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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้ายทั้งด้านการเมืองความม่ันคง 
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่ 
ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และ
ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม และเสริมสร้างความร่วมมือ
อาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ 
  โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” จัดขึ้น
เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเทศบาล 
๔ ให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
  ผลจากการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN 
world 2019” ในครั้งนี้โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สืบเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
สมาชิกอาเซียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักต่อการเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่าน
กระบวนการบ้านเล็กในโรงเรียนของเรา นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยผ่านการจัดนิทรรศการ, ป้ายความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามซุ้มต่างๆ มีกิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันตอบปัญหาความรู้อาเซียน การแสดงศักยภาพของนักเรียนบน
เวที เปรียบเสมือนการส ารวจความพร้อมและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง สถานศึกษาต้องพัฒนาครู โดยเน้นให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงกับอาเซียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ที่ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยประเทศไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันใน
การผลักดันโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ของประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
ประเทศคู่เจรจา และประเทศอ่ืนๆ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ทั้งการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้คนในประเทศสมาชิก ด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่อาเซียนให้
ความส าคัญ 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลักที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาการจัดตั้ง
ตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน โดยจะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า การไหลเวียนอย่างเสรีของบริการ การไหลเวียนอย่างเสรีของการลงทุน การไหลเวียนที่มี
ความเสรีมากข้ึนส าหรับเงินทุน และการไหลเวียนเสรีส าหรับแรงงานมีฝีมือ ประเทศไทยจะต้องเตรียม
ผลิตคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะท าธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เข้าใจประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อจะได้ท าธุรกิจ
ได้อย่างราบรื่น และจะต้องผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่พร้อมไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมที่จะ
เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน ท างานกับคนในประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง
ราบรื่น อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการศึกษาว่า เราจะผลิตคนอย่างไร ที่พร้อมให้ไทยสามารถที่จะ
ไปท าธุรกิจการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
  แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของไทยยังมีข้อจ ากัด จะส่งผลให้
เกิดความยุ่งยากในการพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต  รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน
ของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ ในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในประชาคม
อาเซียนได้ ตลอดจนสถานศึกษาของไทยยังไม่มีความเป็นสากลและไม่สามารถแข่งขันในกลไกตลาด
ของอาเซียนได้ และนักเรียนของไทยยังขาดการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมอาเซียน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the 
ASEAN world 2019” ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สืบไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
  การจัดกิจกรรม Open the ASEAN world 2019) ประจ าปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้          
ผู้ด าเนินโครงการได้ศึกษาเอกสาร ต าราตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
  อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้น า
อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) คือ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
จุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of 
South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพ่ือการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่
ด าเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มี
การแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง และส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้
ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว้างให้
ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปท างานในประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี 
เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานท าของคนไทย 
ควรท าความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน 
  ควำมเป็นมำของอำเซียน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast  Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน 
(ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพ่ิมเติม 
ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม  ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ตามล าดับ จึงท าให้ปัจจุบันอาเซียน 
มีสมาชิก 10 ประเทศ 

“อำเซียน” สู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน ในปี 2558  
            ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้อาเซียนต้องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้าย 
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ อีกทั้งยังมีความจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอ านาจ
ต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง และในเวทีระหว่าง
ประเทศ ผู้น าอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคง
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ยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2” (Declaration of ASEAN 
Concord II) ซึ่งก าหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่   

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community 
- APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มี
เสถียรภาพและความม่ันคงรอบด้าน เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพ่ือให้ประเทศสมาชิก
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้โดย  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) 
มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความม่ันคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
และมีสังคมแบบเอ้ืออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา 

ซึ่งต่อมาผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็น
ภายในปี 2558 

ประชำคมอำเซียน คือ  
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้ายทั้งด้านการเมืองความม่ันคง 
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

จดุประสงค์หลักของอำเซียน 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่  
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  
2. ส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส่วนภูมิภาค  
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม

การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุง

การขนส่งและการคมนาคม 
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาค

อ่ืนๆ  และองค์การระหว่างประเทศ 
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ภำษำอำเซียน  
ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก คือ ภาษาอังกฤษ 
 
ค ำขวัญของอำเซียน 
"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 

            (One Vision, One Identity, One Community) 
อัตลักษณ์อำเซียน 
อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชน

ของตน เพ่ือให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน 
 
 

 
สัญลักษณ์อำเซียน  
คือ ดวงตราอาเซียนเป็น  
รูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม  
สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว  และสีน้ าเงิน  
รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง 

10 ประเทศ ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว 
วงกลม เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
ตัวอักษรค าว่า asean สีน้ าเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าว แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกันเพื่อ

ความมั่นคง สันติภพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 
สีเหลือง    :   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  
สีแดง       :    หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ  
สีขาว       :    หมายถึง ความบริสุทธิ์  
สีน้ าเงิน    :    หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง 
ธงอำเซียน  
ธงอาเซียนเป็นธงพ้ืนสีน้ าเงิน  มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง  แสดงถึงเสถียรภาพ  สันติภาพ  

ความสามัคคี  และพลวัตของอาเซียน  



  OPEN THE ASEAN WORLD 2019 

 

~ 7 ~ 
 

สีของธงประกอบด้วย  สีน้ าเงิน  สีแดง  สีขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดา
ประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด 

วันอำเซียน  
ให้วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน 
เพลงประจ ำอำเซียน (ASEAN Anthem)  
คือ เพลง ASEAN WAY 
กฎบัตรอำเซียน  
กฎบัตรอาเซียน ก าหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้  
1. เคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์แห่งชาติ

ของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 
2. ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพ่ิมพูนสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของ

ภูมิภาค 
3. ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือการกระท าอ่ืนใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่าง

ประเทศ 
4. ระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
5. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
6. เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการแทรกแซง 

การบ่อนท าลาย และการบังคับจากภายนอก 
7. ปรึกษาหารือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกันของ

อาเซียน 
8. ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ 
9. เคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความ

ยุติธรรมทางสังคม 
10. ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ ที่ รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 
11. ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนหรือเสถียรภาพ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 
12. เคารพในวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน 
13. มีส่วนร่วมกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคม โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ 
14. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน 
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจำก AEC (ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน) 
ประชาคมอาเซียนที่จะถือก าเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคง

อยากทราบ แต่ในชั้นนี้ขอจ ากัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน 
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ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะท าให้เศรษฐกิจ 
ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์
แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น 

ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น ก าแพง
ภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายใน
ตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากข้ึนราคาสินค้าจะ
ถูกลง 

ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะ
กลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน ซึ่งจะท าให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่
ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้
เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากข้ึน 

ประการที่สี่ความเป็นประชาคมจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกัน
เพ่ือประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คน
ในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอัน
ดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน 

ประการที่ห้า โดยที่ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทยย่อม
ได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพ่ิมข้ึนในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และ
อินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอ่ืนๆ 

บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคม
อาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่
ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึง

พอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น 
โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง

ความรู้ปะสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่
แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน 

โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 

เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับ
ความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ 
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ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จหรือไต้
รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน้า 111) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย่างไรถ้าคาดหวังหรือมี
ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรือไม่พึงพอใจเป้นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้
ว่ามีมากหรือน้อย 

สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ (2530, หน้า 42 อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว, 2546, หน้า 17) ได้ให้ความ
หมายความพึงพอใจหลังการให้บริการของหน่วยงานของรัฐของเขาว่า ระดับผลที่ได้จากการพบปะ 
สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่หรือไม่ ส่งผลดีและสร้างความภูมิใจเพียงใด และสร้างความภูมิใจเพียงใด 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 18 อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว, 2546, หน้า 17) ความพึง
พอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่
เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างานเกิดความพึงพอใจในการท างานแล้ว 
ยังจ าเป็นต้องด าเนินการที่จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของ
การบริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงจ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญ
ฉลาดจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ 
ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

ราณี เชาวนปรีชาศ์ (2538, หน้า18 อ้างถึงใน วฤทธิ์ สารฤทธิคาม, 2548, หน้า 31) กล่าวว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดเมื่อความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมาย
นั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการจึงเป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการมีต่อ
สถานบริการตามประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ 

อรรถพร ค าคม (2546, หน้า 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความ
พึงพอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก
พ้ืนฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548, หน้า 32 อ้างถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์, 2551, หน้า 6) ได้ให้
ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาใน
ลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่า
เป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา 
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วัลภา ชายหาด (2532 อ้างถึงใน ประชากร พัฒนกุล และคณะ , 2550, หน้า 22) ได้ให้
ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการบริการสาธารณะว่า หมายถึง ระดับของความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในลักษณะของ 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
3. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
สุทธิชาติ อ ามาตย์หิน (2543, หน้า 11 อ้างถึงใน รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด, 2550, หน้า 16) ได้ให้

ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแบ่งออกเป็น 2 นัย คือ 
1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์หนึ่ง” 
2. ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลักให้ความหมายว่า 

“ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายอย่าง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการในระยะหนึ่ง” และได้ให้ความหมายค าว่า ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกที่เกิดจากการประเมินประสบการณ์ซื้อและการใช้สินค้าและ
บริการและได้อธิบายความหมายเพ่ิมเติมว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะที่แสดงออกถึงความรู้สึกใน
ทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์ ได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
หรือดีกว่าความคาดหวังของลูกค้าในทางตรงกันข้าม ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาระการแสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ได้รับบริการที่ต่ ากว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า 

ทฤษฎีควำมพึงพอใจ 
เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว, 2546, หน้า 17) ได้ศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้ความรู้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับและความสุขนี้สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกใน
ทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน
และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่าระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด
,2550, หน้า 23) มาสโลว์ (Maslow) ได้เรียงล าดับสิ่งจูงใจ หรือความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ
โดยเรียงล าดับขั้นของความต้องการไว้ตามความส าคัญ ดังนี้ 

1. ความต้องการพื้นฐานทางสรีระ 
2. ความต้องการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและม่ันคง 
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3. ความต้องการความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การยกย่อง และความเคารพตัวเอง 
5. ความต้องการความส าเร็จด้วยตนเอง 
ความพอใจในขั้นต่างๆ ของความต้องการของมนุษย์นี้ ความต้องการขั้นสูงกว่าบางครั้งได้

ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการ ขั้นแรกจะได้เห็นผลเป็นที่พอใจเสียด้วยซ้ าอย่างไรก็
ตามบุคคลแต่ละคนส่วนมากแสดงให้เห็นว่า ตนมีความพอใจอย่างสูงสุด ในล าดับขั้นความต้องการขั้น
ต่ าๆ มากกว่าขั้นสูงจากการส ารวจ พบว่า คนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในล าดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

ความต้องการทางด้านกายภาพ 85% 
ความต้องการความปลอดภัย 70% 
ความต้องการทางด้านสังคม 50% 
ความต้องการเด่นในสังคม 40% 
ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10% 
พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงใน 

ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550, หน้า 18 -20) กล่าวว่า หลักการบริการที่ดีต้องประกอบด้วย 
1. ความเชื่อมั่นไว้วางใจ บริการนั้นจะต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้องแม่นย า และ

เหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรก รวมทั้งต้องมีความสม่ าเสมอ คือบริการทุกครั้งจะต้องได้ผลเช่นเดิม ท าให้ผู้มา
รับบริการรู้สึกว่า ผู้ให้บริการเป็นที่พึ่งได้ เช่น มีความถูกต้องแม่นย าในการวินิจฉัย 

2. สมรรถภาพในการให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและความรู้ความสามารถในการ
บริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ เช่น แพทย์มีความเชี่ยวชาญในการ
รักษาโรคเภสัชกรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับยา ฯลฯ หรือบุคคลอื่นๆ มีความรู้ความสามารถใน
สาขาของตนและสามารถน ามาใช้ในการบริการได้อย่างเต็มท่ี 

3. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องมีความ
พร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้มารับบริการให้
ทันท่วงที เช่น โรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

4. ความมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องมี
ความสุภาพ มีการเอาใจใส่และเห็นใจผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมีกิริยามารยาทการแต่งกายและการ
ใช้วาจาที่เหมาะสมด้วย 

5. การเข้าถึงบริการ ผู้มารับบริการจะต้องเข้าถึงการบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวก
จากการบริการ รวมถึงการบริการนั้นจะต้องมีการกระจายไปอย่างทั่วถึง เช่น การคมนาคมที่สะดวก  
การบริการที่เป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่ต้องนั่งรอนาน การให้บริการเป็นไปย่างเสมอภาค 

6. ความน่าเชื่อถือ เกิดจากความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความสนใจอย่างแท้จริงของผู้ให้บริการ
ที่มีต่อผู้รับบริการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทย์ และจะท าให้มีผู้รับบริการซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะทางการแพทย์ และจะท าให้บริการนั้นอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนเสริมอีก เช่น 
ชื่อเสียงของโรงพยาบาลและบุคลากรต่างๆ 
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7. การสื่อสาร ผู้ให้บริการควรมีการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้มารับบริการพึงทราบ
และประสงค์จะทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายและ
ทางเลือกในการรักษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ในด้านอ่ืนๆ อีก เช่น ระดับการศึกษา ฯลฯ 

8. ความมั่นคงปลอดภัย เป็นความรู้สึกที่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน รวมทั้ง
ชื่อเสียง ปราศจากความรู้สึกเสี่ยงอันตรายและข้อสงสัยต่างๆ เช่นการรักษาความลับผู้ป่วย 

9. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการรับรู้ถึงการบริการนั้นได้อย่าง
ชัดเจนและง่ายขึ้น เช่น การที่โรงพยาบาลมีสถานที่ใหญ่ หรูหรา สะอาด มีเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย 
การบริการมีความเหมาะสม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ่ืนที่ช่วยสร้างรูปธรรมของการบริการได้อีก เช่น 
การใช้รอยยิ้มเป็นสื่อที่แสดงอัธยาศัยไมตรีของผู้ให้บริการ 

