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ความรูความเขาใจของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจของอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน เกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ในการเตรียมความพรอมเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จํานวน 100 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)ในการหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลุมตัวอยางคืออาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุน ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีจํานวน 100คน
ผลการวิจยั พบวาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน สวนมากไดรบั รู
ขาวสารเกีย่ วกับ AEC จากสือ่ โทรทัศน โดยรับรูใ นเรือ่ งการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล ดังนัน้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จังหวัดขอนแกน จึงควรเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรโดยสรางความเขาใจและการรับรูเ กีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น ซึ่งถือเปน
3 ลําดับแรกที่ตองดําเนินการในทันที
คําสําคัญ : ความรูความเขาใจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. บทนํา
เมือ่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปจจุบนั ไดยดึ
เศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อนและผลักดันใหประเทศตาง ๆ
กาวรุดไปขางหนาอยางรวดเร็ว รวมถึงการผลักดันให
ประเทศตาง ๆ นัน้ อยูร วมกันเปนสังคมโลกไมสามารถอยู
โดดเดีย่ วเดียวดายได จึงตองมีการรวมตัวกันของประเทศ
ในแตละภูมภิ าคเพือ่ เพิม่ อํานาจในการตอรองและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ เพือ่ ให
ไดมาซึง่ ผลประโยชนรว มและพัฒนาประเทศในภูมภิ าคไป
พรอม ๆ กัน ดวยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หรือ อาเซียน จึงไดมขี อ ตกลงใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชน
หรือประชาคมเดียวกันใหสาํ เร็จภายในป 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
และสิงคโปรเปนประเทศผูรวมกอตั้งมีสาระสําคัญของ
ปฏิญญาอาเซียนในสมัยนั้น กลาวถึงความรวมมือทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การเกษตร
อุตสาหกรรม การคมนาคม และการยกระดับรายไดรวม

อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ถึงความเปนอยูข องประชาชน ตอมาในปพ.ศ.2527 บรูไน
ดารุสซาลาม ไดเขามาเปนสมาชิก ตามดวยเวียดนาม
เขามาเปนสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พมาและลาว
เขามาเปนสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดทายคือ
กัมพูชา เขาเปนสมาชิกอาเซียน เมือ่ พ.ศ. 2542 ปจจุบนั
อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ นอกจาก
นี้ยังมีสมาชิกเพิ่มไดแก จีน เกาหลีใต และญี่ปุน ในกลุม
ของ ASEAN+3 และกรณีของอาเซียน(ASEAN)+6 ไดแก
จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย
เป า หมายหลั ก ของการรวมตั ว เป น ประชาคม
อาเซียนคือการสรางประชาคมที่มีความแข็งแกรงมีความ
เจริญรุง เรืองทางเศรษฐกิจสามารถสรางโอกาส และรับมือ
สิ่งทาทาย ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมไดอยางรอบดาน โดยใหประชาชน
มีความเปนอยูท ดี่ ี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น และประชาชนในอาเซียนมี
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดคลองกับคําขวัญ
อาเซียน “One Vision, One Identity, One Community” (หนึง่ วิสยั ทัศน หนึง่ เอกลักษณ หนึง่ ประชาคม) ดวย
สาเหตุนที้ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญประกอบดวย
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมทัง้ ดานการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม จากรูปแบบของการรวมมือของ 3 เสาหลัก คือ
1. ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุง
ใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไข
ความขัดแยง ระหวางกันไดดว ยดี มีเสถียรภาพอยางรอบ
ดาน มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความ
มัน่ คงทัง้ รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ๆ เพือ่ ใหประชาชน
มีความปลอดภัยและมั่นคง
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุงใหเกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
คาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง
และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ไดเพื่อความอยูดี
กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยมุงใหเกิดการ
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ไหลเวียนอยางเสรีของ สินคา บริการ การลงทุน เงิน
ทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคมภายในป 2020
ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single
market and production base) ใหความชวยเหลือ
แกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวางการ
พัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน สงเสริมความรวมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงิน
และตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนา
โครงสรางพิ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ
ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและ
การพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมสินคาและบริการนํารองที่
สําคัญ ทีจ่ ะเกิดการรวมกลุม กัน คือ สินคาเกษตร / สินคา
ประมง / ผลิตภัณฑไม / ผลิตภัณฑยาง / สิง่ ทอ / ยานยนต
/ อิเล็กทรอนิกส / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN)
/ การบริการดานสุขภาพ, ทองเที่ยวและการขนสงทาง
อากาศ (การบิน) สําหรับประเทศไทยไดรับมอบหมาย
ใหทํา Roadmap ทางดานทองเที่ยวและการขนสงทาง
อากาศ (การบิน)
3. ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อ
ใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใต
แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ
มีความมัน่ คงทางสังคม โดยใหความสําคัญกับการดําเนิน
การใน ๖ ดาน ไดแก การพัฒนามนุษย การคุมครองและ
สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และ
การลดชองวางทางการพัฒนา
ด า นการศึ ก ษา ในปฏิ ญ ญาชะอํ า -หั ว หิ น
เนนเรื่องการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อ
บรรลุการเปนประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบงปน
โดยสาระของปฏิญญาดังกลาวไดใหความสําคัญตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหการศึกษาเปนกลไกหลัก
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ในการขับเคลื่อนการกาวสูประชาคมอาเซียนผาน 3 เสา
หลัก ซึ่งประกอบดวยการขยายโอกาสทางการศึกษา
การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การดําเนินการวิจัย
และการพัฒนาเยาวชน ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันใหเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ
ASEAN University Network (AUN) โดยกอตั้งเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2538 ตามมติของที่ประชุมสุดยอด
อาเซีย ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแกนหลักใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภูมภิ าคผานทางเครือขาย
มหาวิทยาลัยและสถาบัน อุดมศึกษาที่มีอยูแลว ขณะ
เดียวกันไดเสนอใหตั้ง “มูลนิธิอาเซียน” หรือ ASEAN
Foundation เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
นักวิชาการตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ
สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน ดังนั้น เครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน จึงมีสวนสําคัญที่ชวยใหอาเซียน
บรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
สําหรับประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) เนนการ
สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการ
พัฒนาบุคลากร และเสริมสรางสถาบันการศึกษาใหมี
มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาทุก
ระดับใหมีความรู และทักษะที่เหมาะสมในการกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดวยการใหความรูแ ละจัดฝก
อบรมดานทักษะวิชาชีพทีส่ อดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพือ่ รองรับการเคลือ่ นยายแรงงานและการ
ประกอบอาชีพขามพรมแดนอยางเสรี
จากการกําหนดทิศทางไปสูก ารเปนประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นนี้ สถานศึ ก ษาคงต อ งหั น มามอง
ศักยภาพของอาจารยและบุคลากรสนับสนุนวามีความ
พรอม ในการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือไม เนื่องจากศักยภาพของอาจารยและบุคลากร
สนั บ สนุ น ถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะบ ง บอกถึ ง ความพร อ ม
เพื่อการแขงขันในสังคมอาเซียน ดังนั้นสถานศึกษาจึง
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโดยการใหความรู และ
สรางความเขาใจถึงการเตรียมความพรอมดานศักยภาพ

ของอาจารยและบุคลากรสนับสนุน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการกาวเขาสูก ารเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต การพัฒนาประเทศเพื่อการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ ถือเปนกลไกสําคัญที่
ทําใหเกิดการแขงขันดานการพัฒนาความรูทางวิชาการ
และดานสาขาวิชาชีพ รวมถึงแรงงานที่มีฝมือ เนื่องจากมี
ขอตกลงเกีย่ วกับการเคลือ่ นยายแรงงานระหวางประเทศ
สมาชิกไดอยางเสรี จึงอาจทําใหแรงงานบางสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากประเทศสมาชิก เดินทาง
