลยุทธ์ดงักล่าวควรท่ีจะมีการระบุ
รายละเอียดในดา้นของแนวทางการด าเนินงานท่ีมีความชดัเจน เพื่อท่ีบุคลากรจะไดมี้ความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั และสามารถปฏิบติังานตามแผนท่ีไดก้ าหนดเอาไวอ้ยา่งตรงจุดและมีคุณภาพ 

           3) กระบวนการก าหนดกลยทุธ์และแผน กลยุทธ์และแผนท่ีดีจะมีท่ีมาจาก 
กระบวนการในการก าหนดท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นส าคญั ซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์
และแผนดงักล่าวควรท่ีจะตอ้งมีการด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มีการระดมความคิดของบุคคลใน
กลุ่มต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม กระจายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการต่างๆอยา่งสมดุล ทั้งยงั
ควรน าองคค์วามรู้แบบสหวทิยาการเขา้มาเป็นองคป์ระกอบในการก าหนดดว้ย ซ่ึงการด าเนินการใน
ลกัษณะดงักล่าวก็จะช่วยใหก้ลยทุธ์และแผนมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

            4) ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะและการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั แผนและ 
กลยุทธ์ต่างๆนั้นควรท่ีจะมีการก าหนดโดยค านึงถึงลกัษณะและโครงสร้างในการด าเนินงานของ
ทางมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั เพื่อท่ีจะไดส้ามารถก าหนดแนวทางในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีความ
เหมาะสม ซ่ึงก็จะส่งผลให้บุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ความเหมาะสม รวมถึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัในทา้ยท่ีสุด 
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            5) ความทนัสมยั สภาพแวดลอ้มภายนอกของมหาวทิยาลยัในดา้นต่างๆนั้น 
มีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ความ
เปล่ียนแปลงต่างๆจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ดงันั้น ในการท่ีจะ
สามารถด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มหาวิทยาลยัจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพฒันาแผนและกลยุทธ์ต่างๆให้ทนัสมยัและสามารถสนองตอบกบัความเปล่ียนแปลงต่างๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา  

           6) ความพร้อมในดา้นต่างๆของมหาวทิยาลยั แผนและกลยทุธ์ต่างๆของทาง 
มหาวทิยาลยัในการด าเนินการเตรียมความพร้อมจะไม่สามารถด าเนินไปอยา่งเหมาะสมไดเ้ลย หาก
มหาวทิยาลยัไม่มีความพร้อมในการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นบุคลากรและอ่ืนๆ ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึง
ควรท่ีจะวิเคราะห์และวดัระดับความพร้อมของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง โดยอาจกระท าผา่นการ
ตรวจประกนัคุณภาพหรือการตรวจสอบภายใน เพื่อท่ีจะไดท้  าการพฒันาให้มีระดบัความพร้อมท่ี
เหมาะสม ซ่ึงก็จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของทางมหาวทิยาลยัต่อไป 

           7) ความสามารถในการแข่งขนั ภายหลงัจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง 
เป็นทางการนั้น จะมีการแข่งขนัในประเด็นต่างๆท่ีแพร่หลายและมีความเขม้ขน้มากข้ึน ซ่ึงก็รวมถึง
การแข่งขนัของมหาวิทยาลยัในประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศด้วย ดงันั้น กลยุทธ์และแผนของ
มหาวทิยาลยัในการเตรียมความพร้อมนั้นจึงควรท่ีจะตอ้งมีการค านึงถึงประเด็นของการแข่งขนักบั
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ รวมทั้งการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัภายในประเทศเองและกบัประเทศนอก
ประชาคมอาเซียนดว้ย โดยเฉพาะในดา้นท่ีมหาวิทยาลยัมีความถนดัและโดดเด่น เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบให้กบัมหาวิทยาลยัในการด าเนินการ เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมเพื่อ
แข่งขนักบัภาคส่วนต่างๆจะไม่สามารถเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไดเ้ลย หากทางมหาวิทยาลยัไม่
มีการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนท่ีมีรายละเอียดเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัท่ีมีความชดัเจนและมีความ
ครอบคลุม ซ่ึงก็อาจส่งผลใหม้หาวทิยาลยัเกิดความเสียเปรียบในการด าเนินการไดใ้นอนาคต  

4.4.1.4 งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรในการด าเนินการ  (X4) ประกอบไปดว้ย 

ตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี (กิตติ บุนนาค, 2554ข: 84-85; 177-179) 

            1) ขนาดของงบประมาณ การท่ีจะด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ทางมหาวทิยาลยัจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีขนาด
ของงบประมาณท่ีมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม เน่ืองจากการปฏิบติังานในดา้นต่างๆนั้น
จ าเป็นท่ีจะต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนแทบทั้งส้ิน โดยหากงบประมาณมีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการแลว้ มหาวิทยาลยัก็จะไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก็
อาจส่งผลใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆในระดบัท่ีต ่าลงอีกดว้ย 
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           2) ความทนัเวลาของงบประมาณ การด าเนินการของทางมหาวทิยาลยัเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น ถึงแมจ้ะมีงบประมาณท่ีเพียงพอและมีความ
เหมาะสม แต่หากงบประมาณดงักล่าวไม่สามารถน าออกมาใช้ไดอ้ย่างทนัเวลาแลว้ งบประมาณ
ดงักล่าวก็จะส่งผลประโยชน์ต่อทางมหาวทิยาลยัท่ีลดลง และอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจต่างๆในการด าเนินงานได้ ซ่ึงก็อาจจะท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานได้ตามท่ีตอ้งการหรือ
น าไปสู่ความลม้เหลวในการด าเนินงานไดใ้นทา้ยท่ีสุด 

           3) ความเหมาะสมในระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่หากระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณดงักล่าวมีความ
ซบัซอ้นหรือ จ าเป็นตอ้งด าเนินการผา่นหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานกวา่ท่ีจะสามารถเบิกจ่ายได้
แลว้ ก็ส่งผลให้การด าเนินการเกิดความไม่คล่องตวัหรือหยุดชะงกั ซ่ึงก็จะน าไปสู่การด าเนินงานท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

           4) ความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ การด าเนินการในการเตรียมความพร้อม 
ของมหาวทิยาลยันั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินภารกิจต่างๆอยา่งมีความ
เหมาะสมและคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยท าการพิจารณาการจดัสรรงบประมาณตามล าดบัความส าคญัของ
ภารกิจต่างๆเพื่อท่ีจะได้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้งบประมาณใน
ระดบัท่ีมีความเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละภารกิจจะมีความตอ้งการทางดา้นงบประมาณท่ีมีความ
แตกต่างกนั  

           5) ความสมดุลของการบริหารงบประมาณ มหาวทิยาลยัควรท่ีจะมีการวางกรอบ 
ในการจดัสรรงบประมาณท่ีมีความสมดุล โดยมีการเฉล่ียงบประมาณไปอยา่งทัว่ถึงในทุกภาคส่วน 
กระจายงบประมาณอยา่งครอบคลุม และไม่ท าการจดัสรรงบประมาณไปท่ีภาคส่วนใดมากเกินไป
จนบางภาคส่วนมีงบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อท่ีจะไดส้ามารถท าการด าเนินการในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่ง
ราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.4.1.5 ระดับความร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (X5) ประกอบไปดว้ย 
ตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี (กิตติ บุนนาค, 2554ข: 179-180) 

           1) ความเตม็ใจในการปฏิบติังาน การท่ีมหาวทิยาลยัจะสามารถเตรียมความ 
พร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ความร่วมมือและความเต็มใจของ
บุคลากรในการปฏิบติังานก็ถือไดว้า่มีความส าคญั โดยหากบุคลากรมีความเต็มใจในการปฏิบติังาน
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แลว้ ก็จะให้ความร่วมมือกบัทางมหาวิทยาลยัในการด าเนินงานในภารกิจท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย
ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก็จะส่งผลใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมไดใ้นท่ีสุด 

           2) ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ความตั้งใจและความ 
กระตือรือร้นของบุคลากรในการปฏิบติังานนั้นจะสามารถเห็นไดจ้ากพฤติกรรมขณะปฏิบติังานวา่มี
การด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ และมีการแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
มากเพียงใด โดยหากบุคลากรมีความสนใจในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีการแสดงความคิดเห็น
ในระดบัสูง และซักถามในประเด็นต่างๆเม่ือเกิดความสงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติังานแลว้ก็จะส่งผล
ให้สามารถขบัเคล่ือนการด าเนินการของทางมหาวิทยาลัยไปได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงก็จะส่งผลให้
สามารถเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ระชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           3) การเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยั ในการด าเนินการเตรียมความพร้อม 
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวิทยาลัยนั้น หากบุคลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง
มหาวทิยาลยัจดัเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและการด าเนินงานต่างๆ ทั้ง
ในดา้นของการจดัการฝึกอบรม การจดักิจกรรมต่างๆ และการจดัการสัมมนาอยา่งสม ่าเสมอแลว้ ก็
จะแสดงใหเ้ห็นไดถึ้งความร่วมมือในการด าเนินงานท่ีมีระดบัสูง และจะส่งผลใหบุ้คลากรดงักล่าวมี
ความรู้ความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเหมาะสม ซ่ึงก็จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามภารกิจท่ีตนเองไดรั้บและการเตรียมความพร้อมของทางมหาวทิยาลยัในทา้ยท่ีสุด 

           4) การตรงต่อเวลา ความตรงต่อเวลาในการเขา้ปฏิบติังานและด าเนินภารกิจ 
ท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งตรงเวลาแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงหากบุคลากรมีความร่วมมือและสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด
เอาไวแ้ลว้ ทางมหาวิทยาลยัก็จะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืนและไม่ติดขดั ซ่ึงก็จะส่งผลให้
สามารถเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง 

4.4.1.6 ระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวทิยาลยั (X6) ประกอบไปดว้ย 

ตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 

           1) คุณวฒิุของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากรนั้น นอกจากท่ีจะ 
สามารถเห็นไดจ้ากผลการปฏิบติังานแลว้ คุณวุฒิของบุคลากรก็ถือเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีจะแสดงให้
เห็นถึงความสามารถของบุคลากรไดเ้ช่นกนั โดยส่วนใหญ่แลว้ บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีสูง เช่น 
จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก หรือบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการสูงจะมี
ระดบัความรู้ความสามารถในระดบัท่ีสูงพอสมควร รวมทั้งต าแหน่งทางวิชาการยงัแสดงให้เห็นถึง
ระดบัของการท าวิจยัของทางมหาวิทยาลยัดว้ย ดงันั้น ในการท่ีมหาวิทยาลยัจะสามารถด าเนินการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ก็ควรท่ีจะมีการมอบหมาย
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งานให้กบับุคลากรท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมกบังานดงักล่าว เพื่อท่ีจะได้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และคุณวุฒิของบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมก็จะส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของทาง
มหาวทิยาลยัในสายตาของภาคส่วนต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดีข้ึนอีกดว้ย 

           2) อายงุานของบุคลากร บุคลากรท่ีมีอายุการท างานท่ียาวนานนั้นมกัจะเป็น 
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในระดบัสูงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมา
เป็นเวลายาวนานและประสบกับปัญหาต่างๆระหว่างการปฏิบติังานมาเป็นจ านวนมาก ดังนั้น 
มหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ
ในระดบัสูงใหก้บับุคลากรเหล่าน้ี เพื่อท่ีจะไดส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้

           3) ความรอบรู้ในดา้นต่างๆ บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความ 
รอบรู้ในสาขาวิชาและประเด็นต่างๆท่ีมีความหลากหลาย เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปฏิบติังานในสาขา
ต่างๆไดอ้ยา่งครอบคลุม และสามารถน าองคค์วามรู้ในสาขาต่างๆเขา้มาปรับใชใ้นการด าเนินงานได้
อยา่งมีความเหมาะสม เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4.4.2 ตัวช้ีวดัของตัวแปรตาม 
 ระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม (Y) 
 การศึกษาตวัแปรตามในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัหลายประการดว้ยกนั โดยสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็นตวัช้ีวดัในเชิงปริมาณและตวัช้ีวดัในเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

4.4.2.1 ตวัช้ีวดัในเชิงปริมาณ 
  การวดัผลในประเด็นของระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียม
ความพร้อม ทางดา้นการบริหารอุดมศึกษาในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม ทั้ งในด้านของกลยุทธ์และแผน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ การพฒันาบุคลากร และสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวกนั้น ทางมหาวิทยาลยัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการวิเคราะห์ผลออกมาให้เป็นรูปธรรม โดย
แสดงผลในรูปแบบของตวัเลขอย่างชัดเจน ทั้งน้ี ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการก าหนดเป้าหมายท่ี
ตอ้งการเอาไวล่้วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลและเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจริงวา่สามารถ
บรรลุเป้าหมายดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงตวัช้ีวดัต่างๆในเชิงปริมาณท่ีทางมหาวิทยาลยัจะตอ้งใช้เป็น
เกณฑใ์นการวดัระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการด าเนินการในการเตรียมความพร้อม
จะประกอบไปดว้ย 



115 
 

            1) แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของงบประมาณท่ีทางมหาวทิยาลยัไดรั้บจดัสรร 
            2) อตัราส่วนการกระจายงบประมาณไปยงัแต่ละภาคส่วนของมหาวทิยาลยั 
            3) อตัราส่วนการเพิ่มข้ึนของงบประมาณท่ีใชจ้ดัสรรในการด าเนินการของ 

มหาวทิยาลยัเม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีใชใ้นอดีต 
            4) สถิติจ านวนบุคลากรในสายวชิาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามวฒิุ 

การศึกษา 
            5) สถิติทางดา้นอายงุานของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
            6) สถิติจ านวนบุคลากรสายวชิาการท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการภายในมหาวทิยาลยั 
            7) อตัราส่วนของการจดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ 

ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัเม่ือเทียบกบัการจดักิจกรรมในอดีต 
            8) สถิติของการจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาใหก้บันกัศึกษาและบุคลากร 
4.4.2.2 ตวัช้ีวดัในเชิงคุณภาพ 

  การประเมินผลเก่ียวกบัระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความ
พร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยเฉพาะในดา้นของ
การบริหารอุดมศึกษานั้น นอกจากท่ีจะตอ้งท าการประเมินในเชิงปริมาณแลว้ ทางมหาวิทยาลยัยงัมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งประเมินผลในเชิงคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อท่ีจะไดส้ามารถท าการ
ประเมินผลได้อย่างครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงในท่ีน้ี ตัวช้ีวดัในเชิงคุณภาพจะ
ประกอบไปดว้ยประเด็นและเกณฑต่์างๆดงัต่อไปน้ี 

            1) ระดบัความพึงพอใจของบุคลากร ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัต่างๆดงัน้ี 
   (1) ความพึงพอใจในแผน กลยทุธ์ และงบประมาณของทางมหาวทิยาลยั 
   (2) ความพึงพอใจในการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบั 

ประชาคมอาเซียน 
   (3) ความพึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์และส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน 

มหาวทิยาลยั 
   (4) ความพึงพอใจในภาพรวมเก่ียวกบัการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อ 

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยั 
   (5) ความพึงพอใจในดา้นอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัสูตรและความ 

เพียงพอของบุคลากรในการปฏิบติังาน 
             2) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัต่างๆดงัน้ี 

   (1) ความพึงพอใจในหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
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       (2) ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใน 
ประเด็นของประชาคมอาเซียน 

   (3) ความพึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์และส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน 
มหาวทิยาลยั 

   (4) ความพึงพอใจในหน่วยงานต่างๆของทางมหาวทิยาลยั 
   (5) ความพึงพอใจในภาพรวมเก่ียวกบัการด าเนินการเตรียมความพร้อม 

เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยั 
 

            3) ระดบัของปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการรองรับความเปล่ียนแปลงจากประชาคมอาเซียนท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยั ประกอบไป
ดว้ยตวัช้ีวดัต่างๆดงัน้ี 

   (1) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (2) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในของมหาวทิยาลยั 
   (3) การเกิดข้ึนและด ารงอยูข่องปัญหาต่างๆภายในมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
   (4) ปัญหาทางดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากในข้างต้น การด าเนินการประเมินผลในเชิงคุณภาพในประเด็นของระดับความ
เหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ทั้งในดา้นของความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยันั้นจะแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงกบัการด าเนินการ
ว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงก็จะส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบในการ
พฒันาการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนได ้ส่วนในประเด็นของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นก็
เป็นปัจจัยท่ีจะสะท้อนให้เห็นว่าแผนและกลยุทธ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเอาไว้นั้ นมี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ กล่าวคือ หากแผนและกลยุทธ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพแลว้ การด าเนินงานต่างๆก็จะไม่เกิดปัญหาข้ึน แต่หากเกิดปัญหาข้ึนในการด าเนินการ
แลว้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของแผนหรือกลยุทธ์ ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัก็
จะสามารถน าปัญหาดงักล่าวไปเป็นแนวทางในการพฒันาแผนให้มีประสิทธิภาพและแสวงหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อใหก้ารด าเนินการเตรียมความพร้อมประสบความส าเร็จ 
 
 
 



117 
 

4.5 นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ 
 การศึกษาวิจยัในหัวขอ้เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมนั้นได้มีการให้นิยามศพัท์ในเชิงปฏิบติัการอยู่หลาย
ประเด็นดว้ยกนั ดงัน้ี 
 

4.5.1 โอกาสและข้อจ ากดัต่างๆอนัเกดิจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 
 หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินผลเก่ียวกบัโอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆในขอ้ตกลงของ
ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อการด าเนินการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
โดยอาศยักรอบวรรณกรรม ทฤษฎี และองคค์วามรู้ต่างๆตามท่ีไดท้  าการศึกษาทบทวนไวป้ระกอบ
กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลของโอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนวา่มีสาระส าคญั
อยา่งไรบา้ง และจะส่งผลเช่นไรต่อการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม  
 

4.5.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารมหาวทิยาลยั 
 หมายถึง การวเิคราะห์และประเมินผลเก่ียวกบัความเหมาะสมและระดบัของภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
อาศยักรอบวรรณกรรม ทฤษฎี และองคค์วามรู้ต่างๆตามท่ีไดท้  าการศึกษาทบทวนไวป้ระกอบกบั
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และประเมินผลภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครวา่มีความเหมาะสมหรือไม่และมีระดบัสูงเพียงใด 
 

4.5.3 ความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์และแผนของมหาวทิยาลยั 
 หมายถึง การวเิคราะห์และประเมินผลเก่ียวกบัความชดัเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์
และแผนของทางมหาวิทยาลัยในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยอาศัยกรอบวรรณกรรม ทฤษฎี และองค์ความรู้
ต่างๆตามท่ีไดท้  าการศึกษาทบทวนไวป้ระกอบกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และแบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลความชดัเจนและความเหมาะสมของกลยทุธ์และแผนในการด าเนินการของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมวา่มีลกัษณะเช่นไร 
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4.5.4 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรในการด าเนินการ 
 หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินผลเก่ียวกับงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรในการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยอาศยักรอบวรรณกรรม ทฤษฎี และองคค์วามรู้ต่างๆตามท่ีไดท้  าการศึกษาทบทวนไวป้ระกอบ
กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์มีความเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และประเมินผลงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรใน
การด าเนินการของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครว่ามีลกัษณะอย่างไร และมีความ
เหมาะสมหรือไม ่
 

4.5.5 ระดับความร่วมมือของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินผลเก่ียวกับระดับความร่วมมือของบุคลากรใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดย
อาศยักรอบวรรณกรรม ทฤษฎี และองคค์วามรู้ต่างๆตามท่ีไดท้  าการศึกษาทบทวนไวป้ระกอบกบั
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และประเมินผลระดบัความร่วมมือของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมวา่มีระดบัสูงเพียงไร 

 
4.5.6 ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินผลเก่ียวกบัระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัในราชภฏัจนัทรเกษมเพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยอาศยักรอบวรรณกรรม ทฤษฎี และองคค์วามรู้ต่างๆตามท่ีไดท้  าการศึกษาทบทวนไวป้ระกอบ
กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์มีความเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และประเมินผลระดับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมวา่มีระดบัสูงเพียงไร 

 
4.5.7  ระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
 หมายถึง เป้าหมายหรือค าตอบของการศึกษาวิจัย โดยจะเป็นไปในลักษณะของการ
แสดงผลการด าเนินการในมิติทางดา้นต่างๆของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยเฉพาะทางดา้น
การบริหารอุดมศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
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ภายหลงัจากการรวมตวัเขา้เป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ว่ามีลกัษณะอย่างไร รวมถึงการ
ด าเนินการดงักล่าวมีความเหมาะสมและถูกตอ้งหรือไม่ โดยอาศยัการประเมินผลจากตวัแปรอิสระ
ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละวรรณกรรม ทฤษฎี และองคค์วามรู้ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
 การศึกษาวจิยัในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาในลกัษณะของการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงจะมีการด าเนินการศึกษาผ่านการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่างๆ การ
สัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการของมหาวิทยาลยั และมีการใช้แบบสอบถามเขา้มา
เป็นส่วนประกอบเพื่อสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆ โดยภายหลังจากการรวมรวบข้อมูล
ดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก็ได้ท  าการประมวลและวิเคราะห์ผลออกมาในรูปแบบของการ
พรรณนาและการบรรยายโดยใชต้ารางเพื่อใหเ้ห็นความชดัเจนของขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 
 การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
นั้นก็ไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัของทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเอาไวอ้ยา่งหลากหลายเพื่อท่ีจะได้
สามารถท าการวิเคราะห์ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการวิเคราะห์ดงักล่าว 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผ่านตวัช้ีวดัของตวัแปรตามยงัจะส่งผลให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงกบัการด าเนินการวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึงก็จะส่งผลให้ทางมหาวิทยาลยัสามารถ
น าขอ้มูลดังกล่าวมาประกอบในการพฒันาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนได้ และ
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนก็เป็นปัจจัยท่ีจะสะท้อนให้เห็นว่าแผนและกลยุทธ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดเอาไวน้ั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ดว้ย ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัก็จะสามารถน า
ปัญหาดงักล่าวไปเป็นแนวทางในการพฒันาแผนและกลยุทธ์ในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวเพื่อให้การด าเนินการเตรียมความพร้อมของ
มหาวทิยาลยัประสบความส าเร็จต่อไป 
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ผลของข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

 

 เน้ือหาสาระส าคญัของบทน้ีจะประกอบไปด้วย ผลของการสัมภาษณ์และศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม ผลการวิเคราะห์โอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนัเกิดจากขอ้ตกลงของประชาคม
อาเซียน ผลการวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ผลการวเิคราะห์ความชดัเจนและความ
เหมาะสมของกลยทุธ์และแผนของมหาวิทยาลยั ผลการวิเคราะห์งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรใน
การด าเนินการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลยั ผลการวิเคราะห์
ระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลยั และผลการวิเคราะห์ระดบัความเหมาะสม
และความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 
 
 

5.1 ผลของการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินการเพือ่เตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในหลายมิติดว้ยกนั ซ่ึงในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัก็
ได้ออกนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีครอบคลุมในทุกด้าน และมอบหมายอ านาจให้กบัคณะ 
ศูนยก์ารศึกษา และส านกังานในการด าเนินการตามแนวนโยบายท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้ซ่ึงจะสามารถ
แบ่งการด าเนินการออกไดเ้ป็นภาพรวมของมหาวทิยาลยั คณะต่างๆ และศูนยก์ารศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 ภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของมหาวิทยาลยั
และเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเน่ือง และมีการ
ด าเนินการหลายดา้นดว้ยกนั โดยส าหรับในบริบทของทางมหาวิทยาลยันั้นจะเป็นการด าเนินการ
ทางดา้นการออกนโยบาย ก าหนดกลยทุธ์ และวางแผนการด าเนินงานในภาพรวม และท าการส่งต่อ
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นโยบายดงักล่าวไปยงัคณะซ่ึงเป็นฝ่ายปฏิบติัเพื่อให้ด าเนินการต่อไป โดยจะสามารถกล่าวถึงการ
ด าเนินการของทางมหาวทิยาลยัในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมได้
ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1.1 กลยทุธ์และแผนทางดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การวางแผนเพื่อพฒันาหลกัสูตรต่างๆของทาง 

มหาวทิยาลยัใหมี้ความทนัสมยัและมีรายวชิาท่ีมีความเป็นสากลมากข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงสืบเน่ืองมาจากการท่ี
หลกัสูตรครบรอบการปรับปรุงภายในปีพ.ศ.2557 น้ี ทางมหาวิทยาลยัจึงไดว้างแผนเพื่อพฒันาหลกัสูตร
โดยสอดแทรกเอาประเด็นทางดา้นการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงในการด าเนินการพฒันาหลกัสูตรดว้ย (พิมลรัตน์ วนสัณฑ์, 2557; เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 
โดยในปัจจุบนั ทางมหาวิทยาลยัไดอ้อกนโยบายให้คณะท าการพฒันาหลกัสูตรโดยสอดแทรกองค์
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนเข้าไปในรายวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคญัของประชาคมอาเซียน และทราบถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวม
ตวัอยา่งเป็นทางการ (สงกรานต ์สุขเกษม, 2557) 

นอกจากการด าเนินการในขา้งตน้ ทางมหาวทิยาลยัยงัไดอ้อกนโยบายในการพฒันา 
หลกัสูตรให้มีความเป็นสากลมากข้ึนดว้ย โดยมีการจดัรายวิชาทางดา้นภาษาเขา้ไวใ้นหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปจ านวน 9 หน่วยกิต ซ่ึงจะมีวชิาบงัคบัอยู ่2 วชิา จ  านวน 6 หน่วยกิต คือ ภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารและภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และมีวิชาภาษาเพื่อการส่ือสารในหมวดวิชาเลือกอีก 1 วิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกไดจ้ากวิชาภาษาเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร ซ่ึงจะประกอบไป
ด้วยภาษาจีน ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น ขะแมร์ เกาหลี และเวียดนาม รวมทั้งยงัมีวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารขั้นสูงและภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสมคัรงานดว้ย (มหาวิทยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) นอกจากน้ียงัไดว้างแผนในการเพิ่มภาษาลาวและภาษาพม่าเขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงในหลกัสูตรต่อไปในอนาคต และวางแผนในการเพิ่มรายวิชาภาษาเฉพาะดา้นของศาสตร์ต่างๆ
เขา้ไปในหลกัสูตร (พิสุทธ์ิ พวงนาค, 2557) ส่วนทางดา้นของหลกัสูตรสองภาษา มหาวิทยาลยัก็ได้
มอบหมายใหค้ณะและสาขาวิชาส ารวจความพร้อมของตนเอง ทั้งในดา้นบุคลากรต่างชาติท่ีจะเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอน โดยหากทางคณะและสาขาวิชามี
ความพร้อมและมีศกัยภาพเพียงพอก็สามารถท่ีจะเปิดหลกัสูตรสองภาษาเพื่อเพิ่มความเป็นสากล
ของหลกัสูตรและอ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาทั้งไทยและต่างชาติท่ีมีความสนใจในการเขา้
ศึกษาได ้นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัไดว้างแผนในการพฒันาหลกัสูตรทางดา้นภาษาอาเซียนเพื่อ
จดัการเรียนการสอนในอนาคตและปรับหลกัสูตรให้มีความสอดคล้องกับประเทศสมาชิกด้วย 
(เอนก เทียนบูชา, 2557) 
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ส่วนทางดา้นของการจดัการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายใหแ้ต่ละคณะ 
และสาขาวิชาพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ทนัสมยัและเป็นสากลมากข้ึน โดยพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนให้เป็นส่ือออนไลน์ และสามารถเรียนยอ้นหลงัผ่านทางส่ือดงักล่าวได ้สอดแทรก
ภาษาองักฤษและประเด็นทางดา้นประชาคมอาเซียนเขา้ไปในระหว่างด าเนินการเรียนการสอน และใช้
ต าราภาษาไทยร่วมกบัภาษาองักฤษ นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัไดมี้แผนท่ีจะจดัการเรียนการสอนบน
เครือข่ายไร้สายเพื่อใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนดว้ย (เอนก เทียนบูชา, 2557; เกียรติพงษ ์ยอดเยีย่มแกร, 2557) 

5.1.1.2 กลยทุธ์และแผนทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นรายละเอียดต่างๆของ 

ประชาคมอาเซียน ผา่นทางส่ือหลายชนิดดว้ยกนั ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงในด้านของส่ือส่ิงพิมพ์นั้ น ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ในประเด็นเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ทั้งในดา้นของรายละเอียดทัว่ไป ผลลพัธ์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจาก
ท่ีเกิดการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ ประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ต่างๆท่ีทางมหาวิทยาลยั
ท าการเรียนการสอน และการด าเนินการของมหาวิทยาลยัท่ีมีรายละเอียดเก่ียวขอ้งกบัประชาคม
อาเซียนผ่านทาง “จนัทร์กระจ่างฟ้า” ซ่ึงเป็นหนงัสือประชาสัมพนัธ์รายสัปดาห์ของมหาวิทยาลยั
อย่างต่อเน่ือง (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557; เอนก เทียนบูชา, 2557) ตวัอยา่งเช่น การเปิดอบรม
ภาษาขะแมร์เพื่อรับประชาคมอาเซียน (จนัทร์กระจ่างฟ้า, 2555: 1) และระบบการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (จนัทร์กระจ่างฟ้า, 2555: 7) เป็นตน้ รวมทั้งยงัได้มีการจดันิทรรศการเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนภายในมหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามรู้กบันกัศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกท่ีสนใจดว้ย 

ส าหรับทางดา้นของส่ือออนไลน์ มหาวทิยาลยัไดมี้การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบั 
ประชาคมอาเซียนเอาไวใ้นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั และออกนโยบายให้คณะและหน่วยงานต่างๆ
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวดว้ย นอกจากน้ียงัไดว้างแผนพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้ประกอบไปดว้ยภาษา
ต่างๆ อยา่งต ่า 2 ภาษา ซ่ึงก็คือภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษา
ต่างชาติท่ีอาจเขา้มาท าการศึกษาภายหลงัจากการรวมตวัอยา่งเป็นทางการ และมีแนวทางในการเพิ่ม
เว็บไซต์ท่ีเป็นภาษาจีนหากมีศักยภาพทางด้านภาษาดังกล่าวมากพออีกด้วย ส่วนทางด้านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมหาวิทยาลยัใชใ้นการประชาสัมพนัธ์นั้น จะอยูใ่นลกัษณะของโทรทศัน์วงจรปิด 
และตวัวิ่งท่ีติดตั้งอยู่ตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลยั โดยมีการด าเนินการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะทางดา้นโทรทศัน์วงจรปิดท่ีมีการจดัรายการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและมีการ
สับเปล่ียนประเด็นความรู้ใหค้รอบคลุมรายละเอียดท่ีครบถว้น (เกียรติพงษ ์ยอดเยีย่มแกร, 2557) 
  นอกจากการด าเนินการในขา้งตน้แลว้ มหาวิทยาลยัยงัไดม้อบหมายให้แต่ละคณะ
พฒันาการประชาสัมพนัธ์ให้มีความต่อเน่ืองมากข้ึน และมีช่องทางท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัได้
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วางแผนในการท าการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนผ่านทางส่ือท่ีมีความหลากหลาย
มากข้ึน ทั้งในดา้นของแผ่นพบั แอพพลิเคชัน่ในระบบปฏิบติัการต่างๆ และส่ือชนิดอ่ืนๆ เพื่อให้
นกัศึกษาและบุคลากรสามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนดว้ย (เอนก เทียนบูชา, 2557) 

5.1.1.3 กลยทุธ์และแผนทางดา้นการจดักิจกรรมและการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาและ 
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยในด้านของการพฒันาทักษะทางด้านภาษานั้น 
มหาวทิยาลยัก็ไดม้อบหมายใหศู้นยภ์าษาจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาให้กบันกัศึกษาและบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในดา้นของนกัศึกษาก็ไดมี้การจดัฝึกอบรมทางดา้นภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ภาษาจีน
เบ้ืองตน้ ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ ภาษาองักฤษ ทั้งในดา้นของการใช้ภาษาเบ้ืองตน้และการสนทนา 
ภาษาขะแมร์เบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร ภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐาน และภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน ส่วน
ทางดา้นบุคลากรจะเป็นการฝึกอบรมทางดา้นภาษาองักฤษ ทั้งในดา้นของการใชภ้าษาเบ้ืองตน้และ
การสนทนา และภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ (เอนก เทียนบูชา, 2557; ยะผาด วิวฒัน์พงษ์, 2557) แต่ทั้งน้ี 
หากทางบุคลากรมีความสนใจท่ีจะเขา้ฝึกอบรมในภาษาอ่ืนๆก็สามารถเขา้อบรมร่วมกบันกัศึกษาได ้
นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัไดมี้การวดัทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษในการท างานของบุคลากร เพื่อ
วดัวา่บุคลากรมีความสามารถอยูใ่นระดบัใดและจดัการพฒันาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทกัษะของแต่
ละคนเพื่อให้เกิดศกัยภาพสูงสุด โดยแบบทดสอบดังกล่าวก าลังอยู่ในขั้นตอนของการประชา
พิจารณ์และตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 

ส าหรับทางด้านของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนนั้น มหาวิทยาลยั
ไดม้อบหมายใหค้ณะเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรม ซ่ึงแต่ละคณะก็ไดมี้การด าเนินการจดักิจกรรม จดั
ป้ายประชาสัมพนัธ์ และจดัการฝึกอบรมในประเด็นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รวมทั้งยงัมีการจดั
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัสถานภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆภายหลงัจากการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนด้วย (พิมลรัตน์ วนสัณฑ์, 2557; ยะผาด วิวฒัน์พงษ์, 2557) ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
ขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนไดเ้ปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆสามารถท าการเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานใน
ประเทศสมาชิกไดอ้ย่างเสรี ดงันั้น ทางคณะจึงไดมี้การจดัการฝึกอบรมเพื่อให้นกัศึกษาเกิดความ
ต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมเอาไวล่้วงหนา้  

5.1.1.4 กลยทุธ์และแผนทางดา้นงบประมาณ 
งบประมาณในการด าเนินการของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะสามารถแบ่งออก 

ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซ่ึงงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรรในการด าเนินการทางดา้นต่างๆนั้นถือไดว้า่มีจ  านวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยั
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อ่ืนๆของรัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถจดัสรรงบประมาณไปยงัส่วนต่างๆของมหาวิทยาลยัได้อย่าง
เพียงพอมากเท่าไรนัก (กุลชไม สืบฟัก, 2557; เกศกมล สุขเกษม, 2557) โดยจะสามารถแสดง
งบประมาณท่ีทางมหาวทิยาลยัไดรั้บจดัสรรทั้งในดา้นของงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้
ให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในรูปแบบของตารางดงัต่อไปน้ี (อจัฉรา บางสุวรรณ์, 2557; มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม, 2552: 18)  
 
ตารางที ่5.1 แนวโนม้งบประมาณของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

สัดส่วน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

สัดส่วน
งบประมาณเงนิ

รายได้ 

รวม
งบประมาณ 

2552 316,575,100 45.99 371,827,700 54.01 688,402,800 
2553 259,616,400 43.26 340,459,900 56.74 600,076,300 
2554 296,899,700 45.15 360,616,900 54.85 657,516,600 
2555 339,594,400 50.10 338,272,500 40.90 677,866,900 
2556 304,720,100 47.77 333,105,000 52.23 637,825,100 
2557 322,363,200 49.49 328,998,900 50.51 651,362,100 

 

 
จากตารางท่ี 5.1 ในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดรั้บจดัสรร 

งบประมาณสูงในระดบัหน่ึง แต่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายต่างๆของทางมหาวิทยาลยัแลว้ก็
ยงัถือได้ว่ามีจ  านวนไม่เพียงพอมากเท่าไรนัก นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบแนวโน้มงบประมาณ
ระหว่างปีพ.ศ.2552-2557 แล้วก็พบว่า งบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมได้รับ
จดัสรรในแต่ละปีนั้นมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกนั และมีแนวโน้มท่ีค่อนขา้งลดลงในแต่ละปี ซ่ึงการ
ลดลงของงบประมาณดงักล่าวก็ส่งผลให้งบประมาณในการด าเนินการต่างๆของมหาวิทยาลยัไม่
สอดคล้องกบักิจกรรมและภารกิจในด้านต่างๆท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงก็ถือเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัมีงบประมาณในการด าเนินการทั้งในด้านของการบรรลุภารกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีได้ก าหนดเอาไวแ้ละการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ียงัไม่
เพียงพอมากเท่าไรนกั 
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ส่วนทางดา้นของการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการนั้น มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรร 
งบประมาณไปยงัคณะและศูนยส์ านกัต่างๆโดยยึดหลกัความเหมาะสมเป็นส าคญั โดยงบประมาณ
ดงักล่าวจะอยู่ในลกัษณะของงบพฒันานักศึกษา ทั้งในดา้นของการจดักิจกรรม การพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน และทุนการศึกษาต่างๆ และงบพฒันาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรน างบประมาณ
ดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาตนเองผา่นการเขา้ร่วมการฝึกอบรม การแลกเปล่ียน และการศึกษาดูงาน 
ซ่ึงบุคลากรในสายวิชาการจะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจ านวนคนละ 10,000 บาทต่อปี และบุคลากรใน
สายสนับสนุนจะได้รับงบประมาณสนับสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี (เกษมศรี อศัวศรีพงศ์ธร, 2557; 
เอนก เทียนบูชา, 2557) ส่วนทางดา้นของงบประมาณในการศึกษาต่อของบุคลากร มหาวิทยาลยัได้
มีการเพิ่มกรอบงบประมาณในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จากเดิมท่ีมีงบประมาณอยู่ท่ี 
2,000,000 บาทต่อคน เพิ่มข้ึนเป็น 2,500,000 บาทต่อคน นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัได้มีการร่าง
โครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณแผน่ดินจากทางรัฐบาลในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตามยทุธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาลดว้ย (พิมลรัตน์ วนสัณฑ,์ 2557) 

5.1.1.5 กลยทุธ์และแผนทางดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาสถานท่ีและส่ิงอ านวย 

ความสะดวกต่างๆให้มีความพร้อม สมบูรณ์ เพียงพอต่อความตอ้งการ และทนัสมยั ซ่ึงในดา้นของ
สถานท่ี มหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนใน
ด้านของการปรับปรุงสภาพของสถานท่ี ทั้ งห้องเรียนและห้องปฏิบติัการให้มีความพร้อมและ
ทนัสมยั มีส่ือหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความครบถว้น รวมทั้งยงัไดเ้ร่ิมมีการด าเนินการในการปรับปรุง
ป้ายต่างๆภายในมหาวิทยาลยัให้มีภาษาองักฤษก ากบัเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษา
ต่างชาติและอ านวยความสะดวกใหก้บักลุ่มคนดงักล่าวท่ีอาจเขา้มาท าการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 
(เอนก เทียนบูชา, 2557) จดัมุมกาแฟบริเวณหน้ามหาวิทยาลยัเพื่อเป็นสถานท่ีในการแลกเปล่ียน
ความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัภาษา โดยนกัศึกษาท่ีเขา้ไปใช้บริการจะตอ้งท าการ
ส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษเท่านั้น (บุญเกียรติ ชีระภากร, 2557) ส่วนทางดา้นของแผนการด าเนินงาน
ในอนาคตนั้น มหาวิทยาลัยได้วางแผนในการสร้างห้องปฏิบติัการภาษาเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู่
จ  านวน 2 ห้องเป็น 4 ห้อง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการศึกษาคน้ควา้
เก่ียวกบัภาษาต่างๆ (เอนก เทียนบูชา, 2557) 