10. ความเข้าใจและรู้จักผู้มารับบริการ ผู้ให้บริการควรจะมีความเข้าใจ และรู้จักผู้มารับ
บริการของตนเอง เช่นการที่แพทย์หรือพยาบาลสามารถจ าชื่อผู้ป่วยได้ ผู้ให้บริการสามารถจ าลูกค้า
ของตนเองได้ ฯลฯ 

หลุย จ าปาเทศ (2533, หน้า8) อธิบายว่าความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการให้บรรลุ
เป้าหมาย สังเกต ได้จากสายตาค าพูด และการแสดงออก 

แชลลี่ (Shelly,1985อ้างใน กรรณิการ์ จันทร์แก้ว, 2538, หน้า 21) สรุปได้ว่าความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก
เป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุขความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและ
ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งเมื่อเกิดความต้องการบุคคลจะตั้งเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุความ
ต้องการความพึงพอใจของบุคคลจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะส่วน
บุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึก
ของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการท างานของ
ผลิตภัณฑ์กับการคาดหวังของลูกค้าหรือระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการกับการ
คาดหวังของลูกค้าหรือบริการที่ลูกค้าคาดหวัง ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างผลประโยชน์จากการบริการกับความคาดหวังของบุคคล ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวนั้นเกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคลอาทิจากเพ่ือน จากนักการตลาด หรือจากข้อมูลคู่
แข่งขันเป็นต้น ฉะนั้นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ให้บริการประสบความส าเร็จก็คือการเสนอบริการที่มี
ผลประโยชน์สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าผู้ใช้บริการโดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจรวม
ส าหรับลูกค้า ส่วนผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่วน
ผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสร้างคุณค่าเพ่ิมเกิด
จากการท างานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ของผู้ให้บริการโดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวม เกิดจากการ
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สร้างความแตกต่างทางการแข่งขันของการบริการโดยให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันและความ
แตกต่างต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ซึ่งอาจเป็นความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านบุคลากรและด้านภาพลักษณ์ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดคุณค่าเพ่ิมส าหรับลูกค้า 
  ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้าว่า ความ
พึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจากประสบการณ์จากการให้บริการอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถลูกค้าจะ
รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการความพึงพอใจส าหรับการบริการนั้นสร้างได้ยากกว่าสินค้าเนื่องจาก
คุณภาพของสินค้าที่เป็นสิ่งที่พัฒนามาแล้วอยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณภาพการบริการขึ้นกับพนักงาน 
ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆ หรือลูกค้าที่มาใช้บริการบางรายอาจจะมีความ
ต้องการเฉพาะที่มากเกินความต้องการที่ต้องการที่พนักงานจะให้บริการได้อย่างเต็มที่จึงท าให้เกิด
ความไม่พอใจ ดังนั้น ปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจมี 3 ประการ ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังส าหรับการบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
คน รวมทั้งความต้องการนั้นยังเปลี่ยนไปส าหรับการบริการแต่ละครั้ง 

2. ผู้ให้บริการความพึงพอใจของลูกค้ามีผลจากความรู้ความสามารถความพร้อมในด้านกาย
และอารมณ์ในขณะให้บริการรวมถึงความเต็มใจในการให้บริการให้บริการของพนักงาน 

3. สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น อากาศแสงแดด เก้าอ้ีโต๊ะ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าที่มารับประทานอาหาร หรือเข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่มาใช้บริการยิ่งไปกว่านั้น 
ความพึงพอใจของลูกค้ายังมีผลจากจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคารในวัน
ศุกร์ย่อมสร้างความไม่อยากใช้บริการ หรือหากจ าเป็นต้องใช้บริการธนาคารในวันนั้นลูกค้าจะมี
แนวโน้มของความไม่พอใจสูงกว่าปกติสิ่งที่ท าได้คือต้องจัดการแถวอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรชัย พิศาลบุตร (2551, หน้า 98-99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้
ให้บริการว่าสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 

1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการวัดระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรงท าได้โดย
ก าหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
และก าหนดเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการที่มีตอ่คุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่ก าหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ก าหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์
คุณภาพระดับต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการผู้ประเมินผลการให้บริการและมาตรฐานกลางหรือ
มาตรฐานสากลของการให้บริการนั้น 

สรุปความพึงพอใจ คือ การท าให้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับบริการในสิ่งที่ดีเป็นที่พอใจ
ประทับใจ ตามที่ผู้รับบริการตั้งใจ ไว้หรือมากกว่าที่คิดไว้ การจะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจได้หน่วย
ให้บริการต้องวางระบบโครงสร้างที่ดี สอดคล้อง สัมพันธ์กันทุกฝ่าย เช่น ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่
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ทันสมัย ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหมีหน้าที่และต้องมีใจรักในการให้บริการ ด้าน
สถานที่สะอาดพ้ืนที่เหมาะสมกับการให้บริการ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อมารับบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบอีกหลายๆ ด้านที่จะน าไปสู่จุดสูงสุดในเรื่องความพึงพอใจ 

วรูม (Vroom, 1990 อ้างใน วรวิทย์ หงวนศิริ, 2540, หน้า 3) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองค านี้จะหมายถึง ผลที่ได้รับจากการที่บุคคลเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั้น 

เดวิส (Davis, 1967, p. 61) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อ 
ความต้องการพ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
มนุษย์เป็นความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือสภาวะไม่สมดุลใน
ร่างกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวออกไปได้ มนุษย์ย่อมจะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ 

อเดย์ และแอนเดอร์สัน (Aday & Anderson, 1975, p. 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึก ความนึกคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้รับบริการเข้าไปใน
สถานที่ที่ให้บริการนั้นและประสบการณ์เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการและความพึงพอใจ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน 

ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ และ พยัต วุฒิรงค์ (2547 , หน้า 57 -58) สรุปประเด็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจดังนี้ 

1. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกับความคาดหวัง 
2. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกับสิ่งเร้า 
3. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกหรือทัศนคติกับสิ่งที่ได้รับ 
4. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์กับการคาดหวัง 
กัลธิมา เหลืองอร่าม, นิธิวดี เหลืองอ่อน และปัญญา มั่นบ ารุง (2545, หน้า 18) ได้กล่าวถึง

ความพึงพอใจต่อการให้บริการและการจูงใจว่าบุคคลส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งในความเป็น
จริงแล้วความพึงพอใจเป็นความรู้สึกต่อการให้บริการ ส่วนการจูงใจมาใช้บริการนั้นเป็นผลที่เกิดจาก
ความรู้สึก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ความพึงพอใจ
เป็นทัศนคติที่มีต่อการให้บริการของบุคคลในองค์กร เป็นเป้าหมายแต่แรงจูงใจนั้นมีจุดหมาย อย่างไร
ก็ตาม ทั้งสองเรื่องไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนด้วยเหตุผล สองประการคือ 

ประการที่หนึ่ง ความพึงพอใจนั้นเป็นความพึงพอใจที่ตอบสนองสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบและเรา
ถือว่าคนเราพยายามเข้าใกล้สิ่งที่ตนพอใจ และความพยายามหลีกเลี่ยงห่างสิ่งที่ตนไม่พอใจซึ่งเป็นผล
ให้ความพึงพอใจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการจูงใจมาใช้บริการ 

