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ความรูความเขาใจของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

The Understanding of Staff Members at College of Asian Scholars, 
Khon Kaen, Toward the AEC

          สุจิตรา อรามพงษพันธ*

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจของอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย

บณัฑติเอเซีย จงัหวัดขอนแกน เกีย่วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย และบุคลากรสายสนับสนนุ ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จาํนวน 100 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)ในการหาคาความถี่ (Frequency) 

คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลุมตัวอยางคืออาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุน ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีจํานวน 100คน 

 ผลการวจิยัพบวาอาจารย และบคุลากรสายสนบัสนนุ วทิยาลัยบณัฑิตเอเซยี จงัหวดัขอนแกน สวนมากไดรบัรู

ขาวสารเกีย่วกบั AEC จากสือ่โทรทศัน โดยรบัรูในเรือ่งการใชภาษาองักฤษเปนภาษาสากล ดงันัน้วทิยาลยับณัฑติเอเซยี 

จงัหวัดขอนแกน จงึควรเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรโดยสรางความเขาใจและการรับรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น ซึ่งถือเปน 

3 ลําดับแรกท่ีตองดําเนินการในทันที

คําสําคัญ : ความรูความเขาใจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. บทนํา

 เมือ่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมในปจจบุนัไดยดึ

เศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อนและผลักดันใหประเทศตาง ๆ 

กาวรุดไปขางหนาอยางรวดเร็ว รวมถึงการผลักดันให

ประเทศตาง ๆ  นัน้อยูรวมกนัเปนสังคมโลกไมสามารถอยู
โดดเด่ียวเดียวดายได จงึตองมีการรวมตัวกันของประเทศ

ในแตละภูมภิาคเพ่ือเพ่ิมอาํนาจในการตอรองและเพ่ิมขดี

ความสามารถในการแขงขนัในเวทรีะหวางประเทศ เพือ่ให

ไดมาซ่ึงผลประโยชนรวมและพัฒนาประเทศในภมูภิาคไป

พรอม ๆ กัน ดวยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หรอื อาเซยีน จงึไดมขีอตกลงใหอาเซยีนรวมตวัเปนชมุชน

หรอืประชาคมเดยีวกันใหสาํเรจ็ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 

2015)  อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต   (ASEAN : The Association of South 

East Asian Nations) ไดกอตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

และสิงคโปรเปนประเทศผูรวมกอต้ังมีสาระสําคัญของ

ปฏิญญาอาเซียนในสมัยนั้น กลาวถึงความรวมมือทาง
ดานเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม วทิยาศาสตร การเกษตร 

อุตสาหกรรม การคมนาคม และการยกระดับรายไดรวม

อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ถงึความเปนอยูของประชาชน ตอมาในปพ.ศ.2527 บรไูน 

ดารุสซาลาม ไดเขามาเปนสมาชิก ตามดวยเวียดนาม

เขามาเปนสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538   ขณะที่พมาและลาว

เขามาเปนสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดทายคือ

กมัพชูา เขาเปนสมาชกิอาเซยีน เมือ่ พ.ศ. 2542  ปจจบุนั

อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ นอกจาก

นี้ยังมีสมาชิกเพิ่มไดแก จีน เกาหลีใต และญี่ปุน ในกลุม

ของ ASEAN+3 และกรณีของอาเซียน(ASEAN)+6 ไดแก 

จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย 

 เปาหมายหลักของการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียนคือการสรางประชาคมท่ีมีความแข็งแกรงมีความ

เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจสามารถสรางโอกาส และรับมอื
สิ่งทาทาย ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ

ภยัคกุคามรปูแบบใหมไดอยางรอบดาน โดยใหประชาชน

มคีวามเปนอยูทีด่ ีสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ไดอยางสะดวกมากย่ิงข้ึน และประชาชนในอาเซียนมี

ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคลองกับคําขวัญ

อาเซียน “One Vision, One Identity, One Commu-

nity” (หนึง่วสิยัทศัน หนึง่เอกลกัษณ หนึง่ประชาคม) ดวย

สาเหตนุีท้าํใหเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญประกอบดวย 

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมทัง้ดานการเมืองเศรษฐกจิ 

และสังคม จากรูปแบบของการรวมมอืของ 3 เสาหลัก คอื 

 1. ประชาคมการ เมื อ งและความมั่ นคง

อาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุง

ใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไข

ความขดัแยง ระหวางกนัไดดวยด ีมเีสถยีรภาพอยางรอบ

ดาน มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความ

มัน่คงท้ังรปูแบบเดิมและรูปแบบใหม ๆ  เพือ่ใหประชาชน
มีความปลอดภัยและมั่นคง 

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Eco-

nomic Community – AEC) มุงใหเกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดตอ

คาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญม่ังคั่ง 

และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ไดเพื่อความอยูดี

กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยมุงใหเกิดการ 

ไหลเวียนอยางเสรีของ สินคา บริการ การลงทุน เงิน

ทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป 2020 

ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single 

market and production base) ใหความชวยเหลือ

แกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลดชองวางการ

พัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการ

รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน สงเสริมความรวมมือ

ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงิน

และตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนา

โครงสรางพิ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ

ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและ

การพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมสินคาและบริการนํารองที่

สาํคญั ทีจ่ะเกิดการรวมกลุมกัน คอื สนิคาเกษตร / สนิคา

ประมง / ผลติภณัฑไม / ผลติภัณฑยาง / สิง่ทอ / ยานยนต 

/ อิเล็กทรอนิกส / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) 

/ การบริการดานสุขภาพ, ทองเท่ียวและการขนสงทาง

อากาศ (การบิน) สําหรับประเทศไทยไดรับมอบหมาย

ใหทํา Roadmap ทางดานทองเที่ยวและการขนสงทาง

อากาศ (การบิน)

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือ
ใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใต

แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ
มคีวามมัน่คงทางสงัคม โดยใหความสาํคญักับการดาํเนนิ

การใน ๖ ดาน ไดแก การพัฒนามนุษย การคุมครองและ

สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความ

ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และ 

การลดชองวางทางการพัฒนา
  ดานการศึกษา ในปฏิญญาชะอํา-หัวหิน

เนนเร่ืองการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือ

บรรลุการเปนประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบงปน 
โดยสาระของปฏิญญาดังกลาวไดใหความสําคัญตอการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหการศึกษาเปนกลไกหลัก
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ในการขับเคลื่อนการกาวสูประชาคมอาเซียนผาน 3 เสา

หลัก ซึ่งประกอบดวยการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การดําเนินการวิจัย 

และการพัฒนาเยาวชน ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญใน

การผลักดันใหเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ 

ASEAN University Network (AUN) โดยกอต้ังเม่ือ

เดือนพฤศจิกายน 2538 ตามมติของท่ีประชุมสุดยอด

อาเซีย คร้ังที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแกนหลักใน

การพฒันาทรพัยากรมนษุยของภมูภิาคผานทางเครอืขาย

มหาวิทยาลัยและสถาบัน อุดมศึกษาที่มีอยูแลว ขณะ

เดียวกันไดเสนอใหตั้ง “มูลนิธิอาเซียน” หรือ ASEAN 

Foundation เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ

นักวิชาการตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือ

สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน ดังนั้น เครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน จึงมีสวนสําคัญที่ชวยใหอาเซียน

บรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

  สาํหรบัประเทศไทยในแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) เนนการ

สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน ดวยการ

พัฒนาบุคลากร และเสริมสรางสถาบันการศึกษาใหมี

มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาทุก

ระดับใหมีความรู และทักษะที่เหมาะสมในการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยการใหความรูและจัดฝก

อบรมดานทกัษะวิชาชีพทีส่อดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน เพือ่รองรับการเคล่ือนยายแรงงานและการ