ส าหรับทางดา้นของการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น มหาวทิยาลยัไดมี้การจดัมุม 
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนเอาไวใ้นห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรในการศึกษารายละเอียดต่างๆของประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการจดัหาหนงัสือท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เขา้ไวใ้นระบบของทางห้องสมุด เพื่อให้
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นกัศึกษาและบุคลากรสามารถสืบคน้เอกสารต่างๆไดง่้ายข้ึน (เกียรติพงษ ์ยอดเยีย่มแกร, 2557) ส่วน
ทางด้านของวสัดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนั้นก็ได้มีการปรับปรุงให้มีความ
สมบูรณ์ และทนัสมยัมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลยัก็ไดว้างโครงการใน
การจดัท าศูนยอ์าเซียนศึกษาเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึงไดมี้การมอบหมายให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการ (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 

5.1.1.6 กลยทุธ์และแผนทางดา้นการท าความร่วมมือกบัต่างประเทศ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดท้  าความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศต่างๆ 

หลายประเทศผา่นการท าบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหวา่งกนั
เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ นักศึกษา บุคลากร และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซ่ึงจะสามารถ
กล่าวถึงการท าความร่วมมือกบัประเทศต่างๆของทางมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดด้งัน้ี (เอนก 
เทียนบูชา, 2557; บุญเกียรติ ชีระภากร, 2557; พนกังานฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์, 2557)  

           1) ประเทศฮงัการี  
           มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดท้  าความร่วมมือกบัประเทศฮงัการีในดา้นการ 

โรงแรม ซ่ึงมีการด าเนินการในลกัษณะของการส่งนกัศึกษาในคณะวทิยาการจดัการเขา้ไปท าการฝึก
ประสบการณ์ทางดา้นการโรงแรมภายใตเ้ครือของ The College of Commerce 

           2) ประเทศเกาหลีใต ้
           มหาวทิยาลยัไดมี้การท าความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศเกาหลีใตท้าง 

ดา้นวิทยาศาสตร์การอาหาร ซ่ึงไดมี้การด าเนินการในลกัษณะของการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ภายในมหาวิทยาลยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแลกเปล่ียนทศันคติและองค์ความรู้ต่างๆ และส่ง
บุคลากรในสายวชิาการไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก  

           3) ประเทศแคนาดา 
           ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและประเทศแคนาดานั้น 

จะมีความเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาทางดา้นการโรงแรม โดยทางมหาวิทยาลยัไดมี้การส่งนกัศึกษาเขา้
ไปท าการฝึกประสบการณ์ในสถานท่ีของวทิยาลยั Douglas และไดมี้การด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบนั 

           4) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           มหาวทิยาลยัได้ท าความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงมีการด าเนินการในลักษณะของการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรในระดบัคณะเพื่อเป้าหมายทางการศึกษาและการวจิยั 
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           5) ประเทศออสเตรีย 
           ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมกบัมหาวทิยาลยัภายใน 

ประเทศออสเตรียจะเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาทางดา้นการโรงแรม ซ่ึงมีการด าเนินการในลกัษณะของ
การส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์เป็นหลกั 

           6) ประเทศไตห้วนั 
           มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดท้ าความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัภายใน 

ประเทศไตห้วนัทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการด าเนินการในลกัษณะของการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาระหวา่งกนั และจดัประชุมสัมมนาวชิาการนานาชาติร่วมกนั 

           7) ประเทศฝร่ังเศส 
           มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดท้  าความร่วมมือกบัประเทศฝร่ังเศสทาง 

ด้านการโรงแรม การท่องเท่ียว และศึกษาศาสตร์ โดยได้มีการด าเนินการในลักษณะของการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการระหว่างกัน และส่งนักศึกษาเข้าไปท าการฝึก
ประสบการณ์ในประเทศฝร่ังเศส  

           8) ประเทศองักฤษ 
           ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศองักฤษและมหาวทิยาลยัราชภฏั 

จนัทรเกษมจะเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ทางดา้นบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะในระดบับณัฑิตศึกษา โดยไดมี้
การด าเนินการในลกัษณะของการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรระหวา่งกนัเป็นหลกั 

           9) ประเทศจีน 
           มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การท าความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัใน 

ประเทศจีนในหลากหลายดา้นดว้ยกนั โดยในประเด็นแรกจะเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาการท่องเท่ียว
และการโรงแรม โดยไดมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งกนัเพื่อฝึกประสบการณ์ ส่วนในประเด็น
ถดัมาจะเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาทางดา้นมนุษยศาสตร์ โดยมีการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหว่างกนัใน
รูปแบบของหลักสูตร 3+1 โดยจะท าการศึกษาในประเทศตนเองเป็นเวลา 3 ปีและศึกษาใน
ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ส่วนประเด็นสุดทา้ยจะเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาทางดา้นการแพทยท์างเลือก 
ซ่ึงไดมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารยร์ะหวา่งกนั ส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในประเทศ
จีน รวมทั้งยงัได้มีการส่งอาจารย์ทางด้านแพทย์ทางเลือกจากประเทศจีนเข้ามาท าการสอนใน
มหาวทิยาลยัดว้ย 

           10) ประเทศญ่ีปุ่น 
           มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การท าความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัทาง 
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ดา้นการศึกษาของญ่ีปุ่นในสาขาศึกษาศาสตร์ โดยมีการด าเนินการในลกัษณะของการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะในสายวชิาการระหวา่งกนั 

           11) ประเทศอินโดนีเซีย 
           ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและประเทศอินโดนีเซียจะ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการท าการศึกษาวิจยัร่วมกนัและการจดังานเพื่อน าเสนองานวิจยัร่วมกนั โดยมี
การส่งบุคลากรในสายวชิาการออกไปศึกษาและน าเสนองานวจิยัในประเทศอินโดนีเซีย  

           12) ประเทศเวยีดนาม 
           ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและประเทศเวยีดนามจะ 

เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาทางดา้นการศึกษาเป็นส าคญั โดยไดมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารย์
ระหวา่งกนั รวมทั้งยงัมีการส่งบุคลากรทางดา้นการศึกษาเขา้ไปศึกษาดูงานภายในประเทศเวยีดนามดว้ย 

จากความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและประเทศต่างๆในขา้งตน้ 
จะสามารถกล่าวไดว้่า มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การท าความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัใน
ประเทศต่างๆหลายประเทศและมีสาขาวชิาท่ีมีความหลากหลาย แต่ทั้งน้ี การด าเนินความร่วมมือกบั
บางประเทศยงัเป็นไปในลักษณะท่ีไม่มีความต่อเน่ืองมากเท่าท่ีควร ส่งผลให้โอกาสในการ
ด าเนินงานทางดา้นต่างๆผา่นทางความร่วมมือนั้นๆอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกั แต่ส าหรับทางดา้น
ของประเทศจีนนั้นถือไดว้า่มีโอกาสในการสานต่อความร่วมมือในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมี
การด าเนินการในประเด็นต่างๆระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะทางดา้นแพทยท์างเลือกท่ีมีการ
แลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารยร์ะหวา่งกนัในทุกภาคการศึกษา  

ส่วนทางดา้นของความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้น ทางมหาวทิยาลยั 
ไดมี้การท าความร่วมมือกบัประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเพียง 2 ประเทศเท่านั้น และไม่ไดมี้
การด าเนินการท่ีต่อเน่ืองมากเท่าท่ีควร ซ่ึงก็อาจส่งผลใหม้หาวิทยาลยัมีโอกาสท่ีพฒันาความร่วมมือ
ในระดบัท่ีไม่สูงมากนกั ทั้งน้ี ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น มหาวิทยาลยั
ควรท่ีจะมีการให้ความส าคญักบัการท าความร่วมมือกับประเทศสมาชิกมากข้ึน เน่ืองจากความ
ร่วมมือดงักล่าวถือไดว้่ามีความส าคญัอย่างยิ่งภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
เป็นทางการ ซ่ึงทรัพยากรจะสามารถเคล่ือนยา้ยและแลกเปล่ียนระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเสรี ดงันั้น หาก
มหาวิทยาลยัมีการท าความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอย่างทัว่ถึงแล้ว โอกาสในการด าเนินงาน
ทางดา้นต่างๆก็จะสูงข้ึนอยา่งมาก 
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5.1.2 คณะเกษตรและชีวภาพ 
 คณะเกษตรและชีวภาพไดด้ าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานและเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนอยูห่ลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  

5.1.2.1 กลยทุธ์และแผน 
คณะเกษตรและชีวภาพมีการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ตามภารกิจของทางคณะ 

เป็นหลกั ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยภารกิจทางดา้นการพฒันานกัศึกษา การวิจยั การบริการทางวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการสนบัสนุนพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั (คณะเกษตรและ
ชีวภาพ, 2556: 12-14) รวมทั้งยงัได้มีการวางแผนในการปรับรูปแบบการปฏิบติังานให้มีความ
ทนัสมยั รวดเร็ว และเป็นสากลมากยิ่งข้ึน พฒันาทกัษะดา้นภาษาของบุคลากร ประชาสัมพนัธ์ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนผา่นทางส่ือต่างๆ และพฒันาสถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหมี้ความพร้อมและเพียงพอ นอกจากน้ียงัไดมี้แผนในการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียน
การสอน และจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนใหเ้พิ่มมากข้ึนเพื่อท่ีจะไดส้ามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
มาเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้(โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557) 

5.1.2.2 หลกัสูตร  
คณะเกษตรและชีวภาพไดมี้การจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 5 สาขาวิชาด้วยกัน ประกอบไปด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตและการจดัพืชเพื่อชุมชนเมือง 
สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ และสาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร โดยนกัศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีความสนใจสามารถเขา้มาท าการศึกษาแต่ตอ้งมีการปรับพื้นฐานทางดา้นภาษาไทย
ก่อน ส่วนทางดา้นวิชาภาษาจะประกอบอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี 
ทางคณะยงัไดมี้การวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรโดยจะมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาเรียนภาษาองักฤษเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา ซ่ึงมีแผนท่ีจะเพิ่มรายวิชาทางดา้นภาษาเขา้ไปในหมวดวิชา
เฉพาะ ซ่ึงจะจดัวิชาภาษาส าหรับแขนงวิชาต่างๆภายในคณะเพื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบถึงรูปแบบ
เฉพาะของภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ท่ีตนเองก าลงัศึกษา รวมทั้งยงัไดมี้แผนในการเพิ่มวชิาเก่ียวกบั
อาเซียนและการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเขา้ไปในหลกัสูตรดว้ย 
(โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557)  

นอกจากการด าเนินการเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรในขา้งตน้แลว้ คณะเกษตรและชีวภาพ 
ยงัไดมี้การเตรียมการในขั้นตน้ส าหรับการจดัหลกัสูตรสองภาษาเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
นกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสนใจดว้ย ทั้งในประเด็นของรายวิชา อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร อาจารยต่์างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ และรายละเอียดของวชิาในหลกัสูตร  
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5.1.2.3 การจดัการเรียนการสอน  
คณะเกษตรและชีวภาพไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆใหมี้ความ 

เป็นสากล โดยใช้ต าราท่ีเป็นภาษาองักฤษประกอบการเรียนการสอนและใช้ศัพท์เฉพาะทาง  
(Technical Terms) และค าศพัทท์ัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาในการเรียนการสอนเพื่อให้นกัศึกษาเกิด
ความคุ้นเคย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีย ังได้มีการใช้
ภาษาองักฤษและน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนเขา้มาสอดแทรกในการเรียนการสอน
ดว้ย (โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557) 

5.1.2.4 การประชาสัมพนัธ์  
คณะเกษตรและชีวภาพมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัหลกัสูตรลงในเวบ็ไซตข์องทาง 

คณะเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้มีความสนใจสามารถเขา้มาศึกษาขอ้มูลได ้แต่ปัจจุบนัจะมีขอ้มูล
เป็นภาษาไทยเพียงภาษาเดียวเท่านั้ น และได้มีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น
ภาษาองักฤษในอนาคตเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาต่างชาติ ส่วนในดา้นของประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนนั้น คณะได้มีการจดัป้ายนิทรรศการเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษารับทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ ระเบียบขอ้บงัคบั และมุมมองทางด้าน
ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสาขาวิชาภายหลังจากการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ 
(โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557)  

5.1.2.5 กิจกรรมและโครงการ 
คณะเกษตรและชีวภาพไดจ้ดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจต่างๆท่ีเก่ียวกบั 

ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงโดยหลกัแล้วจะเป็นการจดักิจกรรมให้กับนักศึกษา โดยได้
มอบหมายให้นักศึกษาท าการจดัป้ายนิทรรศการและกิจกรรมนอกเวลาต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี อาจารย์ผูส้อนยงัได้มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านภาษาของ
มหาวิทยาลยั ทั้งในภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนอ่ืนๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาของ
ตนเองและสร้างความไดเ้ปรียบในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต (โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557) 
โดยกิจกรรมและโครงการต่างๆท่ีทางคณะไดด้ าเนินการและมอบหมายใหน้กัศึกษาและบุคลากรเขา้
ร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น ตวัอย่างเช่น การ
มอบหมายใหน้กัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรมภาษาซ่ึงจดัข้ึนโดยศูนยภ์าษาของมหาวทิยาลยั  

5.1.2.6 งบประมาณ 
งบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพจะมีแหล่งท่ีมาจาก 2 แหล่งด้วยกนั คือ  

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซ่ึงทางคณะมีการจดัสรรงบประมาณไปยงัการ
ด าเนินการในส่วนต่างๆตามภารกิจของคณะ แต่ทั้งน้ี งบประมาณท่ีทางคณะไดรั้บจดัสรรจากทาง
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มหาวิทยาลยัยงัถือได้ว่ามีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการด าเนินการมาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงงบประมาณดงักล่าวไดด้งัน้ี (คณะเกษตรและชีวภาพ, 2556: 12-14) 
 
ตารางที ่5.2  งบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพปีงบประมาณ 2556 จ  าแนกตามภารกิจ 
 

ภารกจิ งบประมาณ 
ร้อยละของงบประมาณ

ตามภารกจิ 

ภารกิจดา้นการพฒันานกัศึกษา 3,844,826.62 57.78 
ภารกิจดา้นการใหบ้ริการวชิาการ 879,210.85 13.20 
ภารกิจดา้นท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม 

272,362.40 4.10 

ภารกิจดา้นวจิยัและพฒันา 603,492.29 9.10 
ภารกิจดา้นการสนบัสนุนพนัธกิจหลกัของ
มหาวทิยาลยั 

1,053,521.41 15.82 

รวม 6,653,413.57 100 
 
5.1.2.7 การพฒันาบุคลากร 
คณะเกษตรและชีวภาพไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทั้งในสาย 

วิชาการและสายสนับสนุนหลายโครงการด้วยกัน และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากร
น าไปใชใ้นการพฒันาตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงบุคลากรในสายสนบัสนุนจะมีงบประมาณสนบัสนุนคน
ละ 5,000 บาทต่อปี (เอนก เทียนบูชา, 2557) และบุคลากรในสายวชิาการจะมีงบประมาณสนบัสนุน
คนละ 10,000 บาทต่อปี ส าหรับทางดา้นของการจดักิจกรรมให้กบับุคลากรเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนนั้น คณะยงัไม่ได้มีการจดักิจกรรมในลักษณะดังกล่าวมากนัก เน่ืองจากงบประมาณมี
จ านวนค่อนขา้งน้อยจึงไม่สามารถจดักิจกรรมต่างๆได้มากเท่าท่ีควร แต่ส่วนมากจะเป็นการให้
บุคลากรไปเขา้ร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั (โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557) ตวัอยา่งเช่น 
การเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการในหวัขอ้ “การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” ระหวา่งวนัท่ี 1-3 เมษายน พ.ศ.2556 และการเขา้ร่วมการสัมมนา
ในหัวขอ้ “การขบัเคล่ือนงานอาสาสมคัรคนรุ่นใหม่ในอาเซียน” ระหว่างวนัท่ี 29-30 พฤษภาคม 
พ.ศ.2556 เป็นตน้ (คณะเกษตรและชีวภาพ, 2556: 42-50) 

นอกจากการด าเนินการเพื่อพฒันาบุคลากรในขา้งตน้แลว้ คณะยงัไดมี้การวางแผนเพื่อ 
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ส่งเสริมบุคลากรท่ีมีผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจยัให้ไปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศด้วย ซ่ึง
ในขณะน้ีก าลงัอยู่ในช่วงของการเตรียมการเพื่อวางโครงการ และมีแผนในการปรับพื้นฐานทกัษะ
ทางดา้นภาษาองักฤษของบุคลากรเพื่อใหบุ้คลากรมีทกัษะเพิ่มสูงข้ึนและสามารถท าการส่ือสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษได ้(โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557) 

5.1.2.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
คณะเกษตรและชีวภาพมีพื้นท่ีในการจดัการเรียนการสอนท่ีค่อนขา้งกวา้งขวางและมี 

หอ้งปฏิบติัการต่างๆท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการและพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงั
ไดมี้การปรับปรุงห้องเรียนให้มีความสะดวกสบายและทนัสมยัมากยิ่งข้ึน พฒันาอุปกรณ์พื้นฐาน
ต่างๆในการจดัการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และมีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้านของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ส่วนทางดา้นของแผนการพฒันาในอนาคตนั้น ทาง
คณะไดมี้การวางแผนในการปรับปรุงป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆให้เป็น 2 ภาษาเพื่อให้มีความเป็น
สากลและช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาต่างชาติ (โกเมนทร์ บุญเจือ, 2557) 
 

5.1.3 คณะวทิยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ไดมี้การด าเนินการในมิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนในหลายประเด็นดว้ยกนั รวมทั้งยงัมีการพฒันาบุคลากรและนกัศึกษาของ
คณะอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะสามารถแบ่งการด าเนินการดงักล่าวออกเป็นดา้นต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.3.1 กลยทุธ์และแผน 
คณะวทิยาศาสตร์ไดก้ าหนดกลยทุธ์และวางแผนด าเนินการท่ีครอบคลุมในหลายมิติ  

รวมทั้งยงัไดมี้การวางแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียนท่ีก าลงัจะมีการรวมตวั
กนัอยา่งเป็นทางการดว้ย โดยทางคณะมีเป้าหมายเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และ
เป็นท่ียอมรับจากสังคม ทั้ งในระดับชาติและระดับสากล พฒันาการวิจัย โดยการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อท าการวิจยัให้กบัอาจารยแ์ละตีพิมพผ์ลงานวิจยัเผยแพร่ในวารสารต่างๆ พฒันาให้
คณะเป็นแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการตามความตอ้งการของสังคม ทั้งยงัมุ่งพฒันาการบริหารจดัการ
ภายในคณะให้มีคุณภาพดว้ย (คณะวิทยาศาสตร์, 2555: 9-10; 19) โดยจะด าเนินการทั้งในดา้นของ
การพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร ทกัษะทางดา้นต่างๆ และสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหมี้ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการ นอกจากน้ี คณะยงัไดมี้การวางแผนและสร้างกลยุทธ์
เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นการบริหารอุดมศึกษาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดว้ย โดยมีการ
ส่งเสริมบุคลากรภายในคณะให้เป็นอาจารยแ์ละบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มุ่งเนน้ใหอ้าจารยมี์การเขียนผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการ และกระตุน้ให้บุคลากรทั้ง
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ในสายสนับสนุนและสายวิชาการไปศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากข้ึน 
พฒันาหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จดัการแลกเปล่ียน
ทางการศึกษากบัสถาบนัการศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ทั้งยงัมีการวางแผนในการจดัสรรและบริหารงบประมาณให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย 
(บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557; คณะวทิยาศาสตร์, 2555: 20-21) 

5.1.3.2 หลกัสูตร 
คณะวทิยาศาสตร์ไดแ้บ่งการจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 

วทิยาศาสตรบณัฑิตออกเป็น 2 ภาควชิา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรส าหรับนกัศึกษาไทยโดยเฉพาะ แต่นกัศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสนใจก็สามารถ
เขา้ศึกษาไดเ้ช่นกนั โดยตอ้งผา่นการปรับพื้นฐานทางดา้นภาษาไทยก่อน (คณะวิทยาศาสตร์, 2555: 43) 
ส่วนทางดา้นวิชาภาษาจะรวมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของทางมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี ทาง
คณะยงัไดมี้การประชุมและวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความทนัสมยัและเป็นสากลมากข้ึน
ผา่นการพฒันานกัศึกษาให้เรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา โดยมีแผนท่ี
จะเพิ่มรายวิชาทางดา้นภาษาเขา้ไปในหมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก โดยเฉพาะการจดัวิชาภาษา
เฉพาะส าหรับแขนงวิชาต่างๆภายในคณะ และมีการประชุมหลกัสูตรในแต่ละสาขาวิชาเพื่อปรับ
รายวชิาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตร์
ยงัไดมี้การเตรียมการในเบ้ืองตน้ส าหรับการจดัหลกัสูตรสองภาษาดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัก าลงัอยูใ่นขั้น
เตรียมการ ทั้งในประเด็นของรายวชิา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยต่์างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวชิาต่างๆ และรายละเอียดของวชิาในหลกัสูตร (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557) 

5.1.3.3 การจดัการเรียนการสอน 
คณะวทิยาศาสตร์มีการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการบูรณาการโดยจดัแบ่ง 

สัดส่วนการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัได้มีการ
สอดแทรกประเด็นความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนและผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ทั้งในดา้นของผลลพัธ์ทางบวกและผลกระทบทางลบเขา้ไวใ้นการเรียนการสอน
ของแต่ละวชิาดว้ย เพื่อใหน้กัศึกษาไดซึ้มซบัประเด็นดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บมาเป็นส่วนประกอบในการเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะรองรับความเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้
นอกจากน้ี คณะยงัไดมี้การใชภ้าษาองักฤษเขา้มาเป็นส่วนประกอบในการจดัการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกเอาไวใ้นลกัษณะของค าศพัท์เฉพาะ (Technical Terms) ของแต่ละสาขาเป็นส าคญั 
รวมถึงยงัได้มีการท าส่ือการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการใช้
ภาษาองักฤษมากข้ึนและมอบหมายให้นกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้ในต าราภาษาองักฤษเพื่อให้ได้
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มุมมองท่ีมีความหลากหลาย รวมทั้งยงัมีการน าร่องในการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาองักฤษ เช่น 
หลกัสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ดว้ย ส่วนแผนการพฒันาในอนาคตนั้น ทางคณะมี
แผนท่ีจะใช้ภาษาองักฤษเขา้มาเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการเรียนการสอนมากข้ึน เพื่อท่ี
นกัศึกษาจะไดมี้ทกัษะทางดา้นภาษาเพิ่มข้ึน รวมทั้งพฒันาส่ือการเรียนการสอนต่างๆให้เป็นส่ือ
ออนไลน์มากข้ึนดว้ย (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557) 

5.1.3.4 การประชาสัมพนัธ์ 
คณะวทิยาศาสตร์ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ทั้งในประเด็นของหลกัสูตรและเกร็ดความรู้ 

เก่ียวกบัอาเซียนเอาไวใ้นส่ือหลายประเภทดว้ยกนั โดยส่ือประเภทแรกคือ ส่ือออนไลน์หรือเวบ็ไซต์
ของคณะ โดยได้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับหลักสูตรต่างๆท่ีคณะเปิดท าการเรียนการสอน 
ค าอธิบายรายวิชา และเกร็ดความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัเวบ็ไซต์
ดงักล่าวมีเพียงภาษาไทยภาษาเดียวเท่านั้น ส่ือประเภทต่อมาคือส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
เอกสาร และวารสารของคณะท่ีจะวางเอาไวท่ี้บริเวณส านกังานคณะเพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจ ทั้งใน
ดา้นของนกัศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย ซ่ึงส่ือประเภทน้ีจะมีการลง
ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนวา่มีขอ้มูลพื้นฐานอยา่งไร ผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั
จากการรวมตวัมีลกัษณะเช่นไร และประเด็นอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นหลกั ส่วนส่ืออีกประเภท
หน่ึงคือ โทรทศัน์วงจรปิดภายในคณะ ซ่ึงไดมี้การฉายข่าว ประเด็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน และ
ภาษาอาเซียนต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ส่วนแนวทางการด าเนินการในอนาคตนั้น คณะวิทยาศาสตร์ไดมี้
แผนในการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้เป็นเวบ็ไซต ์2 ภาษา ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และหากเป็นไปไดห้รือมีศกัยภาพเพียงพอทางคณะจะท าการน าภาษาท่ี 3 คือภาษาจีนเขา้มาเป็น
ส่วนประกอบในเวบ็ไซต์ดว้ย นอกจากน้ียงัมีแนวทางในการพฒันาโทรทศัน์วงจรปิดให้มีเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมากข้ึนและพฒันาใหเ้ป็นรายการ 2 ภาษาดว้ย (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557) 

5.1.3.5 กิจกรรมและโครงการ 
คณะวทิยาศาสตร์ไดมี้การจดักิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆทั้งในดา้นของงาน 

วิเทศสัมพนัธ์และดา้นอ่ืนๆเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะและศกัยภาพทางดา้นต่างๆ รวมทั้งยงัเป็นการ
เตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรของคณะในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั
จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน (บริบูรณ์ ศรีมาชัย , 2557) 
ตวัอย่างเช่น กิจกรรมเสวนาอาเซียนระดบันกัศึกษา ซ่ึงด าเนินการโดยการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลาง
ในการเสวนา และการฝึกอบรมองคค์วามรู้ต่าง เๆก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการ
รวมตวัอยา่งเป็นทางการใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรของคณะ (คณะวทิยาศาสตร์, 2555: 50; 68) 
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5.1.3.6 งบประมาณ 
งบประมาณท่ีคณะวทิยาศาสตร์ไดรั้บจดัสรรจะมีแหล่งท่ีมาจาก 2 แหล่งดว้ยกนัคือ 

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยถือได้ว่ายงัไม่ค่อยเพียงพอมากเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากคณะวทิยาศาสตร์มีการจดัการเรียนการสอนในศาสตร์ท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีการทดลองในดา้น
ต่างๆอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้งบประมาณในการสนับสนุนทางดา้นอุปกรณ์ต่างๆ
ค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ถึงแมว้า่จะไดรั้บงบประมาณจากทางมหาวิทยาลยัในปริมาณท่ีสูงในระดบั
หน่ึง แต่ทางคณะก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งกนังบประมาณบางส่วนเอาไวเ้พื่อด าเนินงานให้กบัส่วนกลาง
ดว้ย คณะจึงมีงบประมาณในการด าเนินงานทางดา้นต่างๆท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการเท่าไรนกั 
(บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557) ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากแหล่งงบประมาณทั้ง 2 ประเภทนั้น 
ทางคณะได้ท าการจดัสรรในภารกิจต่างๆหลายภารกิจด้วยกนั ซ่ึงจะสามารถแสดงได้ดงัตาราง
ต่อไปน้ี (คณะวทิยาศาสตร์, 2555: 37) 
 
ตารางที ่5.3  งบประมาณของคณะวทิยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 จ  าแนกตามภารกิจ 
 

ภารกจิ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

รวม
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ตามภารกจิ 

ภารกิจดา้นผลิตบณัฑิต 5,931,000 4,177,890 10,108,890 70.28 
ภารกิจดา้นการใหบ้ริการวชิาการ 350,000 60,580 410,580 2.86 
ภารกิจดา้นท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม 

30,000 179,930 209,930 1.46 

ภารกิจดา้นวจิยัและพฒันา 3,342,075 311,500 3,653,575 25.40 
รวม 9,653,075 4,729,900 14,382,975 100 
 
5.1.3.7 การพฒันาบุคลากร 
คณะวทิยาศาสตร์มีโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรหลายโครงการดว้ยกนั 

และมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงบุคลากรใน
สายสนบัสนุนจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และบุคลากรในสายวิชาการจะมี
งบประมาณสนบัสนุนคนละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557) ส่วนทางดา้นของ
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น 
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ทางคณะก็ไดมี้การจดัโครงการและส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการต่างๆหลายโครงการดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น 
เขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการและน าเสนอวิธีการปฏิบติังานท่ีดีในงาน “QA & KM to The ASEAN 
Society” ระหวา่งวนัท่ี 27-28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 เขา้ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ “วิสัยทศัน์
การพฒันาอุดมศึกษารองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558” ในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2555 
เขา้ร่วมการสัมมนานานาชาติ “บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษากบัการเสริมสร้างคุณภาพบณัฑิตเพื่อ
การพฒันาประชาคมอาเซียน” ระหวา่งวนัท่ี 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2555 เขา้ร่วมการสัมมนา “การ
เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” ในปีพ.ศ.2555 และศึกษาดูงานท่ี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีพ.ศ.2555 เป็นตน้ (คณะวทิยาศาสตร์, 2555: 50-55) 

นอกจากการด าเนินการเพื่อพฒันาบุคลากรของทางคณะวทิยาศาสตร์ในขา้งตน้แลว้  
คณะยงัไดมี้การวางแผนเพื่อส่งเสริมบุคลากรท่ีมีผลงานทางดา้นวิชาการและงานวิจยัให้ไปศึกษาดู
งานท่ีต่างประเทศโดย จะด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ.2558 และด าเนินการต่อเน่ืองในปี พ.ศ.2559 โดย
ในปี พ.ศ.2557 จะเร่ิมด าเนินการในการเตรียมความพร้อมและปี พ.ศ.2558 จะเร่ิมเอาเงินงบประมาณ
ท่ีไดรั้บจดัสรรเขา้ไปเป็นทุนในการด าเนินโครงการ (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557) 

5.1.3.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆของคณะวทิยาศาสตร์นั้น ถือไดว้า่ 

เพียงพอในระดับหน่ึง แต่ทั้ งน้ีจะมีสภาพท่ีค่อนข้างเก่า ส่วนในด้านของวสัดุอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆนั้นก็มีสภาพท่ีใหม่และเก่าคละกันไป แต่ก็มีความ
หลากหลายและครบถ้วนต่อการใช้งาน และมีห้องปฏิบติัการท่ีมีความทนัสมยัและมีระบบการ
จดัการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา รวมทั้งยงัมีศูนยค์อมพิวเตอร์ของคณะซ่ึงเป็นแหล่งสืบคน้
ขอ้มูลหลกัของนกัศึกษาและมีอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีความจ าเป็นอยา่งครบถว้น (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557; 
คณะวทิยาศาสตร์, 2555: 18) 

ส่วนทางดา้นแนวทางในการพฒันาสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในคณะ 
วิทยาศาสตร์นั้น ทางคณะได้มีการวางแผนในการจดัสถานท่ีและบริเวณโดยรอบของคณะให้มี
สภาพท่ีเอ้ือต่อการด าเนินการเรียนการสอน มีความเป็นสากล เช่น การปรับปรุงป้ายต่างๆภายใน
คณะให้เป็น 2 ภาษาเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันักศึกษาต่างชาติ เป็นตน้ ทั้งยงัมีแผนท่ีจะ
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบติัการให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และมีความทนัสมยัมาก
ยิ่งข้ึน เพิ่มจ านวนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของอาจารยผ์ูส้อนและ
นกัศึกษา และเพิ่มวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีความจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ให้มีความสอดคล้องกบั
จ านวนนกัศึกษาท่ีใชง้านดว้ย (บริบูรณ์ ศรีมาชยั, 2557)  
 



137 
 

5.1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการด าเนินการในมิติต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและพฒันาบุคลากรและนกัศึกษา
ของคณะอยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การด าเนินการครอบคลุมในหลายมิติดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

5.1.4.1 กลยทุธ์และแผน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดมี้การวางแผนและกลยทุธ์ในการเตรียมความ 

พร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในหลายมิติดว้ยกนั โดยไดมี้การวางเป้าหมายเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ศกัยภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านการวางระบบกลไกการเรียนการสอนและหลกัสูตรท่ีมีความ
เหมาะสม ทนัสมยั และมีความเป็นสากล จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในประเด็นของ
ประชาคมอาเซียนและพฒันาทกัษะทางด้านภาษาของนักศึกษาและบุคลากรให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม ทั้งภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนอ่ืนๆ มุ่งพฒันาบุคลากร ทั้งในดา้นของการ
พฒันาตนเอง การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก และการกระตุน้ให้ขอผลงานทาง
วชิาการ และมีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557) 

5.1.4.2 หลกัสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดแ้บ่งการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 

ออกเป็น 2 ภาควชิา คือ ภาควชิามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์ และแบ่งการเรียนการสอน
ออกเป็น 2 หลกัสูตรหลกัดว้ยกนั ประกอบไปดว้ยหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
ซ่ึงในด้านของสาขาวิชาทางด้านภาษาจะประกอบไปด้วย 8 สาขาวิชาด้วยกัน ทั้ งในด้านของ
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น ทั้งยงัมีรายวิชาทางดา้นภาษาท่ีเป็น
วิชาบงัคบัในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปดว้ย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ม.ป.ป.) นอกจากน้ี 
คณะยงัไดว้างแผนปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและเป็นสากลมากข้ึนโดยมุ่งพฒันานกัศึกษาให้
เรียนภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา เพิ่มรายวชิาภาษาส าหรับแขนงวิชา
ต่างๆภายในคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลกัษณะของภาษาท่ีจ าเป็นในศาสตร์ท่ีตนเองก าลงั
ศึกษา รวมทั้งยงัไดมี้แผนในการเพิ่มวิชาเก่ียวกบัอาเซียนและภาษาอาเซียน เช่น ภาษาเวียดนาม 
ภาษาลาว และภาษาขะแมร์เข้าไปในหลักสูตร และมีการประชุมหลักสูตรเพื่อปรับรายวิชาให้
สอดคลอ้งกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศดว้ย (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557) 

นอกจากการด าเนินการเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรในขา้งตน้แล้ว ทางคณะยงัไดมี้การ 
เตรียมการในเบ้ืองตน้ส าหรับการจดัหลกัสูตรสองภาษาและพฒันาหลกัสูตร 3-1 โดยเป็นหลกัสูตร
ท่ีมีการแลกเปล่ียนกบันกัศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงจะเรียนท่ีประเทศไทย 3 ปีและต่างประเทศ 1 ปี ซ่ึง
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ปัจจุบนัมีเพียงหลกัสูตรภาษาจีนเท่านั้น และมีแนวทางในการพฒันาไปในภาษาอ่ืนๆ รวมทั้งภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ย (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557) 

5.1.4.3 การจดัการเรียนการสอน  
ปัจจุบนัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยงัไม่ไดมี้การวางนโยบายในการพฒันา 

การจดัการเรียนการสอนท่ีชดัเจนมากนัก แต่อาจารยผ์ูส้อนได้มีการสอดแทรกภาษาองักฤษและ
ประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนเข้าไปในการเรียนการสอนในแต่ละวิชาอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นให้
นกัศึกษาเกิดความคุน้เคยกบัการใช้ภาษาองักฤษและตระหนักถึงความส าคญัของการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี อาจารย์ยงัได้มอบหมายให้นักศึกษาอ่านเอกสารต าราท่ีเป็น
ภาษาองักฤษเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้านภาษาของตนเอง และให้ทกัทายกนัโดยใช้ภาษาอาเซียนและ
ภาษาองักฤษเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัภาษาดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557) 

5.1.4.4 การประชาสัมพนัธ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ทั้งในประเด็นเก่ียวกบั 

หลกัสูตรและประชาคมอาเซียนผ่านส่ือต่างๆหลายชนิดดว้ยกนั ทั้งเวบ็ไซต์ แผ่นพบั และวารสาร
ของคณะ โดยคณะไดมี้การสอดแทรกประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนและผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนไวใ้นส่ือส่ิงพิมพอ์ย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้ให้นกัศึกษาและบุคลากร
ไดท้ราบถึงประเด็นดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง ส่วนในเวบ็ไซต์ของคณะก็ไดมี้การเผยแพร่หลกัสูตรและ
ประเด็นต่างๆของประชาคมอาเซียน ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มี
ความทนัสมยัอยู่เสมอ ส่วนทางด้านของแผนการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคตนั้น คณะไดมี้การวางแผนในการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละรายละเอียดต่างๆ
ในเว็บไซต์ให้มีภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนประกอบด้วย เพิ่มพื้นท่ีของรายละเอียดเก่ียวกับ
อาเซียนในเว็บไซต์ และท าโทรทศัน์วงจรปิดของคณะในการประชาสัมพนัธ์ประเด็นความรู้
เก่ียวกบัอาเซียนผ่านการฉายข่าว และรายละเอียดต่างๆของอาเซียนเพื่อให้นกัศึกษาและบุคลากร
ของคณะไดซึ้มซบัรายละเอียดและความรู้ดา้นภาษาดงักล่าว (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557)  

5.1.4.5 กิจกรรมและโครงการ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดมี้การจดักิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆ 

ทั้งในดา้นของวเิทศสัมพนัธ์และดา้นอ่ืน เๆพื่อเป็นการพฒันาทกัษะและศกัยภาพของนกัศึกษา รวมทั้งยงั
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาและบุคลากรของคณะในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่หลาย
กิจกรรมดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น กิจกรรม English Activity Day 2012 ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 
เสวนาเชิงวชิาการ ประชาคมอาเซียนยกระดบัคุณภาพชีวติชุมชน ในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2555 การ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหวัขอ้ “การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนต่อการเขา้สู่ประชาคม
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อาเซียน” ในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 และจดังานมนุษยว์ิชาการ โดยใช้หวัขอ้เก่ียวกบัอาเซียน 
และมุ่งเนน้ในการให้ความรู้เก่ียวกบัเสาหลกัทั้ง 3 ของประชาคมอาเซียน และสร้างความตระหนกั
ทางดา้นวฒันธรรม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ม.ป.ป.) 