ประการที่สอง ทฤษฎีการจูงใจทั้งหลายอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานในเรื่องความพึงพอใจซึ่ง
หมายความว่า แต่ละคนจะถูกจูงใจให้มุ่งหาสิ่งที่ตนพึงพอใจอันก่อให้เกิดผลที่ว่า ทฤษฎีการจูงใจนั้นยัง
ต้องพิจารณาในเรื่อง ความพึงพอใจควบคู่ไปด้วย 



  OPEN THE ASEAN WORLD 2019 

 

~ 15 ~ 
 

ความพึงพอใจมีความหมายโดยทั่วไปว่าระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจ าแนกออกเป็น 2ความหมายในความหมายที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจผู้บริโภคหรือผู้รับบริการและความพึงพอในในงานของผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการและกระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของ
การให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งทีผู้รับบริการมีความต้องการหรือตรง
กับความคาดหวังที่มีอยู่หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบ ดังกล่าวย่อมน ามาซึ่ง
ความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม การรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรง
กับการรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์บริการและ
น าเสนอบริการนั้นได้ 

สรุปว่าได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคือ ความรู้สึกอารมณ์ ที่มีความสุข ความยินดี ทาง
จิตใจที่เกิดขึ้นเป็นผู้รับบริการ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้รับบริการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการเป็นผู้ตอบสนองเองหรือผู้อ่ืนตอบสนองให้ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นระดับใดขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการรับสนองความต้องการที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนเพียงใด เช่นความพึงพอใจของผู้บริโภคขึ้นอยู่
กับคุณภาพของสินค้าและบริการ 

แนวคิดกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 
นิคม เอ่ียมสะอาด (2539, หน้า27) กล่าวไว้ว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับ

ผู้ขายนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย แต่ผู้ให้บริการจะต้องได้รับการอบรมและชี้แจงให้
ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนาลูกค้า
สัมพันธ์ 14 ประการ ดังนี้ 

1. รักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า การประกอบธุรกิจใดๆ ก็ตามมักจะต้องมีการนัดหมาย
ในการให้บริการต่างๆ เช่น บริการหลังการขายหรือบางครั้งถ้าสินค้าเป็นเรื่ องของการบริการที่ไม่
สามารถจับต้องได้ ถ้าลูกค้ามีปัญหาใดก็ตามองค์กรหรือผู้บริการจะต้องให้ความสนใจในการให้บริการ 
เมื่อมีการนัดหมายจะให้บริการเมื่อใดก็ตามหรืออย่างไรก็ตาม องค์กรนั้นจะต้องท าตามการนัดหมาย
หรือข้อตกลงนั้นๆ โดยไม่บิดพลิ้วและควรให้บริการอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมี
มิตรภาพด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความนอบน้อมโดยไม่มีการบ่นถึงความเหนื่อยยากหรือสิ้นเปลือง
ต่างๆ การกระท าเช่นนี้ ถือว่าเป็นกฎข้อแรกที่ผู้ให้บริการจะต้องถือเป็นกฎเกณฑ์ในการให้บริการ
ลูกค้า 

2. ตอบรับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาอย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 นาที การรับโทรศัพท์ช้าถือว่า
เป็นการท าลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท 

3. การตอบรับในเรื่องได้รับเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ภายใน 2 วัน เอกสารบางอย่างที่ส่ง
มายังบริษัทอาจจะไม่จ าเป็นต้องตอบ แต่เอกสารที่เกี่ยวกับการขอให้บริการหรือสอบถามบริการหรือ
ข้อแนะน าต่างๆ ที่มีต่อบริษัทควรจะได้รับการตอบรับทันทีภายใน 2วัน อาจจะมีเอกสารบางอย่างที่ไม่
สามารถตอบได้ภายใน 2 วันนั้น ผู้บริการจะต้องมีการตั้งเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะเสร็จเมื่อใด เจ้าของ
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หรือบุคคลอ้างถึงในจดหมายหรือเอกสารนั้น ควรจะเป็นผู้ตอบหรือมีลายเซ็นที่แสดงว่าได้ตอบแล้ว
มิใช่ผู้อ่ืนตอบ 

4. ไม่ควรให้ลูกค้ารอคอยนานเกิน 5 นาที การให้ลูกค้ารอนานเป็นการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี
ต่อลูกค้า เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของลูกค้าทั้งนี้เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการนั้นมีราคาแพงทั้งที่
ไม่มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วจึงเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การสร้างความพึงพอใจ 

5. ผู้ให้บริการทุกคนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า การติดต่อหรือท าธุรกิจกันทุกครั้งผู้ให้บริการ
จะต้องให้เกียรติแก่ลูกค้า แสดงกิริยามารยาที่ดีกับลูกค้า และต้องแสดงความอ่อนหวานราบรื่นหู 
ตลอดจนค าขอบคุณที่ให้ลูกค้าซึ่งพบว่ามีมนต์ขลังในการดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก 

6. เมื่อมีสิ่งบกพร่องเกิดข้ึนรับไปหาลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะมาหาความผิดพลาดหรือ 
ข้อบกพร่องบางประการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ เช่น บริษัทได้ให้สัญญาแก่ลูกค้าว่าจะส่งมอบของ
ภายในระยะเวลาหนึ่ง หรือการสัญญาว่าจะซ่อมสินค้าที่ซื้อไปให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด แต่ไม่
สามารถท าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ ในสถานการณ์นี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องรีบติดต่อ
และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ลูกค้าจะพบหรือทราบว่าผู้ให้บริการไม่สามารถท าตามที่ลูกค้าคาดหวังได้ 
การกระท าเช่นนี้จะสามารถลดความรู้สึกที่ไม่ดีของลูกค้าได้ 

7. ระบบการท างานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งหมายถึง ระบบการให้บริการต่างๆ จะต้องอยู่
ในสภาพดี ท างานได้ตลอดเวลา เช่นเครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องท าน้ าอุ่น หรือลิฟท์ของโรงแรมจะต้อง
อยู่ในสถานภาพที่ท างานได้ตลอดเวลา มีการตรวจสอบตลอดเวลาหากมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไข
ทันที ถ้าสภาวะทางด้านลบเหล่านี้ เกิดขึ้น อันเนื่องจากความไม่น่าเชื่อถือของระบบย่อมจะมี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร และยังสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

8. การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดทุกด้านอย่างรวดเร็ว หมายถึง การที่ไม่ควรให้ความ
ผิดพลาดในเรื่องเดียวกันเป็นครั้งที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้ารายเดียวกัน เช่น ลูกค้าแจ้งว่า
ยอดเงินฝากผิดพลาดหรือสะกดชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาด ธนาคารก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้
ทันที ยังคงมีความผิดพลาดนั้นๆ เกิดข้ึนเหมือนเดิม 