ประกอบอาชีพขามพรมแดนอยางเสรี
  จากการกาํหนดทศิทางไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนนี้ สถานศึกษาคงตองหันมามอง

ศักยภาพของอาจารยและบุคลากรสนับสนุนวามีความ

พรอม ในการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือไม เนื่องจากศักยภาพของอาจารยและบุคลากร

สนับสนุนถือเปนสิ่งสําคัญที่จะบงบอกถึงความพรอม

เพื่อการแขงขันในสังคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษาจึง

เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนโดยการใหความรู และ

สรางความเขาใจถึงการเตรียมความพรอมดานศักยภาพ

ของอาจารยและบุคลากรสนับสนุน เพื่อใหเกิดความ

ตระหนักถงึความสาํคญัในการกาวเขาสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต การพัฒนาประเทศเพื่อการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ ถือเปนกลไกสําคัญที่

ทําใหเกิดการแขงขันดานการพัฒนาความรูทางวิชาการ 

และดานสาขาวิชาชีพ รวมถึงแรงงานที่มีฝมือ เนื่องจากมี

ขอตกลงเก่ียวกบัการเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศ

สมาชิกไดอยางเสรี จึงอาจทําใหแรงงานบางสาขาท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากประเทศสมาชิก เดินทาง

เขามาทํางานในประเทศไทย สงผลทําใหเกิดความสูญ

เสยีตําแหนงงานของคนไทย และเกดิปญหาอืน่ๆทีต่ามมา 
สถานศึกษาจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมดานทักษะ

ทางวิชาการ และจัดอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

อาจารยและบุคลากรสนับสนุนใหแขงขันไดกับประเทศ

สมาชิกในอาเซียน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ระดับความรูความเขาใจของอาจารย และบุคลากรสาย

สนบัสนนุ วทิยาลยับณัฑติเอเซยี จงัหวดัขอนแกน เกีย่วกบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย และ

บคุลากรสายสนับสนุน รวมท้ังไดรบัทราบถึงแหลงขอมูลที่

ใชในการแจงขาวสารใหทัว่ถงึ เพือ่เตรยีมความพรอมเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

2.  สมมติฐาน

 2.1 อาจารยและบคุลากรสนบัสนนุ มรีะดบัความ

รูความเขาใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ที่

แตกตางกัน

 2.2 อาจารยและบุคลากรสนับสนุนรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากแหลงขอมูลที่

แตกตางกัน

3.  ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 ขอบเขตของเนื้อหา

  ในการศึกษาความรูความเขาใจของอาจารย 

และบคุลากรสายสนบัสนนุ วทิยาลัยบณัฑิตเอเซยี จงัหวดั



116

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

ขอนแกน เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ

ทําการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสอบถาม

เกี่ยวกับแหลงที่ใหขอมูล/สื่อที่มาของขอมูล และการ

พัฒนาศักยภาพ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 

 3.2 ประชากร 

  ประชากร ทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้คอือาจารย 

และบุคลากรสายสนบัสนนุ วทิยาลยับณัฑติเอเซีย จงัหวดั

ขอนแกน จาํนวน 100 คน ขอมลู ณ เดอืนกันยายน 2555 

และทําการสอบถามทุกคน 

 3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
  เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีเ้ปนแบบสอบถาม

ซึ่งมีทั้งแบบปลายปด และปลายเปดเพ่ือศึกษาถึงระดับ

ความรูและความเขาใจของกลุมประชากร ในความรูความ

เขาใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทัง้ดาน

โครงสราง องคประกอบ เปาหมาย และบทบาท ตลอดจน

แหลงที่มาของขอมูล ลักษณะขอมูล และการพัฒนา

ศักยภาพกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

โดยแยกประเด็นดังนี้

 สวนท่ี 1  ขอมลูทัว่ไป สอบถามเกีย่วกบัภูมหิลงั

ทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของผูตอบแบบ สอบถาม 

ไดแกเพศ อายุ การศึกษา เปนตน

 สวนท่ี 2  ความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สอบถามเก่ียวกับความรูและ

ความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามเพือ่ใชวดัระดับความ

รูและความเขาใจท่ีมจีากการเรียนรู และประสบการณ ซึง่

เปนเนื้อหาสาระที่ควรทราบทั่วไป 

 สวนท่ี 3  แหลง/สื่อที่มาของขอมูล และการ

พัฒนาศักยภาพ เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สอบถามเกี่ยวกับแหลงที่ใหขอมูล และการเตรียมความ
พรอมสาํหรบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

จากผูตอบแบบสอบถาม

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูศกึษาเกบ็รวบรวมขอมลูโดยการนาํแบบสอบถาม

ไปใหประชากรกรอกแลวเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

5.  การวิเคราะหขอมูล
 วิเคราะหดวยวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคาเฉล่ีย (Mean) จากโปรแกรมสําเร็

จรปู SPSS ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวคอื อาจารยและบคุลากร

สนับสนุนมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตางกัน โดยทําการวิเคราะห

ดวยการใชคารอยละ(Percentage) คาเฉลีย่(Means)และ 

Independent – Samples T – Test

6. สรุปผลการวิเคราะห
 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 

 1.  ผลเก่ียวกับปจจยัสวนบคุคลของกลุมประชากร

มรีายละเอียดซึง่สามารถสรุปไดดงัตอไปนี ้คอื เพศ พบวา

อาจารย และบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 72 

และเปนเพศชาย รอยละ 28อายุ พบวา อาจารย และ

บุคลากรจํานวนมากท่ีสุดมีอายุอยูระหวาง 26-30ป รอย

ละ33 รองลงมาคืออายุอยูระหวาง 31-35ป รอยละ20 

และนอยที่สุดคืออายรุะหวาง 46 ปขึ้นไป รอยละ 9 การ

ศึกษา พบวาอาจารย และบุคลากร มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มากท่ีสดุ รอยละ 65 รองลงมาคือ ปริญญาตรี 

รอยละ 32 และนอยท่ีสดุคือ สงูกวาปริญญาโท รอยละ 3

 2. ผลเกี่ยวกับการรับรูขาวสารและความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

พบวา อาจารย และบุคลากรสนับสนุนมีการรับรูขาวสาร

จากโทรทัศนมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 2.69 รองลงมาเปน

อินเตอรเน็ต คาเฉล่ีย 2.59 และครอบครัว เปนการรับรู

นอยท่ีสดุ มคีาเฉลีย่ 1.80 สวนประเภทของขาวสารทีร่บัรู 
พบวา อาจารย และบุคลากรสนับสนุนรบัรูขาวสารเก่ียวกับ

การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการติดตอการ
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คามากที่สุด คาเฉลี่ย 2.50 รองลงมาคือ ประเทศสมาชิก

อาเซียน (จํานวน 10 ประเทศ) มีคาเฉลี่ย 2.49 และนอย

ที่สุดมีคาเฉล่ีย 1.97 เปนการรับรูขาวสารเก่ียวกับการ

เปดการคาเสรีโดยการลดอัตราภาษีของสินคาอยูที ่0.5%

 3.  ผลการวเิคราะหดานองคประกอบ เปาหมาย 

และบทบาท เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของกลุม
ตัวอยาง มีดังนี้

  ดานองคประกอบ พบวา อาจารย และ

บุคลากรสายสนับสนุน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเร่ืองประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ คา

เฉล่ีย 1.97 และรองลงมาคือเร่ือง AEC กอต้ังเพ่ือสง

เสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

สงเสริมสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค มีคาเฉล่ีย 

1.96 และการเขารวม AEC มีผลต้ังแตป พ.ศ.2559 นั้นมี

คานอยท่ีสุด คือไดคาเฉลี่ย 1.30 

  ดานเปาหมาย พบวา อาจารย และบคุลากร

สายสนับสนุน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนในเรือ่ง การใหความสาํคญัดานนโยบาย
สงเสรมิการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ มคีามากทีส่ดุ โดยมคีา