เขามาทํางานในประเทศไทย สงผลทําใหเกิดความสูญ
เสียตําแหนงงานของคนไทย และเกิดปญหาอืน่ ๆทีต่ ามมา
สถานศึกษาจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมดานทักษะ
ทางวิชาการ และจัดอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อาจารยและบุคลากรสนับสนุนใหแขงขันไดกับประเทศ
สมาชิ ก ในอาเซี ย น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ระดับความรูความเขาใจของอาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน เกีย่ วกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน รวมทัง้ ไดรบั ทราบถึงแหลงขอมูลที่
ใชในการแจงขาวสารใหทวั่ ถึง เพือ่ เตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. สมมติฐาน
2.1 อาจารยและบุคลากรสนับสนุน มีระดับความ
รูค วามเขาใจเกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่
แตกตางกัน
2.2 อาจารยและบุคลากรสนับสนุนรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากแหลงขอมูลที่
แตกตางกัน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา
ในการศึกษาความรูความเขาใจของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด
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ขอนแกน เกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ
ทําการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสอบถาม
เกี่ยวกับแหลงที่ใหขอมูล/สื่อที่มาของขอมูล และการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)
3.2 ประชากร
ประชากร ทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คืออาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 100 คน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555
และทําการสอบถามทุกคน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถาม
ซึ่งมีทั้งแบบปลายปด และปลายเปดเพื่อศึกษาถึงระดับ
ความรูแ ละความเขา ใจของกลุม ประชากร ในความรูค วาม
เขา ใจเกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทัง้ ดาน
โครงสราง องคประกอบ เปาหมาย และบทบาท ตลอดจน
แหลงที่มาของขอมูล ลักษณะขอมูล และการพัฒนา
ศักยภาพกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยแยกประเด็นดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป สอบถามเกีย่ วกับภูมหิ ลัง
ทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของผูตอบแบบ สอบถาม
ไดแกเพศ อายุ การศึกษา เปนตน
สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สอบถามเกี่ยวกับความรูและ
ความเขาใจของผูต อบแบบสอบถามเพือ่ ใชวดั ระดับความ
รูแ ละความเขา ใจทีม่ จี ากการเรียนรู และประสบการณ ซึง่
เปนเนื้อหาสาระที่ควรทราบทั่วไป
สวนที่ 3 แหล ง /สื่ อ ที่ ม าของข อ มู ล และการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สอบถามเกี่ยวกับแหลงที่ใหขอมูล และการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จากผูตอบแบบสอบถาม
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศ กึ ษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถาม
ไปใหประชากรกรอกแลวเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหดวยวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความถี่
(Frequency) และคาเฉลี่ย (Mean) จากโปรแกรมสําเร็
จรูป SPSS ตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไวคอื อาจารยและบุคลากร
สนับสนุนมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตางกัน โดยทําการวิเคราะห
ดวยการใชคา รอยละ(Percentage) คาเฉลีย่ (Means)และ
Independent – Samples T – Test
6. สรุปผลการวิเคราะห
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้
1. ผลเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคลของกลุม ประชากร
มีรายละเอียดซึง่ สามารถสรุปไดดงั ตอไปนี้ คือ เพศ พบวา
อาจารย และบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 72
และเปนเพศชาย รอยละ 28อายุ พบวา อาจารย และ
บุคลากรจํานวนมากที่สุดมีอายุอยูระหวาง 26-30ป รอย
ละ33 รองลงมาคืออายุอยูระหวาง 31-35ป รอยละ20
และนอยที่สุดคืออายุระหวาง 46 ปขึ้นไป รอยละ 9 การ
ศึกษา พบวาอาจารย และบุคลากร มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มากทีส่ ดุ รอยละ 65 รองลงมาคือ ปริญญาตรี
รอยละ 32 และนอยทีส่ ดุ คือ สูงกวาปริญญาโท รอยละ 3
2. ผลเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ข า วสารและความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
พบวา อาจารย และบุคลากรสนับสนุนมีการรับรูขาวสาร
จากโทรทัศนมากที่สุด คาเฉลี่ย 2.69 รองลงมาเปน
อินเตอรเน็ต คาเฉลี่ย 2.59 และครอบครัว เปนการรับรู
นอยทีส่ ดุ มีคา เฉลีย่ 1.80 สวนประเภทของขาวสารทีร่ บั รู
พบวา อาจารย และบุคลากรสนับสนุนรับรูข า วสารเกีย่ วกับ
การใช ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษาสากลในการติ ด ต อ การ