9. พนักงานทุกคนจะต้องเป็นผู้รู้ คือ รู้ข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญเก่ียวกับงานสินค้า 
10. พนักงานที่ต้องติดต่อท างาน หรือให้บริการลูกค้าจะต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจเพ่ือการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีอิสระจากการต าหนิของผู้บริหารนอกจากนี้ผู้ให้บริการ
จะต้องมีการเอาใจใสใส่ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเพียงใด 

11. ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือบริการพิเศษเล็กๆ หลักการข้อนี้สามารถสร้างได้ทั้งความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การแจกหรือแถมเม่ือซื้อสินค้าภายในวงเงินหนึ่ง 
 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วันดี  ศรีสวัสดิ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปรับตัวด้าน
ภาษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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1)เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิที่มีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 2) เพ่ือศึกษาการปรับตัวด้านการใช้ภาษาของ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชา
การโรงแรม จ านวน 445 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการปรับตัวและความ
พร้อมของนักศึกษา จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) ด้าน
ทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา 4) ด้านทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาคน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.51 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 49.44 ก าลังศึกษา ณ ศูนย์หันตรา ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากลคิดเป็นร้อยละ 78.0 การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนศึกษาพบว่า การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่าด้านทักษะการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนมีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมมากที่สุด การปรับตัวและการเตรียมความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านความรู้ ในภาพรวมมีระดับการปรับตัวและการเตรียมความ
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษารู้ถึงความส าคัญในความร่วมมือของ
อาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และด้านสงคมและวัฒนธรรม มากที่สุด การ
ปรับตัวและการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ในภาพรวม
มีระดับการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายอาเซียนประเทศใน
กลุ่มอาเซียน มากที่สุด การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 

ธนิษฐา ไชยชนะ และ นายมนวัธน์ พรหมรัตน์ (2556) ได้ท าการศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของประชาชน
ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และเพ่ือเปรียบเทียบระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบประชาคมอาเซียนของ  ั ประชาชนทั้ง ๓ ต าบล (ต าบลบ้านหลวง ต าบลข่วง
เปา ต าบลดอยแก้ว) ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนใน
เขตชุมชนเทศบางต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๔๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม  ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอมทองของทั้ง ๓ ต าบล นั้นโดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ส่วนมากมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปาน
กลาง 
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เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาต่อการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ความเข้าใจ ปัจจัยด้านศักยภาพบุคลากร ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐาน และปัจจัยด้านการเปิดเสรี
ทางการศึกษา ในด้านปัจจัยด้านความเข้าใจเป็นการสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อม
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยด้านศักยภาพด้านบุคลากร เป็นการพัฒนาทักษะและความช านาญ
ที่เหมาะสมของบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหารในการเป็นประชาคมอาเซียน ปัจจัยด้านคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือสร้างความยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการและทักษะในฝีมือร่วมกันในอาเซียน ปัจจัย
ด้านการเปิดเสรีการศึกษาเป็นการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา 

จตุพร ยงศร (2554)ได้ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน ได้แก่ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ รัฐบรูไนดารุส
ซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนม่า และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์ 
ผลการวิจัย พบว่า นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนมีจุด
คล้ายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1)การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 2)การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประเทศในประชาคมอาเซียน พบว่า การเมืองการปกครอง สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม จ านวนประชากร และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน ส่งผล
ให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกัน 

เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพบริบททั่วไปและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาความต้องการรูปแบบและบทบาทของครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1)โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพมีความพร้อมด้านสภาพ
บริบททั่วไป และมีการก าหนดวิสัยทัศน์นโยบายการจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีตลอดจนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเตรียมเยาวชน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการในด้านการส่งเสริมครูและบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน และด้าน
หลักสูตรของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และได้ก าหนดรูปแบบคือการพัฒนาค่านิยมร่วมโดยใช้กิจกรรม
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การเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการ และกิจกรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนคือการศึกษาบริบท 
(Context) การก าหนดตัวป้อน (Input) ก าหนดกระบวนการ(Process) ผลผลิต (Output) และข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) ตลอดจนก าหนดบทบาทของครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้บริหารผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เกี่ ยวกับค่านิยมร่วมในการเตรียม
เยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ3) คณะครูได้ร่วมกันดาเนินการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด 5 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้น
ศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญวางแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การโครงการและกิจกรรมพิเศษชุดหนังสือกิจกรรมการเรียนรู้“อาเซียนศึกษา” เพ่ือพัฒนาค่านิยมร่วม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกันจนสิ้นสุดกระบวน การ
วิจัยผลการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมพบว่าการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมร่วม และ
พฤติกรรมที่แสดงออกในด้านค่านิยมร่วมหลังเข้าร่วมกระบวนการวิจัยเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วม
กระบวนการวิจัย 

พรศ ทิวารัศชัย (2555) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในชั้นเรียนของครู
โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือยุทธการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่
ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการชั้นเรียน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า องค์ประกอบทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดองค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ชัยอนันต์ หาญจิต (2555) ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับการขับเคลื่อนการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน ทั้งบนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก แนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาของประชาคมอาเซียน มีความเหมาะสมกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกแนวทาง ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ 0.01 

ราตรี สีงาม (2555) ได้ศึกษาการวิจัยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเตรียมความ
พร้อมและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหาร
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวนทั้งสิ้น 105 
คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1.การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินงานการเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนและด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง แต่มีบางด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวกับอาเซียน เช่น การแทรกเนื้อหาในหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอนรายวิชา
เพ่ิมเติม สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มี
โอกาส เข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เล็งเห็นความส าคัญกระตือรือร้น ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ตามล าดับ 
ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฏิบัติการที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ครู 
บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ วางแผนและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจนักเรียน ตามล าดับ 2. แนวทางในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ใน
ส่วนของความเห็นและระดับการด าเนินงานโดยภาพรวมทุกข้อ อยู่ในระดับมาก (X= 4.07) ทั้งนี้โดย
ให้ความส าคัญในการแนวทางข้อที่  3 คือจัดครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ ในการจัดการเรียนการ
สอนอาเซียนศึกษา (X= 4.19) รองลงมาคือควรจัดให้มีโรงเรียนต้นแบบเป็นโรงเรียนแกนน าเพ่ือ
จัดการความรู้เรื่องอาเซียนและเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้เรียนรู้เป็นแนวทางต่อไป รวมทั้ง
จัดท าหลักสูตรเน้นอาเซียนในกลุ่มสาระต่างๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชา เช่น สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (X= 4.17) ประการสุดท้ายควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางหรือสอดแทรกเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียนผลิต
สื่อ เช่น แผ่นพับความรู้เรื่องอาเซียนและเผยแพร่ให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับ
ทราบข้อมูล (X= 4.16) 

เอรวรรณ์ สมรักษา (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การส ารวจความพร้อมและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีสภาพการปฏิบัติงานจริงคือ 
ด้านการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก ด้านสื่อการเรียนการสอน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก ด้านหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก และด้านแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก ดังนั้นการส ารวจความพร้อมและแนวทางการพัฒนาการจัดการ
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เรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานีเขต 3 มีคุณภาพสามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง 