5.1.4.6 งบประมาณ  
งบประมาณในการด าเนินการท่ีคณะไดรั้บจดัสรรจากทางมหาวทิยาลยันั้นถือไดว้า่มี 

จ านวนท่ีค่อนขา้งจ ากดัและยงัไม่เพียงพอ โดยในปัจจุบนั คณะไดมี้การบริหารงบประมาณท่ีไดรั้บ
จดัสรรโดยใชห้ลกัความเหมาะสมเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความคุม้ค่าท่ีสุดภายใตก้รอบงบประมาณท่ี
มีอยู่อย่างจ ากดั ซ่ึงทางคณะไดมุ้่งเน้นไปท่ีการพฒันานกัศึกษาเป็นส าคญั นอกจากน้ี คณะยงัไดมี้
การวางแผนเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กบันกัศึกษาและทุนส าหรับ
พฒันาบุคลากร ซ่ึงจะส่งเสริมให้บุคลากรไปเขา้ร่วมการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทกัษะใน
การปฏิบติังานของตนเองดว้ย แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้ระเบียบท่ีชดัเจนเขา้มารองรับ (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557) 

5.1.4.7 การพฒันาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของทาง 

บุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนบัสนุนในหลากหลายโครงการดว้ยกนั และไดมี้การจดังบประมาณ
เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงบุคลากรในสายสนับสนุนจะมี
งบประมาณสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และบุคลากรในสายวชิาการจะมีงบประมาณสนบัสนุน
คนละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี (เกษมศรี อศัวศรีพงศ์ธร, 2557) ส่วนทางดา้นของโครงการท่ีมีบริบท
เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ทางคณะก็
ไดมี้การด าเนินโครงการหลายโครงการดว้ยกนั ตวัอย่างเช่น การศึกษาดูงาน ณ Multimedia University 
ประเทศมาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี 24-27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปีค.ศ.2015 ณ ประเทศกมัพูชา ระหว่างวนัท่ี 28-31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศลาว ระหวา่งวนัท่ี 23-28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 
เป็นตน้ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ม.ป.ป.) นอกจากน้ี คณะยงัไดว้างพฒันาบุคลากรใน
ปีงบประมาณ 2557-2561 เอาไวด้้วย ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 3 ด้านด้วยกนั คือ การเพิ่มศกัยภาพ
บุคลากรทุกระดบัสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
และตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยั การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรเป็นพลงัขบัเคล่ือนไปสู่ประชาคมอาเซียนผา่นการพฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษาอาเซียนและส่งบุคลากรไปแลกเปล่ียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (คณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, 2557) 
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5.1.4.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหอ้งเรียนท่ีเพียงพอแต่จะมีสภาพท่ีค่อนขา้งเก่า  

ซ่ึงในปัจจุบนัทางคณะไดมี้การด าเนินการเพื่อปรับปรุงให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากข้ึน 
ส่วนทางดา้นของหอ้งปฏิบติัการภาษานั้นมีเพียง 2 หอ้งเท่านั้น ซ่ึงยงัถือไดว้า่ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการและยงัไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษาภายในคณะมากนกั ทั้งยงัไม่ไดมี้แผนในการเพิ่ม
จ านวนหอ้งดงักล่าวในปัจจุบนัดว้ย ส่วนในดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในคณะก็ไดมี้
การพฒันาใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งยงัมีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนต่างๆให้มีความ
ทนัสมยัและเป็นสากลมากข้ึนดว้ย (ราเชนทร์ เหมือนชอบ, 2557) 
 

5.1.5 คณะวทิยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจดัการได้มีการด าเนินการในบริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเน่ือง และด าเนินการอย่าง
ครอบคลุมในทุกมิติท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็นดา้น
ต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี  

5.1.5.1 กลยทุธ์และแผน 
กลยทุธ์และแผนของคณะวทิยาการจดัการประกอบไปดว้ยหลายมิติดว้ยกนั โดยท่ี 

ทางคณะไดว้างเป้าหมายเพื่อด าเนินการตามภารกิจของคณะ ทั้งในดา้นของการวิจยั การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมทั้งยงัมีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของทางคณะและมีศกัยภาพตามมาตรฐานสากลดว้ย ซ่ึงจะด าเนินการผา่นการวางระบบและกลไกการ
เรียนการสอนและหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นสากล จดัโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษากบั
มหาวทิยาลยัของต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อไปฝึกประสบการณ์ท่ี
ประเทศฮงัการี แคนาดา และจีนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใน
ประเด็นของประชาคมอาเซียนและพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของนกัศึกษาและบุคลากรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมผ่านการฝึกอบรมภาษา ทั้งภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนอ่ืนๆ รวมทั้งมีการมุ่งพฒันา
บุคลากรเพื่อใหมี้ทกัษะท่ีรอบดา้นดว้ย (เกศกมล สุขเกษม, 2557; คณะวทิยาการจดัการ, 2555: 4) 

5.1.5.2 หลกัสูตร 
คณะวทิยาการจดัการไดจ้ดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตรต่างๆจ านวน 

4 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
และหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (คณะวิทยาการจดัการ, 2555: 21) และในปัจจุบนั คณะวิทยาการ
จดัการและสาขาวชิาต่างๆไดมี้การด าเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความทนัสมยัและ
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เป็นสากลมากข้ึน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะ
ทางดา้นภาษา โดยจะเพิ่มรายวชิาทางดา้นภาษาเขา้ไปในกลุ่มวชิาแกน หมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงจะมีการ
จดัวิชาภาษาส าหรับวิชาเอกต่างๆภายในคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของภาษาท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นศาสตร์ท่ีตนเองก าลงัศึกษา รวมทั้งยงัไดมี้แผนในการเพิ่มวิชาเก่ียวกบัอาเซียนเขา้
ไปในหลักสูตรด้วย นอกจากน้ี คณะยงัได้มีการวางแผนส าหรับการจดัหลกัสูตรสองภาษาเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาไทยและต่างชาติท่ีมีความสนใจดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัก าลงัอยู่ใน
ขั้นเตรียมการ ทั้ งในประเด็นของรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ต่างชาติท่ีมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และรายละเอียดของวิชาในหลักสูตร โดยหากมีความพร้อมและ
ศกัยภาพมากพออาจสามารถเร่ิมเปิดรับนกัศึกษาไดภ้ายในปีพ.ศ.2558 (เกศกมล สุขเกษม, 2557) 

5.1.5.3 การจดัการเรียนการสอน 
คณะวทิยาการจดัการมีการด าเนินการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาท าการ 

คน้ควา้ในประเด็นต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมายดว้ยตนเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนทศันคติกันภายในชั้นเรียนได้อย่างเสรี ซ่ึงถือเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้มากข้ึน นอกจากน้ี ทางคณะยงัได้มีการ
มอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปในวิชาเรียน
ต่างๆเพื่อใหน้กัศึกษาซึมซบัองคค์วามรู้ดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และใชภ้าษาองักฤษในการจดัการ
เรียนการสอนมากข้ึน โดยมุ่งเน้นให้สอดแทรกค าศัพท์เฉพาะทางเก่ียวกับศาสตร์ท่ีเรียนและ
มอบหมายให้นกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้ในเอกสารต าราภาษาองักฤษเพื่อให้เกิดความคุน้เคยกบั
การใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บางรายวิชาก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษในบางคาบเรียนแล้ว ส่วนทางด้านของแผนการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใน
อนาคตนั้น ทางคณะไดว้างแผนในการพฒันาการศึกษาโดยใชร้ะบบออนไลน์ หรือ E-Learning เพิ่ม
มากข้ึน และมีการวางแนวทางในการสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อให้นกัศึกษาสามารถท าการศึกษา
ในประเด็นต่างๆไดต้ลอดเวลา และมีความสะดวกสบายมากข้ึนดว้ย (เกศกมล สุขเกษม, 2557) 

5.1.5.4 การประชาสัมพนัธ์  
คณะวทิยาการจดัการไดมี้การประชาสัมพนัธ์ทั้งในดา้นของหลกัสูตรและประเด็น 

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนผา่นส่ือต่างๆหลายชนิดดว้ยกนั โดยเวบ็ไซตถื์อเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ี
คณะไดมี้การใชเ้พื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก็ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ทางดา้น
หลกัสูตรของคณะเพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจสามารถเขา้มาศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจในการเขา้ศึกษา และน าเกร็ดความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนข้ึนไวบ้นเวบ็ไซตเ์พื่อเป็น
แหล่งความรู้ใหก้บันกัศึกษา บุคลากร และผูท่ี้มีความสนใจ ส่วนส่ือประเภทอ่ืนๆนั้น ทางคณะไดมี้
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การประชาสัมพนัธ์ในประเด็นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนผา่นทางป้ายนิทรรศการ โทรทศัน์วงจรปิด 
และรายการโทรทัศน์ โดยคณะและอาจารย์ผู ้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาท าการจัดป้าย
นิทรรศการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน ทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ และน าไปเผยแพร่
โดยน าไปตั้งเอาไวบ้ริเวณทางเดินของคณะ จดัรายการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในโทรทศัน์วงจรปิด
ของคณะ ทั้งทางดา้นของขอ้มูลพื้นฐาน ผลลพัธ์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวั 
และภาษาอาเซียนต่างๆเพื่อให้นกัศึกษาไดซึ้มซบัองคค์วามรู้ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง และมีส่วนร่วม
ในรายการ Hello ASEAN ในช่อง 11 ซ่ึงออกอากาศทุกวนัพฤหสับดี เวลา 23.00น. ซ่ึงจะออกอากาศ
ในประเด็นต่างๆของอาเซียนท่ีมีความส าคญัเป็นหลกั (เกศกมล สุขเกษม, 2557) 

นอกจากการด าเนินการในขา้งตน้แลว้ คณะยงัไดมี้การวางแผนส าหรับการพฒันา 
การประชาสัมพนัธ์ในประเด็นของหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา และเกร็ดความรู้ทางดา้นประชาคม
อาเซียนเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยคณะจะท าการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละส่ือต่างๆให้
มีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน มีการใชภ้าษาองักฤษเขา้มาเป็นภาษาท่ี 2 ของเวบ็ไซต ์รวมถึงยงัมีการ
พฒันาหลกัสูตรและค าอธิบายรายวชิาของคณะใหเ้ป็นภาษาองักฤษเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้บันกัศึกษาต่างชาติดว้ย 

5.1.5.5 กิจกรรมและโครงการ 
คณะวทิยาการจดัการไดมี้การจดักิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆทั้งในด้านของ 

วิเทศสัมพนัธ์และดา้นอ่ืนๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาและบุคลากรของคณะใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยูห่ลายกิจกรรมดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น การร่วมรับคณะเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ในปีพ.ศ.2554 และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเช่ือมสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนทัศนคติและ
วฒันธรรมระหวา่งกนั ตอ้นรับคณะผูแ้ทนจาก Tuyen Quang Junior College ประเทศเวียดนามในปี
พ.ศ.2555 จดัโครงการเผยแพร่วฒันธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายนพ.ศ.2555 
โดยไดมี้การจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่วฒันธรรมไทย ทั้งทางดา้นของศิลปะการแสดง อาหาร และ
การละเล่นพื้นบา้นต่างๆให้กบัเยาวชนต่างชาติ จดัสัมมนาทางวิชาการในหวัขอ้ “อนาคตธุรกิจไทย 
ภายใตป้ระชาคมอาเซียน” ในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2557 และกิจกรรมงานวนัวิทยาการจดัการ ใน
หัวขอ้ “วิชาการ งานเพื่อพ่อ สานต่อวฒันธรรม เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” ซ่ึงในงานจะมีการ
ตอบค าถามเก่ียวกับอาเซียน แสดงวฒันธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน ประกวดการแต่งกาย
อาเซียน และบริการวิชาการความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นตน้ (เกศกมล สุขเกษม, 2557; 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 
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5.1.5.6 งบประมาณ 
งบประมาณท่ีคณะวทิยาการจดัการไดรั้บจดัสรรจะมาจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ 

แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได ้และถือไดว้่างบประมาณดงักล่าวมีจ านวนท่ีค่อนขา้งน้อย จึง
ส่งผลให้ยงัไม่ค่อยเพียงพอต่อการด าเนินการมากเท่าท่ีควร เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการมี
นกัศึกษาจ านวนมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนนกัศึกษาทั้งทางดา้นการเรียนการสอน 
ทุนการศึกษา และการจดักิจกรรม ทั้งยงัตอ้งใช้งบประมาณในการด าเนินงานของคณะท่ีมีความ
จ าเป็นในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงพอสมควร โดยทั้งน้ีถึงแมว้า่จะไดรั้บงบประมาณจากทางมหาวิทยาลยั
ตามจ านวนของนกัศึกษา แต่ทางคณะก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งกนังบประมาณบางส่วนเอาไวเ้พื่อด าเนินงานให้กบั
ส่วนกลางดว้ย คณะจึงมีงบประมาณไม่เพียงพอเท่าไรนกั (เกศกมล สุขเกษม, 2557) ซ่ึงงบประมาณ
ท่ีทางคณะไดรั้บจดัสรรจะสามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี (คณะวทิยาการจดัการ, 2555: 78) 
 
ตารางที ่5.4  งบประมาณของคณะวทิยาการจดัการ ปีงบประมาณ 2555 จ  าแนกตามภารกิจ 
 

ภารกจิ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

รวม
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ตามภารกจิ 

ภารกิจดา้นผลิตบณัฑิต 3,836,000 4,543,489 8,379,489 55.34 
ภารกิจดา้นการใหบ้ริการวชิาการ 350,000 506,920 856,920 5.68 
ภารกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 30,000 483,575 513,575 3.38 
ภารกิจดา้นการวิจยั 525,000 200,000 725,000 4.78 
ภารกิจดา้นการสนบัสนุนพนัธกิจ
หลกัของมหาวทิยาลยั 

- 4,665,516 4,665,516 30.82 

รวม 4,741,000 10,399,500 15,140,500 100 
 
5.1.5.7 การพฒันาบุคลากร 
คณะวทิยาการจดัการไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยู่หลาย 

โครงการดว้ยกนั และไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อใหบุ้คลากรน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองโดยเฉพาะ 
ซ่ึงบุคลากรในสายสนบัสนุนจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และบุคลากรในสาย
วชิาการจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี (เอนก เทียนบูชา, 2557) ส่วนทางดา้น
ของโครงการท่ีมีบริบทเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคม
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อาเซียนนั้น ทางคณะก็ไดมี้การด าเนินโครงการหลายโครงการดว้ยกนั เช่น การประชุมวิชาการ
มานุษยวทิยา คร้ังท่ี 10 “อาเซียน : ประชาคมในมิติวฒันธรรม ความขดัแยง้ และความหวงั” ระหวา่ง
วนัท่ี 28-30 มีนาคม พ.ศ.2555 โครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กลยทุธ์การปรับตวั รุ่นท่ี 1 ใน
วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2555 การศึกษาดูงานท่ีประเทศสิงคโปร์ ในปีพ.ศ.2555 และการฝึกอบรม
ภาษาองักฤษแก่บุคลากรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน Walk and Talk ในวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 
เป็นตน้ (เกศกมล สุขเกษม, 2557; คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 
  นอกจากการจดัโครงการเพื่อพฒันาบุคลากรของทางคณะวิทยาการจดัการใน
ขา้งตน้แลว้ คณะยงัไดมี้การส่งบุคลากรออกไปเขา้ร่วมการฝึกอบรมและสัมมนานอกสถานท่ีดว้ย 
ซ่ึงในวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2555 ก็ได้มีการส่งบุคลากรของคณะออกไปเขา้ร่วมการสัมมนา เร่ือง 
การบริหารจดัการภายใตค้วามทา้ทายของ AEC (Management Under AEC Challenges) ท่ีวิทยาลยั
นานาชาติ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ดว้ย (เกศกมล สุขเกษม, 2557) 

5.1.5.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
หอ้งเรียนภายในคณะถือไดว้า่มีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ 

นกัศึกษา รวมทั้งยงัถูกปรับใหเ้ป็นหอ้งพกัอาจารยแ์ละหอ้งปฏิบติัการ ส่งผลให้นกัศึกษาไม่สามารถ
เขา้ชั้นเรียนในอาคารของทางคณะได ้จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัจดัการเรียนการสอนท่ีอาคารอ่ืนๆของทาง
มหาวิทยาลยั รวมทั้งห้องเรียนยงัมีสภาพค่อนขา้งเก่า ส่งผลให้ไม่มีความสะดวกสบายในการใช้
สถานท่ีมากเท่าไรนกั ส่วนทางดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆนั้น ทางคณะไดมี้การจดัส่ือการ
เรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในห้องเรียนเอาไวอ้ยา่งค่อนขา้งครบถว้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส าหรับในประเด็นของแผนการพฒันาสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในคณะในอนาคตนั้น ทางคณะได้มีการวางแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพท่ีใหม่และทนัสมยัมากยิ่งข้ึน เพิ่มส่ือและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆให้มี
จ  านวนมากยิ่งข้ึนและเพียงพอต่อความต้องการใช้ของนักศึกษาและอาจารย์ผูส้อนเพื่อท่ีจะได้
สามารถท าการเรียนการสอนไดอ้ยา่งราบร่ืนมากยิง่ข้ึน (เกศกมล สุขเกษม, 2557) 
 

5.1.6 คณะศึกษาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การด าเนินการในมิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพฒันาบุคลากรและนักศึกษาของคณะอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการ
ด าเนินการครอบคลุมในหลายมิติดว้ยกนั ซ่ึงจะสามารถแบ่งออกเป็นมิติต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.6.1 กลยทุธ์และแผน 
คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินการ ทั้งในดา้น 
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ของการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของคณะเองและการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในหลายมิติด้วยกนั ซ่ึงในเบ้ืองตน้ได้มีการวางแผนในด าเนินการเพื่อตอบสนองพนัธกิจ
ของคณะซ่ึงมีรายละเอียดในการผลิตบณัฑิตของคณะให้มีคุณภาพ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
มาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้น
การศึกษา พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพและมีทกัษะต่างๆรอบดา้น  และพฒันาระบบการบริหาร
จดัการให้มีคุณภาพ (คณะศึกษาศาสตร์, 2555: 6) ซ่ึงจะด าเนินการโดยจดัการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพฒันาครูจดัการอบรมบุคลากรให้มีศกัยภาพเพิ่มสูงข้ึน ทั้ ง
ทางดา้นของเทคนิคในการสอนและทกัษะทางดา้นภาษา ส่งบุคลากรออกไปน าเสนองานวิจยัในการ
ประชุมระดบัชาติและนานาชาติ ประชาสัมพนัธ์ทางดา้นเกร็ดความรู้เก่ียวกบัอาเซียนผ่านทางส่ือ
ต่างๆ และพฒันาสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความตอ้งการ
ในการใช้งาน แต่ทั้ งน้ี การด าเนินการในข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นส าคญั นอกจากน้ี คณะยงัมีแผนในการทดสอบทกัษะทางดา้นภาษาของนกัศึกษา
และบุคลากร โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เพื่อวดัระดบัความสามารถและพฒันาต่อไป และส่งเสริมการ
ไปศึกษาดูงานในระดบัอาเซียน รวมทั้งยงัไดมี้การร่างแผนเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และวฒันธรรมกบัชาติอาเซียนอ่ืนๆดว้ย (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 

5.1.6.2 หลกัสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นคณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะเด่น 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นในการผลิตครูตั้ งแต่ในอดีต
โดยตรง และถือเป็นประเด็นหน่ึงท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัมหาวิทยาลยัหาก
หลกัสูตรทางดา้นศึกษาศาสตร์ในสาขาต่างๆมีคุณภาพในระดบัสูง ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การ
จดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี และ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต โดยปัจจุบนัคณะมีหลกัสูตรครูทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ ภาษาจีน พลศึกษา และการศึกษาปฐมวยั (คณะศึกษาศาสตร์, 2557: 26-27) 
นอกจากน้ี คณะยงัไดมี้การประชุมและวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความทนัสมยัและเป็น
สากลมากข้ึน โดยวางแผนในการมุ่งพฒันานกัศึกษาใหเ้รียนภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนเพิ่มมาก
ข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้านภาษา รวมทั้งยงัได้มีแผนในการเพิ่มรายวิชาและเทคนิคการสอนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเขา้ไปในหลกัสูตร และมีการประชุมหลกัสูตรใน
แต่ละสาขาวิชาเพื่อปรับให้มีความสอดคลอ้งกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ทั้งยงัไดมี้
การเตรียมการในเบ้ืองตน้ส าหรับการจดัหลกัสูตรสองภาษาดว้ย ทั้งในประเด็นของรายวิชา อาจารย์
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ประจ าหลกัสูตร อาจารยต่์างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และรายละเอียดของวิชาใน
หลกัสูตร (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 

5.1.6.3 การจดัการเรียนการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษา 

คน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นในการเรียนดว้ยตนเองเพื่อเพิ่มทกัษะในการคน้ควา้และการท างานซ่ึง
จะเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังานต่อไปในอนาคต รวมทั้งยงัไดมี้การสอดแทรกภาษาองักฤษเขา้ไป
ในวชิาเรียน ใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนบางวิชา และมีการบูรณาการประเด็นของอาเซียน
เข้าไปในวิชาเรียนต่างๆและศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้อง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ทราบถึง
รายละเอียดของอาเซียนและประชาคมอาเซียนท่ีมีความส าคญัและตระหนักถึงความส าคญัของ
ประเด็นดงักล่าว (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 

5.1.6.4 การประชาสัมพนัธ์  
คณะไดมี้การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือต่างๆ หลายชนิดดว้ยกนั โดยในดา้น 

ของเว็บไซต์นั้ น คณะได้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆของทางคณะและมีการ
สอดแทรกประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนเขา้ไปในเวบ็ไซตด์ว้ย เพื่อให้ บุคลากร นกัศึกษา และผูท่ี้มีความ
สนใจสามารถศึกษาในประเด็นของอาเซียนได ้รวมทั้งยงัเป็นการกระตุน้ใหต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียนไดใ้นทางหน่ึง แต่ทั้งน้ี ปัจจุบนัเวบ็ไซตย์งัไม่ไดมี้การปรับปรุง 
และยงัไม่ไดท้  าการปรับเวบ็ไซตใ์หเ้ป็น 2 ภาษา (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) ส่วนส่ือชนิดอ่ืนๆนั้น 
คณะไดท้  าการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประเด็นทางดา้นอาเซียนผ่านทางวารสารของคณะและป้าย
นิทรรศการ โดยไดส้อดแทรกประเด็นของอาเซียนท่ีมีความส าคญัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของวารสาร
คณะอยา่งต่อเน่ือง และจดัป้ายนิทรรศการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนโดยมีการหมุนเวียนในประเด็น
ต่างๆท่ีมีความหลากหลาย  

ส่วนในดา้นของแผนการประชาสัมพนัธ์ในอนาคตของคณะศึกษาศาสตร์นั้น ทางคณะ 
ได้มีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น 3 ภาษา ซ่ึงจะประกอบไปด้วยภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และภาษาจีนเพื่อสร้างความเป็นสากลและอ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาทั้งไทย
และต่างชาติในการเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์รวมทั้งยงัไดว้างแผนในการน าค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ
ข้ึนบนเวบ็ไซตด์ว้ย เพื่อใหน้กัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสนใจสามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  

5.1.6.5 กิจกรรมและโครงการ  
คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การจดักิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆทั้งในดา้นของงาน 

วิเทศสัมพนัธ์และด้านอ่ืนๆเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะและเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาและ
บุคลากรของคณะในการรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากการรวมตัวเป็น
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ประชาคมอาเซียนอยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน ตัวอย่างเช่น โครงการสานสัมพันธ์แลกเปล่ียน
วฒันธรรมระหวา่งประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม ถึง 
1 เมษายน พ.ศ.2554 การอบรมเชิงปฏิบติัการอนาคตความรู้สู่สังคมอาเซียนในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
พ.ศ.2554 การอบรมพฒันาภาษาองักฤษ ระหว่างวนัท่ี 21 พฤษภาคม ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน ระหว่างวนัท่ี 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2555 และกิจกรรมครูปฐมวยัสู่
อาเซียน ระหวา่งวนัท่ี 26-27 มกราคม พ.ศ.2557 เป็นตน้ (คณะศึกษาศาสตร์, ม.ป.ป.) 

5.1.6.6 งบประมาณ 
งบประมาณท่ีคณะศึกษาศาสตร์ไดรั้บจดัสรรจากทางมหาวทิยาลยัมาจาก 2 แหล่ง 

ดว้ยกนั คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณดงักล่าวไม่มีความ
เพียงพอในการด าเนินการมากนัก คณะจึงจ าเป็นต้องมีการใช้เงินของทางคณะเองและหา
ผูส้นบัสนุนทางดา้นงบประมาณเพื่อท่ีจะไดส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้นในทุกพนัธกิจ ซ่ึง
การท่ีงบประมาณไม่เพียงพอนั้น สาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจากการท่ีทางคณะมีนักศึกษาในจ านวนท่ี
ค่อนขา้งมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณในการดูแลนกัศึกษาและจดัการเรียนการสอนท่ีมาก
ตามไปดว้ย รวมทั้งยงัตอ้งกนังบประมาณบางส่วนเพื่อด าเนินการใหท้างส่วนกลาง งบประมาณของ
คณะจึงยงัไม่เพียงพอมากเท่าท่ีควร ซ่ึงงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีได้รับการจัดสรร
สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557; คณะศึกษาศาสตร์, 2555: 46-47) 
 
ตารางที ่5.5  งบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 จ  าแนกตามภารกิจ 
 

ภารกจิ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

รวม
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ตามภารกจิ 

ภารกิจดา้นผลิตบณัฑิต 489,700 2,522,310 3,012,010 39.15 
ภารกิจดา้นการใหบ้ริการวชิาการ 1,318,000 254,900 1,572,900 20.45 
ภารกิจดา้นท านุบ ารุงและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม 

30,000 85,105 115,105 1.50 

ภารกิจดา้นการบริหารคณะ 1,705,600 1,287,685 2,993,285 38.90 
รวม 3,543,300 4,150,000 7,693,300 100 
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5.1.6.7 การพฒันาบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรผา่นโครงการหลาย 

โครงการด้วยกนั และได้มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรน าไปใช้ในการพฒันาตนเอง
โดยเฉพาะ ซ่ึงบุคลากรในสายสนบัสนุนจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และบุคลากรใน
สายวิชาการจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 10,000 บาทต่อปี (เอนก เทียนบูชา, 2557) ส่วนทางดา้น
ของโครงการต่างๆนั้น คณะก็ไดส่้งบุคลากรไปเขา้ร่วมในหลายโครงการดว้ยกนั เช่น การประชุม
วิชาการในหัวขอ้ “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยกบัการปรับตวัสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” 
ระหว่างวนัท่ี 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2554 การสัมมนาวิชาการระดบัชาติในหัวขอ้ “เครือข่ายการศึกษา
ไทย : กลไกประชาคมอาเซียน” ในวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2554 การประชุมสัมมนาในหัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยคุณภาพกา้วไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวนัท่ี 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2555 และ
การศึกษาดูงานทางด้านการเรียนการสอน และการพฒันาความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม ระหวา่งวนัท่ี 28-31 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ (คณะศึกษาศาสตร์, ม.ป.ป.) 

นอกจากการด าเนินการในขา้งตน้ ทางคณะศึกษาศาสตร์ยงัไดมี้การวางแผนในการ 
พฒันาบุคลากรในอนาคตเพิ่มเติมอีกดว้ย โดยไดมี้การขออนุมติังบประมาณจากทางมหาวิทยาลยั
เพื่อไปศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซ่ึงในปัจจุบนัก าลงัอยู่ในขั้นตอนของการ
ร่างโครงการ สนบัสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงยงัไดมี้
แผนในการให้ความรู้เก่ียวกับประเด็นต่างๆของอาเซียนและผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนใหก้บับุคลากรภายในคณะดว้ย (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 

5.1.6.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
สถานท่ีจดัการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์มีความเพียงพอแต่จะมีสภาพท่ี 

ค่อนขา้งเก่าพอสมควร รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนยงัมีจ านวนไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
ทางคณะจึงไดมี้แผนในการพฒันาและปรับสภาพของห้องเรียนให้มีความสมบูรณ์และทนัสมยัมาก
ยิง่ข้ึน จดัซ้ืออุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้
มีความเพียงพอต่อความตอ้งการ และมีการด าเนินการในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น หอ้งสมุด ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 
 

5.1.7 บัณฑิตวทิยาลยั 
 บณัฑิตวิทยาลยัมีการด าเนินการในด้านต่างๆท่ีสอดคล้องและเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการ
พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานและเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคม
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อาเซียนในปี พ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะถึงในเวลาอนัใกลน้ี้หลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงจะสามารถแบ่งออกเป็น
ประเด็นยอ่ยไดด้งัน้ี 

5.1.7.1 กลยทุธ์และแผน  
บณัฑิตวทิยาลยัมีการวางแผนและสร้างกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อท่ีจะให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะด าเนินไปตามเป้าหมายของทางบณัฑิตวิทยาลยัเป็น
ส าคญั ทั้งในดา้นของการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ สร้างหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนท่ีมีความ
เหมาะสมและได้มาตรฐาน พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร สร้างบุคลากรและ
อาจารยท่ี์มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง จดัสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ประชาสัมพนัธ์ในประเด็นท่ีมีความจ าเป็นผ่านส่ือชนิดต่างๆอยา่งครอบคลุม และมี
การจดัสรรและบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  

สืบเน่ืองจากแผนในขา้งตน้ บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
ทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงทุกคนจะตอ้งผา่นการทดสอบมาตรฐาน
ทางดา้นภาษาก่อนจึงจะสามารถจบการศึกษาได ้โดยการใชเ้กณฑ์ของ TOEFL และ IELTS และ
ทางด้านของบุคลากรก็ตอ้งมีการสอบวดัระดับดงักล่าวเช่นเดียวกับนักศึกษาด้วย (ไสว ฟักขาว, 2557) 
นอกจากน้ียงัไดมี้แผนในการสร้างเครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆในอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งกนัและให้ทุนนกัศึกษาไปท าการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในประเทศอาเซียนดว้ย รวมทั้ง
ยงัอาจมีการจดัการเสวนาเพื่อใหน้ าเสนองานวจิยัของตนเอง และเชิญนกัศึกษาจากประเทศต่างๆเขา้
มาน าเสนอ ซ่ึงถือเป็นการบงัคบัให้นกัศึกษาพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของตนเองไปในตวั ทั้งยงัมี
การก าหนดเกณฑใ์นการไปศึกษาดูงานเอาไวด้ว้ย โดยบุคลากรจะตอ้งสอบวดัระดบัภาษาผา่นก่อน
จึงจะสามารถออกไปท าการศึกษาดูงาน และร่วมสัมมนาเชิงวชิาการต่างๆได ้

5.1.7.2 หลกัสูตร 
บณัฑิตวทิยาลยัไดท้  าการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท จ านวน 4 หลกัสูตร 

คือ  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต และปริญญาเอก จ านวน 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต โดยจะ
แบ่งหลกัสูตรออกเป็น 2 แผนดว้ยกนั คือ แผน ก. ซ่ึงท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข. ซ่ึงท าภาคนิพนธ์ 
ส่วนทางดา้นวิชาภาษานั้น จะมีการจดัการเรียนการสอนเอาไวใ้นหมวดวิชาบงัคบั ซ่ึงนกัศึกษาทุก
คนจะตอ้งเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา ซ่ึงจะมีการจดัวิชาภาษาองักฤษส าหรับ



150 
 

บณัฑิตศึกษาไวเ้พื่อให้นกัศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบับริบททางด้านภาษาท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอน 
(บณัฑิตวทิยาลยั, 2555: 19; ไสว ฟักขาว, 2557)  

ปัจจุบนั บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยั 
โดยมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาเรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา และเพิ่มรายวิชา
ทางดา้นภาษาองักฤษเขา้ไปในหลกัสูตร มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้ในต าราภาษาองักฤษ และ
ก าหนดใหส้อบวดัระดบัทางภาษา รวมทั้งยงัไดมี้แผนในการสอดแทรกประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนเขา้
ไปในเน้ือหาวิชาต่างๆ และปรับปรุงหลกัสูตรในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีเน้ือหาบูรณาการ
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนดว้ย นอกจากน้ียงัไดมี้การเตรียมการในขั้นตน้ส าหรับการร่างหลกัสูตร
สองภาษา ทั้งในประเด็นของรายวชิา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยต่์างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวชิาต่างๆ และรายละเอียดของวชิาในหลกัสูตรดว้ย (ไสว ฟักขาว, 2557) 

5.1.7.3 การจดัการเรียนการสอน  
บณัฑิตวทิยาลยัไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล 

มากยิ่งข้ึน โดยพฒันาส่ือการเรียนการสอนหลกัให้เป็นส่ือออนไลน์ มีการจดัตั้งระบบเครือข่ายไร้
สายให้ทัว่ถึงเพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดส้ามารถคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการเรียนไดอ้ย่างสะดวกมากข้ึน 
รวมทั้งยงัมีการใชฐ้านขอ้มูลงานวิจยัของต่างประเทศเป็นแหล่งขอ้มูลทางการศึกษาท่ีส าคญัเพื่อให้
นกัศึกษามีโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึนดว้ย ส าหรับทางดา้นของการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน อาจารย์
ผูส้อนไดใ้ช้ต าราภาษาองักฤษเขา้มาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสอดแทรกการ
ใชภ้าษาองักฤษและประเด็นความรู้ต่างๆเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปในวิชาเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
(ไสว ฟักขาว, 2557)  

5.1.7.4 การประชาสัมพนัธ์  
บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรายละเอียดทางดา้นหลกัสูตรต่างๆ 

ลงในเว็บไซต์เพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งยงัได้มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่างๆเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเอาไวใ้นเวบ็ไซตด์ว้ย แต่ทั้งน้ี ในปัจจุบนั
เวบ็ไซตย์งัมีเพียงภาษาไทยภาษาเดียวเท่านั้น นอกจากน้ี ทางบณัฑิตวิทยาลยัยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลและงานวิจยัต่างๆเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนผ่านทางบทความในวารสารของทางบณัฑิต
วิทยาลยัด้วย ซ่ึงในสารวาร ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 นั้นก็ได้มีการลง
บทความเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ
บณัฑิตไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ (บณัฑิตวิทยาลยั, 2556: 1; 21) นอกจากน้ียงัไดมี้การวางแผนในการน า
ประเด็นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนลงในหน้าเว็บไซต์และวารสารเพิ่มมากข้ึน พฒันาเวบ็ไซต์ให้
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ประกอบไปดว้ยภาษาต่างๆอยา่งต ่า 2 ภาษา ซ่ึงก็คือภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรืออาจมีภาษาจีน
เขา้มาร่วมดว้ยเพื่อพฒันาความเป็นสากลของเวบ็ไซตใ์หเ้พิ่มมากข้ึน (ไสว ฟักขาว, 2557) 

5.1.7.5 กิจกรรมและโครงการ 
บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การจดักิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นต่างๆ  

ท่ีมีความจ าเป็นของนกัศึกษาและบุคลากร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
อยูห่ลายกิจกรรมดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น การศึกษาดูงานทางวิชาการและวฒันธรรมในประเทศเพื่อนบา้นของ
นกัศึกษาในระดบัดุษฎีบณัฑิต โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชาการจดัการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหวา่งวนัท่ี 11-14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และโครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจและ
สาขาวิชาการจดัการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 5-8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ 
(บณัฑิตวทิยาลยั, 2555: 41-44; มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  บณัฑิตวทิยาลยั, ม.ป.ป.) 

5.1.7.6 งบประมาณ 
บณัฑิตวทิยาลยัถือไดว้า่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัในระดบัท่ีเพียงพอ 

โดยไดรั้บงบประมาณมาจาก 2 แหล่งดว้ยกนั คือ งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้ซ่ึง
มีการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจ 3 ดา้นดว้ยกนั (ไสว ฟักขาว, 2557) โดยจะ
สามารถแสดงงบประมาณท่ีทางบณัฑิตวิทยาลัยได้รับจดัสรรจากทางมหาวิทยาลยัได้ดังตาราง
ต่อไปน้ี (บณัฑิตวทิยาลยั, 2555: 37-39) 
 
ตารางที ่5.6  งบประมาณของบณัฑิตวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2555 จ  าแนกตามภารกิจ 
 

ภารกจิ รวมงบประมาณ 
ร้อยละของงบประมาณตาม

ภารกจิ 

ภารกิจดา้นผลิตบณัฑิต 14,970,500 96.70 
ภารกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 160,000 1.04 
ภารกิจดา้นการวิจยั 350,000 2.26 

รวม 15,480,500 100 
 
5.1.7.7 การพฒันาบุคลากร 
บณัฑิตวทิยาลยัไดมี้การพฒันาทกัษะและศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรอย่าง 

ต่อเน่ือง ทั้งในดา้นของการจดักิจกรรมต่างๆ และมอบหมายให้บุคลากรไปเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
โดยมีงบประมาณสนบัสนุนให้กบับุคลากรสายสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และสายวิชาการ
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คนละ 10,000 บาทต่อปี (เอนก เทียนบูชา, 2557) ตวัอย่างเช่น โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 26-30 มิถุนายน พ.ศ.2555 ทดสอบทกัษะทางดา้นภาษาของ
ทางมหาวิทยาลยัเพื่อวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของตนเอง  และมอบหมายให้
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านภาษา ทั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน เป็นต้น (บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) นอกจากน้ี บณัฑิตวิทยาลยัยงัไดมี้การประชุมเพื่อวาง
แนวทางในการพฒันาบุคลากรในด้านอ่ืนๆด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านของการส่งบุคลากรออกไป
ฝึกอบรมเก่ียวกบัทกัษะในการปฏิบติังาน การส่งบุคลากรไปอบรมภาษาให้เพิ่มมากข้ึน และการส่ง
บุคลากรไปอบรมและเขา้ร่วมการสัมมนาท่ีมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรและเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะต่างๆซ่ึงจะน าไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน (ไสว ฟักขาว, 2557) 

5.1.7.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
สถานท่ีจดัการเรียนการสอนของบณัฑิตวทิยาลยัถือไดว้า่มีความพร้อมอยูใ่นระดบัท่ี 

ค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีห้องเรียนท่ีเพียงพอ มีห้องสมุดส าหรับให้นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ท าการค้นคว้าหาข้อมูลโดยเฉพาะ มีฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ ซ่ึง เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวม
วทิยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองมากกวา่ 1,000 แห่ง
จากทุกสาขาวิชา และมีอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆในการจดัการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและมีสภาพ
พร้อมใช้งาน รวมทั้ งย ังมีการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความ
สะดวกสบายในการคน้ควา้หาขอ้มูลอีกดว้ย ส่วนทางดา้นของแผนการพฒันาในอนาคตนั้น บณัฑิต
วทิยาลยัก็ไดมี้แผนในการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพดีข้ึน เพิ่มอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ 
และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้มีความทันสมัย รวมทั้ งยงัได้มีแนวทางในการปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆให้เป็น 2 ภาษา เพื่อให้มีความเป็นสากลและอ านวยความสะดวกให้กับ
นกัศึกษาต่างชาติท่ีอาจเขา้มาติดต่อและท าการศึกษาภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 
(ไสว ฟักขาว, 2557) 
 

5.1.8 วทิยาลยัการแพทย์ทางเลอืก 
 วทิยาลยัการแพทยท์างเลือกไดมี้การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
กา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนและการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.8.1 กลยทุธ์และแผน  
วทิยาลยัการแพทยท์างเลือกไดมี้การประชุมภายในเพื่อวางแผน และก าหนดกลยทุธ์ 
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ในการด าเนินงานเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาและบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง และไดว้างแนวทางในการด าเนินการตามพนัธกิจของทางวิทยาลยั 
ซ่ึงจะมีการด าเนินการในด้านของการผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ พฒันาการวิจยัทางด้านการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ให้บริการวิชาการท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้ งยงัมุ่งพฒันาการบริหารจัดการภายใน
วทิยาลยัใหมี้คุณภาพดว้ย นอกจากน้ียงัไดมี้การวางแผนในการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นของการปฏิบติังานและทกัษะ
ทางดา้นภาษา มุ่งเนน้ใหอ้าจารยข์อผลงานทางวชิาการ และกระตุน้ให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอกมากข้ึน พฒันาหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม ทนัสมยั และเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล จดักิจกรรมเพื่อพฒันาขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร และให้ความรู้
เก่ียวกับอาเซียนว่าการแพทย์ทางเลือกมีความเก่ียวข้องอย่างไรเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ
นกัศึกษาเตรียมความพร้อมเอาไวล่้วงหน้า พฒันาศกัยภาพของบุคลากร และท าความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 

5.1.8.2 หลกัสูตร  
วทิยาลยัการแพทยท์างเลือกมีการจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตร 

การแพทย์แผนจีนบณัฑิต ซ่ึงถือเป็นหลักสูตรเฉพาะทางและใช้เวลาเรียนทั้งหมดจ านวน 5 ปี 
รวมทั้งยงัจ  ากดัให้กบัผูท่ี้มีพื้นฐานทางดา้นภาษาจีนมาก่อน เน่ืองจากบางรายวิชาจ าเป็นตอ้งท าการ
เรียนการสอนในภาษาจีนกบัอาจารย ์ซ่ึงเป็นแพทยท่ี์มาจากประเทศจีนโดยตรงด้วย โดยไดมี้การ
จดัการเรียนการสอนในหมวดวชิาต่างๆหลายหมวดดว้ยกนั ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชา
เฉพาะดา้น ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยวชิาพื้นฐานทางการแพทย ์วชิาชีพ และกลุ่มวิชาปฏิบติัการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนกลาง ซ่ึงใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปนั้น ไดมี้การจดัการเรียนการสอนทางดา้นภาษาเอาไวจ้  านวน 9 หน่วยกิตตาม
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั (วทิยาลยัการแพทยท์างเลือก, ม.ป.ป.)  