เฉลี่ย 1.95 รองลงมาคือ การประสานนโยบายเศรษฐกิจ

ของอาเซยีนประเทศในภมูภิาคอืน่ มคีาเฉลีย่ 1.94 ซึง่การ
มีเปาหมายเพื่อใชสกุลเงินเดียวกันในกลุม AEC มีคานอย

ที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 1.49 
  ดานบทบาท พบวา อาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในเร่ือง มีการแลกเปล่ียนและรวมมือ

ทางเศรษฐกิจระหวางกัน มีคาเฉล่ีย 1.96 รองลงมาคือ 

ชวยใหการคาและการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน

ขยายตัวสูงขึ้น มีคาเฉลี่ย 1.95 และชวยใหใชทรัพยากร
ตาง ๆ  ไดอยางมปีระสทิธภิาพ มคีานอยทีส่ดุ คอืมีคาเฉลีย่ 

1.83

 4. สรุปผลการเลือกขอมูลในการเตรียมความ

พรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ

อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิต

เอเซีย จังหวัดขอนแกน พบวา อาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ

เตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

ในป พ .ศ . 2558 ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจะตอง

ดําเนินการใน 3 ลําดับแรก ดังนี้ 

  1.  การสรางความเขาใจและการรับรู

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  2. การพัฒนาทักษะการสื่อสารใหมีการใช

ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงภาษาท่ี 3 คือภาษาในกลุม

ประเทศอาเซียน 

  3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษาใหดีขึ้น 

7. ขอเสนอแนะ
 จากผลการศึกษา “ความรูความเขาใจของอาจารย 

และบคุลากรสายสนบัสนนุ วทิยาลัยบณัฑิตเอเซยี จงัหวดั

ขอนแกน เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 

ผูวิจัยขอสรุปและเสนอแนะดังนี้ 

 1) อาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุน 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน ไดรับรูขาวสาร

เก่ียวกับ AEC จากโทรทัศน และอินเตอรเน็ตมากที่สุด

และรองลงมา ตามลําดับ ดังนั้นวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
จงัหวัดขอนแกน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ควรใหความ

สําคัญกับชองทางนี้ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ AEC ไดเขาถึง
บุคลากร/ผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง เพื่อเตรียมความพรอม

เขาสู AEC ตอไป 

 2)  อาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุน 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน ไดรับรูขาวสาร

เก่ียวกับ AEC ในเร่ืองการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล

ในการติดตอการคา ซึ่งเปนผลดีตอบุคลากรในเตรียม
ความพรอม ตลอดจนวิทยาลัยจะไดนําไปวางแผนเพื่อให

บุคลากรพรอมรับความเปล่ียนแปลงที่จะมาถึง 

 3)  อาจารย และบคุลากรสายสนบัสนนุ วทิยาลยั

บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ AEC วาจะชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ



118

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

มีประสิทธิภาพ มีคานอยที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 1.83 ดังนั้น

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ 

ควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยผานทางโทรทัศนและ

อนิเตอรเนต็ เพือ่ใหขอมลูเกีย่วกบั AEC ไดเขาถงึบคุลากร

อยางทั่วถึง เพื่อเตรียมความพรอมตอไป 

 4) การพฒันาเพ่ือเพิม่ศักยภาพของบคุลากรใน

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ในป พ.ศ.2558 นั้น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

ขอนแกน ควรสรางความเขาใจและการรับรูเก่ียวกับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และพฒันาทกัษะการสือ่สาร

ใหมกีารใชภาษาองักฤษมากขึน้ รวมถงึภาษาที ่3 คอืภาษา

ในกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาใหดขีึน้ เปน 3 ลาํดบัแรกทีต่องดาํเนนิ

การในทันที 
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