สรศักดิ์ บัวแย้ม (2556) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการศึกษาพบว่า 1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สห
วิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านและเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านบริหารงานทั่วไปและงานด้าน
วิชาการ ส่วนด้านงานงบประมาณมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตาม สถานภาพ คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยใช้เทคนิค (LSD : The least significant difference test) 

ชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ (2556) ได้ท าการวิจัยการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง
มีการปฏิบัติในระดับมาก 3 ด้าน คือด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียน
การสอน และด้านที่ 4 ด้านกิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
พบว่ารายการที่มีอันดับค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุดด้านต่างๆ เรียงตามด้านดังนี้ 1) จัดตั้งชมรมประชาคมอาเซียน
ในสถานศึกษา 2) จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยการจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 3) แต่งตั้งผู้แทน
จากชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานสู่ประชาคมอาเซียน 4) จัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สุเทพ พันประสิทธิ์  (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
พัฒนาครู โดยเน้นให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
และเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาเซียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กับอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียนโดยตรงโดยท าตารางระบุชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา และ
น้ าหนักคะแนน ผลการศึกษาในองค์ประกอบของปัจจัยที่มีขนาดอิทธิพลมากที่สุดของการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยหัวใจอาเซียน คือ องค์ประกอบด้าน ทักษะ/ความรู้ด้านสังคม 
รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านเจตคติ และในล าดับที่สามได้แก่องค์ประกอบด้านทักษะ/ความรู้
ด้านวัฒนธรรม ความส าคัญอันดับที่สี่คือ องค์ประกอบด้านทักษะ/ความรู้ภาษาอาเซียน และอันดับที่
ห้าองค์ประกอบด้านทักษะ/ความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมกำร   
ส ารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการ 
มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

จัดท าร่างโครงการเพื่อพิจารณา
บรรจุแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

ขั้นด ำเนินกำร   
ส ารวจและจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุ

อุปกรณ์ 
กรกฎาคม – สิงหาคม 62 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณ 
จัดกิจกรรม “Open the ASEAN 

world 2019” 
8 – 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

ขั้นประเมินผล/สรุปผล   
ประเมินผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 งานประเมินมาตรฐานฯ 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 งานประเมินมาตรฐานฯ 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  มิถุนายน – กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  OPEN THE ASEAN WORLD 2019 

 

~ 24 ~ 
 

บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

   
  การด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN world 
2019” ผู้รายงานได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน แปลผล 
1. การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกและการ

ให้บริการอื่นๆ 
4.61 4.12 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน 4.37 3.91 มาก 
3. กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

และส่งเสริมประสบการณ์ตรง 
4.45 3.97 มาก 

4. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือ
ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.43 3.97 มาก 

5. ความเหมาะสมของการจัดนิทรรศการ, ป้าย
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามซุ้มต่างๆ 

4.46 4.01 มาก 

6. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี 

4.36 3.93 มาก 

7. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาความรู้อาเซียน 

4.42 3.97 มาก 

8. ความเหมาะสมของกิจกรรมการประกวดการ
แสดงศักยภาพของนักเรียนบนเวที 

4.36 3.95 มาก 

9. ความเหมาะสมของการจัดการแข่งขันเตะ
ฟุตบอลเข้าประตู (Shooting to Sea games) 

4.52 4.06 มากที่สุด 

10. ภาพรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอาเซียนอยู่ในระดับใด 

4.42 3.99 มาก 

รวม 4.44 3.99 มำก 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่า การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกและการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาความเหมาะสมของการจัดการแข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตู (Shooting to Sea 
games) และภาพรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอาเซียนอยู่ในระดับใด ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
  การด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN world 
2019” ในครั้งนี้พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
กิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.44, 
S.D. = 3.99) พิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1. การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกและการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 
4.61, S.D. = 4.12) 
  2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37, S.D. = 3.91) 
  3. กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมประสบการณ์ตรง อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 4.45, S.D. = 3.97) 
  4. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือในชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในระดับมาก (X̅ 
= 4.43, S.D. = 3.97) 
  5. ความเหมาะสมของการจัดนิทรรศการ, ป้ายความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามซุ้มต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 4.01) 
  6. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี อยู่ ในระดับมาก  (X̅ = 4.36, 
S.D. = 3.93) 
  7. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้อาเซียน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.42, S.D. = 3.97) 
  8. ความเหมาะสมของกิจกรรมการประกวดการแสดงศักยภาพของนักเรียนบนเวทีอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.36, S.D. = 3.95) 
  9. ความเหมาะสมของการจัดการแข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตู (Shooting to Sea games)  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52, S.D. = 4.06) 
  10. ภาพรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอาเซียนอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.42, 
S.D. = 3.99) 
 
อภิปรำยผล 
  จากการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN world 
2019” ในครั้งนี้พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
กิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผล
มาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติสมาชิกอาเซียน โดยที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เป็นศูนย์การเรียนรู้
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ด้านอาเซียนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักต่อ
การเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านกระบวนการบ้านเล็กในโรงเรียนของเรา นักเรียนทุกคนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันคิดเพ่ือให้มีการประกวดและ
แข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตู (Shooting to Sea games) ที่ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้กิจกรรมการต้อนรับ การอ านวยความสะดวกและการให้บริการอ่ืนๆ ยัง
แสดงออกถึงความอบอุ่นในความเป็นมิตรภาพของหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านที่ถ่ายทอดผ่านการจัดแหล่ง
เรียนของแต่ละประเทศตามท่ีหมู่บ้านนั้นได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ที่
กล่าวว่าการสร้างการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการและทักษะในฝีมือร่วมกันในอาเซียนส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  
  การจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” 
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือในชีวิตประจ าวันได้ โดยผ่านการจัดนิทรรศการ, ป้ายความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนตามซุ้มต่างๆ มีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันตอบปัญหาความรู้อาเซียน 
การแสดงศักยภาพของนักเรียนบนเวที เปรียบเสมือนการส ารวจความพร้อมและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง (เอรวรรณ์  สมรักษา, 
2555) โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาครู โดยเน้นให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงกับอาเวียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (สุเทพ  พันประสิทธิ์, 2556) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคามส าเร็จของการพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้
อาเซียนศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ที ่         / ๒๕๖๒       วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 

    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ท่ีจะขอ
ด าเนินโครงการโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (กิจกรรม Open the ASEAN world 2019) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด
โครงการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นายไพศาล  จรุงพันธ์) 
ครู คศ. ๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ควำมเห็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
 
(ลงชื่อ) 
          (นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น) 
                ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 
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ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
ที่      / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ 
 
    ตามที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  (กิจกรรม Open the ASEAN world 2019) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จึงแต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ อ านวยการ ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน าส่งเสริม 
สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่างๆ และด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑) นายอ านาจ  นาคแก้ว    ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธาน 
๒) นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
๓) นางบุญตา  แก้วเกิด    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๔) น.ส.ณิชาภา  หอมกรุ่น   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๕) นายจามร  นาคประสม   หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  กรรมการ 
๖) นายไพศาล  จรุงพันธ์    ครู คศ.๓             เลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียนแต่ละบ้ำน มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนแต่ละบ้าน 