ส่วนในดา้นของหมวดวชิาเฉพาะดา้นในกลุ่มวชิาชีพนั้น วทิยาลยัไดจ้ดัวชิาภาษาจีน 
ส าหรับการแพทยแ์ผนจีนเพื่อใหน้กัศึกษาไดคุ้น้เคยกบัค าศพัทต่์างๆในภาษาจีนท่ีจ าเป็นในการเรียน
การสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบติังานจริง ส่วนในกลุ่มวิชาปฏิบติัการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทางวิทยาลยัไดก้ าหนดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และ 5 ไปฝึกงานในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง โดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จะต้องไปฝึก
ประสบการณ์ท่ีมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาคการเรียนท่ี 2 
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จ านวน 360 ชัว่โมง และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 ตอ้องไปฝึกประสบการณ์ท่ีประเทศจีนในภาคการเรียนท่ี 1 
จ  านวน 640 ชัว่โมง และมีการสอบปฏิบติัการ ซ่ึงคิดเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมด 11 หน่วยกิต ส่วนใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 จะตอ้งกลบัมาฝึกประสบการณ์ในสถานพยาบาลของประเทศไทยอีกจ านวน 
1,000 ชัว่โมง รวมทั้งยงัตอ้งท าการสอบปฏิบติัการและสอบประมวลความรู้ดว้ย 

ส าหรับหมวดวชิาเตรียมความพร้อมภาษาจีนกลางนั้น ทางวทิยาลยัการแพทยท์างเลือก 
ไดมี้การจดัใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตในการศึกษา แต่จดัให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนเพื่อเป็นการ
ปูพื้นฐานทางดา้นภาษาจีนและเพื่อสอบวดัระดบัทางภาษาจีน ซ่ึงหากสอบวดัระดบัไม่ผ่านจะไม่
สามารถไปฝึกประสบการณ์ท่ีประเทศจีนในชั้นปีท่ี 4 และ 5 ได้ โดยจะประกอบไปด้วยวิชา
ภาษาจีนขั้นสูง 1-6 จ  านวน 6 วชิาดว้ยกนั 

ปัจจุบนั วทิยาลยัการแพทยท์างเลือกไดมี้การประชุมและวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร 
ให้มีความทนัสมยัและมีความเป็นสากลมากข้ึน และมุ่งพฒันานกัศึกษาให้เรียนภาษาองักฤษและ
ภาษาจีนเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา โดยมีแผนท่ีจะเพิ่มรายวิชาทางดา้นภาษาเขา้ไปใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชาชีพ ทั้งในดา้นของการจดัวิชาภาษาองักฤษส าหรับการแพทย์
และเพิ่มจ านวนวิชาภาษาจีนส าหรับการแพทยแ์ผนจีน รวมทั้งยงัไดมี้การวางแผนในการเพิ่มวิชา
เก่ียวกบัอาเซียนเขา้ไปในหลกัสูตรดว้ย 

5.1.8.3 การจดัการเรียนการสอน  
วทิยาลยัแพทยท์างเลือกไดมี้การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีบูรณาการระหวา่ง 

การเรียนในภาคทฤษฎีและการปฏิบติัจริงเพื่อให้นกัศึกษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีท าการศึกษา รวมทั้งให้นกัศึกษาท าการรักษาผูป่้วยจริงโดยมีอาจารยผ์ูส้อน
เป็นผูค้วบคุมดว้ย ซ่ึงในการเรียนการสอนนั้น บางวิชาจะมีอาจารยผ์ูส้อนเป็นคนจีน จึงมีการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาจีนเป็นหลักในวิชาดังกล่าว และมีภาษาองักฤษเข้ามาสอดแทรกบ้างเป็น
บางคร้ัง นอกจากน้ี อาจารยผ์ูส้อนยงัไดมี้กาสอดแทรกรายละเอียดเก่ียวกบัอาเซียนเขา้ไปในวิชา
เรียนดว้ย โดยเฉพาะทางด้านของโอกาสของแพทยท์างเลือกในการเขา้ไปปฏิบติังานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืนๆ ส่วนแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในอนาคตนั้นก็
ไม่ได้มีแนวทางในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆมากนัก 
เน่ืองจากการเรียนการสอนในศาสตร์ทางดา้นแพทยท์างเลือกมีลกัษณะเฉพาะ จึงไม่ไดมี้แนวทางท่ี
จะเปล่ียนแปลง แต่ส าหรับแผนท่ีวางเอาไวน้ั้น ทางคณะจะน าภาษาองักฤษและจีนเขา้มาสอดแทรก
ในการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้นกัศึกษามีความคุน้เคยและจะไดส้ามารถน าทกัษะทางดา้น
ภาษาดงักล่าวไปปรับใชใ้นขณะท่ีตอ้งไปเรียนท่ีประเทศจีนได ้(รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 
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5.1.8.4 การประชาสัมพนัธ์  
วทิยาลยัแพทยท์างเลือกไดมี้การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเ น่ืองผ่านทางส่ือชนิดต่างๆ ซ่ึงในด้านของหลักสูตรนั้ น ได้
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์ของทางวิทยาลยัโดยตรง ส่วนในดา้นของประชาคมอาเซียนนั้น ไดมี้
การสอดแทรกเอาไวใ้นส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตเ์ป็นหลกั นอกจากน้ี ในส่วนของส่ือประเภทอ่ืนๆก็ได้
ท าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ผ่าน
ทางส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น จดหมายข่าวของวิทยาลยั และวารสารต่างๆ ส่วนแผนในการพฒันาส่ือ
ต่างๆนั้น วิทยาลยัได้มีแนวทางในการพฒันาเว็บไซต์ให้มีความทนัสมยัและเป็นสากล โดยให้
ประกอบไปด้วย 3 ภาษาด้วยกนั คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน รวมทั้งสอดแทรก
เกร็ดความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนใหเ้พิ่มมากข้ึน (รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 

5.1.8.5 กิจกรรมและโครงการ  
วทิยาลยัการแพทยท์างเลือกไดมี้การจดักิจกรรมและด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งในดา้น 

ของวเิทศสัมพนัธ์และดา้นอ่ืนๆเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะของนกัศึกษาอยูห่ลายกิจกรรมดว้ยกนั 
ตวัอยา่งเช่น ส่งนกัศึกษาไปแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นการแพทยใ์นประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน เขา้อบรมภาษาองักฤษท่ีจดัข้ึนโดยศูนยภ์าษา และจดันิทรรศการเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานและ
รายละเอียดต่างๆของอาเซียน เป็นตน้ (รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 

5.1.8.6 งบประมาณ  
งบประมาณท่ีทางวทิยาลยัการแพทยท์างเลือกไดรั้บการจดัสรรจากมหาวทิยาลยันั้น 

ถือไดว้า่ค่อนขา้งเพียงพอ เน่ืองจากไดรั้บงบประมาณทั้งจากทางมหาวิทยาลยัและงบประมาณจาก
นักศึกษาของทางวิทยาลัยเอง โดยงบประมาณส่วนใหญ่แล้วจะได้รับมาจากนักศึกษาแพทย์
ทางเลือก ซ่ึงเขา้มาท าการศึกษาในวิทยาลยั รวมทั้งยงัไดรั้บงบประมาณจากการจดัสถานพยาบาล
แพทยท์างเลือกดว้ย งบประมาณจากส่วนน้ีจึงถือเป็นงบประมาณหลกัของทางวิทยาลยั และโดย
หลกัแลว้จะน างบประมาณดงักล่าวมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีความพร้อมมากยิ่งข้ึน 
ส่วนในประเด็นของการเบิกจ่ายงบประมาณจากทางมหาวิทยาลยันั้น การท าโครงการเพื่อขออนุมติั
งบประมาณถือได้ว่าเป็นไปอย่างยากล าบากพอสมควร และใช้เวลาค่อนขา้งยาวนาน เน่ืองจาก
จ าเป็นท่ีจะตอ้งยืน่เร่ืองข้ึนไปเป็นขั้นตอนตามระบบเบิกจ่ายของราชการ (รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 

5.1.8.7 การพฒันาบุคลากร 
วทิยาลยัการแพทยท์างเลือกไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยู่ 

หลายโครงการ และไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรน าไปใช้ในการพฒันาตนเองโดยเฉพาะ 
ซ่ึงบุคลากรในสายสนบัสนุนจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี และบุคลากรในสาย
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วิชาการจะมีงบประมาณสนับสนุนคนละ 10,000 บาทต่อคนต่อปี (เอนก เทียนบูชา, 2557) ส่วน
ทางด้านของโครงการต่างๆนั้น ทางวิทยาลัยก็ได้มีการด าเนินการและส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในหลายโครงการดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น โครงการศึกษาดูงานกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือก ในวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 และส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรมทางดา้นภาษา 
ทั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียน ซ่ึงจดัข้ึนโดยศูนยภ์าษาของทางมหาวิทยาลยั เป็นตน้ นอกจากน้ี 
ยงัไดมี้การวางแผนในการพฒันาบุคลากรในอนาคตเอาไวด้ว้ย โดยไดมี้การวางแผนท่ีจะจดักิจกรรม
เพื่อพฒันาบุคลากร และใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาเซียนเพื่อใหบุ้คลากรสามารถเตรียมความพร้อมในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน และสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ฝึกอบรมทางดา้นภาษาเพื่อเพิ่มทกัษะในการ
ส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนอ่ืนๆ (รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 

5.1.8.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
วทิยาลยัแพทยท์างเลือกมีหอ้งเรียนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ รวมทั้งยงัมีหอ้งเก็บยา  

ซ่ึงใชเ้ก็บสมุนไพรต่างๆท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการรักษาพยาบาล หอ้งรักษาพยาบาล และหอ้งสมุด ซ่ึงมี
หนงัสือและต าราต่างๆเก่ียวกบัการแพทยท์างเลือก ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาจีนอยูภ่ายในบริเวณ
วิทยาลัย ส่วนในด้านของวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนต่างๆก็ค่อนข้างมีความพร้อม
เช่นกนั โดยในดา้นของแนวทางในการพฒันาสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น วิทยาลยัไดมี้
การวางแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาห้องเรียนให้มีความสมบูรณ์ ทนัสมยั และพร้อมใชง้าน
มากข้ึน พัฒนาส่ือการเรียนการสอน และเพิ่มวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัได้มีการวางแนวทางในการพฒันาป้ายประจ าห้องเรียน และสถานท่ีต่างๆภายใน
วทิยาลยัใหเ้ป็นป้ายท่ีประกอบไปดว้ย 3 ภาษาดว้ยกนั คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีนเพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัทั้งนกัศึกษาไทย นกัศึกษาต่างชาติ และอาจารยผ์ูส้อนชาวจีนดว้ย 
(รัตนา เฉลิมกล่ิน, 2557) 
 

5.1.9 ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
 ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาทไดมี้การด าเนินการในมิติต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีการพฒันาบุคลากรและ
นกัศึกษาของศูนยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การด าเนินการครอบคลุมในหลายมิติดว้ยกนั ดงัน้ี 

5.1.9.1 กลยทุธ์และแผน  
ศูนยไ์ดมี้การวางเป้าหมายเพื่อผลิตบณัฑิตตามลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีศกัยภาพ 

ตามมาตรฐานสากล สร้างผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพ และพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน
และการบริหารงานของบุคลากรภายในศูนย ์ซ่ึงจะด าเนินการผ่านการวางระบบในการฝึกอบรม
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บุคลากรเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นการปฏิบติังานและภาษาท่ีมีความเหมาะสม วางระบบและกลไกการ
เรียนการสอนและหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นสากล จดัโครงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษากบัมหาวทิยาลยัของต่างประเทศ ซ่ึงไดมี้การด าเนินการในการแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อไป
ฝึกประสบการณ์ท่ีประเทศเวียดนามเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของนกัศึกษาและบุคลากรให้อยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมผา่นการฝึกอบรมภาษา ทั้งภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนอ่ืนๆ โดยมีวิทยากร
เป็นอาจารยเ์จา้ของภาษาโดยตรง มุ่งพฒันาบุคลากร ทั้งในดา้นของการพฒันาตนเอง การศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก และการกระตุน้ใหข้อผลงานทางวชิาการ รวมทั้งยงัวางแผนใน
การประชาสัมพนัธ์ทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557) 

5.1.9.2 หลกัสูตร 
ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาทไดแ้บ่งการจดัการเรียนการสอน 

ในระดบัปริญญาตรีออกเป็น 2 หลกัสูตร คือ ศิลปศาสตรบณัฑิตและบริหารธุรกิจบณัฑิต และมีการ
จดัการเรียนการสอนทางดา้นภาษาเอาไวใ้นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปโดยมีวิชาบงัคบัอยู่ 2 วิชา คือ 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และมีวิชาภาษาเพื่อการส่ือสารในหมวดวิชา
เลือกอีก 1 วิชา โดยสามารถเลือกไดจ้ากวิชาภาษาเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยภาษาจีน 
ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น ขะแมร์ เกาหลี และเวียดนาม รวมทั้งยงัมีรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารขั้นสูงและ
ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสมคัรงานดว้ย (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 

ปัจจุบนั ทางศูนยไ์ดมี้การวางแผนเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและเป็นสากล  
มุ่งพฒันานกัศึกษาให้เรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน และเนน้การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา โดยมีแผนท่ีจะเพิ่มรายวิชาทางดา้นภาษาเขา้ไปในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป รวมทั้งยงัไดมี้แผนในการเพิ่มรายวชิาเก่ียวกบัอาเซียนและสอดแทรกภาษาอาเซียน เช่น 
ภาษาเวยีดนาม ภาษาลาว และภาษาขะแมร์เขา้ไปในหลกัสูตร และปรับรายวชิาให้มีความสอดคลอ้ง
กบัประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศดว้ย (สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557) 

5.1.9.3 การจดัการเรียนการสอน  
ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาทมีการจดัการเรียนการสอนโดย 

บูรณาการวิชาเรียนต่างๆเขา้กบัภาษาองักฤษเป็นเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะทางด้านภาษาให้กับ
นกัศึกษา ซ่ึงทางศูนยไ์ดม้อบหมายให้ครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการ โดยในชัว่โมงพบครูผูส้อนก่อน
เปิดภาคเรียนไดมี้การฝึกทกัษะผา่นการแปลเอกสารหรืองานต่างๆให้เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งให้มี
การเรียนการสอนในภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนในรายวิชาท่ีสามารถกระท าได้ด้วย นอกจากน้ียงัได้มีการน า
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งานวิจยัเขา้มาบูรณาการในการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆและสอดแทรกประเด็นเก่ียวกับ
อาเซียนเขา้ไปในแต่ละภาคเรียนเพื่อให้นกัศึกษาไดซึ้มซบัขอ้มูลต่างๆท่ีมีความส าคญัดว้ย ส่วนใน
ด้านของการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในอนาคตนั้นก็ได้มีการวางแนวทางในการพฒันาให้
นกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้ผ่านต าราภาษาองักฤษมากข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทกัษะทางดา้นภาษาให้
สูงข้ึนและพฒันาใหน้กัศึกษากลายไปเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป (สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557) 

5.1.9.4 การประชาสัมพนัธ์  
ศูนยมี์การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัรายละเอียดของประชาคมอาเซียนผา่นทางส่ือต่างๆ  

หลายชนิดดว้ยกนั โดยไดมี้การลงรายละเอียดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนไวใ้นเวบ็ไซต ์จดหมายข่าว
และวารสารของทางศูนยเ์พื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในศูนยส์ามารถรับรู้ประเด็น
ดงักล่าวไดอ้ยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง และเผยแพร่รายการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนผา่นทางโทรทศัน์
วงจรปิดอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั ส่วนในดา้นของแผนในอนาคตนั้น ศูนยมี์แนวทางท่ีจะพฒันาเวบ็ไซต์
ให้มีความเป็นสากลมากข้ึนผา่นการใช้ภาษาท่ีมีความหลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน เพิ่มเกร็ดความรู้เก่ียวกบัอาเซียนในเวบ็ไซตใ์ห้มากข้ึน สอดแทรกภาษาองักฤษเขา้ไปใน
วารสาร และเพิ่มรายการท่ีมีความเก่ียวขอ้งในประเด็นของอาเซียนในโทรทศัน์วงจรปิดและเสียงตามสายให้
มากข้ึนอีกดว้ย (สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557) 

5.1.9.5 กิจกรรมและโครงการ 
ศูนยก์ารศึกษาไดมี้การจดักิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะ 

ทางดา้นต่างๆของนกัศึกษาและบุคลากรในหลากหลายดา้น และมีการปลูกฝังเกร็ดความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตวัอย่างเช่น อบรม
ภาษาองักฤษครูชยันาท โดยอาจารยจ์ากประเทศเวยีดนาม ระหวา่งวนัท่ี 22-23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554 
โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 13-19 กรกฎาคม พ.ศ.2554 และโครงการฝึกอบรม
ภาษาอาเซียน (สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557; มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 

5.1.9.6 งบประมาณ 
งบประมาณท่ีทางศูนยไ์ดรั้บจดัสรรถือไดว้า่มีความเพียงพอ โดยงบประมาณจะมาจาก 

แหล่งงบประมาณ 2 แหล่งดว้ยกนั คือ งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้ซ่ึงทางศูนยก์็
สามารถท าการบริหารจดัการและจดัสรรงบประมาณดงักล่าวไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะสามารถแสดงงบประมาณของทางศูนยต์ามภารกิจไดด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 
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ตารางที ่5.7  งบประมาณของศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท ปีงบประมาณ 
       2555 จ  าแนกตามภารกิจ 
 
 

ภารกจิ รวมงบประมาณ 
ร้อยละของงบประมาณตาม

ภารกจิ 

ภารกิจดา้นผลิตบณัฑิต 5,971,464 90.93 
ภารกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 11,821 0.18 
ภารกิจดา้นการวิจยั 113,611 1.73 
ภารกิจดา้นการบริการวชิาการ 470,204 7.16 

รวม 6,567,100 100 
 
5.1.9.7 การพฒันาบุคลากร 
ศูนยไ์ดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทั้งในสายวชิาการและสาย 

สนบัสนุนหลายโครงการดว้ยกนั และไดมี้การจดัสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรน าไปใช้ในการ
พฒันาตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงบุคลากรในสายสนบัสนุนจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 5,000 บาทต่อ
ปี และบุคลากรในสายวิชาการจะมีงบประมาณสนบัสนุนคนละ 10,000 บาทต่อปี (เอนก เทียนบูชา, 2557) 
โดยโครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรและมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมในการ
กา้วเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้นมีตวัอยา่งเช่น ส่งบุคลากรสายสนบัสนุนและสายวิชาการไป
ท าการศึกษาดูงานท่ีประเทศเวียดนาม และอบรมภาษาองักฤษครูชัยนาท โดยอาจารยจ์ากประเทศ
เวยีดนาม ระหวา่งวนัท่ี 22-23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554 เป็นตน้ (มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 
นอกจากน้ี ทางศูนยย์งัไดมี้การวางแนวทางในการพฒันาบุคลากรในอนาคตไวอี้กดว้ย โดยบุคลากร
ทุกคน ทั้งในสายสนบัสนุนและสายวิชาการจะตอ้งมีการสอบวดัระดบัทางดา้นภาษาเพื่อวดัทกัษะ
ของแต่ละคนวา่อยูใ่นระดบัใด และฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ียงัไดมี้แผนในการส่ง
บุคลากรออกไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพื่อศึกษาถึงการ
ด าเนินงานต่างๆและน าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาพฒันาทางศูนยต่์อไปดว้ย (สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557) 

5.1.9.8 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการต่างๆถือไดว้า่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสมกบั 

จ านวนนกัศึกษาของทางศูนย ์รวมทั้งมีส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีความจ าเป็น
อยา่งครบถว้นและมีความสมบูรณ์พร้อมใชง้าน ทั้งยงัมีห้องสมุดท่ีมีหนงัสือและส่ือต่างๆท่ีมีความ
ครบถ้วน มีเอกสารต่างๆให้นักศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูลได้จ  านวนมาก รวมทั้งยงัมีเอกสาร
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เก่ียวกบัอาเซียนและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้นกัศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐานของประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศไดด้ว้ย ส่วนแนวทางในการพฒันาในอนาคตนั้น ทางศูนยไ์ดมี้การวางแผนใน
การพฒันาทางดา้นห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอนต่างๆ และวสัดุอุปกรณ์ให้มีความครบถว้นและ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากข้ึน เพิ่มหนงัสือและเอกสารต่างๆในห้องสมุด ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์
การเรียนรู้ต่างๆและประชาคมอาเซียนให้มีจ  านวนมากข้ึน ครอบคลุมในประเด็นท่ีครบถว้น พฒันา
ป้ายและสัญลกัษณ์ภายในศูนยก์ารศึกษาใหมี้ภาษาองักฤษประกอบดว้ยเพื่อใหมี้ความเป็นสากลมาก
ยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัมีการวางแนวทางในการสร้างหอพกัให้กบันกัศึกษาของศูนยด์ว้ย เน่ืองจากศูนยมี์ท่ี
ตั้งอยูใ่นต่างจงัหวดั นกัศึกษาท่ีมิไดมี้ภูมิล าเนาอยู่ภายในจงัหวดัชยันาทจะไดมี้ความสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงในส่วนน้ีทางศูนยไ์ด้มีการจดัสรรงบประมาณจ านวน 22 ล้านบาทเพื่อด าเนินการ
ก่อสร้าง และในปัจจุบนัไดมี้การร่างแบบและวางโครงการเอาไวเ้รียบร้อยแลว้ เหลือเพียงแค่การ
อนุมติัจากทางสภามหาวทิยาลยัเท่านั้น (สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2557) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและมอบหมายให้คณะด าเนินการอยู่ในหลายมิติดว้ยกนั ทั้งใน
ด้านของกลยุทธ์และแผน หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและ
โครงการ งบประมาณ การพฒันาบุคลากร และสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงแต่ละคณะก็
ไดมี้การด าเนินการในลกัษณะท่ีค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั แต่จะมีความแตกต่างกนัในบางประเด็นตาม
ลกัษณะของศาสตร์ต่างๆของแต่ละคณะ แต่ดา้นหน่ึงท่ีทุกคณะมีการด าเนินการคลา้ยคลึงกนัก็คือ
ทางดา้นงบประมาณ ซ่ึงไดมี้การจดัสรรงบประมาณโดยให้ความส าคญักบัภารกิจทางดา้นการผลิต
บณัฑิตเป็นอนัดบัแรก ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีการจดัสรรงบประมาณไปยงัการด าเนินการเพื่อ
สนบัสนุนภารกิจดา้นน้ีมากท่ีสุด ทั้งน้ี การด าเนินการในขา้งตน้ถือไดว้า่มีความเหมาะสม เน่ืองจาก
การจดัสรรงบประมาณเพื่อการผลิตบณัฑิตซ่ึงเป็นประเด็นหลกัในการด าเนินการของมหาวิทยาลยั
ในจ านวนท่ีค่อนขา้งมากนั้นก็ส่งผลให้สามารถใชง้บประมาณในการพฒันาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งครอบคลุม ซ่ึงก็จะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของระดบัความสามารถในการผลิตบณัฑิตเพื่อให้เป็น
ท่ียอมรับในระดบัอาเซียนไดต่้อไป 

 

5.2 โอกาสและข้อจ ากดัต่างๆอนัเกดิจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 
 ผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาในประเด็นของความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆอนั
เกิดจากขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนและระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียม
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใช้ตวัช้ีวดั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐานในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี 
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5.2.1 แนวโน้มของโอกาสอันเกิดจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 ข้อตกลงประชาคมอาเซียนมีแนวโน้มท่ีจะสร้างโอกาสต่อการด าเนินงานของทาง
มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมในหลายประเด็นด้วยกนั ซ่ึงจะสามารถกล่าวถึงเกณฑ์ทางด้าน
โอกาสต่างๆไดด้งัน้ี 

5.2.1.1 การเปิดศูนยก์ารศึกษาในประเทศสมาชิก มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น 
สามารถเปิดศูนยก์ารศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆไดอ้ย่างเสรีมากยิ่งข้ึนกว่าในปัจจุบนั 
เน่ืองจากขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนมีการลดความเขม้ขน้ทางดา้นขอ้ก าหนดต่างๆและเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงสถาบนัอุดมศึกษาสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ไปเปิดศูนยก์ารศึกษาและ
จดัการเรียนการสอนในประเทศสมาชิกไดง่้ายข้ึน 

5.2.1.2 การแลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร และองคค์วามรู้ต่างๆ  มหาวทิยาลยัราชภฏั 
จนัทรเกษมสามารถส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าไปท าการฝึกอบรม หรือแลกเปล่ียนบุคลากร 
นกัศึกษา และองค์ความรู้ระหวา่งประเทศสมาชิกไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้องค์ความรู้และเทคนิค
ทางดา้นการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นของทกัษะต่างๆ และการจดัการเรียนการสอนสามารถเคล่ือนยา้ย
ระหว่างประเทศไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี บุคลากรและนกัศึกษายงัสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การแลกเปล่ียนกลบัเขา้มาพฒันามหาวทิยาลยัไดอี้กดว้ย 

5.2.1.3 การท าความร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถ 
ท าความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอ่ืนๆอีก 9 ประเทศได้ง่ายข้ึน เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในการด าเนินการทางดา้นต่างๆลดลงและเปิดโอกาสในการด าเนินงานในหลายประเด็น
ดว้ยกนั ซ่ึงก็ถือเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับทางมหาวิทยาลยัในการขยายตลาดทางการศึกษาออกไปยงั
ประเทศต่างๆเพิ่มมากข้ึน และเป็นหนทางในการเพิ่มผลประโยชน์ของทางมหาวทิยาลยัในทางหน่ึง  

5.2.1.4 การเปรียบเทียบการด าเนินงาน มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถศึกษา 
ขอ้มูลการด าเนินงานของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ และน ารายละเอียดดงักล่าวมาเป็นพื้นฐานในการ
เปรียบเทียบกบัการด าเนินงานของตนเอง ประยุกต ์และพฒันาแนวการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
ให้มีความได้เปรียบประเทศดังกล่าวได้ง่ายข้ึน ซ่ึงหากสามารถพฒันาการด าเนินงานให้มีข้อ
ไดเ้ปรียบแลว้ก็จะส่งผลใหม้หาวทิยาลยัไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

5.2.1.5 การปฏิบติังานร่วมกนัของบุคลากรในประเทศสมาชิก บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษมสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรของประเทศสมาชิกอ่ืนๆไดง่้ายข้ึน และมี
โอกาสแลกเปล่ียนทางดา้นแนวความคิด วฒันธรรม และเทคนิคในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง
ยงัสามารถเชิญเจา้ของภาษาต่างๆเขา้มาเป็นอาจารยพ์ิเศษในการฝึกอบรมและจดัการเรียนการสอน
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ทางดา้นภาษาไดง่้ายข้ึนดว้ย ซ่ึงก็จะส่งผลให้บุคลากรมีโลกทศัน์และกรอบแนวความคิดท่ีกวา้งข้ึน 
รวมทั้งนกัศึกษาและบุคลากรยงัสามารถท าการฝึกทกัษะทางดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาอาเซียน
ต่างๆกบัเจา้ของภาษาไดม้ากยิง่ข้ึน เช่น ภาษาเวยีดนามและภาษาขะแมร์ เป็นตน้  

5.2.1.6 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถสร้าง 
เครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัในประเทศสมาชิกอ่ืนๆไดง่้ายข้ึน รวมทั้งยงัสามารถสร้างความเช่ือมโยง
ทางด้านมาตรฐานทางการศึกษาและหลักสูตรระหว่างกันได้อีกด้วย ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษา
สามารถโอนยา้ยหน่วยกิตไปท าการศึกษาในมหาวทิยาลยัต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

5.2.1.7 การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีแปลกใหม่ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสามารถท่ีจะ 
ศึกษาในประเด็นขององค์ความรู้ท่ีมีความแปลกใหม่ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านในประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศได้มากข้ึน เปิดโลกทศัน์ใหม่ๆทางด้านองค์ความรู้ต่างๆ และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับเขา้มาปรับใช้ภายในมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาให้มหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
ทางดา้นหลกัสูตรและองคค์วามรู้มากข้ึน 
 

5.2.2 แนวโน้มของข้อจ ากัดอันเกิดจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 รายละเอียดส่วนใหญ่ของขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนถือไดว้า่ส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
ของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ทั้งในดา้นของการพฒันามหาวิทยาลยัและผลประโยชน์
ต่างๆ แต่ทั้งน้ี ขอ้ตกลงดงักล่าวถือไดว้า่ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัโดยตรง 
ซ่ึงแนวโน้มของขอ้จ ากดัมกัจะมีสาเหตุมาจากศกัยภาพและความพร้อมในบริบทต่างๆของทาง
มหาวทิยาลยัเองเป็นหลกั ซ่ึงจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเด็นต่างๆดงัน้ี 

5.2.2.1 ความพร้อมในทกัษะทางดา้นภาษาของบุคลากร บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษมยงัมีความพร้อมในทกัษะทางภาษาท่ีไม่มากพอ ซ่ึงภายหลงัจากเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ภาษาท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมากก็คือภาษาองักฤษ ดงันั้น การท่ีบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั
ยงัมีทกัษะทางด้านภาษาท่ียงัไม่พร้อมนั้น ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการส่ือสารและการ
ด าเนินงานข้ึน ทั้งยงัอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียเปรียบในการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆได ้

5.2.2.2 คุณวฒิุทางการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบติังานของบุคลากร ช่วง 
ระยะเวลาท่ีผ่านมา บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยเฉพาะในสายวิชาการและ
ข้าราชการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน มีวุฒิการศึกษาสูง และมีต าแหน่งทางวิชาการได้
เกษียณอายุราชการออกไปจ านวนมาก ส่งผลให้ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเกิดการขาดช่วงของ
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ยงัอยู่ในกลุ่มของ
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พนกังานมหาวทิยาลยั ซ่ึงเขา้มาปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาท่ีไม่นานเท่าไรนกั จึงยงัไม่มีผลงานและ
ต าแหน่งทางวชิาการ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัได ้ 

5.2.2.3 ส่ือประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั เวบ็ไซตแ์ละวารสารของมหาวิทยาลยั 
ยงัมีการสอดแทรกภาษาองักฤษเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของส่ือดังกล่าวไม่มากนัก โดยเฉพาะใน
เวบ็ไซตซ่ึ์งถือเป็นส่ือออนไลน์ท่ีนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสนใจในการเขา้ศึกษาสามารถเขา้ถึงได้
ง่ายท่ีสุด โดยการท่ีมหาวิทยาลยัยงัไม่ไดมี้การปรับปรุงหน้าเวบ็ไซต์เป็นภาษาอ่ืนๆนั้น นกัศึกษา
ต่างชาติและนกัศึกษาจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆก็จะสามารถท าความเขา้ใจกบัประเด็นต่างๆภายใน
เวบ็ไซตไ์ดค้่อนขา้งยาก และอาจส่งผลใหมี้ผูใ้หค้วามสนใจในการเขา้มาติดต่อและเขา้ศึกษาลดลง 
 การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมภายใตข้อ้ตกลงประชาคมอาเซียนนั้นถือได้ว่ามีโอกาสในการด าเนินงานใน
ระดบัท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งในดา้นของการเปิดศูนยก์ารศึกษา การแลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร และ
องคค์วามรู้ การท าความร่วมมือและสร้างเครือข่าย และการพฒันาการด าเนินการของมหาวิทยาลยั 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงสามารถท าความร่วมมือและเข้าไปด าเนินการจดัการเรียนการสอน
ภายในประเทศสมาชิกอ่ืนๆไดง่้ายข้ึน รวมทั้งยงัสามารถท าการแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา และ
องค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของ
มหาวิทยาลยัก็ยงัมีขอ้จ ากดับางประการเช่นกนั โดยทั้งน้ีจะไม่ไดม้าจากตวัขอ้ตกลงโดยตรง แต่จะ
มาจากข้อจ ากดัของมหาวิทยาลัยเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านทกัษะทางภาษา การขาดช่วงของ
บุคลากร และส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงก็อาจส่งผลให้มหาวิทยาลยัไม่สามารถด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งคล่องตวัมากเท่าไรนกั และอาจมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของ
ทางมหาวทิยาลยัได ้
 

5.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหารมหาวทิยาลยั 
 ผูเ้ขียนได้ท าการศึกษาในประเด็นของความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู ้น าของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัและระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใชต้วัช้ีวดัและเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
พื้นฐานในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 

5.3.1 วสัิยทศัน์ 
 ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การวางกรอบวิสัยทศัน์ในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัเอาไวอ้ย่างชัดเจน โดยมุ่งพฒันาให้มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นแหล่ง
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เรียนรู้ พฒันาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวตัน์ นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดพนัธกิจ
ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัโดยมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และเป็นท่ียอมรับของสังคมทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ พฒันาบริการทางวชิาการ งานวิจยั และองคค์วามรู้ต่างๆ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย 
และพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้ไดม้าตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง (มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 
ซ่ึงการมีวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งพฒันาใหม้หาวทิยาลยัมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้นก็แสดง
ใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีจะพฒันามหาวิทยาลยัให้มีความกา้วหนา้ และมีการด าเนินงาน
เพื่อพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั ทั้งในดา้นของนกัศึกษา บุคลากร  และองคป์ระกอบต่างๆอยา่ง
ครบถ้วน ซ่ึงก็มีส่วนช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการท่ีมีความเหมาะสมและพฒันา
ความสามารถทางการแข่งขนัของมหาวทิยาลยัอยา่งมาก  
 

5.3.2 ความรู้ความสามารถ 
 ความรู้ความสามารถของคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัก็เป็นประเด็นหน่ึงท่ีจะส่งผลโดยตรง
ต่อความเหมาะสมของการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะ
สามารถเห็นไดจ้ากคุณวุฒิทางการศึกษาและองค์ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเป็นหลกั โดย
คณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทถึงปริญญา
เอก ในสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลาย มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษา และมีความรู้เก่ียวกบั
ประเด็นต่างๆ ของประชาคมอาเซียนท่ีสูงในระดบัหน่ึง โดยเฉพาะในระดบัคณะ (เกศกมล สุขเกษม, 2557) 
ซ่ึงก็แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ คณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัถือเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้ งจะสามารถด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและน ามหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเร็จไดต่้อไป 
 

5.3.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
 การท่ีจะสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งเหมาะสม
นั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็ถือไดว้า่มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสูงใน
ระดบัหน่ึง โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีสามารถบริหารมหาวิทยาลยัให้ด าเนินงานมาไดอ้ย่างยาวนาน 
ซ่ึงในบางคร้ังก็ได้มีปัญหาต่างๆเกิดข้ึน ทั้งในด้านของปัญหาในการด าเนินงาน และทรัพยากรต่างๆท่ี
จ าเป็น เช่น งบประมาณ แต่ก็สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและด าเนินงานมาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก็
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจในการด าเนินการต่างๆไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ี ปัญหาทางดา้นการเตรียมความพร้อม
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เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นของการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นภาษาอาเซียน
นั้นก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลกัของหลายหน่วยงาน รวมทั้งมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมด้วย แต่
ผูบ้ริหารก็ไดมี้การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นเจา้ของภาษาเขา้มาเป็นอาจารยพ์ิเศษใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปทางดา้นภาษาอาเซียนวิชาเอกต่างๆ (เกษมศรี อศัวศรีพงศ์ธร, 2557) ซ่ึงก็แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

5.3.4 คุณธรรมในการใช้อ านาจ 
 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานไปยงั
ภาคส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลยัอยา่งชดัเจน โดยอธิการบดีไดม้อบอ านาจให้กบัรองอธิการบดี 
คณะ และศูนย์ส านักสามารถตัดสินใจและด าเนินงานในบริบทท่ีเก่ียวข้องได้ในระดับหน่ึง 
(สงกรานต ์สุขเกษม, 2557; บุญเกียรติ ชีระภากร, 2557) ซ่ึงจากประเด็นในขา้งตน้ก็แสดงให้เห็นวา่
ผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัมีการใชอ้ านาจในการบริหารอยา่งมีคุณธรรม และมีการกระจายอ านาจไป
ยงัภาคส่วนต่างๆอยา่งทัว่ถึง  
 

5.3.5 เปิดโอกาสให้ผู้อืน่แสดงความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นถือเป็นประเด็นหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัต่อการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมอย่างมาก เน่ืองจากจะช่วยให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ไดอ้ย่างครอบคุลมในทุกมิติ ซ่ึง
ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัก็ไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากร นกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดต้ั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผน ซ่ึงล่าสุดก็ไดมี้การจดัประชุมประชาพิจารณ์ 
“ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พ.ศ.2556-2560” ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2557 
ท่ีผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขา้ประชุมร่วมกนัเพื่อระดมความคิดและ
ปรึกษาหารือในการร่างกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั รวมทั้งยงัไดเ้ปิดโอกาสให้
บุคลากรบางคนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม นกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความพึงพอใจ
และความคิดเห็นผา่นทางการตอบแบบสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์และแผนดงักล่าว
ดว้ย นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัได้มีการจดัประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษา และประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเดือนละ 2 คร้ังเพื่อร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและพิจารณา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย (เอนก เทียนบูชา, 2557) 