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คามากที่สุด คาเฉลี่ย 2.50 รองลงมาคือ ประเทศสมาชิก
อาเซียน (จํานวน 10 ประเทศ) มีคาเฉลี่ย 2.49 และนอย
ที่สุดมีคาเฉลี่ย 1.97 เปนการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
เปดการคาเสรีโดยการลดอัตราภาษีของสินคาอยูท ี่ 0.5%
3. ผลการวิเคราะหดา นองคประกอบ เปาหมาย
และบทบาท เกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุม
ตัวอยาง มีดังนี้
ด า นองค ป ระกอบ พบว า อาจารย และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ คา
เฉลี่ย 1.97 และรองลงมาคือเรื่อง AEC กอตั้งเพื่อสง
เสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค มีคาเฉลี่ย
1.96 และการเขารวม AEC มีผลตั้งแตป พ.ศ.2559 นั้นมี
คานอยที่สุด คือไดคาเฉลี่ย 1.30
ดานเปาหมาย พบวา อาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเรือ่ ง การใหความสําคัญดานนโยบาย
สงเสริมการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ มีคา มากทีส่ ดุ โดยมีคา
เฉลี่ย 1.95 รองลงมาคือ การประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนประเทศในภูมภิ าคอืน่ มีคา เฉลีย่ 1.94 ซึง่ การ
มีเปาหมายเพื่อใชสกุลเงินเดียวกันในกลุม AEC มีคานอย
ที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 1.49
ดานบทบาท พบวา อาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนและรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางกัน มีคาเฉลี่ย 1.96 รองลงมาคือ
ชวยใหการคาและการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ขยายตัวสูงขึ้น มีคาเฉลี่ย 1.95 และชวยใหใชทรัพยากร
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคา นอยทีส่ ดุ คือมีคา เฉลีย่
1.83
4. สรุปผลการเลือกขอมูลในการเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิต

เอเซีย จังหวัดขอนแกน พบวา อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558 ที่ วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย จะต อ ง
ดําเนินการใน 3 ลําดับแรก ดังนี้
1. การสร า งความเข า ใจและการรั บ รู
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การพัฒนาทักษะการสื่อสารใหมีการใช
ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงภาษาที่ 3 คือภาษาในกลุม
ประเทศอาเซียน
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาใหดีขึ้น
7. ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา “ความรูค วามเขาใจของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด
ขอนแกน เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
ผูวิจัยขอสรุปและเสนอแนะดังนี้
1) อาจารย และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน ไดรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับ AEC จากโทรทัศน และอินเตอรเน็ตมากที่สุด
และรองลงมา ตามลําดับ ดังนั้นวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จังหวัดขอนแกน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ควรใหความ
สําคัญกับชองทางนี้ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ AEC ไดเขาถึง
บุคลากร/ผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสู AEC ตอไป
2) อาจารย และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน ไดรับรูขาวสาร
เกีย่ วกับ AEC ในเรือ่ งการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
ในการติดตอการคา ซึ่งเปนผลดีตอบุคลากรในเตรียม
ความพรอม ตลอดจนวิทยาลัยจะไดนําไปวางแผนเพื่อให
บุคลากรพรอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง
3) อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต เอเซี ย จั ง หวั ด ขอนแก น มี ค วามรู ค วามเข า ใจ
เกี่ ย วกั บ AEC ว า จะช ว ยให ก ารใช ท รั พ ยากรต า ง ๆ
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มีประสิทธิภาพ มีคานอยที่สุด คือมีคาเฉลี่ย 1.83 ดังนั้น
วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย ตลอดจนหน ว ยงานภาครั ฐ
ควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยผานทางโทรทัศนและ
อินเตอรเน็ต เพือ่ ใหขอ มูลเกีย่ วกับ AEC ไดเขาถึงบุคลากร
อยางทั่วถึง เพื่อเตรียมความพรอมตอไป
4) การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรใน
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในป พ.ศ.2558 นั้น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด
ขอนแกน ควรสรางความเขาใจและการรับรูเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ใหมกี ารใชภาษาอังกฤษมากขึน้ รวมถึงภาษาที่ 3 คือภาษา
ในกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหดขี นึ้ เปน 3 ลําดับแรกทีต่ อ งดําเนิน
การในทันที
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