ให้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ประเทศบรูไน 
  ๑. นางสาวณัฐสิริ   เตียวัฒนา    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ประเทศกัมพูชา 
  ๑. นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง    ครู คศ.๓ 
  ๒. นางหยาดรุ้ง   จงรักพงศ์เผ่า   ครู คศ.๓ 
  ๓. นางสาวพจนารถ  เอมน้อย    ครู คศ.๒ 
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  ประเทศอินโดนีเซีย 
  ๑. นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น    ครู คศ.๓ 
  ๒. นายพิสุทธิศักดิ์  มามีเจริญภัช   ครู คศ.๒ 
  ๓. นายจิระพงษ์  โตงาม     ครูจ้างสอน 
  ประเทศลาว 
  ๑. นางวาสนา    แทนเต     ครู คศ.๓ 
  ๒. นางสาวสายฝน  บุษบรรณ์    ครู คศ.๓ 
  ๓. นางสาวดุษฎี   พวงเงิน    พนักงานจ้าง 
  ประเทศมาเลเซีย 
  ๑. นายจามร  นาคประสม    ครู คศ.๓ 
  ๒. นายมณู  อ่อนแป้น     ครู คศ.๓ 
  ประเทศเมียนมาร์ 
  ๑. นางสาวกมลนภา  ล้อมไร่  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ประเทศฟิลิปปินส์ 
  ๑. นางวบุญตา  แก้วเกิด      ครู คศ.๓ 
  ๒. นายโสภณ  ทองมี      ครูจ้างสอน 
  ๓. นางสาวยิษฐา จีนะเทศ     พนักงานจ้าง 
  ประเทศสิงคโปร์ 
  ๑. นางบุญน า  เชื้อปุย     ครู คศ.๓ 
  ๒. นางอนรรฆวี  ข าเจริญ     ครูจ้างสอน 
  ๓. นายทรงคุณ  วิลัยเกษ      พนักงานจ้าง 
  ประเทศไทย 
  ๑. นายอ านาจ  นาคแก้ว     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ประเทศเวียดนาม 
  ๑. นายไพศาล   จรุงพันธ์     ครู คศ.๓ 
  ๒. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์    ครู คศ.๓ 
  ๓. นายธีรวุฒิ  แก้วทอง     พนักงานจ้าง 
 

๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรตกแต่งบ้ำน มีหน้าที่ ตัดสินและให้คะแนนการตกแต่งบ้านของ
แต่ละประเทศ ประกอบด้วย 
  ๑) นายไพศาล  จรุงพันธ์     ครู คศ.๓  หัวหน้า 
  ๒) นางบุญตา  แก้วเกิด     ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
  ๓) น.ส.ณิชาภา  หอมกรุ่น    ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
  ๔) นายจามร  นาคประสม    ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
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  ๕) นางสาวสายฝน  บุษบรรณ์   ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
 

๔. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรแต่งกำย มีหน้าที่ ตัดสินและให้คะแนนการ
ประกวดการแต่งกาย ประกอบด้วย 
  ๑) นางวาสนา  แทนเต     ครู คศ.๓  หัวหน้า 
  ๒) นางอนรรฆวี  ข าเจริญ    ครูจ้างสอน  ผู้ช่วย 
  ๓) นายทรงคุณ  วิลัยเกษ    พนักงานจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๔) นางสาวยิษฐา  จีนะเทศ    พนักงานจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๕) นายจิระพงษ์  โตงาม     ครูจ้างสอน  ผู้ช่วย 
 

๕. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดวำดภำพระบำยสี มีหน้าที่ ตัดสินและให้คะแนนการ
ประกวดวาดภาพระบายสี ประกอบด้วย 
  ๑) นายเดชาชัย   สุจริตจันทร์   ครู คศ.๓  หัวหน้า 
  ๒) นายมณู  อ่อนแป้น     ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
  ๓) นายพิสุทธิศักดิ์  มามีเจริญภัช   ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
  ๔) นายโสภณ  ทองมี     ครูจ้างสอน  ผู้ช่วย 
  ๕) นายธีรวุฒิ  แก้วทอง     พนักงานจ้าง  ผู้ช่วย 
 

๖. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันตอบปัญหำอำเซียน มีหน้าที่ ตัดสินและให้คะแนนการ
แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประกอบด้วย 
  ๑) นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง    ครู คศ.๓  หัวหน้า 
  ๒) นางหยาดรุ้ง  จงรักพงศ์เผ่า   ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
  ๓) นางบุญน า  เชื้อปุย     ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
  ๔) นางสาวพจนารถ  เอมน้อย   ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดแข่งขัน Shooting to Sea game มีหน้าที่จัดแข่งขันยิงลูกโทษ
และท าหน้าที่ตัดสินผลการแข่งขัน 

๑) นายจามร  นาคประสม   ครู คศ.๓  หัวหน้า 
๒) นายโสภณ  ทองมี    พนักงานจ้าง  ผู้ช่วย 
๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     ผู้ช่วย 

 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม มีหน้าที่ ถ่ายภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการ 

ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวดุษฎี   พวงเงิน    พนักงานจ้าง  หัวหน้า 
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  ๒) นายธีรวุฒิ  แก้วทอง     พนักงานจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๓) นางสาวณัฐสิริ   เตียวัฒนา   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมของโครงการ 
ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวพจนารถ  เอมน้อย   ครู คศ.๓  หัวหน้า 
  ๒) นางสาวกมลนภา  ล้อมไร่    นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    ทั้งนี้ ให้พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ โดยให้ถือเป็น
การปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ มีวิริยะอุตสาหะเพ่ือบังเกิดผลดีต่อราชการสืบไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

(นายอ านาจ  นาคแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
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บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔  โทรศัพท์/โทรสำร ๐ ๓๖๕๒ ๐๖๖๓ 
ที ่สห ๕๒๐๐๖.๔ /      วันที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นประธานเปิดงาน “Open the ASEAN world 2019”  

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี 

    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 
๔ ได้จัดกิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะใน
ด้านต่างๆ ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 
    การนี้ เพ่ือให้แสดงถึงความสามารถและคุณภาพของนักเรียน  คณะกรรมการ
ด าเนินงานขอเรียนเชิญท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Open the ASEAN world 2019” 
ตามก าหนดการจัดกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้ และหวังเป็นอย่างสูงยิ่งในความกรุณาที่ได้รับจากท่าน 
พร้อมขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

 (นายอ านาจ  นาคแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
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บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔  โทรศัพท์/โทรสำร ๐ ๓๖๕๒ ๐๖๖๓ 
ที ่สห ๕๒๐๐๖.๔ /      วันที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน “Open the ASEAN world 2019”  

เรียน   

    ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 
๔ ได้จัดกิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะใน
ด้านต่างๆ ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 
    การนี้ เพ่ือให้แสดงถึงความสามารถและคุณภาพของนักเรียน  คณะกรรมการ
ด าเนินงานขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน “Open the ASEAN world 2019” ตาม
ก าหนดการจัดกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้ และหวังเป็นอย่างสูงยิ่งในความกรุณาที่ได้รับจากท่าน พร้อม
ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