ส่วนทางดา้นของคณบดีของแต่ละคณะและหวัหนา้หน่วยงานสนบัสนุนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะนั้นก็ไดมี้การประชุมบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งยงัไดเ้ปิดโอกาสให้แสดงความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัแผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ของหน่วยงาน และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนทั้งในท่ีประชุมและระหวา่งการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ แต่ทั้งน้ีจะอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีทาง
มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดเอาไว ้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งยงัไดมี้การสอบถามความ
คิดเห็นของนกัศึกษาผา่นทางการตอบแบบสอบถามดว้ย (ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 

จากในขา้งตน้จะสามารถเห็นไดว้า่ คณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในทุกระดบัมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร นกัศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน และเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของกฎระเบียบของทาง
มหาวทิยาลยั ซ่ึงการเปิดโอกาสดงักล่าวก็มีส่วนช่วยอยา่งมากในการวางแผนท่ีมีความครอบคลุมใน
ทุกมิติ และจะน าไปสู่ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 
5.3.6 ความโปร่งใส 

 ความโปร่งใสในการด าเนินการถือไดว้า่เป็นประเด็นส าคญัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เน่ืองจากจะช่วยให้การด าเนินการดงักล่าวไดรั้บ
การยอมรับมากข้ึน ซ่ึงทางผูบ้ริหารก็ไดมี้การจดัตั้งส านกังานตรวจสอบภายในเอาไวใ้นโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้
งบประมาณของภาคส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลยัว่ามีความถูกตอ้งและเป็นไปตามพนัธกิจท่ีได้
ก าหนดเอาไวห้รือไม่ และจดัท ารายงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแจง้ให้กรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยัทราบ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสทางดา้นการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งน้ีจะท าการรายงานให้เพียงคณะผูบ้ริหารทราบเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ส่วน
บุคลากรในระดบัอ่ืนๆยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากนกั (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 
 

5.3.7 ความเป็นธรรม 
 ความเป็นธรรมของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัถือไดว้า่มีความส าคญัต่อการด าเนินการต่างๆของ
มหาวิทยาลยัอย่างมาก ซ่ึงในท่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมในการจดัสรรงบประมาณเป็นส าคญั 
โดยผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมีการพิจารณาและจดัสรรงบประมาณให้กบัภาคส่วนต่างๆตามสัดส่วนท่ี
เท่าเทียมกนั โดยค านึงถึงหลกัความเหมาะสมและลกัษณะการปฏิบติังานของแต่ละภาคส่วนเป็น
ส าคญั และไม่ได้เลือกให้การอนุมติังบประมาณให้กบัภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึงเป็นพิเศษ ซ่ึงก็
แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมในการกระจายงบประมาณอย่างชัดเจน ทั้งน้ีการด าเนินการในขา้งต้น 
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยได้มีการน าเสนอประเด็นดังกล่าวเพื่อเข้าพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุม
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อการอนุมติังบประมาณอยา่งต่อเน่ือง และมีการจดัท าเอกสารรายงาน
อยา่งเป็นรูปธรรมเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ (เอนก เทียนบูชา, 2557) 
 

5.3.8 การสร้างแรงจูงใจ  
 การสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรในการด าเนินงานถือไดว้่าเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประสบความส าเร็จ เน่ืองจากหาก
บุคลากรไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความเหมาะสมแลว้ก็จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบติังาน
อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัก็ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัใน
ประเด็นน้ีและมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนบัสนุน 
โดยบุคลากรในสายวิชาการจะได้รับงบประมาณคนละ 10,000 บาทต่อปี และบุคลากรในสาย
สนบัสนุนจะไดรั้บงบประมาณคนละ 5,000 บาทต่อปี ซ่ึงบุคลากรสามารถน าเงินดงักล่าวไปใชเ้พื่อ
เขา้ร่วมฝึกอบรมในประเด็นท่ีมีความสนใจและเก่ียวขอ้งกบัสายงานของตนเองไดท้ั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั (เอนก เทียนบูชา, 2557) นอกจากน้ี บุคลากรในหน่วยงานต่างๆยงัสามารถ
รวบรวมงบประมาณดงักล่าวและท าโครงการเพื่อขออนุญาตน างบประมาณไปใชใ้นการศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศไดอี้กดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่คณะต่างๆมกัจะมีการด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวเพื่อเป็น
การพฒันาบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั และในช่วงระยะหลงั บุคลากรมกัจะมีการไปศึกษาดู
งานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อศึกษาการด าเนินงานของประเทศดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน 
(พิมลรัตน์ วนสัณฑ์, 2557) ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารได้เห็นความส าคัญและมีการสร้าง
แรงจูงใจผา่นการให้งบประมาณในการพฒันาตนเองกบับุคลากรเป็นส าคญั ซ่ึงส่งผลให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองมากข้ึน และจะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของศกัยภาพของบุคลากร 
รวมทั้งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัต่อไป    
  

5.3.9 ความกล้าหาญในการตัดสินใจ 
 ความส าเร็จในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนั้น ความกลา้ตดัสินใจของผูบ้ริหารใน
การด าเนินการในประเด็นท่ีแปลกใหม่ถือได้ว่ามีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากการเตรียมความ
พร้อมนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีการค านึงถึงประเด็นท่ีค่อนข้างใหม่และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจาก
ขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็ถือไดว้่ามีความ
กลา้ตดัสินใจในประเด็นต่างๆสูงในระดบัหน่ึง จะเห็นไดจ้ากการตดัสินใจในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง ทั้ งในด้านของการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานเพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัในประเทศสมาชิกมากข้ึน และอนุมติัโครงการต่างๆท่ีมีความจ าเป็น ซ่ึง
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ในดา้นของการเตรียมความพร้อมนั้นก็ไดมี้การตดัสินใจในการเปิดการฝึกอบรมภาษาอาเซียนซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีใหม่ส าหรับการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั และมีการเชิญวิทยากรผูมี้ความเช่ียวชาญ
ทางดา้นภาษาอาเซียนจากภายนอกเขา้มาเป็นอาจารยพ์ิเศษ (บุญเกียรติ ชีระภากร, 2557) ซ่ึงก็แสดงให้
เห็นถึงความกลา้ตดัสินใจในการด าเนินการเก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆไดอ้ยา่งชดัเจน และความกลา้ตดัสินใจ
ดงักล่าวก็จะมีส่วนช่วยให้การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัมีความเหมาะสมและประสบความส าเร็จ  
 จากการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัในขา้งตน้จะสามารถกล่าวไดว้า่ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ า และมีการด าเนินงานโดยมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อให้มีศกัยภาพใน
การปฏิบติังานและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากประชาคม
อาเซียนเป็นส าคญั โดยจะสามารถเห็นได้จากการท่ีคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมีองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการและมีความรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน มีการก าหนดวิสัยทศัน์
และพนัธกิจท่ีมุ่งพฒันาให้มหาวิทยาลัยมีศกัยภาพสูงข้ึนและมุ่งหน้าสู่ประชาคมอาเซียน กล้า
ตดัสินใจในการด าเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินงาน รวมทั้งยงัมีการ
ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแผนอยา่งครอบคลุมผา่นการรับฟังความคิดเห็นอยา่งรอบดา้น มีความ
เป็นธรรมในการกระจายอ านาจไปยงัภาคส่วนต่างๆ มีมาตรฐานในการจดัสรรงบประมาณท่ีชดัเจน 
และมีการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรผ่านการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในทา้ยท่ีสุด 
 

5.4 ความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์และแผนของมหาวทิยาลยั 
 ผูเ้ขียนได้ท าการศึกษาในประเด็นของความสัมพนัธ์ระหว่างความชัดเจนและความ
เหมาะสมของกลยทุธ์และแผนของมหาวทิยาลยัและระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใช้
ตวัช้ีวดัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐาน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 

5.4.1 ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การจดัท ากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานออกมาอยา่ง
เป็นรูปธรรม ใชค้  าอธิบายท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ เผยแพร่ไปยงัภาคส่วนต่างๆของมหาวิทยาลยั
อย่างทัว่ถึง นอกจากน้ียงัได้ท าการเขียนกลยุทธ์และแผนเอาไวอ้ย่างชัดเจน มีการแบ่งแผนออกเป็น
โครงการยอ่ยหลายโครงการ และระบุตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 
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ส่งผลให้บุคลากรสามารถท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของตนเองได้
โดยง่าย และด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ซ่ึงก็จะส่งผลให้สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในท่ีสุด  
 

5.4.2 ความชัดเจนของรายละเอยีด 
 กลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในการด าเนินการทางดา้นต่างๆ นั้น
ได้มีการระบุรายละเอียดเอาไวอ้ย่างชัดเจนในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการลง
รายละเอียดเก่ียวกับกลยุทธ์ต่างๆโดยอิงตามแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีได้ก าหนดไว ้
รวมทั้งยงัได้มีการระบุรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลของแต่ละกลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่างๆ 
ระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานของแต่
ละกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการเอาไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัไดมี้การระบุรายละเอียดเก่ียวกบั
การน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆไปสู่การปฏิบัติเอาไวใ้นรูปเล่มของแผนกลยุทธ์ของทาง
มหาวิทยาลยัอีกดว้ย (เอนก เทียนบูชา, 2557) ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลยัไดร้ะบุรายละเอียดของกลยุทธ์
และแผนเอาไวอ้ยา่งชดัเจนนั้นก็ส่งผลให้ฝ่ายปฏิบติัสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ดงักล่าวไดอ้ยา่ง
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก็จะเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะน าพามหาวิทยาลยัไปสู่ความส าเร็จ
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

5.4.3 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์และแผน 
 ความเหมาะสมของกระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลยัถือไดว้่า
เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการโดยตรง เน่ืองจากการก าหนดกล
ยุทธ์ท่ีเป็นระบบตามหลกัการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management : RBM)
ซ่ึงประกอบไปดว้ยการระดมความคิดจากบุคคลทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม กระจายอ านาจ
หนา้ท่ีอยา่งสมดุล และใชอ้งคค์วามรู้แบบสหวิทยาการเขา้มาประกอบนั้นจะช่วยให้ไดก้ลยุทธ์และ
แผนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมในทุกมิติ ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็ถือ
ไดว้่ามีกระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์และแผนท่ีค่อนขา้งมีความเหมาะสม โดยจะเห็นไดจ้าก
การท่ีผูบ้ริหารมีการระดมความคิดจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากร นกัศึกษา และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียผา่นการประชุมและการแจกแบบสอบถามเพื่อน าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัย มีการจดัการท าประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับกลยุทธ์และแผน กระจายอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์ไปยงัทุกภาคส่วนใน
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มหาวิทยาลัย และมีการก าหนดโดยอาศยัองค์ความรู้ในแต่ละสาขา ทั้งในด้านของการเงิน การ
บริหารจัดการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้
รายละเอียดของกลยุทธ์และแผนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และส าหรับกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น ทางมหาวทิยาลยัก็ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆของ
ประชาคมอาเซียนในเบ้ืองตน้และน าประเด็นดงักล่าวเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานดว้ย (เอนก เทียนบูชา, 2557) 
 

5.4.4 ความสอดคล้องกบัลกัษณะและการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานโดยยึดเอา
องคป์ระกอบต่างๆและลกัษณะการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัเป็นพื้นฐาน ซ่ึงจะสามารถเห็น
ไดจ้ากการก าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานของทางมหาวทิยาลยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ของมหาวทิยาลยัโดยตรง โดยจะมีรายละเอียดเก่ียวขอ้งกบัการเป็นสถานศึกษาท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มี
ความรู้ มีคุณธรรม และมีความสามารถท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ และการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหลกั (มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลยัได้
ร่างกลยทุธ์ออกมาในลกัษณะท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ
ผา่นการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั รวมทั้งยงัมียุทธศาสตร์
ในการพฒันาบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้เป็นอาจารยมื์ออาชีพดว้ย (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 
จึงอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการก าหนดกลยุทธ์และแผนท่ีสอดคล้องกบั
ลกัษณะและการด าเนินงานของทางมหาวทิยาลยั และเป็นไปตามพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดเอาไว ้ซ่ึงก็จะ
มีส่วนช่วยขบัเคล่ือนใหม้หาวทิยาลยัสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จไดต่้อไป 
 

5.4.5 ความทนัสมัย  
 ความทันสมัยของกลยุทธ์และแผนในท่ีน้ีจะสามารถสังเกตได้จากความเก่ียวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากในปัจจุบนัเป็นส าคญั ซ่ึงทางดา้น
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้นก็ได้มีการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และแผนท่ีถือได้ว่ามี
ความทนัสมยัในระดบัหน่ึงและมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนในหลายประเด็นดว้ยกนั โดย
ทางด้านวิสัยทศัน์นั้นจะมุ่งพฒันาให้มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งเรียนรู้ พฒันาภูมิปัญญา พร้อมรับ
ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวตัน์ ซ่ึงก็ไดแ้สดงให้เห็นถึงการค านึงถึงประเด็นทางดา้นประชาคม
อาเซียนอยา่งชดัเจน ส่วนทางดา้นของกลยทุธ์และแผนนั้น ทางมหาวทิยาลยัไดมี้การก าหนดกลยุทธ์
เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในหลายประเด็นดว้ยกนั ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยกลยุทธ์
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ในการพฒันาบัณฑิตและบุคลากรให้เป็นคนคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริม
การศึกษาและสร้างผลงานทางการวิจยั ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนให้มีความเป็น
สากล และพฒันามหาวทิยาลยัในทุกมิติเพื่อให้มีความกา้วหนา้และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากประชาคมอาเซียน (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2557: 59-65)  
 

5.4.6 ความพร้อมในด้านต่างๆของมหาวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมได้มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนต่างๆทั้ งในด้านของ
ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประจ าของมหาวิทยาลยั ซ่ึงก็คือการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และภารกิจ
ทางดา้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยอยูบ่นพื้นฐานของการค านึงถึงความ
พร้อมทางด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยผ่านทางการตรวจสอบภายในเป็นส าคญั ทั้ งในด้านของ
บุคลากร สถานท่ี และงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ โดยจะสามารถเห็นไดช้ดัเจนจากการท่ี
มหาวิทยาลยัมีการก าหนดกลยุทธ์และแผนโดยยึดเอาพื้นฐานทางดา้นงบประมาณเป็นหลกัในการ
ด าเนินการ และวิเคราะห์ความพร้อมทางด้านต่างๆของบุคลากรเพื่อท่ีจะได้สามารถพฒันาและ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด โดยเฉพาะการพฒันาในดา้นท่ีทางมหาวิทยาลยัมีความพร้อม 
เช่น ภาษาองักฤษและภาษาจีน ซ่ึงมีบุคลากรประจ าอยู่ในมหาวิทยาลยัและไม่จ  าเป็นตอ้งสรรหา
งบประมาณในการแสวงหาบุคลากรเพิ่มเติม เป็นตน้ 
 

5.4.7 ความสามารถในการแข่งขัน  
 กลยุทธ์และแผนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเหมาะสม
นั้น ทางมหาวิทยาลยัควรท่ีจะมุ่งพฒันาในดา้นท่ีมีความถนดัและมีความโดดเด่นเป็นส าคญั ซ่ึงใน
ดา้นของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้นถือไดว้า่มีความโดดเด่นและเป็นท่ีรู้จกัทางดา้นของการ
ผลิตครูมาตั้งแต่ในอดีต ดงันั้นทางมหาวิทยาลยัก็ควรท่ีจะมุ่งพฒันาในประเด็นดงักล่าวและใชเ้ป็น
จุดเด่นในการสร้างความไดเ้ปรียบและพฒันาความสามารถทางการแข่งขนักบัทั้งมหาวิทยาลยัใน
ประเทศเองและมหาวทิยาลยัในประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ทั้งน้ี ในดา้นของกลยุทธ์และแผนนั้น
ก็ไดมี้การวางแนวทางในการส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและ
ศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบัสูง รวมทั้งยงัมีแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรทางศึกษาศาสตร์ให้
มีความครอบคลุมในสาขาต่างๆมากข้ึนดว้ย (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2557: 65) แต่ทั้งน้ี ใน
ปัจจุบนัทางมหาวิทยาลยัยงัมีการพฒันาหลกัสูตรทางดา้นศึกษาศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองแต่ยงัมีจ  านวน
ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ยงัมีความสามารถในการแข่งขันในระดับท่ีไม่สูงมากนัก ดังนั้ น ทาง
มหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการเตรียมความพร้อมทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าวมากข้ึนเพื่อ
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ยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนั โดยเฉพาะทางดา้นศึกษาศาสตร์ให้เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงก็จะมีส่วน
ช่วยในการน ามหาวทิยาลยัไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการไดใ้นทา้ยท่ีสุด 
 จากการวิเคราะห์ในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า กลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมถือไดว้่ามีความชดัเจนและมีความเหมาะสมในระดบัหน่ึง โดยจะสามารถเห็นไดจ้าก
การท่ีมหาวิทยาลยัไดมี้การก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม และ
ระบุรายละเอียดของกลยุทธ์และแผนท่ีมีความชดัเจนและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ มีกระบวนการ
ในการก าหนดท่ีเป็นระบบและยึดหลกัการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หรือ RBM เป็นพื้นฐาน 
รวมทั้งยงัมีเน้ือหาท่ีค่อนขา้งทนัสมยั คือ ให้ความส าคญักบัประเด็นทางดา้นประชาคมอาเซียนท่ี
ก าลงัเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั  มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะและการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
และมีการก าหนดข้ึนโดยค านึงถึงความพร้อมทางด้านต่างๆ เช่น งบประมาณและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ  ส่วนทางด้านของการก าหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาในประเด็นของ
ความสามารถทางการแข่งขนันั้น ทางมหาวทิยาลยัก็ไดมี้การค านึงถึงประเด็นดงักล่าวและไดพ้ฒันา
ทางดา้นการผลิตครูซ่ึงถือเป็นเอกสักษณ์ของมหาวิทยาลยั แต่ในปัจจุบนัยงัมีการด าเนินการเพียง
ไม่ก่ีสาขาเท่านั้น ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการพฒันาในประเด็นดงักล่าวให้มีความ
ครอบคลุมในสาขาต่างๆมากข้ึน ซ่ึงก็จะมีส่วนช่วยอยา่งมากให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานได้
อยา่งตรงประเด็นและเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5.5 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรในการด าเนินการ 
 ผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาในประเด็นของความสัมพนัธ์ระหวา่งงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร
ในการด าเนินการและระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใช้ตวัช้ีวดัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
พื้นฐานในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 

5.5.1 ขนาดของงบประมาณ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีเงินงบประมาณ ทั้งในดา้นของงบประมาณแผน่ดินและ
งบประมาณเงินรายไดค้่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆของรัฐ รวมทั้งงบประมาณก็มี
แนวโนม้ท่ีจะลดลงในแต่ละปี ซ่ึงก็ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเต็มท่ีและราบร่ืนมากนกั 
โดยจะสามารถแสดงแนวโนม้ของงบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรรในการด าเนินการได้
ดงัน้ี (อจัฉรา บางสุวรรณ์, 2557; มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2552: 18)  
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ตารางที ่5.8 แนวโนม้งบประมาณของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

สัดส่วน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

สัดส่วน
งบประมาณเงนิ

รายได้ 

รวม
งบประมาณ 

2552 316,575,100 45.99 371,827,700 54.01 688,402,800 
2553 259,616,400 43.26 340,459,900 56.74 600,076,300 
2554 296,899,700 45.15 360,616,900 54.85 657,516,600 
2555 339,594,400 50.10 338,272,500 49.90 677,866,900 
2556 304,720,100 47.77 333,105,000 52.23 637,825,100 
2557 322,363,200 49.49 328,998,900 50.51 651,362,100 

 

 
จากตารางท่ี 5.8 จะเห็นไดว้า่ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดรั้บจดัสรรงบประมาณสูง

ในระดบัหน่ึง คือประมาณ 600 ลา้นบาทต่อปีงบประมาณ แต่เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายต่างๆแลว้ก็ยงัถือ
ไดว้า่มีจ  านวนไม่เพียงพอมากเท่าไรนกั นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบแนวโนม้งบประมาณระหวา่งปี
พ.ศ.2552-2557 แลว้ก็พบว่า งบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีนั้นมีจ านวนท่ี
ใกลเ้คียงกนั และมีแนวโนม้ท่ีค่อนขา้งลดลงในแต่ละปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมของ
ขนาดงบประมาณในการด าเนินการและเกิดความไม่สอดคลอ้งกบักิจกรรมและภารกิจในดา้นต่างๆ
ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากหากงบประมาณในการด าเนินการมีขนาดท่ีไม่
เหมาะสมแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะไม่มีงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนท่ีเพียงพอ และจะน าไปสู่การด าเนินการเตรียมความพร้อมท่ีไม่มีประสิทธิภาพมาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลวในการด าเนินงานไดใ้นท่ีสุด 

 
5.5.2 ความทนัเวลาของงบประมาณ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การพิจารณาจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานโดย
ทนัตามเวลาท่ีก าหนดในแต่ละไตรมาส ซ่ึงมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณโดยรวมเพื่อให้แต่ละ
ภาคส่วนภายในมหาวิทยาลยัสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งในดา้นของงานประจ าและการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ทันตามเวลาท่ีได้ก าหนดเอาไวใ้นแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั แต่ส าหรับการอนุมติังบประมาณในการด าเนินโครงการยอ่ยต่างๆ ยงั
ถือไดว้า่ค่อนขา้งชา้และไม่ทนัเวลามากเท่าท่ีควร เน่ืองจากการอนุมติังบประมาณดงักล่าวมีขั้นตอน
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การด าเนินการท่ีตอ้งผา่นหลายหน่วยงาน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการเบิกจ่ายค่อนขา้งมาก (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557; ประไพ บวรฤทธิเดช, 2557) 
 

5.5.3 ความเหมาะสมในระเบียบการเบิกจ่าย 
 การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้่าค่อนขา้งมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีการด าเนินการตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของราชการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกหน่วยงานของระบบราชการ มีการ
ผา่นการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน และมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดเอาไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยคณะหรือหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการในการเบิกจ่าย
งบประมาณจะตอ้งท าการเขียนโครงการและรายละเอียดของงบประมาณท่ีตอ้งการเบิกจ่ายอย่าง
ละเอียด แนวทางในการจดัสรรงบประมาณ และราคาของพสัดุต่างๆท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเบิกจ่าย ซ่ึง
ทางฝ่ายพสัดุของมหาวิทยาลยัจะมีการตรวจสอบราคาของพสัดุดงักล่าวว่าเป็นไปตามราคากลาง
หรือไม่ และใหค้วามเห็นเพื่อใหผู้บ้ริหารท าการพิจารณาเพื่ออนุมติังบประมาณดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง 
(ปัญญา ธีระวทิยเลิศ, 2557; ไสว ฟักขาว, 2557)  
 

5.5.4 ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
 การบริหารและการใช้งบประมาณของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลยัถือได้ว่ามีความ
คุม้ค่า เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากมหาวิทยาลยัมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ทางคณะและหน่วยงาน
ต่างๆจึงไดมี้การวางแผนในการบริหารงบประมาณอย่างรัดกุมและกระจายงบประมาณไปยงัการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆอยา่งสมดุลและมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามพนัธกิจและ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้น และมุ่งเนน้
การด าเนินงานเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (เอนก เทียนบูชา, 2557) 
 

5.5.5 ความสมดุลของการบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานไปยงัภาคส่วน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลยัอยา่งทัว่ถึงภายใตก้ารพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเป็นจริงทางดา้น
การด าเนินงานเป็นส าคญั ซ่ึงจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนในการจดัสรรงบประมาณของทาง
มหาวทิยาลยัไปยงัภาคส่วนต่างๆไดด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2555: 59) 
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ตารางที ่5.9  การจดัสรรงบประมาณไปยงัแต่ละภาคส่วนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
        ปีงบประมาณ 2555            
                                      

คณะ/หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ) 
1.คณะเกษตรและชีวภาพ 1,690,700 0.25 
2.คณะวิทยาศาสตร์ 14,382,975 2.12 
3.คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

8,753,800 1.29 

4.คณะวิทยาการจดัการ 15,140,500 2.23 
5.คณะศึกษาศาสตร์ 7,693,300 1.13 
6.บณัฑิตวิทยาลยั 15,480,500 2.28 
7.วิทยาลยัการแพทยท์างเลือก 38,912,900 5.74 
8.ศูนยก์ารศึกษามรภ.จนัทรเกษม 
– ชยันาท 

6,567,100 0.97 

9.ส านกังานอธิการบดี 14,134,500 2.09 
10.ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1,322,700 0.20 

11.สถาบนัวิจยัและพฒันา 782,000 0.12 
12.ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5,571,900 0.82 

13.ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 1,279,100 0.19 
14.ศูนยภ์าษา 385,600 0.06 
15.งานวิเทศสมัพนัธ์ 543,000 0.08 
16.ส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 545,229,325 80.43 

รวม 677,866,900 100 

 
จากตารางในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ งบประมาณส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยัจะถูกใชไ้ปในการ

ด าเนินการของทางส่วนกลาง โดยมีสัดส่วนกวา่ร้อยละ 80.43 ซ่ึงเป็นงบประมาณในการด าเนินการ
ในภาพรวมของทางมหาวิทยาลยัและค่าตอบแทนของบุคลากร ส่วนงบประมาณท่ีกระจายไปตาม
หน่วยงานต่างๆนั้นจะมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั คืออยู่ในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 0.06 ถึง 
2.09 แต่ส าหรับในด้านของคณะอาจมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง เน่ืองจากมหาวิทยาลยัได้จดัสรร
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งบประมาณตามจ านวนของนกัศึกษาและความจ าเป็นในการด าเนินงานทางดา้นต่างๆเป็นส าคญั ซ่ึง
จะสามารถเห็นได้จากงบประมาณของทางวิทยาลยัการแพทยท์างเลือก ท่ีมีสัดส่วนมากกว่าคณะ
อ่ืนๆ คือมีสัดส่วนของงบประมาณร้อยละ 5.74 ในขณะท่ีคณะอ่ืนๆจะมีงบประมาณในช่วงร้อยละ 
0.25 ถึง 2.28 เท่านั้ น เน่ืองจากจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเก่ียวกับค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์จาก
ประเทศจีนและอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งยงัตอ้งมีการด าเนินการในการปรับปรุง
สถานท่ีทางดา้นสถานพยาบาลเพื่อเป็นสถานท่ีฝึกงานของนกัศึกษาดว้ย 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีขนาดของงบประมาณในการด าเนินงานท่ีไม่มากนกัเม่ือ
เทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆของรัฐ และยงัถือไดว้า่ขนาดของงบประมาณดงักล่าวยงัไม่เหมาะสมและ
ไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะทางดา้นการเตรียมความพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในดา้นของการพฒันาการเรียนการสอน สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และการจดักิจกรรมฝึกอบรมต่างๆท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมากเท่าท่ีควร ซ่ึงก็ส่งผลให้
ทางมหาวทิยาลยัไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจดงักล่าวไดอ้ยา่งราบร่ืนและสะดวกมากเท่าไรนกั  

การจดัสรรงบประมาณไปยงัภาคส่วนต่างๆนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาจดัสรรเพื่อให้สามารถน าไปใช้ด าเนินการได้ทนัตามขอ้ก าหนดระยะเวลาของการใช้
งบประมาณและมีการจดัสรรท่ีค่อนขา้งมีความสมดุลในระดบัของหน่วยงานต่างๆ แต่หากมองใน
ภาพรวมแลว้ มหาวิทยาลยัไดมี้การดึงงบประมาณไวท่ี้ส่วนกลางค่อนขา้งมากและยงัไม่ไดจ้ดัสรร
งบประมาณไปยงัภาคส่วนต่างๆจ านวนมากเท่าท่ีควร ดงันั้น หากจะให้หน่วยงานและคณะสามารถ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน
นั้น มหาวิทยาลัยน่าจะมีการกระจายงบประมาณส่วนกลางออกไปยงัภาคส่วนต่างๆมากข้ึน 
นอกจากน้ี ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ทางมหาวิทยาลยัได้ยึดตามหลกัการเบิกจ่าย
งบประมาณของราชการเป็นส าคญั ซ่ึงก็ถือไดว้า่มีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นมาตรฐานเดียวกนัใน
หน่วยงานราชการทุกแห่ง ทั้งน้ี งบประมาณต่างๆท่ีทางภาคส่วนต่างๆไดเ้บิกจ่ายมาเพื่อด าเนินการ
นั้น ทางหน่วยงานดงักล่าวก็ไดมี้การจดัสรรการด าเนินการอยา่งคุม้ค่าและไดป้ระโยชน์สูงสุด ซ่ึงก็
แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการบริหารงบประมาณท่ีชดัเจน 

 

5.6 ระดับความร่วมมอืของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
 ผูเ้ขียนได้ท าการศึกษาในประเด็นของความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความร่วมมือของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัและระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใชต้วัช้ีวดัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นพื้นฐานในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี  
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5.6.1 ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
 ความเต็มใจในการปฏิบติังานในท่ีน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นส าคญั 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ ทั้ งในด้านของศาสตร์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและองค์ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะสามารถเห็นได้จาก
จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงมีจ านวนค่อนขา้งมาก ทั้งในช่วงเวลาพิธีเปิดและช่วงของการ
จดัป้ายนิทรรศการ ซ่ึงในช่วงน้ีจะมีบุคลากรเขา้ร่วมในจ านวนค่อนขา้งมาก โดยช่วงเวลาท่ีบุคลากร
เขา้ชมป้ายนิทรรศการมากท่ีสุดมกัจะเป็นช่วงระยะเวลาท่ีบุคลากรมีเวลาว่างจากการปฏิบติังาน
ประจ าของตนเอง ส่วนทางด้านของการฝึกอบรม ทั้งทางด้านภาษาและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนนั้น ส่วนใหญ่มักจะจัดในช่วงระยะเวลาปฏิบติังานของบุคลากร ส่งผลให้
บุคลากรจ านวนมากไม่สามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (เกศกมล สุขเกษม, 2557) ซ่ึง
จะเป็นสาเหตุให้ผลของการฝึกอบรมดงักล่าวไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจนกัในประเด็นของความร่วมมือ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของบุคลากร และอาจมองวา่บุคลากรไม่มีความเต็มใจในการเขา้ร่วมได ้ แต่
ส าหรับในประเด็นของกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูจ้ดัข้ึนในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลยั เช่น วนั
ประกนัคุณภาพนั้น บุคลากรไดมี้ความเตม็ใจและใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี 
ซ่ึงการเตม็ใจในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมดงักล่าวถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้
การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัประสบความส าเร็จต่อไป 
  

5.6.2 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานของบุคลากรถือได้ว่ามีความส าคญั
อยา่งมากต่อความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากความตั้งใจ
ดงักล่าวจะช่วยใหบุ้คลากรมีการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมถือได้ว่าค่อนข้างท่ีจะมีความตั้ งใจและกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงไดมี้การปฏิบติังานโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวเ้ป็นส าคญั รวมทั้ง
ยงัมีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยได้จดัข้ึน ทั้งในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร และกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
ประกนัคุณภาพ เป็นตน้ ส่วนทางดา้นของกิจกรรมท่ีมีรายละเอียดเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน
และกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมนั้น บุคลากรก็มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
ดงักล่าวเช่นเดียวกนั แต่อาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเวลาในการปฏิบติังาน ส่งผลให้ไม่สามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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5.6.3 การเข้าร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั 
 การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัก็คือระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของบุคลากร ซ่ึง
บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมก็ถือได้ว่ามีระดบัการเขา้ร่วมท่ีสูงในระดบัหน่ึง แต่
ส าหรับทางดา้นของการฝึกอบรมภาษา ทั้งในภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนนั้นยงัถือไดว้า่ไม่ไดมี้
การเขา้ร่วมในระดบัท่ีสูงมากนกั ซ่ึงสาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจากการท่ีกิจกรรมดงักล่าวถูกจดัข้ึนระหวา่ง
เวลาปฏิบติังาน จึงไม่สามารถปลีกตวัมาเขา้ร่วมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีหากกล่าวถึงระดบัการเขา้ร่วม
การฝึกอบรมทางดา้นภาษาของบุคลากรนั้น จากขอ้มูลของทางศูนยภ์าษาจะพบว่า ในปีพ.ศ.2552 
ทางมหาวิทยาลยัได้มีการจดัอบรมภาษาองักฤษส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี จ  านวน 30 ชัว่โมง 
โดยทางดา้นอาจารยน์ั้นมีอาจารยท่ี์เขา้ร่วมจ านวน 11 คนจากเป้าหมายจ านวน 30 คน แต่ผา่นเกณฑ์
เพียง 2 คนเท่านั้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย ส่วนทางดา้นของการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีก็มี
เป้าหมายจ านวน 30 คนเช่นเดียวกนั แต่มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 9 คนและสอบผา่นเกณฑ์เพียง 4 
คน ซ่ึงคิดเป็นเพียงร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย แต่ทั้งน้ี ในระยะเร่ิมแรกมีผูเ้ขา้ร่วมค่อนขา้งมาก แต่
จะลดลงหลงัจากจดักิจกรรมไปในระยะหน่ึง (ศูนยภ์าษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2552)  

ส่วนในปีพ.ศ.2553 ก็ไดมี้การจดัการฝึกอบรมเช่นเดียวกนัแต่มีการลดจ านวนเป้าหมายลง
เหลือเพียง 20 คนเท่านั้น ซ่ึงบุคลากรก็ไดใ้ห้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี โดยมี
ผูเ้ข้าร่วมครบตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งเอาไว ้แต่ในระหว่างการฝึกอบรมก็มีผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ร่วม
เน่ืองจากติดภารกิจเฉพาะตัวและงานประจ าอยู่จ  านวนมาก จึงส่งผลมีอาจารย์ผ่านเกณฑ์การ
ฝึกอบรมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเจา้หน้าท่ีผา่นเกณฑ์จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ศูนยภ์าษา, 2553)  ซ่ึงมากข้ึนกวา่ในปีพ.ศ.2552 ค่อนขา้งมาก แสดง
ให้เห็นถึงพฒันาการของความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึง
พอใจมากเท่าไรนกั แต่ต่อมาในปีพ.ศ.2554 ทางศูนยภ์าษาไม่ไดมี้การเปิดอบรมทางดา้นภาษาให้กบั
บุคลากร เน่ืองจากการด าเนินการในปีท่ีผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จมากเท่าท่ีควร และมีจ านวน
บุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรมนอ้ย ส่งผลใหไ้ม่คุม้ค่าต่อค่าจา้งวทิยากรท่ีจะเขา้มาท าการฝึกอบรม จึง
ไม่เปิดการฝึกอบรม    

 
5.6.4 การตรงต่อเวลา 

 ปัจจยัทางด้านระดับความร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน
ประเด็นทางดา้นการตรงต่อเวลานั้นจะสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ีบุคลากรในภาคส่วนต่างๆภายใน
มหาวิทยาลยัสามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและประสบความส าเร็จภายในระยะเวลาท่ี
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ได้ก าหนดไวเ้ป็นส าคญั ส่วนในด้านของความตรงต่อเวลาทางด้านการปฏิบติังานหรือด าเนิน
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น โครงการ
ฝึกอบรมทางด้านภาษา และการจดันิทรรศการต่างๆนั้น บุคลากรก็ถือได้ว่ามีความตรงต่อเวลา
เช่นกนั เน่ืองจากบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจในการด าเนินการสามารถด าเนินโครงการได้
ภายในช่วงเวลาท่ีไดก้ าหนดเอาไวโ้ดยไม่ตอ้งเล่ือนการด าเนินการ (เกษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร, 2557) 
  บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้า่มีความร่วมมือในการด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งดี โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีบุคลากรมี
ความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลยั ทั้งในดา้นของการพฒันาศกัยภาพใน
การปฏิบติังาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และการฝึกอบรมทางดา้นภาษา 
แต่ทั้งน้ีบุคลากรอาจไม่สามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมากเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีการ
ด าเนินการในเวลาปฏิบติังาน ส่งผลให้ไม่สามารถปลีกตวัมาเขา้ร่วมได้ นอกจากน้ี ในประเด็น
ทางดา้นการปฏิบติังานนั้น บุคลากรก็ไดมี้ความตั้งใจและกระตือรือร้น โดยจะสามารถเห็นไดจ้าก
การท่ีมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหส้ามารถบรรลุผลตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไวแ้ละปฏิบติังาน
ได้ส าเร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของบุคลากรได้อย่าง
ชดัเจน และจะน าไปสู่ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

5.7 ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
 ผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาในประเด็นของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัและระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใชต้วัช้ีวดัและเกณฑ์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐาน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 

5.7.1 คุณวุฒิของบุคลากร 
 ความเหมาะสมทางดา้นระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้นถือไดว้า่มีความส าคญัและสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
จากวุฒิการศึกษาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั และต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสาย
วชิาการวา่อยูใ่นระดบัใด ซ่ึงจะสามารถอธิบายใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 
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5.7.1.1 วฒิุการศึกษาของบุคลากร 
  บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะประกอบไปดว้ยบุคลากรในสาย
วิชาการและสายสนบัสนุน ซ่ึงจะสามารถจ าแนกจ านวนบุคลากรตามสายงานและวุฒิการศึกษาได้
ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2557: 37; มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2556: 56) 
 
ตารางที ่5.10  จ  านวนบุคลากรจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
พนกังานสายวิชาการ - 15 333 45 393 
พนกังานสายสนบัสนุน 119 243 29 - 391 

รวม 119 258 362 45 784 

 
  บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมทั้งหมดมีจ านวน 784 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สายคือ สายวชิาการ จ านวน 393 คนและสายสนบัสนุนจ านวน 391 คน ซ่ึงบุคลากรในสาย
วชิาการส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท และก าลงัศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกจ านวนหน่ึง 
ส่วนทางด้านของสายสนับสนุนนั้น ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีสาย
สนบัสนุนท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาโทเพียง 29 คนเท่านั้น 

5.7.1.2 ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรในสายวชิาการ 
  ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสายวิชาการของมหาวิทยาลยัถือได้ว่าเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในดา้นของการท าการวิจยัใน
ประเด็นต่างๆและความสามารถทางการแข่งขนัของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการนั้น บุคลากรทางวิชาการจะตอ้งท าการศึกษาวิจยัในประเด็น
ต่างๆท่ีน่าสนใจ ดงันั้น หากมหาวทิยาลยัมีจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนมากแลว้ 
ก็จะแสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงระดบัการศึกษาวิจยัของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัและระดบั
ความสามารถของบุคลากรดงักล่าว หรืออาจกล่าวได้ว่า หากมหาวิทยาลยัมีจ านวนบุคลากรท่ีมี
ต าแหน่งทางวชิาการจ านวนมากแลว้ ก็แสดงให้เห็นวา่บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมีการศึกษาวิจยั
จ  านวนมากและมีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงนัน่เอง 
 
 



181 
 

ส าหรับทางดา้นของบุคลากรในสายวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมท่ี 
มีต าแหน่งทางวชิาการนั้น ในปัจจุบนัจะมีเพียงบุคลากรในกลุ่มของขา้ราชการเท่านั้น โดยต าแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัจะประกอบไปดว้ยอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์และ
รองศาสตราจารย ์ส่วนทางดา้นของศาสตราจารยย์งัไม่มีผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งทางวิชาการดงักล่าว ซ่ึง
บุคลากรในสายวิชาการของมหาวิทยาลยัมีจ านวนทั้งหมด 393 คน โดยจะสามารถแบ่งออกตาม
ต าแหน่งทางวชิาการไดด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2555: 56) 
  อาจารย ์   จ านวน 332 คน 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ านวน   54 คน 
  รองศาสตราจารย ์ จ านวน      7 คน 
 จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยเฉพาะในสาย
วิชาการนั้น ส่วนใหญ่ยงัมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท และมีบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งน้อย ซ่ึงก็แสดงให้เห็นวา่ทางมหาวิทยาลยัยงัมีความพร้อม
ทางดา้นวุฒิการศึกษาของบุคลากรสูงในระดบัหน่ึงเท่านั้น ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรไปท าการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกเพิ่มมากข้ึน โดยสัดส่วน
ของบุคลากรท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกควรท่ีจะเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีจ  านวน 45 คนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในระยะเวลา 5 ปีควรท่ีจะมีบุคลากรท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกจ านวน 100 คน
ข้ึนไป และเพิ่มข้ึนเป็น 200 คนข้ึนไปภายในระยะเวลา 10 ปี 
 ส าหรับทางดา้นของต าแหน่งทางวิชาการนั้น ในปัจจุบนั บุคลากรส่วนใหญ่ยงัมีต าแหน่ง
ทางวชิาการเพียงระดบัอาจารย ์ส่วนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไปยงัมีจ านวนเพียง
แค่ 61 คนเท่านั้น ซ่ึงยงัมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น ทางมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจึงควรท่ี
จะมีการส่งเสริมให้บุคลากรเขียนผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทางการศึกษาและความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการของ
มหาวทิยาลยั และด าเนินการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยภายในระยะเวลา 5 ปีควรท่ีจะมีบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการในระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์
ข้ึนไปจ านวนไม่ต ่ากว่า 180 คน รวมทั้งยงัควรมีผูท่ี้มีต าแหน่งในระดับศาสตราจารย์ภายใน
มหาวทิยาลยัดว้ย ส่วนภายในระยะเวลา 10 ปีนั้น สัดส่วนของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการควร
ท่ีจะเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่จ  านวนไม่ต ่ากวา่ 300 คน ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูงและ แสดงให้เห็นถึง
การศึกษาวจิยัของบุคลากรท่ีเพิ่มมากข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 
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5.7.2 อายุงานของบุคลากร 
 บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่วน
ใหญ่จะมีอายงุานอยูร่ะหวา่ง 1-5 ปี ซ่ึงจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คนพบวา่ ร้อยละ 46.2 
มีอายงุานระหวา่ง 1-5 ปี ร้อยละ 25.0 มีอายงุานระหวา่ง 6-10 ปี  และร้อยละ 28.8 มีอายงุาน 11 ปีข้ึน
ไป ซ่ึงสาเหตุท่ีบุคลากรส่วนใหญ่มีอายงุานนอ้ยนั้นก็เน่ืองมาจากการท่ีมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ
ไปจ านวนมาก ส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยป์ระจ าตามสัญญาจา้งท่ีมีการต่อสัญญาเป็น
รายปี และไดเ้ปล่ียนมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเม่ือไม่นานมาน้ี ส่งผลให้ยงัมีอายุงานในต าแหน่ง
ของพนกังานมหาวทิยาลยัไม่มากนกั แต่ทั้งน้ี บุคลากรบางคนจะมีอายุงานจริงอยูใ่นช่วง 6-10 ปี ซ่ึง
จากในข้างต้นอาจสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นทางด้านอายุงานของบุคลากรยงัถือได้ว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีอายงุานยาวนาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และ
มีความสามารถมีจ านวนท่ีค่อนข้างน้อย ซ่ึงบุคลากรท่ีมีอายุงานน้อยนั้ น ในบางคร้ังอาจมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีไม่มากพอและอาจส่งผลใหก้ารด าเนินการต่างๆ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไม่มากเท่าท่ีควรจะเป็นได ้
 

5.7.3 ความรอบรู้ในด้านต่างๆ 
 บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ทั้งในสายวชิาการและสายสนบัสนุนไดจ้บ
การศึกษามาจากสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความรู้ในดา้นต่างๆท่ีมีความหลากหลายและมี
ความรู้ในทุกศาสตร์ท่ีเปิดท าการเรียนการสอนภายในมหาวิทย าลัย เช่น ด้านสังคมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจดัการ และเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงจากความหลากหลายใน
ขา้งตน้ ส่งผลให้บุคลากรมีองคค์วามรู้แบบสหวิทยาการ และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้บุคลากร
สามารถด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ   
 บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้่ามีระดบัความรู้ความสามารถท่ีสูงใน
ระดับหน่ึง และมีองค์ความรู้ต่างๆท่ีมีความหลากหลาย โดยบุคลากรส่วนใหญ่จะมีอายุงานอยู่
ระหวา่ง 1-5 ปีและจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท และก าลงัลาศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกอีก
จ านวนหน่ึง และบุคลากรในสายวิชาการส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดบัอาจารย ์ซ่ึงก็ยงั
ถือไดว้า่ไม่เหมาะสมมากเท่าท่ีควร เน่ืองจาก ถึงแมว้า่บุคลากรจะมีองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย แต่การ
ท่ียงัมีอายุงานท่ีไม่มากนกัก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการในการเตรียมความพร้อมทางดา้น
ต่างๆท่ีจ าเป็นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร รวมทั้งในดา้นของ
ต าแหน่งทางวชิาการนั้น การท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ยงัมีต าแหน่งทางวิชาการอยูเ่พียงระดบัอาจารยน์ั้น
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ก็แสดงให้เห็นถึงระดบัของการท าการวิจยั ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัทางการศึกษาท่ียงัไม่
สูงมากนัก นอกจากน้ี ประเด็นทางด้านต าแหน่งทางวิชาการยงัถือเป็นส่ิงท่ีจะเชิดหน้าชูตา
มหาวิทยาลยัดว้ย ซ่ึงหากทางมหาวิทยาลยัยงัมีบุคลากรส่วนใหญ่ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการในระดบั
อาจารยแ์ลว้ก็อาจส่งผลให้ไม่เป็นท่ียอมรับของประเทศสมาชิกอ่ืนๆมากเท่าท่ีควรและอาจน าไปสู่
ความเสียเปรียบทางการแข่งขนัได ้
 การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆหลายปัจจยัดว้ยกนั ทั้งในดา้นของโอกาสและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจาก
ขอ้ตกลงประชาคมอาเซียน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ความชดัเจนและความเหมาะสม
ของกลยทุธ์และแผนของมหาวทิยาลยั งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในการด าเนินการ ระดบัความ
ร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลยั และระดบัความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงแต่ละปัจจยัก็มีความเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินการของมหาวิทยาลยัโดยตรง โดยในประเด็นของ
โอกาสและขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนนั้น มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือได้
วา่มีโอกาสในการด าเนินงานท่ีค่อนขา้งมาก ทั้งในดา้นของโอกาสในการขยายตลาดทางการศึกษา 
การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร และการสร้างความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆ แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัอยู่บางประการเช่นกนั ทั้งน้ีเกิดข้ึนจากศกัยภาพและความพร้อมในบริบทต่างๆของทาง
มหาวทิยาลยัเอง เช่น ทกัษะทางดา้นภาษาของบุคลากร เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีขอ้ตกลงประชาคมอาเซียน
มีโอกาสท่ีเอ้ือต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็นนั้นก็ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืนมากข้ึน 
 ส าหรับปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆก็มีผลต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลยัไม่แพป้ระเด็นทางดา้น
ขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนเช่นกนัในแง่ท่ีว่า การท่ีผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีภาวะ
ผูน้ า ทั้งในการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งพฒันา เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆแสดงความคิดเห็น ความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน และประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการมีกลยุทธ์และแผนท่ีมีความ
เหมาะสม เข้าใจง่าย มีรายละเอียดท่ีชัดเจน และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและ
ความสามารถทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนก็มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมเป็นอยา่งมาก โดยส่งผล
ให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี การท่ีมหาวิทยาลยัมี
การกระจายงบประมาณไปยงัภาคส่วนต่างๆอยา่งทัว่ถึง และมีระบบการเบิกจ่ายตามระบบราชการท่ี
มีมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากรยงัมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย และมีความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานเป็นอย่างดีนั้น ก็มีส่วนช่วยอย่างมากท่ีจะส่งผลให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างราบร่ืน มีศกัยภาพในการด าเนินงานท่ี
สูงข้ึน  และเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลส าเร็จตามท่ีไดก้ าหนดเป้าหมายเอาไว ้
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5.8 ระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

ผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาในประเด็นของระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียม
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยใช้ตวัช้ีวดั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐานในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งใน
การด าเนินการของทางมหาวทิยาลยัจะสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี 

 
5.8.1 เชิงปริมาณ 
ระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยเฉพาะทางดา้นของการบริหารอุดมศึกษาในเชิง
ปริมาณนั้น จะสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากสถิติต่างๆของทางมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะมีการแสดงให้
เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

5.8.1.1 แนวโนม้การเพิ่มข้ึน-ลดลงของงบประมาณท่ีทางมหาวทิยาลยัไดรั้บจดัสรร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดรั้บจดัสรรงบประมาณค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบั 

มหาวทิยาลยัของรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้งบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรรใน
ระยะเวลา 6 ปีไดด้งัน้ี (อจัฉรา บางสุวรรณ์, 2557; มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2552: 18) 
 

ตารางที ่5.11 แนวโนม้งบประมาณของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมระหวา่งปีพ.ศ.2552-2557 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

สัดส่วน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

สัดส่วน
งบประมาณเงนิ

รายได้ 

รวม
งบประมาณ 

2552 316,575,100 45.99 371,827,700 54.01 688,402,800 
2553 259,616,400 43.26 340,459,900 56.74 600,076,300 
2554 296,899,700 45.15 360,616,900 54.85 657,516,600 
2555 339,594,400 50.10 338,272,500 49.90 677,866,900 
2556 304,720,100 47.77 333,105,000 52.23 637,825,100 
2557 322,363,200 49.49 328,998,900 50.51 651,362,100 
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จากตารางท่ี 5.11 จะเห็นไดว้า่ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดรั้บจดัสรรงบประมาณ 
สูงในระดบัหน่ึง คือประมาณ 600 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ แต่ก็ยงัถือไดว้่ายงัไม่เพียงพอมาก
เท่าไรนกั นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบแนวโน้มงบประมาณระหว่างปีพ.ศ.2552-2557 แลว้ก็พบว่า 
งบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีนั้นมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัและมีแนวโนม้ท่ี
ค่อนข้างลดลง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงขนาดงบประมาณท่ียงัไม่เหมาะสมมากนักและมีความไม่
สอดคล้องกบัภารกิจต่างๆท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากหากงบประมาณในการ
ด าเนินการมีขนาดท่ีไม่เหมาะสมแลว้ มหาวิทยาลยัก็จะมีงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีไม่เพียงพอ และจะน าไปสู่การด าเนินการท่ีไม่มีประสิทธิภาพมาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลวในการด าเนินงานได ้

5.8.1.2 อตัราส่วนการกระจายงบประมาณไปยงัแต่ละภาคส่วนของมหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการทางดา้น 

ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไปยงัทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลยั ซ่ึง
มีการจดัสรรตามสัดส่วนดงัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2555: 59) 
 
ตารางที ่5.12 สัดส่วนการกระจายงบประมาณไปยงัแต่ละภาคส่วนของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ 2555 
 
 

คณะ/หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ) 
1.คณะเกษตรและชีวภาพ 1,690,700 0.25 
2.คณะวิทยาศาสตร์ 14,382,975 2.12 
3.คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

8,753,800 1.29 

4.คณะวิทยาการจดัการ 15,140,500 2.23 
5.คณะศึกษาศาสตร์ 7,693,300 1.13 
6.บณัฑิตวิทยาลยั 15,480,500 2.28 
7.วิทยาลยัการแพทยท์างเลือก 38,912,900 5.74 
8.ศูนยก์ารศึกษามรภ. 
จนัทรเกษม – ชยันาท 

6,567,100 0.97 

9.ส านกังานอธิการบดี 14,134,500 2.09 
10.ส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

1,322,700 0.20 

11.สถาบนัวิจยัและพฒันา 782,000 0.12 
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ตารางที ่5.12 (ต่อ) 
 

  

คณะ/หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ) 
12.ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5,571,900 0.82 

13.ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 1,279,100 0.19 
14.ศูนยภ์าษา 385,600 0.06 
15.งานวิเทศสมัพนัธ์ 543,000 0.08 
16.ส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 545,229,325 80.43 

รวม 677,866,900 100 

 
จากตารางท่ี 5.12 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการจดัสรรงบประมาณท่ีค่อนขา้ง 

สมดุลแต่ยงัไม่เหมาะสมมากเท่าท่ีควร โดยมีการจดัสรรไปยงัคณะและศูนยส์ านักในสัดส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกนัแต่จะมีจ านวนท่ีไม่มากนกัและไม่ค่อยเพียงพอ รวมทั้งยงัดึงงบประมาณไวท่ี้ส่วนกลาง
เป็นจ านวนมากด้วย โดยศูนยส์ านักจะมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 0.12 ถึง 2.09 ส่วนคณะจะมี
สัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 2.28 ซ่ึงก็ถือไดว้า่ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั แต่ส าหรับในกรณีของ
วิทยาลยัการแพทยท์างเลือกนั้น ทางมหาวิทยาลยัไดมี้การจดัสรรงบประมาณค่อนขา้งมาก โดยมี
สัดส่วนอยู่ท่ี ร้อยละ 5.74 เน่ืองมาจากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงสถานพยาบาลเพื่อฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ รวมทั้ งยงัจ  าเป็นท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาและบุคลากรจากประเทศจีน จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในจ านวนท่ี
ค่อนขา้งมาก 
  ส าหรับในดา้นของศูนยภ์าษาและงานวิเทศสัมพนัธ์ซ่ึงมีความส าคญัอย่างมากใน
การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการ
จดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาและพฒันาทกัษะของบุคลากรนั้น ทางมหาวิทยาลยัถือได้ว่ามีการ
จดัสรรงบประมาณให้ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งต ่า โดยสัดส่วนงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรของศูนย์
ภาษาและงานวเิทศสัมพนัธ์จะอยูท่ี่ร้อยละ 0.06 และ 0.08 ตามล าดบั ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรท่ีจะมีการกระจายงบประมาณไปยงัหน่วยงานดงักล่าวเพิ่ม
มากข้ึน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการในการจดัการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาและ
บุคลากรไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัควรท่ีจะมีการกระจายงบประมาณไปยงัคณะ



187 
 

และศูนยส์ านกัต่างๆให้เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั เพื่อให้สามารถปฏิบติังานตามภารกิจของตนเองและ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.8.1.3 อตัราส่วนการเพิ่มข้ึนของงบประมาณท่ีใชจ้ดัสรรในการด าเนินการของทาง 
มหาวทิยาลยัเม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีใชใ้นอดีต 

สัดส่วนของงประมาณท่ีทางมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดจ้ดัสรรไปตามภาคส่วน 
ต่างๆภายในมหาวิทยาลยัเพื่อการด าเนินงานในดา้นต่างๆในปีพ.ศ.2555 นั้นไดมี้ความแตกต่างจาก
ในอดีตอยูบ่า้งในบางส่วน ซ่ึงจะสามารถเปรียบเทียบใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.13 เปรียบเทียบสัดส่วนการจดัสรรงบประมาณไปยงัแต่ละภาคส่วนของมหาวิทยาลยั 

        ราชภฏัจนัทรเกษมในปีการศึกษา 2552 และ 2555 
 

คณะ/หน่วยงาน 
พ.ศ.2552 
(ร้อยละ) 

พ.ศ.2555  
(ร้อยละ) 

1.คณะเกษตรและชีวภาพ 2.29 0.25 
2.คณะวิทยาศาสตร์ 8.53 1.58 
3.คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 7.57 1.29 
4.คณะวิทยาการจดัการ 6.51 2.22 
5.คณะศึกษาศาสตร์ 4.31 1.14 
6.บณัฑิตวิทยาลยั 4.72 2.28 
7.วิทยาลยัการแพทยท์างเลือก 3.04 5.74 
8.ศูนยก์ารศึกษามรภ.จนัทรเกษม – ชยันาท 1.44 1.65 
9.ศูนย/์ส านกั 8.60 3.42 
10.ศูนยภ์าษา 0.06 0.06 
11.งานวิเทศสมัพนัธ์ 0.09 0.08 
12.ส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 52.84 80.29 

รวม 100 100 

 
  จากตารางท่ี 5.13 พบวา่ในปีพ.ศ.2555 มหาวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณไปยงั
คณะและศูนยส์ านกัในสัดส่วนท่ีลดน้อยลงจากปีพ.ศ.2552 และดึงงบประมาณเขา้ส่วนกลางของ
มหาวทิยาลยัมากข้ึน โดยงบประมาณของส่วนกลางเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 52.84 เป็นร้อยละ 80.29 ซ่ึงมี
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ส่วนต่างถึงร้อยละ 27.45 ซ่ึงก็ส่งผลให้งบประมาณในการด าเนินการของคณะและศูนยส์ านักมี
จ านวนท่ีลดนอ้ยลง และเป็นสาเหตุท าใหห้น่วยงานดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะด าเนินการไดอ้ยา่งเต็มท่ี
มากเท่าท่ีควร โดยทางด้านของศูนยภ์าษาและงานวิเทศสัมพนัธ์ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเตรียม
ความพร้อมก็เช่นเดียวกนั แมว้า่ทั้งในอดีตและปัจจุบนัทางมหาวิทยาลยัจะมีการจดัสรรงบประมาณ
ท่ีมีสัดส่วนใกล้เคียงกนั แต่ก็เรียกได้ว่ามีจ  านวนท่ีค่อนขา้งน้อย ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะ
กระจายงบประมาณออกไปยงัคณะ ศูนยส์ านกั ศูนยภ์าษา และงานวิเทศสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน โดยยึด
เอาสัดส่วนของการกระจายงบประมาณในอดีต ซ่ึงค่อนขา้งจะมีสัดส่วนท่ีสูงเป็นพื้นฐาน เพื่อท่ีจะ
ได้สามารถด าเนินการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงก็จะน าไปสู่ความส าเร็จของมหาวทิยาลยัในการด าเนินการในทา้ยท่ีสุด 

5.8.1.4 สถิติจ านวนบุคลากรในสายวชิาการและสายสนบัสนุนจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีบุคลากรทั้งในสายวชิาการและสายสนบัสนุนท่ีมี 

วุฒิการศึกษาท่ีค่อนขา้งหลากหลายดงัน้ี (มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2557: 37; มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม, 2556: 56) 
 
ตารางที ่5.14 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงานและวฒิุการศึกษา 
 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานสายวชิาการ - 15 333 45 393 
1.ขา้ราชการ - 4 98 26 128 
2.พนกังานมหาวิทยาลยั - - 184 19 203 
3.อาจารยป์ระจ าตามสญัญา - 11 51 - 62 
พนักงานสายสนับสนุน 119 243 29 - 391 
1.ขา้ราชการ - 4 18 - 22 
2.พนกังานมหาวิทยาลยั - 107 9 - 116 
3.ลกูจา้งประจ า 17 9 1 - 27 
4.พนกังานราชการ - 13 - - 13 
5.เจา้หนา้ท่ีประจ าตามสญัญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           102 110 1 - 213 

รวม 119 258 362 45 784 
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  จากตารางท่ี 5.14 จะเห็นไดว้่า มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีบุคลากรทั้งหมด
จ านวน 784 คน โดยแบ่งออกเป็นสายวิชาการจ านวน 393 คน และสายสนบัสนุนจ านวน 391 คน 
ซ่ึงบุคลากรในสายวชิาการจะประกอบไปดว้ยขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และอาจารยป์ระจ า
ตามสัญญา โดยส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท และมีบุคลากรท่ีจบปริญญาเอกเพียง 
45 คน แต่ทั้ งน้ีบุคลากรจ านวนหน่ึงก าลังลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส่วนทางด้านของ
บุคลากรในสายสนับสนุนจะประกอบไปด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจา้งประจ า 
พนกังานราชการ และเจา้หนา้ท่ีประจ าตามสัญญา โดยส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท และในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดมี้การ
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กบับุคลากรสายวิชาการในการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลยัมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึนและสามารถ
น าพามหาวทิยาลยัใหป้ระสบความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5.8.1.5 สถิติทางดา้นอายงุานของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจ านวน 

265 คนพบว่า ร้อยละ 46.2 มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 25.0 มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี  และ
ร้อยละ 28.8 มีอายงุาน 11 ปีข้ึนไป ซ่ึงสาเหตุท่ีบุคลากรส่วนใหญ่มีอายงุานนอ้ยก็เน่ืองมาจากการท่ีมี
บุคลากรเกษียณอายุราชการจ านวนมาก ส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยป์ระจ าตามสัญญา
จา้งและไดพ้ฒันามาเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัเม่ือประมาณ 5 ปีท่ีผา่นมา จึงยงัมีอายุงานในต าแหน่ง
พนกังานมหาวทิยาลยัไม่มากนกั แต่ทั้งน้ีบุคลากรบางคนมีอายกุารปฏิบติังานจริงอยูใ่นช่วง 6-10 ปี 

5.8.1.6 สถิติจ านวนบุคลากรสายวชิาการท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการภายในมหาวทิยาลยั 
บุคลากรในสายวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีต าแหน่งทางวชิาการท่ี 

ค่อนขา้งมีความหลากหลายมากพอสมควร ซ่ึงจะสามารถแสดงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
ดงัต่อไปน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2555: 57) 
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ตารางที ่5.15 จ  านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
 

คณะ ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวม 

1.เกษตรและชีวภาพ - - 4 44 48 
2.วิทยาศาสตร์ - 2 13 85 100 
3.ศึกษาศาสตร์ - - 15 52 67 
4.มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - 4 11 92 107 
5.วิทยาการจดัการ - 1 11 59 71 

รวม - 7 54 332 393 

 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมมีจ านวนทั้ งหมด 393 คน และมี
ต าแหน่งทางวชิาการตั้งแต่อาจารยจ์นถึงรองศาสตราจารย ์โดยมีผูท่ี้มีต าแหน่งอาจารยจ์  านวน 332 คน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์54 คน และรองศาสตราจารย ์7 คน ซ่ึงมีการกระจายไปตามคณะต่างๆทั้ง 5 คณะ
ภายในมหาวิทยาลัย คือ เกษตรและชีวภาพ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และวทิยาการจดัการ ส่วนทางดา้นของบุคลากรในบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก และศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาทนั้น จะเป็นบุคลากรท่ีมาจากทั้ง 
5 คณะในขา้งตน้และเขา้มาปฏิบติังานในภาคส่วนดงักล่าว ทั้งน้ีในปัจจุบนั ทางมหาวิทยาลยัไดมี้
การสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีบรรจุเข้าในมหาวิทยาลยัในรุ่นแรกท าผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ทั้งน้ีสาเหตุท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการนั้นเน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา บุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงเป็น
ขา้ราชการไดเ้กษียณอายุราชการไปเป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสังกดักระทรวงศึกษาธิการ
จะถูกเรียกต าแหน่งของขา้ราชการท่ีเกษียณอายุราชการคืน และมีการจา้งอาจารยป์ระจ าตามสัญญา
จา้งให้เขา้มาท าการเรียนการสอน ซ่ึงมีการต่อสัญญาเป็นรายปี จึงท าให้ยงัไม่มีผูท่ี้ท  าผลงานทาง
วิชาการ แต่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปีท่ีผ่านมา ทางมหาวิทยาลยัเร่ิมท่ีจะสามารถรับพนกังาน
มหาวิทยาลยัเขา้มาปฏิบติังานและไดมี้การสนบัสนุนให้บุคลากรดงักล่าวขอต าแหน่งทางวิชาการ
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ และจากสาเหตุดงักล่าวก็ส่งผลให้ในปัจจุบนัมีบุคลากรก าลงัด าเนินการ
ท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการจ านวนมาก 
  แต่ทั้งน้ี จ  านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไปมี
จ านวนท่ีนอ้ยมาก ซ่ึงอาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและก่อให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือได ้
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เน่ืองจากจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการจะส่ือถึงจ านวนการศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยั
โดยตรง ซ่ึงการท่ีมีบุคลากรท่ีมีต าแหน่งอยูใ่นระดบัอาจารยจ์  านวนมากนั้นก็แสดงให้เห็นถึงระดบั
การศึกษาวิจยัท่ีไม่สูงมากนกั ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการกระตุน้ให้บุคลากรเขียน
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน และควรท่ีจะมีสัดส่วนของบุคลากรในต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไปเพิ่มข้ึนภายในเวลา 5 ปี ซ่ึงจะส่งผลให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึนและอาจ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน ามหาวทิยาลยัใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมได ้

5.8.1.7 อตัราส่วนของการจดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียนของมหาวทิยาลยัเม่ือเทียบกบัการจดักิจกรรมในอดีต 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญัของประชาคมอาเซียน 
และไดมี้การจดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีเพิ่มมากข้ึนจากใน
อดีต ซ่ึงจะสามารถเปรียบเทียบไดด้งัน้ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, ม.ป.ป.) 
 
ตารางที ่5.16 อตัราส่วนของการจดักิจกรรมในปีการศึกษา 2552 และ 2555 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน
กจิกรรม
ทั้งหมด 

จ านวนกจิกรรมเพือ่เตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

อตัราส่วนระหว่างกิจกรรมใน
การเตรียมความพร้อมและ
กจิกรรมทั้งหมด (ร้อยละ) 

2552 93 9 9.68 
2555 94 16 17.02 

 

 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญัของประชาคม
อาเซียนและมีการจดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมาอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ในอดีต โดยจากการจดักิจกรรมในภาพรวมนั้น จ  านวนกิจกรรมของปีพ.ศ.2552 และ
พ.ศ.2555 จะมีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ 93 และ 94 กิจกรรมตามล าดับ แต่ทั้ งน้ีในปีพ.ศ.2555 
มหาวิทยาลยัไดมี้สัดส่วนของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีเพิ่ม
มากข้ึน จากในปีพ.ศ.2552 ท่ีมีการจดักิจกรรมจ านวน 9 กิจกรรมหรือร้อยละ 9.68 มาเป็นจ านวน 16 
กิจกรรมหรือร้อยละ 17.02 ในปีพ.ศ.2555 จากในขา้งตน้จะเห็นไดว้่ามหาวิทยาลยัไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัและต่ืนตวัในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างชดัเจน แต่จะมีการด าเนินการท่ีมีความเหมาะสมในระดบัหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากสัดส่วนของ
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กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนยงัไม่สูงมากนกั ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมี
การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดมี้ความพร้อมในระดบัท่ีเพิ่มสูงข้ึน   

5.8.1.8 สถิติของการจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาใหก้บันกัศึกษาและบุคลากร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การจดัฝึกอบรมทางดา้นภาษาให้กบันกัศึกษา 

และบุคลากรมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะในดา้นของภาษาองักฤษ รวมถึงภาษาญ่ีปุ่น 
เกาหลี ฝร่ังเศส และภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วย โดยจะสามารถกล่าวถึง
รายละเอียดการจดักิจกรรมการฝึกอบรมดงัต่อไปน้ี (ศูนยภ์าษา, 2552; ศูนยภ์าษา, 2553; ศูนยภ์าษา, 
2555) 
 
ตารางที ่5.17 สถิติการจดัฝึกอบรมทางดา้นภาษาใหก้บับุคลากรและนกัศึกษาในปีการศึกษา 2552, 

         2553 และ 2555 
 

 

ปีการศึกษา 
การฝึกอบรมส าหรับ

บุคลากร 
การฝึกอบรมส าหรับ

นักศึกษา 
กจิกรรมทั้งหมด 

2552 4 15 19 
2553 4 21 25 
2555 2 18 20 

 

 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การด าเนินการจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษา
ให้กบันกัศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะทางด้านภาษาให้กบับุคคลกลุ่ม
ดงักล่าว ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวนั้นก็ถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความพร้อมในทกัษะ
ทางดา้นภาษาของนกัศึกษาและบุคลากรเพื่อเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน
ในปีพ.ศ.2558 ท่ีก าลงัจะถึงน้ี โดยทางมหาวิทยาลยัไดมี้การจดัการฝึกอบรมเพิ่มมากข้ึนในทุกปี 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมของนกัศึกษา ซ่ึงไดมี้การจดัข้ึนจ านวน 15, 21 และ 18 คร้ังในปีพ.ศ. 2552, 
2553 และ 2555 ตามล าดบั ส่วนทางดา้นของบุคลากรก็ได้มีการจดัฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั 
โดยในปีพ.ศ.2552 และ 2553 นั้นทางมหาวิทยาลัยได้มีการจดัการฝึกอบรมจ านวน 4 คร้ังและ
จ านวน 2 คร้ังในปีพ.ศ.2555 ทั้งน้ีการจดัการฝึกอบรมให้กบับุคลากรไม่ประสบความส าเร็จมาก
เท่าไรนัก เน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวอยู่ในช่วงเวลาปฏิบติังานของบุคลากร จึงส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเขา้ร่วมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทางมหาวิทยาลยัจึงไดมี้การลดจ านวนกิจกรรมลง แต่
ทั้งน้ี บุคลากรท่ีมีความสนใจสามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรมกบันกัศึกษาได ้
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 จากการศึกษาข้อมูลสถิติต่างๆของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านของงบประมาณท่ี
มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัสรร การกระจายงบประมาณ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และอายุ
งานของบุคลากร และการจดักิจกรรมต่างๆท่ีมีบริบทเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนพบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การด าเนินการทางดา้นต่างๆเพื่อ
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านนักศึกษา บุคลากร และการด าเนินงานของทางมหาวิทยาลยัอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในด้านของการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน การฝึกอบรม
ทางด้านภาษา การพฒันาบุคลากร และการพฒันามหาวิทยาลยัผ่านการมอบหมายอ านาจในการ
ด าเนินงานไปตามคณะต่างๆ  

การวิเคราะห์การด าเนินการในขา้งตน้แสดงผลอย่างชัดเจนว่า การด าเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้า่มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้งในระดบัหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากงบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลยัไดรั้บจดัสรรมี
จ านวนท่ีไม่มากนัก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ีมากเท่าท่ีควร  
นอกจากน้ียงัควรท่ีจะมีการปรับปรุงในบางประเด็น ทั้งในดา้นของการกระจายงบประมาณไปยงั
ภาคส่วนต่างๆท่ีควรจะมีการเพิ่มงบประมาณให้มีจ  านวนมากข้ึน โดยเฉพาะคณะ ศูนยภ์าษา และ
ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมโดยตรง รวมทั้งยงัควร
ท่ีจะมีการพฒันาบุคลากรทั้งทางดา้นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกและการท าผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลยัมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งต าแหน่งทางวิชาการก็ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีจะแสดง
ภาพลักษณ์และระดบัการศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน ดงันั้น หากมหาวิทยาลยัมี
บุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มมากข้ึนแลว้ ระดบัของการยอมรับก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 
5.8.2 เชิงคุณภาพ 
ระดบัความเหมาะสมและความถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมในเชิงคุณภาพจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
การศึกษาในประเด็นของความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินการ และปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีการแสดงใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

5.8.2.1 ระดบัความพึงพอใจของบุคลากร 
ผูเ้ขียนไดมี้การศึกษาและวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
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ราชภฏัจนัทรเกษมเก่ียวกบัการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดย
ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงสามารถท าการสรุปผลขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 

        ราชภฏัจนัทรเกษมท่ีมีต่อการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม 
        อาเซียน (n = 260) 
 

 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.ด้านแผน กลยุทธ์ และงบประมาณ 
   1.1 ความชดัเจน ความทนัสมยั และความเหมาะสมของ
แผนและกลยทุธ์ 

 
3.30 

 
.803 

 
นอ้ย 

   1.2 การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนและ
กลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

3.37 .889 นอ้ย 

   1.3 ความเหมาะสมของการกระจายงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

3.14 .860 นอ้ย 

   1.4 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 3.03 .845 นอ้ย 
   1.5 ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.83 1.002 นอ้ย 

รวม 3.14 .736 น้อย 
2.ด้านการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสริมความรู้ 
   2.1 การสร้างแรงจูงใจในการเขา้ฝึกอบรมและร่วม
กิจกรรม  

 
3.11 

 
.974 

 

 
นอ้ย 

   2.2 การจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

2.88 .995 นอ้ย 

   2.3 ความต่อเน่ืองของการจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.83 .973 นอ้ย 

   2.4 การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 

2.99 .963 นอ้ย 

   2.5 การศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 2.58 1.138 นอ้ย 
รวม 

 
2.88 .888 น้อย 
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ตารางที ่5.18 (ต่อ) 
 

   

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

3.ด้านการประชาสัมพนัธ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
   3.1 การประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 

 
3.08 

 
.991 

 

 
นอ้ย 

   3.2 ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มลู
ข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2.98 1.000 นอ้ย 

   3.3 ความเพียงพอของเอกสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
ในหอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

3.07 .956 นอ้ย 

   3.4 องคค์วามรู้ทางดา้นประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บจาก
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 

3.02 .970 นอ้ย 

รวม 3.04 .865 น้อย 
4.ด้านอื่นๆ 
   4.1 ความทนัสมยั ความเหมาะสม และความหลากหลาย
ของหลกัสูตร 

 
3.10 

 
.920 

 
นอ้ย 

   4.2 ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบติังาน 3.12 .945 นอ้ย 
รวม 3.11 .874 น้อย 

5.ความพงึพอใจในภาพรวมเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยั 

3.05 .951 น้อย 

 
จากตารางท่ี 5.18 สามารถกล่าวไดว้า่ บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

มีระดบัความพึงพอใจในภาพรวมเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความในการกา้วเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของทางมหาวิทยาลยัอยูใ่นระดบันอ้ย (X = 3.05, S.D = .951) แต่หากพิจารณาในแต่ละดา้น 
บุคลากรพึงพอใจในดา้นแผน กลยทุธ์ และงบประมาณมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก (X = 3.14, S.D = .736) ใน
ล าดบัรองลงมาเป็นความพึงพอใจในด้านอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ยความพึงพอใจทางดา้นความ
ทนัสมยั ความเหมาะสม และความหลากหลายของหลกัสูตร และความเพียงพอของบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน (X = 3.11, S.D = .874) ส าหรับความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการประชาสัมพนัธ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกนั้นจะอยูใ่นล าดบัท่ีสาม (X = 3.04, S.D = .865) ส่วนดา้นท่ีบุคลากรมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ (X = 2.88, S.D = .888) 
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  ผลจากการวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสอบถามในข้างต้นพบว่า การ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
ในมุมมองของบุคลากรนั้น มีความเหมาะสมและถูกตอ้งอยูใ่นระดบัหน่ึง เน่ืองจากบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการด าเนินการในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ย แต่ทั้งน้ีก็มีความพึงพอใจในดา้น
ของแผน กลยทุธ์ และงบประมาณมากท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีมหาวิทยาลยัไดเ้ปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนและมีการจดัสรรงบประมาณ
ใหก้บัหน่วยงานต่างๆภายในมหาวทิยาลยัอยา่งทัว่ถึง ส่วนในดา้นของการฝึกอบรมและจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนซ่ึงบุคลากรมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดนั้น อาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากการจดัการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆนั้น ส่วนใหญ่จะจดัระหวา่งช่วงเวลาปฏิบติังาน 
ส่งผลใหบุ้คลากรไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวได ้รวมทั้งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมท่ี
จดัข้ึนเพื่อนกัศึกษา และถึงแมว้่าบุคลากรจะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมได ้แต่ก็จะ
เกิดความรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะเขา้ร่วม ซ่ึงก็อาจจะส่งผลให้ความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวลด
น้อยลงได้ ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการปรับช่วงเวลาของการจดัการฝึกอบรมและ
กิจกรรม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมต่างๆข้ึนให้บุคลากรโดยเฉพาะเพื่อแกไ้ขปัญหาความไม่พึงพอใจ
ในประเด็นดังกล่าวและพฒันาให้การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนมีความถูกตอ้งและเหมาะสมมากข้ึน 

5.8.2.2 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ผูเ้ขียนไดมี้การศึกษาและวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัจนัทรเกษมเก่ียวกบัการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดย
ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงสามารถท าการสรุปผลขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

        ราชภฏัจนัทรเกษมท่ีมีต่อการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคม 
         อาเซียน (n = 377) 
 

 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
   1.1 ความทนัสมยั ความเหมาะสม และความหลากหลาย
ของหลกัสูตร 

 
3.75 

 
.633 

 
มาก 
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ตารางที ่5.19 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

   1.2 ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาตามหลกัสูตร 3.83 .712 มาก 
   1.3 การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาทางดา้นภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.42 .856 นอ้ย 

   1.4 ความเพียงพอของอาจารยผ์ูส้อนทางดา้นภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.40 .861 นอ้ย 

   1.5 ความทนัสมยัของสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอน
ทางดา้นภาษา  

3.46 .939 นอ้ย 

   1.6 ความทนัสมยัของต าราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน 3.51 .857 มาก 
   1.7 อาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนในชั้นเรียน 

3.58 .884 มาก 

รวม 3.57 .604 มาก 
2.ด้านกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
   2.1 การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 

 
3.53 

 
.819 

 
มาก 

   2.2 ความต่อเน่ืองของการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

3.43 .854 นอ้ย 

   2.3 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บจากการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

3.48 .899 นอ้ย 

   2.4 โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบันกัศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาเครือข่ายในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาคมอาเซียน 

3.34 .897 นอ้ย 

รวม 3.45 .716 น้อย 
3.ด้านการประชาสัมพนัธ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
   3.1 การประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 

 
3.41 

 
.886 

 
นอ้ย 

   3.2 ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มลู
ข่าวสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 

3.35 .898 นอ้ย 
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ตารางที ่5.19 (ต่อ) 
 

   

ข้อค าถาม 
ค่าเฉลีย่ 

(X) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

   3.3 องคค์วามรู้ทางดา้นประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บจาก
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 

3.30 .953 นอ้ย 

   3.4 ความเพียงพอของเอกสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
ในหอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

3.50 .838 มาก 

รวม 3.39 .722 น้อย 
4.ด้านหน่วยงานในมหาวทิยาลัย 
   4.1 ความเพียงพอของหน่วยงานท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน 

 
3.34 

 
.880 

 
นอ้ย 

   4.2 ระดบัการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลยั เช่น ความสามารถทางดา้นภาษาของบุคลากร  

3.35 .910 นอ้ย 

รวม 3.35 .819 น้อย 

5.ความพงึพอใจในภาพรวมเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยั 

3.47 .922 นอ้ย 

 

 
จากตารางท่ี 5.19 สามารถกล่าวไดว้า่ นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมี 

ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความในการกา้วเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของทางมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบันอ้ย (X = 3.47, S.D = .922) แต่หากพิจารณาแยกในแต่ละ
ดา้นแลว้ นกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด โดยมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.57, S.D = .604) รองลงมาเป็นความพึงพอใจในดา้นกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ (X = 3.45, S.D = .716) ส าหรับความพึงพอใจทางดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่ิง
อ านวยความสะดวกนั้นจะอยูร่องลงมาในล าดบัท่ีสาม (X = 3.39, S.D = .722) และความพึงพอใจ
ทางดา้นหน่วยงานในมหาวทิยาลยัอยูใ่นล าดบัทา้ยสุด (X = 3.35, S.D = .819) 

ผลจากการวเิคราะห์และประมวลผลจากแบบสอบถามในขา้งตน้พบวา่นกัศึกษามองวา่ 
การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีความเหมาะสมและ
ถูกตอ้งในระดบัหน่ึง เน่ืองจากนกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบันอ้ย แต่ทั้งน้ีก็มีความ
พึงพอใจทางดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท่ี
มหาวิทยาลยัมีการพฒันาทางดา้นหลกัสูตรให้มีความหลากหลายและมีการจดัการเรียนการสอนท่ี
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ค่อนขา้งมีความทนัสมยัและเป็นสากล แต่ส าหรับทางดา้นของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลยั 
ทั้งในด้านของทกัษะของบุคลากรและความเพียงพอของหน่วยงานท่ีให้ความรู้เร่ืองประชาคม
อาเซียนนั้น นกัศึกษายงัไม่ค่อยมีความพึงพอใจมากเท่าท่ีควร ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการ
พฒันาทกัษะทางดา้นต่างๆของบุคลากรให้มีระดบัท่ีสูงข้ึนและจดัตั้งหน่วยงานส าหรับให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะเพื่อท่ีจะไดส้ามารถด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.8.2.3 ระดบัของปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการรองรับความเปล่ียนแปลงจากประชาคมอาเซียนท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวทิยาลยั 

การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษมนั้นได้ประสบกับปัญหาต่างๆหลายประการด้วยกนั ทั้ งในด้านของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจยัภายในของมหาวทิยาลยั และปัญหาในประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยในดา้นของปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยัของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในระดบัคณะและศูนยส์ านกันั้น จะสามารถเห็นไดจ้ากการท่ีบุคลากรจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติังานใน
ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประจ าของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางมหาวิทยาลยั ประกอบกบั
ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมและการฝึกอบรมจะอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัการปฏิบติังาน บุคลากรจึงไม่
สามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรม ทั้งในดา้นของการฝึกอบรมทางดา้นภาษาและประเด็นความรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนท่ีทางมหาวิทยาลยัและหน่วยงานต่างๆจดัข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บุคลากร
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาตามท่ีควรจะเป็น 

ส าหรับทางดา้นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในของมหาวิทยาลยันั้นจะอยู่ใน 
ลกัษณะของทกัษะความสามารถของบุคลากร กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ การจดัสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลยั และการจดัการเรียนการสอนเป็นส าคญั ซ่ึงในดา้นของปัญหาทางดา้นทกัษะและ
องค์ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของบุคลากรนั้น จะเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบุคลากรยงัมีทกัษะ
ทางดา้นภาษาท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและไม่ไดมี้การ
ด าเนินการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของตนเองมากเท่าท่ีควร และขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอ
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึงสาเหตุท่ีบุคลากรยงัมีทกัษะและความรู้ความเขา้ใจไม่มากพอนั้นก็
เน่ืองมาจากการท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการเข้าร่วมฝึกอบรมของ
บุคลากร ส่งผลให้ในบางคร้ังบุคลากรก็ไม่ไดมี้ความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมการฝึกอบรมมาก
เท่าท่ีควร นอกจากน้ี การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัไปยงัภาคส่วนต่างๆ
ก็ยงัไม่ค่อยเพียงพอ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆไม่สามารถด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่ง
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เตม็ท่ีเท่าไรนกั รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนก็ยงัไม่มีความเพียงพอ
เช่นเดียวกนั 

นอกจากประเด็นปัญหาท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ ปัญหาทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการฝึกอบรมต่างๆก็ถือไดว้า่มีความส าคญัเช่นเดียวกนั โดยถึงแมว้า่ทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมให้กบันักศึกษาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็
ไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ใหก้บับุคลากรมากนกั ส่งผลให้บุคลากรไม่ค่อยทราบถึงการจดักิจกรรม
และการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆมากเท่าท่ีควร ซ่ึง
อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหก้ารฝึกอบรมดงักล่าวไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมนั้นถือไดว้่ามีความเหมาะสมและถูกตอ้งอยูใ่นระดบัหน่ึง ซ่ึงจะสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์และตัวช้ีวดัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยในประเด็นแรกจะ
เก่ียวขอ้งกบัโอกาสและขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากขอ้ตกลงประชาคมอาเซียน ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัถือไดว้า่มี
โอกาสในการด าเนินการในระดบัท่ีสูง ส่งผลให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งสะดวกและราบร่ืน แต่
ทั้งน้ีก็ยงัมีขอ้จ ากดับางประการเช่นกนั แต่จะมีสาเหตุเน่ืองมาจากตวัของมหาวิทยาลยัเองเป็นหลกั 
ซ่ึงก็อาจส่งผลใหม้หาวทิยาลยัจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขขอ้จ ากดัดงักล่าวเพื่อท่ีจะไดส้ามารถด าเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับในประเด็นถดัไปจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและความเหมาะสมของแผนและกลยุทธ์ในการด าเนินการ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง และไดมี้การ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีค่อนขา้งมีความ
เหมาะสม โดยมีการระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีความทันสมัย และมี
กระบวนการก าหนดกลยทุธ์และแผนท่ีเป็นระบบ แต่ยงัไม่ไดมี้รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคม
อาเซียนหรือส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอ่ืนๆมาก
เท่าไรนกั   

ประเด็นถดัไปจะเก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณในการด าเนินงาน โดยแม้ว่าทาง
มหาวิทยาลยัจะไดรั้บจดัสรรงบประมาณไม่มากนกั แต่ก็ไดมี้การบริหารงบประมาณดงักล่าวอยา่ง
คุม้ค่า มีความทนัเวลา และมีระเบียบการเบิกจ่ายท่ีได้มาตรฐาน แต่ก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพมาก
เท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัมีการกระจายงบประมาณไปยงัภาคส่วนต่างๆท่ีไม่เหมาะสมมากเท่าไรนัก 
ส่วนในประเด็นสุดทา้ยจะเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือและความรู้ความสามารถของบุคลากร โดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมถือได้ว่ามีความตั้ งใจและกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง แต่ยงัมีอายุงานและคุณวุฒิ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทาง
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วชิาการตั้งแต่ผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไปท่ีค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้การเตรียมความ
พร้อมยงัมีความเหมาะสมในระดบัท่ีไม่สูงเท่าไรนกั 

นอกจากประเด็นในขา้งตน้แลว้ ความเหมาะสมและถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมก็ยงั
สามารถสังเกตจากประเด็นทางดา้นความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัได้
เช่นกนั โดยการด าเนินการดงักล่าวสามารถสนองตอบความตอ้งการของบุคลากรและนักศึกษา
ภายในมหาวทิยาลยัไดใ้นบางประเด็นเท่านั้น โดยเฉพาะทางดา้นของแผน กลยุทธ์ และงบประมาณ 
และหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีบุคลากรและนกัศึกษามีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด แต่ส าหรับประเด็นทางด้านปัญหาต่างๆ ทั้ งในด้านของการประชาสัมพนัธ์ การจัด
กิจกรรม และทกัษะต่างๆของบุคลากรก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสมในการ
ด าเนินการได้เช่นกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะความพร้อมในด้านต่างๆเพิ่มมากข้ึนและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารด าเนินการของทางมหาวทิยาลยัมีความถูกตอ้งและเหมาะสม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในหลายมิติดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปด้วยกลยุทธ์และแผน หลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ การพฒันาบุคลากร และ
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงก็ถือไดว้า่ค่อนขา้งครอบคลุมในประเด็นของการบริหารการ
อุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้ งน้ี การด าเนินการ
ดงักล่าวก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัตวัแปรอิสระหลายตวัดว้ยกนั ทั้งในดา้นของโอกาสและขอ้จ ากดั
ของขอ้ตกลงประชาคมอาเซียน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ความเหมาะสมของกลยุทธ์
และแผน งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร ความร่วมมือของบุคลากร ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการ ทั้งน้ีการด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้นถือไดว้า่มี
ความเหมาะสมและถูกตอ้งในระดบัหน่ึง เน่ืองจากมีองคป์ระกอบบางประการท่ียงัไม่เหมาะสมมาก
เท่าท่ีควร และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาได้เพียงบางประเด็น
เท่านั้น แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นมหาวทิยาลยัก็ควรท่ีจะมีการพฒันาองคป์ระกอบในดา้นท่ีมีความสามารถและ
มีความเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงก็จะช่วย
ผลกัดนัมหาวทิยาลยัใหป้ระสบความส าเร็จและมีความสามารถทางการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อไป 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของบทน้ีจะประกอบไปดว้ยผลสรุปการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สรุประดับความ
เหมาะสมและความถูกตอ้งของการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการต่อยอดการศึกษาต่อไปในอนาคต และบทสรุปของผูเ้ขียน 
 

6.1 ผลสรุปการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษมในการเตรียมความพร้อม
เพือ่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การเตรียมความพร้อมทางดา้นการบริหารอุดมศึกษา
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในหลายมิติ โดยจะสามารถสรุปการด าเนินงานในแต่ละมิติไดด้งัน้ี 
 

6.1.1 กลยุทธ์และแผน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนเพื่อเตรียมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในมิติท่ีหลากหลาย ทั้งในดา้นของการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่างๆ การพฒันาบุคลากร การประชาสัมพนัธ์ การจดัสรรงบประมาณ และการพฒันา
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ทั้ ง น้ีการด าเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก าหนด
แนวนโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งพฒันาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ 
พฒันาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวตัน์ ซ่ึงถือไดว้า่วิสัยทศัน์ดงักล่าวค่อนขา้ง
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งพฒันาใหม้หาวทิยาลยัมีความกา้วหนา้ และยดึเอาประเด็นของ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นแกนหลกัในการด าเนินการ นอกจากน้ี ยงัมี
การด าเนินกลยุทธ์ในการท าความร่วมมือกบัประเทศต่างๆหลายประเทศในการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้และนกัศึกษา เช่น ประเทศจีน อินโดนีเซีย เวยีดนาม ฮงัการี และเกาหลีใต ้เป็นตน้  
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6.1.2 หลกัสูตร 
 มหาวิทยาลยัถือได้ว่ามีการพฒันาหลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในหลายประเด็น โดยส าหรับในภาพรวมนั้น มหาวิทยาลยัไดว้างแผนเพื่อพฒันาให้มีความ
ทนัสมยัและเป็นสากลมากข้ึน โดยจะท าการสอดแทรกประเด็นทางดา้นการประชาคมอาเซียนเขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงในปัจจุบนั ทางมหาวิทยาลยัไดมี้การออกนโยบายให้
คณะและภาคส่วนต่างๆท าการพฒันาหลกัสูตรโดยสอดแทรกองคค์วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
เขา้ไปในรายวิชาต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของประชาคมอาเซียนมาก
ข้ึน รวมทั้งยงัไดเ้พิ่มรายวิชาทางด้านภาษา ทั้งภาษาเพื่อการส่ือสารและภาษาอาเซียน เช่น ภาษา
เวียดนาม และภาษาขะแมร์ เขา้ไปในวิชาภาษาเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสารในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
และมีแผนท่ีจะเพิ่มรายวิชาทางด้านภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษาองักฤษเฉพาะดา้นของศาสตร์
ต่างๆเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในหลกัสูตรต่อไปในอนาคต รวมทั้งยงัมีการมอบหมายให้แต่ละคณะ
ส ารวจความพร้อมและศกัยภาพของตนเองเพื่อพฒันาหลกัสูตรสองภาษาในอนาคตดว้ย 
 ส่วนในด้านของการด า เนินการของแต่ละคณะนั้ น คณะต่างๆได้ด า เนินการตาม
แนวนโยบายของทางมหาวิทยาลยัและมีการวางแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรของตนเองให้มี
ความทนัสมยั สอดแทรกประเด็นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปในรายวิชาต่างๆ และมีแผนใน
การจดัรายวิชาภาษาของศาสตร์เฉพาะดา้นต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบถึงลกัษณะของภาษาท่ี
จ าเป็นต่อศาสตร์การศึกษาของตนเอง รวมทั้งยงัไดมี้การเตรียมการเพื่อร่างหลกัสูตรสองภาษาใน
สาขาวิชาท่ีมีศกัยภาพมากพอเพื่อเป็นการสร้างความเป็นสากลให้กบัหลกัสูตรและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับนกัศึกษาท่ีมาจากประเทศสมาชิกท่ีอาจเขา้มาท าการศึกษาในอนาคต 
 

6.1.3 การจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การออกนโยบายให้แต่ละคณะพฒันาการจดัการเรียน
การสอนให้มีความทนัสมยัและเป็นสากลมากข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้เป็นส่ือออนไลน์  สอดแทรกภาษาองักฤษและประเด็น
ทางด้านประชาคมอาเซียนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียน และใช้ต าราภาษาไทยร่วมกับ
ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละคณะก็ไดมี้การด าเนินการอย่างเคร่งครัด โดยมีการใช้
ภาษาอังกฤษสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนทุกคาบเรียน ทั้ งในด้านของการใช้ต ารา
ภาษาองักฤษประกอบการเรียนการสอนและสอนเป็นภาษาองักฤษในบางรายวิชา ซ่ึงการด าเนินการ
ดงักล่าวก็มีส่วนช่วยใหน้กัศึกษามีความคุน้เคยกบัการใชภ้าษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนและมีส่วนช่วยใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในดา้นของการเพิ่มความเป็นสากลในการเรียน
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การสอน นอกจากน้ี คณะยงัไดมี้การสอดแทรกรายละเอียดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเขา้ไปในแต่
ละคาบเรียนเพื่อใหน้กัศึกษาไดซึ้มซบัองคค์วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
 

6.1.4 การประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลยัไดมี้การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

ผา่นทางส่ือต่างๆหลายชนิดดว้ยกนั ทั้งในดา้นของการสอดแทรกประเด็นความรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนเข้าไปในหนังสือประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง จัดป้าย
นิทรรศการเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเอาไวต้ามมุมต่างๆของมหาวิทยาลยั จดัรายการเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนผ่านทางโทรทศัน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลยั และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนเอาไวใ้นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ส่วนในดา้นของการด าเนินการของแต่ละภาค
ส่วนนั้นก็ไดมี้การสอดแทรกประเด็นความรู้ต่างๆเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเอาไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
ตนเพื่อประชาสัมพนัธ์ข้อมูลให้กับผูท่ี้เขา้ชมเว็บไซต์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัได้มีการวางแผนในการพฒันาเว็บไซต์ให้มีภาษาอ่ืนๆนอกเหนือจากภาษาไทย เช่น 
ภาษาองักฤษและภาษาจีน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสนใจดว้ย ทั้งน้ี
การด าเนินการในขา้งตน้ยงัถือไดว้า่ส่วนใหญ่ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการด าเนินการ ซ่ึงในบางส่วน
ยงัไม่ไดมี้ความชดัเจนมากนกั แต่แผนการด าเนินการดงักล่าวก็ถือไดว้า่มีส่วนช่วยอยา่งมากในการ
พฒันาการประชาสัมพนัธ์ของทางมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลมากข้ึน 

 
6.1.5 กจิกรรมและโครงการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนอยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน ทั้งในด้านของกิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนและการพฒันาทกัษะทางภาษาของทั้งบุคลากรและนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะมอบหมายให้คณะเป็นผูด้  าเนินการเป็นหลกั โดยแต่ละคณะก็ไดมี้การจดั
กิจกรรม จดัป้ายประชาสัมพนัธ์ และจดัการฝึกอบรมในประเด็นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
ยงัมีการจดักิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัสถานภาพของนกัศึกษาในสาขาวิชาต่างๆภายหลงัจากเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้นกัศึกษาเกิดความต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมเอาไวล่้วงหนา้ดว้ย ส่วน
ในดา้นของกิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางดา้นภาษานั้น มหาวิทยาลยัไดม้อบหมายให้ศูนยภ์าษาท าการ
ฝึกอบรมทั้งในภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียนต่างๆ เช่น ภาษา
เวียดนาม และภาษาขะแมร์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจดัการฝึกอบรมให้กบันกัศึกษาเป็นส าคญั ซ่ึง
การด าเนินงานในขา้งตน้ก็มีส่วนช่วยอย่างมากให้นกัศึกษามีความต่ืนตวัท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรม
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และพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของตนเอง รวมทั้งยงัถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใหก้บันกัศึกษาดว้ย 

 
6.1.6 งบประมาณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการจัดสรรงบประมาณไปยงัภาคส่วนต่างๆเพื่อ

ด าเนินการในการพฒันาการปฏิบติังานและเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
ทัว่ถึง โดยมีการจดัสรรโดยยึดหลกัความเหมาะสมในการด าเนินงานเป็นส าคญั ทั้งในดา้นของงบ
พฒันานกัศึกษาและงบพฒันาบุคลากร แต่ทั้งน้ีงบประมาณท่ีมีการจดัสรรก็ไม่ไดมี้จ านวนมากนกั 
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการด าเนินงานการท่ีค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับ
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆของรัฐ ส่วนภายหลงัจากท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ละ
คณะก็ไดก้ระจายงบประมาณไปยงัการด าเนินงานต่างๆในหลายมิติ ซ่ึงการกระจายงบประมาณไป
ยงัการด าเนินงานถือไดว้า่ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีความทัว่ถึง เน่ืองจากมีการพฒันาการด าเนินการทุกดา้นและมีการกระจาย
งบประมาณอย่างสมดุล ส่วนในบริบทของแผนการด าเนินงานดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลยั
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น ทางมหาวิทยาลยัไดมี้การด าเนินการเพื่อ
ร่างโครงการในการขออนุมติังบประมาณแผน่ดินจากทางรัฐบาลในการด าเนินการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อน าเงินงบประมาณ
เขา้มาพฒันาการด าเนินการของมหาวทิยาลยัในการเตรียมความพร้อมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
6.1.7 การพฒันาบุคลากร  
มหาวิทยาลยัไดมี้การพฒันาบุคลากรผา่นการอนุมติังบประมาณให้กบัคณะเพื่อด าเนินการ 

สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกและขอต าแหน่งทางวิชาการ 
และมีงบประมาณสนับสนุนให้กับบุคลากรเพื่อพฒันาตนเอง โดยบุคลากรในสายวิชาการจะมี
งบประมาณสนับสนุนคนละ 10,000 บาทต่อปี และสายสนับสนุนคนละ 5,000 บาทต่อปีในการ
พฒันาทกัษะของตนเอง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ทางคณะไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะของบุคลากร
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในลักษณะของการส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมต่างๆ และไปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศเป็นหลกั โดยในระยะหลงัน้ี คณะต่างๆก็ไดมี้การ
ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนมากข้ึน ซ่ึงการไปศึกษาดูงานในประเทศดงักล่าวก็ถือไดว้า่
มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถศึกษาการด าเนินงานทางดา้นต่างๆ
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ของมหาวิทยาลยัในประเทศดงักล่าวและน าองค์ความรู้ท่ีได้รับกลบัมาพฒันาการปฏิบติังานของ
ตนเองและมหาวทิยาลยัเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนได ้

ส่วนในด้านของการด าเนินการของมหาวิทยาลยัในภาพรวมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางด้านภาษาเป็นส าคญั โดยได้มอบหมายให้ทางศูนย์ภาษาจัดการ
ฝึกอบรมทางดา้นภาษาให้กบับุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีมีความจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานและถือเป็นภาษากลางในการส่ือสารภายในประชาคมอาเซียน ส่วนทางดา้นของภาษา
อาเซียนนั้นจะเป็นการจดัอบรมให้กบันกัศึกษา แต่หากบุคลากรมีความสนใจก็สามารถเขา้อบรม
ร่วมกบันักศึกษาได้ นอกจากน้ี ทางมหาวิทยาลยัยงัได้มีการด าเนินการในการวดัทกัษะทางด้าน
ภาษาองักฤษในการท างานของบุคลากร เพื่อวดัวา่บุคลากรมีความสามารถอยูใ่นระดบัใดและจดัการ
พฒันาให้มีความสอดคล้องกับทกัษะของแต่ละคนเพื่อให้เกิดศกัยภาพสูงสุด โดยแบบทดสอบ
ดงักล่าวก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการประชาพิจารณ์และตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ 

 
6.1.8 สถานทีแ่ละส่ิงอ านวยความสะดวก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมไดมี้การพฒันาสถานท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมในลกัษณะ

ของการมอบหมายใหแ้ต่ละคณะด าเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพของห้องเรียนและห้องปฏิบติัการให้
มีความพร้อมและทนัสมยั และปรับปรุงป้ายต่างๆให้มีภาษาองักฤษก ากบัเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
นกัศึกษาต่างชาติท่ีอาจเขา้มาท าการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเป็นหลกั ส่วนทางมหาวิทยาลยัก็ไดมี้
การวางแผนเพื่อสร้างห้องปฏิบติัการภาษาเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู่จ  านวน 2 ห้องเป็น 4 ห้อง เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับภาษา ซ่ึงก็จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถเขา้ไปท าการศึกษาและพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของตนเองไดเ้พิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึง
ถือไดว้า่ส่งผลดีต่อการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัในทางหน่ึง 

ส่วนในด้านของการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น ทางมหาวิทยาลยัได้มีการจดัมุม
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนเอาไวใ้นห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรในการศึกษารายละเอียดต่างๆของประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการจดัหาหนงัสือท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษเขา้ไวใ้นห้องสมุดดว้ย รวมทั้งยงัมี
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่นระบบของทางห้องสมุด ซ่ึงนกัศึกษาและบุคลากรสามารถสืบคน้ผา่น
ระบบออนไลน์ได้ นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลยัก็ไดมี้การวางโครงการในการ
จดัท าศูนยอ์าเซียนศึกษาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดมี้การ
มอบหมายใหค้ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการ 
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จากในขา้งตน้อาจสรุปไดว้่า การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมแต่ละดา้นในขา้งตน้ถือไดว้่ามีความพร้อมในระดบั
หน่ึง เน่ืองจากถึงแมว้่ามหาวิทยาลยัจะมีการด าเนินการท่ีครอบคลุมในทุกมิติเก่ียวกบัการบริหาร
อุดมศึกษา แต่ก็ยงัด าเนินการไปไดเ้พียงบางประเด็นเท่านั้น และยงัไม่สามารถด าเนินการไดใ้นบาง
ประเด็น โดยหากในอนาคตทางมหาวิทยาลยัสามารถขยายขอบเขตการด าเนินการไดก้วา้งข้ึนและ
ด าเนินการอยา่งครบถว้นในทุกประเด็นแลว้ ระดบัความพร้อมก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 

6.2 สรุประดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการด าเนินการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
 การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมทางดา้นการบริหารอุดมศึกษา ทั้งในดา้นของกลยุทธ์และแผน หลกัสูตร การ
จดัการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมและโครงการ งบประมาณ การพฒันาบุคลากร 
และสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น ถือไดว้า่มีความเหมาะสมและความถูกตอ้งอยูใ่นระดบั
หน่ึง ซ่ึงระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบต่างๆหลายประการ
ดว้ยกนั โดยในประเด็นแรกนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัโอกาสและขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากขอ้ตกลงประชาคม
อาเซียน โดยหากขอ้ตกลงดงักล่าวมีการเปิดโอกาสให้กบัทางมหาวิทยาลยัจ านวนมากแล้ว ก็จะ
ส่งผลให้สามารถด าเนินงานไดง่้ายข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีโอกาสในการ
ด าเนินงานในระดับท่ีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะทางด้านการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร ซ่ึงก็ส่งผลให้
บุคลากร นกัศึกษา และองคค์วามรู้ต่างๆสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้ายข้ึน และมีตลาดทางการศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน ทั้งน้ีก็ยงัมีขอ้จ ากดับางประการเช่นกนั แต่จะเกิดข้ึนจากศกัยภาพและความพร้อมในบริบท
ต่างๆของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั ไม่ได้เกิดจากขอ้ตกลงโดยตรง โดยเฉพาะในดา้นของศกัยภาพ
ทางดา้นภาษาและการปฏิบติังาน  

ประเด็นถดัไปจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้
มีอ านาจตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงผู ้บริหารของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้า่มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะสามารถเห็นได้
จากการท่ีมีการออกวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัให้เขา้สู่ประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ผ่านการท าประชาพิจารณ์ ซ่ึงก็ส่งผลให้ได้รับ
แนวความคิดท่ีครอบคลุม รวมทั้งยงัถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ กล้าตดัสินใจ และมี
ความเป็นธรรม จึงส่งผลให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดบัหน่ึง นอกจากน้ี 
ระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมยงัข้ึนอยู่กบัความชัดเจนและความ
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เหมาะสมของกลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลยัดว้ย ซ่ึงกลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมถือไดว้่าค่อนขา้งมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีความชดัเจนในรายละเอียด ง่ายต่อความ
เขา้ใจ มีความทนัสมยั โดยมุ่งเน้นในการพฒันามหาวิทยาลยัเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และมี
ความสอดคลอ้งกบัความสามารถในการด าเนินงาน ส่งผลให้สามารถด าเนินการไดง่้ายข้ึน รวมทั้ง
ยงัมีกระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์และแผนอย่างเป็นระบบตามหลกัการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงก็ส่งผลให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน แต่ทั้งน้ี ส าหรับในประเด็นของความสามารถ
ทางการแข่งขนันั้น กลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลยัยงัไม่ได้มีการมุ่งเน้นในประเด็นน้ีมากนัก 
เน่ืองจากการท่ีมหาวิทยาลยัจะสามารถแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆไดน้ั้นก็ควรท่ีจะตอ้งพฒันา
ในดา้นท่ีตนเองโดดเด่นเป็นหลกั ซ่ึงในด้านของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะเก่ียวขอ้งกบั
ทางดา้นการผลิตครูเป็นส าคญั แต่ในปัจจุบนัยงัมีแผนในการพฒันาทางดา้นศึกษาศาสตร์เพียงไม่ก่ี
สาขา ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัยงัสูงเพียงในระดบัหน่ึงเท่านั้น โดยหากมหาวิทยาลยัมี
การพฒันาทางดา้นน้ีเพิ่มมากข้ึนแลว้ก็จะมีส่วนช่วยอยา่งมากให้มหาวิทยาลยัมีจุดเด่นและศกัยภาพ
มากข้ึน และจะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนความสามารถทางการแข่งขนัต่อไป 

งบประมาณก็ถือได้ว่ามีความส าคัญเช่นเดียวกัน เน่ืองจากถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้สามารถประสบความส าเร็จได ้โดยหากงบประมาณมีความเหมาะสม
แลว้ มหาวิทยาลยัก็จะสามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงในบริบท
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมนั้น งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรยงัถือไดว้า่มีจ  านวนไม่มากนกั
และไม่ค่อยสอดคล้องกบัจ านวนภารกิจต่างๆท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ในบางคร้ังอาจไม่สามารถ
กระจายงบประมาณไปยงัแต่ละภาคส่วนไดอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงก็มีผลโดยตรงต่อการด าเนินการท่ีอาจ
มีประสิทธิภาพไม่มากเท่าท่ีควร แต่ทั้งน้ี การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยัก็ถือไดว้า่มีความ
เหมาะสมและคณะต่างๆก็มีการบริหารงบประมาณอย่างคุม้ค่า ซ่ึงก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มระดบั
ความเหมาะสมของการด าเนินงานไดใ้นระดบัหน่ึง  

ปัจจยัทางดา้นระดบัความร่วมมือและความรู้ความสามารถของบุคลากรก็ถือเป็นอีกปัจจยัท่ี
มีความส าคญัและส่งผลต่อระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งของการเตรียมความพร้อมโดยตรง ซ่ึง
บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมถือไดว้่าเป็นผูท่ี้มีความเต็มใจ มีความตรงต่อเวลา มี
ความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบติังานค่อนขา้งมาก ทั้งยงัมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีค่อนขา้ง
เหมาะสมและมีองค์ความรู้ในสาขาท่ีหลากหลาย ส่งผลให้มีแนวโน้มท่ีจะสามารถปฏิบติังานได้
อย่างดี นอกจากน้ียงัมีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการพฒันาตนเองและประชาคมอาเซียน
มากในระดบัหน่ึง ซ่ึงก็มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสามารถประสบความส าเร็จ 
รวมทั้งยงัมีแนวโนม้ท่ีจะมีความเหมาะสมและถูกตอ้งมากข้ึนดว้ย แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีบางประเด็นท่ียงัมี
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ประสิทธิภาพไม่มากพอเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางดา้นต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัอาจารยเ์ท่านั้น ซ่ึงก็ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
โดยตรง ดงันั้น มหาวทิยาลยัจึงควรกระตุน้ให้บุคลากรเขียนผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่ม
มากข้ึน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยทางดา้นภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของมหาวทิยาลยัอยา่งมาก 
 นอกจากท่ีจะสามารถวิเคราะห์ระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งของการด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจากประเด็น
ต่างๆในขา้งตน้แลว้ ก็ยงัสามารถท่ีจะท าการวิเคราะห์จากสถิติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ งระดับของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้อีกด้วย
เน่ืองจากจะแสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่การด าเนินการดงักล่าวสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดม้ากเพียงไร ซ่ึงพบวา่การด าเนินการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลยัมี
ความเหมาะสมและถูกตอ้งอยู่ในระดบัหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากบุคลากรและนักศึกษายงัมีความพึง
พอใจในระดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ย และยงัมีปัญหาบางประการเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน  

ในบริบทของความพึงพอใจของบุคลากรนั้นจะมีความพึงพอใจในภาพรวมท่ีค่อนขา้งนอ้ย 
แต่จะพึงพอใจในดา้นของแผน กลยุทธ์ และงบประมาณมากท่ีสุด  และพึงพอใจในดา้นของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนนอ้ยท่ีสุด ส่วนในดา้นของนกัศึกษา
จะมีความพึงพอใจในภาพรวมท่ีสูงกวา่บุคลากรเล็กนอ้ย โดยจะพึงพอใจในดา้นของหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด ส่วนทางดา้นของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั ทั้งในดา้นของความ
เพียงพอของหน่วยงานท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความรู้ความสามารถของบุคลากร
จะอยู่ในล าดบัทา้ยสุด ส าหรับทางด้านของปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจะอยู่ในลกัษณะของการเขา้ร่วม
ฝึกอบรมของบุคลากรท่ีเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ือง ทกัษะทางด้านภาษาท่ียงัไม่เพียงพอ ความไม่
เพียงพอของงบประมาณ และการขาดการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการฝึกอบรมให้กบับุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นส าคญั รวมทั้งหากท าการวิเคราะห์จากสถิติต่างๆนั้นจะพบวา่ แมท้างมหาวิทยาลยัจะมี
การกระจายงบประมาณไปยงัหน่วยงานต่างๆอย่างทัว่ถึง แต่งบประมาณดงักล่าวจะมีจ านวนท่ี
ค่อนขา้งน้อย ส่งผลให้ไม่เพียงพอในการด าเนินงานมากเท่าท่ีควร มีบุคลากรทางสายวิชาการท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไปไม่มากนกั รวมทั้งยงัมีการจดักิจกรรมและการ
ฝึกอบรมท่ียงัไม่มากพอ โดยเฉพาะกิจกรรมและการฝึกอบรมของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ีมากนกั ซ่ึงก็มีผลโดยตรงต่อความพึง
พอใจของบุคลากรดงัท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและตวัช้ีวดัดงักล่าวในขา้งตน้แสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ระดบั
ความเหมาะสมและถูกตอ้งของการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคม
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อาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมสูงเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนจากความ
พึงพอใจของบุคลากร นกัศึกษา และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพร้อมและความเหมาะสม
ของตวัแปรอิสระต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัจึงควรท่ีจะมีการเร่งด าเนินการในการ
พฒันาจุดดอ้ยของตนเอง เช่น ดา้นการฝึกอบรมให้กบับุคลากร ทกัษะต่างๆของบุคลากร และการ
เพิ่มจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไปเป็นอนัดบัแรก 
เพื่อเพิ่มระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งให้สูงข้ึน และการด าเนินการดงักล่าวจะเป็นแนวทางใน
การน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวทิยาลยัในทา้ยท่ีสุด 
 

6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลของการศึกษาในประเด็นของ การเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ผูเ้ขียนได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยัองค์ความรู้ต่างๆ และไดมี้การจดัท าขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย
ส าหรับมหาวทิยาลยัในการด าเนินการในอนาคตไดด้งัน้ี 
 

6.3.1 มหาวิทยาลัยควรศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงประชาคมอาเซียนที่อาจ
ส่งผลต่อมหาวทิยาลยัอย่างละเอยีดก่อนก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงาน 

รายละเอียดต่างๆของข้อตกลงประชาคมอาเซียนถือได้ว่าส่งผลต่อแนวทางและ
ความสามารถในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยตรง เน่ืองจากรายละเอียด
ของขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนถือเป็นกรอบการด าเนินงานหรือมาตรฐานท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้ง
ปฏิบติัตาม ซ่ึงก็รวมถึงมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมด้วย ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการร่างนโยบายในการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดกลยทุธ์และวางแผนต่างๆตามรายละเอียด
ของขอ้ตกลงประชาคมอาเซียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี หากขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนเปิด
โอกาสให้กบัมหาวิทยาลยัในการด าเนินงานทางดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้ มหาวิทยาลยัก็สามารถยึดเอา
ประเด็นดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางนโยบายเพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบได้ ซ่ึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินงานในทา้ยท่ีสุด และหาก ประเด็นทางขอ้จ ากดัก็เช่นเดียวกนั โดยหากทาง
มหาวิทยาลยัทราบในรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้จ ากดัดงักล่าวก็จะส่งผลให้สามารถก าหนดนโยบาย
โดยหลีกเล่ียงประเด็นขอ้จ ากดัดงักล่าวได ้ 
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6.3.2 นโยบายของมหาวทิยาลยัในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ควรมาจากการระดมความคิดของบุคคลหลายกลุ่มเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ครอบคลุมของนโยบาย 

การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษมในปัจจุบันนั้ น แม้ว่าจะมีการระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับภายใน
มหาวิทยาลัยผ่านการจัดการประชุมเพื่อร่างแผนการด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงสอบถาม
แนวความคิดจากนกัศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแลว้ในระดบัหน่ึง แต่การก าหนดนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งระดมความคิดจากกลุ่มบุคคลต่างๆอย่างครอบคลุม และเปิดเผย
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัรายละเอียดของนโยบายไดอ้ยา่งเสรี เน่ืองจากนโยบายใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจะส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มบุคคลดงักล่าว โดยหากทางมหาวิทยาลยั
ไม่ไดมี้การระดมความคิดจากกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลายแลว้ก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถออกนโยบายท่ี
ครอบคลุมในทุกบริบทท่ีเก่ียวขอ้งได้ และอาจเกิดความผิดพลาดของตวันโยบายข้ึนได้ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการจัดเวทีเพื่อประชุมร่วมกัน ระหว่างผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร 
นกัศึกษา และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกบัการด าเนินการของทางมหาวิทยาลยัทั้งหมด เพื่อระดม
ความคิดในการร่างนโยบายท่ีมีรายละเอียดครบถว้น และสามารถพฒันานโยบายดงักล่าวไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งภายหลงัการร่างนโยบายก็ควรท่ีจะตอ้งมี
การท าประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นอีกคร้ังหน่ึงดว้ย เพื่อท่ีจะไดต้รวจสอบระดบัความ
พึงพอใจเก่ียวกบันโยบายดงักล่าวและน านโยบายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
6.3.3 มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่างๆควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายใน

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ภายหลงัจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะส่งผลให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงต่างๆข้ึนในหลายประเด็นดว้ยกนั ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ดงันั้น มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษมจึงควรท่ีจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้ งทางด้านของบุคลากรและรายละเอียดทางด้านต่างๆให้มีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัประเด็นความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อทางมหาวิทยาลยัภาย
หลังจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถ
ด าเนินการพฒันามหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งครอบคลุม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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6.3.4 มหาวิทยาลัยควรมีการออกนโยบายในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพื่อเป็นการศึกษาถึงระดับความสามารถในการด าเนินงานของ
ประเทศดังกล่าวและน ารายละเอยีดทีไ่ด้รับมาเป็นแนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัต่อไป 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศต่างๆในระดบัสูงไดห้รือไม่นั้น ก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการของประเทศสมาชิกอ่ืนๆท่ีถูกตอ้งและ
ครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหากทางมหาวิทยาลยัทราบถึงรายละเอียดและแนวทางใน
การด าเนินการของประเทศต่างๆแลว้ ก็จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ และวางแผนการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสวงหาแนวทางในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบไดง่้ายข้ึนดว้ย ดงันั้น 
ทางมหาวทิยาลยัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูล
ท่ีถูกตอ้งและมีความทนัสมยั ซ่ึงในปัจจุบนั ถึงแมว้า่ทางมหาวิทยาลยัจะมีการศึกษาวิจยัในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอยูบ่า้งแลว้ แต่ก็ยงัไม่ต่อเน่ืองมากเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงควรท่ีจะ
มีการต่ืนตวัและศึกษาวิจยัเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดมี้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัเขา้มาประกอบการตดัสินใจใน
การก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานต่างๆ และเป็นองค์ประกอบให้สามารถด าเนินการใน
การเตรียมความพร้อมได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยทั้งน้ีมหาวิทยาลยัควรจะจดัสรร
งบประมาณส าหรับการศึกษาวิจยัโดยเฉพาะเพื่อเป็นการสนบัสนุนในทางหน่ึง 
 

6.3.5 มหาวทิยาลยัควรมีการวางนโยบายในการแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคลากร ทั้งในสาย
วิชาการและสายสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศอย่างชัดเจน และมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 การด าเนินการเพื่อพฒันานักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศกัยภาพเพียง
พอท่ีจะรองรับความเปล่ียนแปลงและบริบทต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียนอยา่งเป็นทางการนั้น ประเด็นหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจะส่งผลโดยตรงก็คือการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาและบุคลากรกบัมหาวทิยาลยัในประเทศสมาชิกเพื่อให้เขา้ไปแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
ประเทศดงักล่าวโดยตรง ซ่ึงในดา้นของนกัศึกษานั้น มหาวิทยาลยัควรท่ีจะมีการวางแผนในการส่ง
นกัศึกษาในสาขาวิชาต่างๆเขา้ไปท าการศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างๆของประเทศสมาชิกท่ีมีความ
โดดเด่นในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ๆกลบัเขา้มาพฒันามหาวิทยาลยัต่อไป ส่วนใน
ดา้นของบุคลากรก็ควรท่ีจะมีการก าหนดกลยทุธ์ในการส่งบุคลากรเขา้ไปปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัสายงานของตนเอง เพื่อท่ีจะไดมี้โลกทศัน์ในการปฏิบติังานท่ีกวา้งข้ึนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน ซ่ึงก็จะมีส่วนช่วยอยา่งมากในการพฒันามหาวิทยาลยัและ
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พฒันากลยทุธ์และแผนในการด าเนินการต่อไปในอนาคตและสร้างความสามารถทางการแข่งขนักบั
มหาวทิยาลยัต่างๆภายหลงัจากเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นทางการ  
 

6.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติ 
 ภายใตบ้ริบทของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมควรมี
การด าเนินการเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของตนเองให้สามารถแข่งขนักบัมหาวิทยาลยั
อ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนได ้ซ่ึง
จากการท่ีผูเ้ขียนได้ท าการศึกษาในประเด็นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดมี้การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงไดมี้แนวความคิดเก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินงานอยูใ่นหลาย
ประเด็นดว้ยกนั ซ่ึงจะสามารถประมวลออกมาเป็นขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 

6.4.1 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการฝึกอบรมทางด้านภาษาและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนให้กบับุคลากรและนักศึกษาเพิม่มากขึน้ และมีความต่อเน่ือง 
 การท่ีมหาวทิยาลยัจะมีความพร้อมในการขา้สู่ประชาคมอาเซียนและสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
และมีศกัยภาพเสียก่อน ซ่ึงหากจะกล่าวถึงการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น องค์ความรู้เก่ียวกับ
รายละเอียดต่างๆของประชาคมอาเซียนและความสามารถทางดา้นภาษา ทั้งในภาษาองักฤษและ
ภาษาอาเซียนก็ถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง โดยหากบุคลากรและนกัศึกษามีความรู้
ความสามารถในระดบัสูงแล้วก็จะสามารถขบัเคล่ือนการด าเนินการไปได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตามไปดว้ย ดงันั้น มหาวทิยาลยัจึงควรจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษา ทั้งภาษาองักฤษ 
และภาษาอาเซียน เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาขะแมร์ ให้กบันกัศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยัเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการส่ือสาร รวมทั้งยงัควรมีการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ
ด าเนินการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และสร้างความคุน้เคยในการใช้ภาษา
ต่างๆ ซ่ึงความต่อเน่ืองดงักล่าวก็จะน าไปสู่การพฒันาความรู้ความสามารถท่ีมีระดบัสูงข้ึนในท่ีสุด 
 

6.4.2 มหาวิทยาลัยควรปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพิ่มรายวิชา
ทางด้านภาษาและรายวชิาที่เกีย่วข้องกบัประชาคมอาเซียน และพฒันาหลกัสูตรสองภาษา 
 หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมีความทนัสมยัและมีความเป็นสากล ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
มากในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอาเซียน
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ประเทศอ่ืนๆ โดยหากหลกัสูตรการเรียนการสอนมีความทนัสมยัและเป็นสากลแลว้ นกัศึกษาก็จะ
ไดรั้บองคค์วามรู้ท่ีมีความทนัต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งยงัสามารถเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาของ
ตนเองให้มีระดบัสูงข้ึนได้อีกดว้ย ซ่ึงก็จะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของศกัยภาพในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัในท้ายท่ีสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัประชาคม
อาเซียนเขา้ไปในหลกัสูตรของคณะและสาขาวิชาต่างๆในลกัษณะท่ีมีความสอดคลอ้งกบัศาสตร์ท่ี
แต่ละคณะรับผดิชอบ รวมทั้งยงัควรเพิ่มรายวชิาทางดา้นภาษาท่ีมีความหลากหลายเขา้ไปในรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เช่น ภาษาองักฤษส าหรับศาสตร์ต่างๆ และภาษาอาเซียน เพื่อให้นกัศึกษา
สามารถเลือกเขา้ศึกษาในรายวชิาท่ีมีความสนใจไดม้ากยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัควรมีการร่างหลกัสูตรสอง
ภาษาในสาขาวิชาท่ีมีศกัยภาพเพียงพอ เพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นสากลของมหาวิทยาลยัและดึงดูด
นกัศึกษาต่างชาติท่ีอาจเขา้มาศึกษาภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนดว้ย 
 

6.4.3 มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และวางแผนการด าเนินงานในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานทางด้าน
ต่างๆอย่างชัดเจน  
 ความชัดเจนของนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานเป็นปัจจัยหลักท่ีจะสร้าง
ความส าเร็จใหก้บัการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั โดยในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้น มหาวิทยาลยัควรท่ีจะให้ความส าคญักบัความชดัเจนของนโยบาย 
กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานต่างๆเป็นส าคญั และจะตอ้งก าหนดประเด็นดงักล่าวโดยอาศยัองค์
ความรู้ต่างๆโดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อท่ีจะไดมี้แนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและเขา้ใจง่าย รวมทั้งก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานท่ีชดัเจนเพื่อให้
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ ้ าซ้อนดว้ย ซ่ึงความชดัเจนดงักล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานไดใ้นทา้ยท่ีสุด 
 

6.4.4 มหาวิทยาลัยควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้แบบรอบด้านและมีองค์ความรู้แบบสหวทิยาการ 
 บุคลากรท่ีมีองค์ความรู้หลากหลายด้านหรือมีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการนั้นถือเป็น
บุคลากรท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความส าเร็จให้กบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
โดยตรง ซ่ึงภายหลงัจากท่ีเขา้รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนแลว้ บุคลากรจะไม่สามารถมีองคค์วามรู้
เฉพาะดา้นในงานท่ีตนเองรับผิดชอบเพียงดา้นเดียวไดอี้กต่อไป เน่ืองจากจะไม่สามารถด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัให้ประสบความส าเร็จได ้ดงันั้นทาง
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มหาวทิยาลยัจึงควรท่ีจะร่างหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีประกอบไปดว้ยองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
ปฏิบติังานท่ีครบถว้น และมอบหมายให้บุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรมดงักล่าวให้ครบถว้นเพื่อท่ีจะ
ไดมี้ความรู้ความสามารถรอบดา้นและมีศกัยภาพในการปฏิบติังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 

6.4.5 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ส่ือประชาสัมพันธ์ และส่ือการ
เรียนการสอนต่างๆให้มีความพร้อมและมีความเป็นสากลมากขึน้ และพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้มีความสมบูรณ์และเพยีงพอต่อความต้องการ 
 สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั ส่ือประชาสัมพนัธ์ และส่ือการเรียนการสอนถือไดว้่า
เป็นประเด็นหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะน ามหาวิทยาลยัให้กา้วไป
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงในประเด็นของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนนั้น มหาวิทยาลยัก็ควรท่ีจะมีการพฒันาสถานท่ี ส่ือประชาสัมพนัธ์ ส่ือการเรียน
การสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างให้พร้อมต่อการใชง้าน มีความเป็นสากล และเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ โดยควรท่ีจะพฒันาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ และห้องฝึกอบรมให้มีความพร้อม และ
มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีครบถว้น รวมทั้งยงัควรท่ีจะจดัป้ายรายละเอียดต่างๆโดยมีภาษาองักฤษสอดแทรก
เอาไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาต่างชาติ มีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์และส่ือการเรียน
การสอนท่ีมีความหลากหลาย ทนัสมยั และเป็นสากล รวมทั้งพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น หนงัสือภายในหอ้งสมุดใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชง้านดว้ย 
 

6.4.6 มหาวทิยาลยัควรจัดสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรให้มีความเหมาะสม 
 งบประมาณท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการในการด าเนินการถือเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ ซ่ึงการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมก็เช่นเดียวกนั โดยหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานท่ีเพียงพอและมีการจดัสรร
อย่างเหมาะสมแล้ว การพฒันาบุคลากรก็จะไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน รวมทั้งยงัอาจ
น าไปสู่ความลม้เหลวในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวิทยาลยัดว้ย 
ดงันั้นทางมหาวทิยาลยัจึงควรท่ีจะมีการจดัสรรงบประมาณไปในการพฒันาบุคลากรทางดา้นต่างๆ
ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อท่ีบุคลากรดงักล่าวจะไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมมา
ปรับใชใ้นการปฏิบติังานและช่วยผลกัดนัใหท้างมหาวทิยาลยัสามารถด าเนินงานในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จ 
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6.4.7 มหาวทิยาลยัควรจัดการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพิม่มากขึน้  
 การศึกษาดูงานในประเทศต่างๆถือไดว้่ามีส่วนช่วยอยา่งมากในการศึกษาการด าเนินการ
ของประเทศดังกล่าวในประเด็นต่างๆ และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้สามารถแข่งขนักบัประเทศดงักล่าวและประเทศอ่ืนๆได ้ซ่ึงในประเด็นของการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น ทางมหาวิทยาลยัควรท่ีจะมีการจดัโครงการศึกษา
ดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวา่การไปศึกษาดูงานในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากการไปศึกษาดู
งานภายในประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มหาวิทยาลยัจะสามารถศึกษาถึงการด าเนินการของประเทศ
ดงักล่าวในดา้นต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนได ้และสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บกลบัมา
เป็นแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเพิ่มสูงข้ึน และแสวงหาแนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีจะช่วยใหม้หาวทิยาลยัมีความสามารถเหนือกวา่ประเทศดงักล่าวไดอี้กดว้ย 
 

6.4.8 มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้บุคลากร โดยเฉพาะในสายวิชาการท าการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นเกีย่วกบัอาเซียนเพิม่มากขึน้  
 แมว้่าในปัจจุบนั บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยเฉพาะบุคลากรใน
สายวชิาการไดมี้การท าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัประเด็นของประชาคมอาเซียนอยูบ่า้งแลว้ก็ตาม ซ่ึงจะ
สามารถเห็นไดจ้ากบทความวิจยัในวารสารของทางมหาวิทยาลยัซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาคม
อาเซียนอยูม่ากพอสมควร แต่ทั้งน้ี การศึกษาวิจยัดงักล่าวก็ยงัมีจ  านวนไม่มากนกัและยงัครอบคลุม
ในขอบเขตท่ีค่อนขา้งแคบ ซ่ึงก็อาจส่งผลให้ยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการน าไปเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายในการด าเนินการของมหาวิทยาลยั รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆก็ได้
มีความสนใจและมีการศึกษาวิจยัในประเด็นดงักล่าวท่ีค่อนขา้งแพร่หลาย ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศ
ดงักล่าวได้เปรียบในด้านต่างๆค่อนขา้งมาก ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัจึงควรกระตุน้ให้บุคลากร
เล็งเห็นถึงความส าคญัและมีการด าเนินการศึกษาวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพิ่มมาก
ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาเป็นแนวทางในพฒันามหาวิทยาลยั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเชิง
ประจกัษจ์ากการศึกษาวจิยัดงักล่าวเพื่อเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจในการด าเนินงานต่อไป  
 

6.4.9 มหาวิทยาลัยควรเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหว่างกนั 
 การท ากิจกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆถือเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั
และเป็นการศึกษาแนวความคิดในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัดงักล่าว ซ่ึงจะส่งผลให้ไดรั้บ
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ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของทางมหาวิทยาลยัอยา่งมาก ดงันั้น มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมจึงควรท่ีจะจดักิจกรรมหรือส่งนกัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมกบัมหาวิทยาลยั
อ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและในประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งกนัและแสวงหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

6.4.10 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
มหาวทิยาลยัในประเทศสมาชิกอย่างต่อเน่ือง 
 การแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกเพื่อ
แสวงหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ถือได้ว่ามีความส าคัญและจะส่งผลต่อการด าเนินการของ
มหาวทิยาลยัโดยตรง เน่ืองจากการแลกเปล่ียนจะมีส่วนช่วยอยา่งมากให้ผูท่ี้เขา้ร่วมการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ไดรั้บองคค์วามรู้และแนวความคิดใหม่ๆท่ีมีประโยชน์จากมหาวิทยาลยัต่างๆจ านวน
มาก และจะสามารถน าประเด็นดงักล่าวกลบัมาพฒันามหาวิทยาลยัให้มีความกา้วหนา้ มีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งขวาง และมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก็จะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดใ้นทา้ยท่ีสุด ดงันั้น มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมจึงควรท่ีจะท าการแลกเปล่ียนกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัใน
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง โดยควรเร่ิมโครงการน าร่องในระดบับุคลากรของ
มหาวิทยาลยัในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากน้ี ซ่ึงอาจด าเนินการในลกัษณะท่ีส่งบุคลากรเขา้ไป
แลกเปล่ียนและปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัต่างๆ เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 เดือน เพื่อให้บุคลากร
คุน้เคยกับการปฏิบติังานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และสามารถน ารูปแบบการปฏิบติังานหรือ
แนวความคิดต่างๆในการปฏิบติังานกลบัมาปรับปรุงมหาวิทยาลยัให้มีความกา้วหนา้ได ้รวมทั้งยงั
เป็นการปูทางเพื่อส่งนกัศึกษาไปท าการแลกเปล่ียนทางการศึกษาในมหาวทิยาลยันั้นๆดว้ย 
 

6.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการต่อยอดการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 ภายหลงัจากท่ีผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ผูเ้ขียนไดมี้การสังเกต วิเคราะห์ 
และประเมินผลการศึกษาทั้งหมดอย่างละเอียด ส่งผลให้มีแนวความคิดหรือขอ้เสนอแนะท่ีน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะท าการศึกษาต่อยอดในประเด็นของการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะสามารถกล่าวไดด้งัน้ี 
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6.5.1 ควรท าการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งอ่ืนๆควบคู่กนัไปดว้ย ทั้งน้ี
เพื่อให้ไดผ้ลของการศึกษาท่ีมีรายละเอียดต่างๆท่ีกวา้งข้ึน เน่ืองจากการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
หลายแห่งจะส่งผลใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายและสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ถึงจุดเด่น
ในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละแห่งไดอี้กดว้ย  

6.5.2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษา และเพิ่มกรอบงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ
ศึกษาให้มากข้ึน เพื่อท่ีจะไดส้ามารถท าการศึกษาไดอ้ย่างละเอียดมากยิ่งข้ึน และเพิ่มคุณค่าของผล
การศึกษาท่ีจะมีผลต่อการน าไปปรับใชแ้ละก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเพื่อ
รองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป 

6.5.3 ควรท าการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของ
มหาวิทยาลยัให้มีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดมุ้มมองทางดา้นต่างๆท่ีมีความกวา้งข้ึน 
รวมทั้งยงัจะมีส่วนช่วยให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและมีความครอบคลุมในมิติต่างๆเพิ่มมากข้ึนอีก
ดว้ย ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการสัมภาษณ์เฉพาะคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั คณบดีคณะ
ต่างๆ และผูอ้  านวยการศูนยส์ านกัภายในมหาวิทยาลยัเท่านั้น ซ่ึงจะครอบคลุมเฉพาะกลุ่มบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลยั แมจ้ะมีการสอบถามนกัศึกษาผ่านทางแบบสอบถามดว้ยก็ตาม ดงันั้น หากท า
การต่อยอดการศึกษาในประเด็นน้ีต่อไปในอนาคตก็ควรท่ีจะท าการสัมภาษณ์ฝ่ายปฏิบัติใน
หน่วยงานต่างๆ ตวัแทนของนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยั และกลุ่มบุคคลผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบั
การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุมและไดภ้าพท่ีกวา้งมากข้ึน 

6.5.4 ควรท าการสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษมและตวัแปรต่างๆในรูปของตารางเพื่อให้เห็นผลไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถท า
ความเขา้ใจในรายละเอียดต่างๆได้ง่ายข้ึน และเพิ่มความชัดเจนของรายงานการศึกษาวิจยัให้มี
ระดบัสูงข้ึน 

6.5.5 ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัตวัแปรทางดา้นมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั้งภายในประเทศ 
ภายในอาเซียน และนอกอาเซียนท่ีจะมีผลต่อการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม เพื่อท่ีจะได้สามารถท าการวิเคราะห์ระดับการเตรียมความพร้อมและ
ความสามารถทางการแข่งขนัของมหาวิทยาลยัต่างๆ และน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์การ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และควรจะมีการ
ปรับปรุงการด าเนินการอยา่งไรเพื่อท่ีจะไดส้ามารถแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆได ้
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6.6 บทสรุปของผู้เขยีน 
 
 การศึกษาวจิยัในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในคร้ังน้ีไดใ้หค้วามรู้ต่างๆกบัผูเ้ขียนในหลายประเด็นดว้ยกนั ทั้งใน
ด้านของแนวทางและระดับความเหมาะสมและถูกต้องในการเตรียมความพร้อมของทาง
มหาวทิยาลยั ลกัษณะการด าเนินงานในดา้นต่างๆ และองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการในการ
เตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผูเ้ขียนได้ท าการศึกษาการ
ด าเนินการดงักล่าวในเชิงลึก และไดผ้ลการศึกษาท่ีอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยต่อมหาวิทยาลยั
ในการพฒันาแนวทางการด าเนินการเพื่อพฒันาภาคส่วนต่างๆและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป 
 การท่ีผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมและประชาคมอาเซียนในคร้ังน้ี ก็ส่งผลให้ผูเ้ขียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัขอ้ตกลงและรายละเอียดต่างๆของประชาคมอาเซียนเพิ่มมากข้ึน และไดท้ราบวา่ประชาคม
อาเซียนมีการเปิดโอกาสให้กบัทางสถาบนัอุดมศึกษาในการด าเนินการทางดา้นต่างๆในหลายดา้น
ดว้ยกนั ทั้งในดา้นของการขยายตลาดทางการศึกษา โอกาสในการแลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร 
และองคค์วามรู้ต่างๆระหว่างกนัอย่างเสรีในมหาวิทยาลยัของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และ
โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซ่ึงก็จะส่งผลดี
ต่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัต่างๆ รวมถึงมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมดว้ยอยา่งมาก 
 ทั้งน้ี การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอย่างเจาะลึกในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดงันั้นรายงานผลการวิจยัจึงไม่ไดมี้เน้ือหาท่ีครอบคลุมถึงรายละเอียดเก่ียวกบั
การเตรียมความพร้อมในการก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีความ
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะและศกัยภาพของมหาวิทยาลยั และความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ 
ทั้งทางดา้นบุคลากร งบประมาณ และสถานท่ี แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ขียนมีความหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานการศึกษาวิจยัฉบบัน้ีน่าจะมีประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลยัและผูอ่้าน โดยสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานและต่อยอดการศึกษาวจิยัในแง่มุมอ่ืนๆต่อไป 
 การด าเนินการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จนัทรเกษมครอบคลุมในดา้นบริหารอุดมศึกษาจ านวน 8 ดา้นดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นกลยทุธ์ 
และแผน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการ 
งบประมาณ การพฒันาบุคลากร และสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงแต่ละดา้นก็ค่อนขา้งท่ี
จะมีพร้อม รวมทั้งการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก็มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระต่างๆ
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จ านวนหลายตวัแปรด้วยกนัและมีระดบัความเหมาะสมและถูกตอ้งอยู่ในระดบัหน่ึง ทั้งน้ีการท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะเพิ่มระดบัความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมนั้นก็จะ
สามารถด าเนินการได้ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัในหลายประเด็นด้วยกนั โดยหากมีการ
พฒันาการด าเนินการอย่างครบถ้วนในทุกมิติและมีความต่อเน่ืองแล้วก็จะสามารถขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยัให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการต่างๆและการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนไดต่้อไปในอนาคต 
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กระทรวงพาณิชย.์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ.  2548.  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โอกาส 
 ทางการค้าและการลงทุนของไทย.  กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ.   

กระทรวงพาณิชย.์ 
กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน.  2555ก.  แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
 อาเซียน (ค.ศ.2009-2015).  กรุงเทพฯ: คาริสม่า มีเดีย. 
กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน.  2555ข.  ASEAN Mini Book.  กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน.  
 กระทรวงต่างประเทศ. 
กระทรวงการต่างประเทศ.  กรมอาเซียน.  2556.  58 ค าตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  
  กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน.  กระทรวงการต่างประเทศ. 
กระทรวงการต่างประเทศ.  2556.  กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.  
 กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ. 
กระทรวงพาณิชย.์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ.  2550.  ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง 
 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน.  กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ.   

กระทรวงพาณิชย.์ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ.  2555.  การศึกษา : การสร้างประชาคม 
 อาเซียน 2558.  กรุงเทพฯ: ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ.  กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรมอาเซียน.  กองอาเซียน3.  2548.  เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA).  
 กรุงเทพฯ: กองอาเซียน3.  กรมอาเซียน. 
กรมการฝึกหดัครู.  2539.  42 ปีส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหดัครู. 
กิตติ บุนนาค.  2549.  กลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดส าหรับนักบริหารไทย.  กรุงเทพฯ:  
 ม.ป.พ.. 
กิตติ บุนนาค.  2554ก.  การวเิคราะห์ผลลพัธ์และผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลยี) 
 ส าหรับธุรกจิบริการของไทย.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.. 
กิตติ บุนนาค.  2554ข.  THAI HRM. THAI HRD..  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.. 
กิตติ บุนนาค.  2555.  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการ 
 บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management : RBM).  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ..
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เกรียงศกัด์ิ ขนัธนภา และ พูนศกัด์ิ แสงสันต.์  2540.  การบริหารการเงิน1.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ:  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
คินิคก้ี, เอ และวลิเลียมส์, ไบรอนั.  2552.  องค์การและการจัดการ.  แปลจาก Management 3/e โดย  

ก่ิงกาญจน์ วรนิทศัน์ และคณะ.  กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล. 
จนัทร์กระจ่างฟ้า.  2555.  การเปิดอบรมภาษาขะแมร์เพื่อรับประชาคมอาเซียน.  จันทร์กระจ่างฟ้า.  

8 (18-24 มิถุนายน): 1.  
จนัทร์กระจ่างฟ้า.  2555.  ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน.  จันทร์กระจ่างฟ้า.  

8 (30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม): 7. 
จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม.  2555.  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
จิรรัชวลัคุ ์ทรงสุวรรณวภิา.  2555.  พฒันาการของความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง  
 จากสมาคมอาเซียนสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนกบัการแก้ปัญหากรณี
 พพิาทในภูมิภาค.  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
จีระ หงส์ลดารมภ.์  2555.  8K’s + 5K’s ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ:  
 มิสเตอร์ก็อปป้ี. 
เฉลียว เถ่ือนเภา.  2554.  การด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
 เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.  

ครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.  2547.  หลกัการจัดการและองค์การและการจัดการ แนวคิดการบริหารธุรกจิ 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ณดา จนัทร์สม.  2555.  การบริหารการเงินของวดัในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
ทกัษิณา ณ ตะกัว่ทุ่ง.  2556.  รู้รอบรอบรู้สู่ประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอร์ปร้ินท.์ 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.  2549.  การวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.  กรุงเทพฯ:  
 บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
นงนุช วงษสุ์วรรณ.  2552.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management).  

พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดกัท.์ 
นวรัตน์ รามสูต และบลัลงัก ์โรหิตเสถียร.  2554.  รมว.ศธ.เปิดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
 อาเซียน.  คน้วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 จาก http://www.moe.go.th/websm/2011/aug/
 222.html 
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บุญกรม ดงบงัสถาน.  2553.  โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลยักลุ่มใหม่.  
 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 
ปกรณ์ ปรียากร.  2556.  การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์.  พิมพค์ร้ังท่ี 17.  
 กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ประชาคมอาเซียน.  2554.  เสาหลกั 2 ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกจิ.   

คน้วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2556 จาก http://ประชาคมอาเซียน./pillar2-economic/ 
ฝ่ายวชิาการปัญญาชน.  2555.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2558.  กรุงเทพฯ:  
 ปัญญาชน. 
พิชิต เทพวรรณ์.  2554.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพือ่ความ 
 ได้เปรียบทางการแข่งขัน.  กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา.  2544.  การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ.  
 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร.  2555.  ประชาคมอาเซียน 2558.  กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะเกษตรและชีวภาพ.  2556.  รายงานประจ าปี 2556.   
 กรุงเทพฯ: คณะเกษตรและชีวภาพ.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  2557.  แผนพัฒนาบุคลากร  
 ปีงบประมาณ 2557-2561.  กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  มหาวทิยาลยั 
 ราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  2557.  กจิกรรม.   
 คน้วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 จาก http://humannet.chandra.ac.th/ 

index.php?option=com_content&view=section&id=9 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  2557.  หลกัสูตร.   
 คน้วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 จาก http://humannet.chandra.ac.th/index.php?option 
 =com_content&view=article&id=4&Itemid=18 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะวทิยาการจดัการ.  2555.  รายงานประจ าปี 2555. กรุงเทพฯ:  
 คณะวทิยาการจดัการ.  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะวทิยาการจดัการ.  2557.  ข่าวกิจกรรม.   
 คน้วนัท่ี 26 มีนาคม 2557 จาก http://msci.chandra.ac.th/msci2012/index.php? 
 page=6 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะวทิยาศาสตร์.  2555.  รายงานประจ าปี 2555.  กรุงเทพฯ:  
 คณะวทิยาศาสตร์.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะศึกษาศาสตร์.  2555.  รายงานประจ าปี 2555.  กรุงเทพฯ:  

คณะศึกษาศาสตร์.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  คณะศึกษาศาสตร์.  2557.  ภาพกิจกรรม.   

คน้วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 จาก http://edu.chandra.ac.th/gallerylist.php? 
gcid= 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  บณัฑิตวทิยาลยั. 2557.  ภาพกิจกรรม.   
 คน้วนัท่ี 26 มีนาคม 2557 จาก http://www.chandra.ac.th/graduate/event. 
 html 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  บณัฑิตวทิยาลยั.  2555.  รายงานประจ าปี 2555.  กรุงเทพฯ:  
 บณัฑิตวทิยาลยั.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  บณัฑิตวทิยาลยั.  2556.  วารสารบัณฑิตวิทยาลยั  
 มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั.  มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 จนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  วทิยาลยัการแพทยท์างเลือก.  2557.  หลกัสูตร.   
 คน้วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 จาก http://amc.chandra.ac.th/index2. 
 html 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  ศูนยภ์าษา.  2552.  จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภาษา.  
 กรุงเทพฯ:  ศูนยภ์าษา.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  ศูนยภ์าษา.  2553.  จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภาษา. 
 กรุงเทพฯ:  ศูนยภ์าษา.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  ส านกังานอธิการบดี.  2547.  พระราชบัญญตัิมหาวทิยาลยัราชภัฏ  
 พ.ศ.2547.  กรุงเทพฯ: ส านกังานอธิการบดี.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2552.  รายงานประจ าปี 2552.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏั 

จนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2556.  ประวติัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   
 คน้วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556 จาก http://www.chandra.ac.th/th/his2.php 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2557.  โครงสร้างการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั.   
 คน้วนัท่ี 5 มกราคม 2557 จาก http://www/chandra.ac.th 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2557.  ภาพกิจกรรม.  คน้วนัท่ี 2 มีนาคม 2557  
 จาก http://web.chandra.ac.th/chainat/index_20.php 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2557.  ร่างแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ.2556-2560.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2557.  วสิัยทศัน์และพนัธกิจ.  คน้วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557  
 จาก http://www.chandra.ac.th/th/his.php 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2557.  หลกัสูตร.  คน้วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557  
 จาก http://web.chandra.ac.th/chainat/index_4.php 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  2557.  หลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   
   คน้วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 จาก http://acad.chandra.ac.th/ 
 MUA1.HTML 
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ภาคผนวก ก 

ตารางการสุ่มตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางของ Krejcie & Morgan 
 

ประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 11600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 60 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 103 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 

 

แหล่งทีม่า : ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์.  2529: 458 ปรับมาจาก Krejcie, R.V., and Morgan, D.W.  
       “Determining Sample Size for Research Activities,” Educational and Psychological 

      Measurement, 1970: 607-610, อา้งถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์ุ.  ระเบียบวธีิวจิยัส าหรับ 
      รัฐประศาสนศาสตร์.  2555: 177.
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

(ส าหรับบุคลากร) 

 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจยัในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาวจัิย 

 เพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมใน

ประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ค าช้ีแจง 

 โปรดเติมเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง        ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   
 

จดัท าโดย  น.ส.กนกพร  ศรีสวรรค ์

    นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

    ขอ้เสนอแนะหรือใหค้  าแนะน า โทร. 08-6897-3242 

 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ีเป็นอยา่งดี 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

(ส าหรับบุคลากร) 

ค าช้ีแจง : โปรดเติมเคร่ืองหมาย        ใน           ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

       ชาย           หญิง 

2. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

       ปริญญาตรี          ปริญญาโท                        ปริญญาเอก 

3. สายงานท่ีสังกดั 

       สายวชิาการ           สายสนบัสนุน 

4. ต าแหน่งทางวชิาการ (ส าหรับสายวชิาการเท่านั้น สายสนบัสนุนกรุณาขา้มไปตอบขอ้ 5) 

        อาจารย ์           ผูช่้วยศาสตราจารย ์            รองศาสตราจารย ์                 

5. อายงุาน 

        1-5 ปี           6-10 ปี   11 ปีข้ึนไป    

 

 

 

 

 

ชุดล าดบัท่ี 

 (ส าหรับผูว้จิยั) 
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ส่วนท่ี 2 : ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับความพงึพอใจ : 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจนอ้ย, 2 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด , 1 = ไม่พึง

พอใจ   

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4  3 2  1 

1.ด้านแผน กลยุทธ์ และงบประมาณ 
 

   1.1 ความชดัเจน ความทนัสมยั และความเหมาะสมของแผนและกล
ยทุธ์ 

     

    1.2 การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนและกลยทุธ์ใน
การด าเนินงาน 

     

    1.3 ความเหมาะสมของการกระจายงบประมาณในการด าเนินการ      
    1.4 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร      
    1.5 ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายงบประมาณ      
2.ด้านการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสริมความรู้ 
 

    2.1 การสร้างแรงจูงใจในการเขา้ฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม เช่น การ
ส่งบุคลากรท่ีเขา้ฝึกอบรมครบตามเกณฑท่ี์ก าหนดไปศึกษาดูงาน 

     

    2.2 การจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน      
    2.3 ความต่อเน่ืองของการจดัการฝึกอบรมทางดา้นภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

     

    2.4 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

     

    2.5 การศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน      
3.ด้านการประชาสัมพนัธ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

    3.1 การประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

     

    3.2 ความต่อเน่ืองของการประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

     

    3.3 ความเพียงพอของเอกสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในหอ้งสมุด
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
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ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4  3 2  1 
    3.4 องคค์วามรู้ทางดา้นประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บจากเวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยั 

     

4.ด้านอืน่ๆ 
    4.1 ความทนัสมยั ความเหมาะสม และความหลากหลายของหลกัสูตร 

     

    4.2 ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบติังาน      
5.ความพงึพอใจในภาพรวมเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยั 

     

 

ส่วนท่ี 3 : ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา 1. .................................................................................................................................................... 

 2. .................................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ  1. ........................................................................................................................................... 

          2. ............................................................................................................................................ 

 

-ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ- 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

(ส าหรับนักศึกษา) 

 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจยัในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาวจัิย 

 เพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมใน

ประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ค าช้ีแจง 

 โปรดเติมเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง        ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

จดัท าโดย  น.ส.กนกพร  ศรีสวรรค ์

    นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

    ขอ้เสนอแนะหรือใหค้  าแนะน า โทร. 08-6897-3242 

 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ีเป็นอยา่งดี 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

(ส าหรับนักศึกษา) 

ค าช้ีแจง : โปรดเติมเคร่ืองหมาย        ใน           ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

       ชาย                 หญิง 

2. ระดบัการศึกษา 

       ปริญญาตรี               ปริญญาโท                         ปริญญาเอก 

3. คณะ 

       คณะเกษตรและชีวภาพ      คณะวทิยาศาสตร์            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       คณะวทิยาการจดัการ        คณะศึกษาศาสตร์             บณัฑิตวทิยาลยั 

       วทิยาลยัแพทยท์างเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดล าดบัท่ี 

 (ส าหรับผูว้จิยั) 
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ส่วนท่ี 2 : ระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับความพงึพอใจ : 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจนอ้ย, 2 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด , 1 = ไม่พึง

พอใจ 

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4  3 2  1 
1.ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

    1.1 ความทนัสมยั ความเหมาะสม และความหลากหลายของหลกัสูตร 

     

    1.2 ความเหมาะสมของเน้ือหาวชิาตามหลกัสูตร      
    1.3 การจดัการเรียนการสอนในรายวชิาทางดา้นภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

     

    1.4 ความเพียงพอของอาจารยผ์ูส้อนทางดา้นภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

     

    1.5 ความทนัสมยัของสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนทางดา้น
ภาษา เช่น ห้องปฏิบติัการทางดา้นภาษา 

     

    1.6 ความทนัสมยัของต าราท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน      
    1.7 อาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
ในชั้นเรียน 

     

2.ด้านกจิกรรมส่งเสริมความรู้ 
 

    2.1 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

     

    2.2 ความต่อเน่ืองของการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

     

    2.3 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม      
    2.4 โอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบันกัศึกษาในสถาบนัการศึกษา
เครือข่ายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 

     

3.ด้านการประชาสัมพนัธ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

    3.1 การประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

     

    3.2 ความต่อเน่ืองของการประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4  3 2  1 
    3.3 องคค์วามรู้ทางดา้นประชาคมอาเซียนท่ีไดรั้บจากเวบ็ไซตข์อง
มหาวทิยาลยั 

     

    3.4 ความเพียงพอของเอกสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในหอ้งสมุด
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

     

4.ด้านหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 
    4.1 ความเพียงพอของหน่วยงานท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

     

    4.2 ระดบัการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆในมหาวทิยาลยั 
เช่น ความสามารถทางดา้นภาษาของบุคลากร  

     

5.ความพงึพอใจในภาพรวมเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทางมหาวทิยาลยั 

     

 

ส่วนท่ี 3 : ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา 1. .................................................................................................................................................... 

 2. .................................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะ  1. ........................................................................................................................................... 

          2. ............................................................................................................................................ 

 

-ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ- 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณศึีกษามหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

 

ค าช้ีแจง : โปรดเติมเคร่ืองหมาย        ใน           ตามความเป็นจริงและเติมรายละเอียดลงในช่องวา่ง 
 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

1. เพศ 

       ชาย           หญิง 

2. ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนท่ี 2 : แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1.ทางมหาวทิยาลยัมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจาก

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งไร หรือมีแผนและกลยทุธ์อยา่งไรบา้งในการด าเนินงาน 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2.มหาวทิยาลยัมองวา่จะไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้งจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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3.มหาวทิยาลยัคาดวา่จะเกิดปัญหาอยา่งไรบา้งในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน และจะมีแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

4.มหาวทิยาลยัไดมี้การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนและกลยุทธ์

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเตรียมความพร้อมอยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

5.มหาวิทยาลยัมีการประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบับุคลากรและนักศึกษา

ภายในมหาวทิยาลยัอยา่งไรบา้ง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 



243 
 

6.มหาวิทยาลยัมีแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อให้สามารถรองรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

อย่างไรบ้าง และจากการท่ีนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคล่ือนยา้ยได้อย่างเสรีนั้น ทาง

มหาวทิยาลยัไดมี้การเตรียมการในประเด็นของการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งมหาวิทยาลยัต่างๆในอาเซียน

บา้งหรือไม่ อยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

7.มหาวทิยาลยัมีแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถรองรับกบัความเปล่ียนแปลง

ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งไรบา้ง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

8.มหาวทิยาลยัมีแนวทางในการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมอยา่งไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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รูปภาพที ่1 : มุม ASEAN ภายในหอ้งสมุด 

 

รูปภาพที ่2 : มุม ASEAN ภายในหอ้งสมุด 
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รูปภาพที ่3 : มุมแสดงดอกไมป้ระจ าชาติอาเซียนในมุม ASEAN ภายในหอ้งสมุด  

 

รูปภาพที ่4 : มุมแสดงวดิิทศัน์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในมุม ASEAN ภายในหอ้งสมุด 
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รูปภาพที ่5 : เอกสารเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนภายในห้องสมุด 
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รูปภาพที ่6 : โครงการเยาวชนอาเซียน 

 

รูปภาพที ่7 : โครงการเผยแพร่วฒันธรรมไทยสู่อาเซียน 
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รูปภาพที ่8 : โครงการเผยแพร่วฒันธรรมไทยสู่อาเซียน 

 

รูปภาพที ่9 : English Activities Day 
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รูปภาพที ่10 : การฝึกอบรมภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 

 

รูปภาพที ่11 : สัมมนาวชิาการการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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รูปภาพที ่12 : การบริการวชิาการแก่ศิษยเ์ก่า เร่ือง AEC 

 

รูปภาพที ่13 : การอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาความรู้สู่สังคมอาเซียน 
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รูปภาพที ่14 : การจดัป้ายนิทรรศการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 

รูปภาพที ่15 : การจดัป้ายนิทรรศการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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รูปภาพที ่16 : โครงการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการศิลปวฒันธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 

รูปภาพที ่17 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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รูปภาพที ่18 : อบรมภาษาองักฤษแก่บุคลากรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน Walk and Talk 

 

รูปภาพที ่19 : การฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเขียนผลงานทางวชิาการใหก้บับุคลากรในสายวชิาการ 
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รูปภาพที ่20 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ 

ประเทศกมัพชูา 

 

รูปภาพที ่21 : การเจรจาร่างกรอบความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและสปป.ลาว  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสิทธิประโยชน์ : ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กษมศรี อศัวศรีพงศธ์ร  
2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั : อาจารยพ์ิมลรัตน์ วนสัณฑ ์ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา : ดร.เอนก เทียนบูชา 
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารยย์ะผาด ววิฒัน์พงษ ์
5. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ : ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กเมนทร์ บุญเจือ 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : อาจารยร์าเชนทร์ เหมือนชอบ.   
7. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ : ผูช่้วยศาสตราจารยเ์กศกมล สุขเกษม 
8. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชยั 
9. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ : ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระไพ บวรฤทธิเดช 
10. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไสว ฟักขาว 
11. คณบดีวทิยาลยัการแพทยท์างเลือก : ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนา เฉลิมกล่ิน 
12. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
      สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
13. ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและวฒันธรรม : อาจารยก์ุลชไม สืบฟัก 
14. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ : อาจารยเ์กียรติพงษ ์ยอดเยีย่มแกร 
15. ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา ธีระวทิยเลิศ   
16. ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน : อาจารยส์งกรานต ์สุขเกษม  
17. รักษาการณ์ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี : อาจารยบุ์ญเกียรติ ชีระภากร 
18. ผูอ้  านวยการส านกังานหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป : อาจารยพ์ิสุทธ์ิ พวงนาค  
 



 
 
 
 
 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาวกนกพร ศรีสวรรค ์
 
 

ประวตัิการศึกษา   ศิลปศาสตรบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2553 
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