 (นายอ านาจ  นาคแก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
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ค ำกล่ำวรำยงำนพิธีเปิด 
โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ  

(กิจกรรม Open the ASEAN world 2019) 
วันพุธที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำรเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 

 
กราบเรียน  คุณณรงค์ศักดิ์  วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี  
    กระผม นายคมสัน  ทองประเสริฐ  ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open 
the ASEAN world 2019” ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันนี้ 
    การจัด “Open the ASEAN world 2019” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้และ
ความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
กลุ่มอาเซียน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ให้เกิดทักษะในด้าน
ต่างๆ และสามารถปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยได้จ าลอง
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ผ่านการถ่ายทอดจากแหล่งเรียนรู้
ในระบบหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในโรงเรียนของเรา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการประกวด
และแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพและเกิดทักษะในด้านต่างๆ 
    บัดนี้ ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบ
พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เป็นล าดับต่อไป 
    ขอบขอบคุณ 
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ค ำกล่ำวพิธีเปิด 
โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ (กิจกรรม Open the ASEAN world 2019) 

วันพุธที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำรเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
ท่านประธานสภาพ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้
มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม Open the ASEAN world 2019 ทุกท่านครับ 
    ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open the 
ASEAN world 2019” ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
วันนี้ 
    จากการได้รับฟังวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  “Open the ASEAN world 
2019” นั้นท าให้ทราบว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลักที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกัน
พัฒนาการจัดตั้งตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การไหลเวียนอย่างเสรีของบริการ การไหลเวียนอย่างเสรีของการลงทุน 
การไหลเวียนที่มีความเสรีมากขึ้นส าหรับเงินทุน และการไหลเวียนเสรีส าหรับแรงงานมีฝีมือ ประเทศ
ไทยจะต้องเตรียมผลิตคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะท าธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เข้าใจประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือจะได้ท าธุรกิจได้อย่างราบรื่น และจะต้องผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่พร้อมไปท างานในประเทศเพ่ือน
บ้าน พร้อมที่จะเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน ท างานกับคนในประเทศเพ่ือน
บ้านได้อย่างราบรื่น อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการศึกษาว่า เราจะผลิตคนอย่างไร ที่พร้อมให้ไทย
สามารถที่จะไปท าธุรกิจการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
    อย่างไรก็ตามความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของไทยยังมีข้อจ ากัด จะ
ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต รวมถึงหลักสูตรการเรียน
การสอนของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ ในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนได้ ตลอดจนสถานศึกษาของไทยยังไม่มีความเป็นสากลและไม่สามารถแข่งขันใน
กลไกตลาดของอาเซียนได้ และนักเรียนของไทยยังขาดการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมอาเซียน 
    ขอขอบคุณที่คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมที่ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the 
ASEAN world 2019” ขึ้นมาเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูล
ข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน  
    ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผ่านกระบวนการบูรณา
การ และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ 
และสามารถปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สืบไป 
 บัดนี้ ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว ผมขอเปิดกิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” ตาม
โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บัดนี้  ขอบขอบคุณ 
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ภำคผนวก ข 
โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ (กิจกรรม Open the ASEAN world 2019) 
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โครงกำร ศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ (กิจกรรม Open the ASEAN world 2019) 
 
หลักกำรและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ที่ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยประเทศไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันใน
การผลักดันโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ของประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
ประเทศคู่เจรจา และประเทศอ่ืนๆ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ทั้งการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้คนในประเทศสมาชิก ด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่อาเซียนให้
ความส าคัญ 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลักที่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาการจัดตั้ง
ตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน โดยจะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า การไหลเวียนอย่างเสรีของบริการ การไหลเวียนอย่างเสรีของการลงทุน การไหลเวียนที่มี
ความเสรีมากข้ึนส าหรับเงินทุน และการไหลเวียนเสรีส าหรับแรงงานมีฝีมือ ประเทศไทยจะต้องเตรียม
ผลิตคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะท าธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เข้าใจประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อจะได้ท าธุรกิจ
ได้อย่างราบรื่น และจะต้องผลิตคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่พร้อมไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมที่จะ
เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน ท างานกับคนในประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง
ราบรื่น อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของการศึกษาว่า เราจะผลิตคนอย่างไร ที่พร้อมให้ไทยสามารถที่จะ
ไปท าธุรกิจการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
  แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของไทยยังมีข้อจ ากัด จะส่งผลให้
เกิดความยุ่งยากในการพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต  รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน
ของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ ในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในประชาคม
อาเซียนได้ ตลอดจนสถานศึกษาของไทยยังไม่มีความเป็นสากลและไม่สามารถแข่งขันในกลไกตลาด
ของอาเซียนได้ และนักเรียนของไทยยังขาดการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมอาเซียน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กิจกรรม “Open the 
ASEAN world 2019” ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สืบไป 
 
 



  OPEN THE ASEAN WORLD 2019 

 

~ 43 ~ 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน  
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ ในการเป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 
เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
  เชิงปริมำณ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีส่วนร่วมกิจกรรม 
“Open the ASEAN world 2019” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของทั้งหมด 
  เชิงคุณภำพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารอาเซียนและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 
ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ข้อที่ 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ข้อ 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 7.1 ส่งเสริมความรักษ์ในท้องถิ่นของตนเอง  
  มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร   

ส ารวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการ 

มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

จัดท าร่างโครงการเพื่อพิจารณา
บรรจุแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

ขั้นด ำเนินกำร   
ส ารวจและจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุ

อุปกรณ์ 
กรกฎาคม – สิงหาคม 62 งานพัสดุ ฝ่าย

งบประมาณ 
จัดกิจกรรม “Open the ASEAN 

world 2019” 
๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

ขั้นประเมินผล/สรุปผล   
ประเมินผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 งานประเมินมาตรฐานฯ 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 งานประเมินมาตรฐานฯ 

ระยะเวลำด ำเนินงำน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งบประมำณ ทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (กิจกรรม Open the ASEAN 
world 2019) โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
กำรติดตำมประเมินผล 

1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2) การสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนมีพัฒนาศักยภาพและเกิดทักษะในด้านต่างๆ การ
ปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ผู้จัดท ำโครงกำร 
 
 

(นายจิระพงษ์  โตงาม) (นางสาวณัฐศิริ เตียวัฒนา) (นางสาวกมลนภา ล้อมไร่) 
ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 
ผู้เสนอโครงกำร 

(นายไพศาล  จรุงพันธ์) 
ครู คศ. ๓ ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ผู้เห็นชอบโครงกำร 

(นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น) 
ครู คศ. ๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงกำร 

(นายอ านาจ  นาคแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 

 
 
 
 



  OPEN THE ASEAN WORLD 2019 

 

~ 45 ~ 
 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม “Open the ASEAN world 2019” 
โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียนศึกษำ โรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 

วันที่ ๘ – ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ อำคำรเอนกประสงค์ 
 
วันที่ ๘ – ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ - กิจกรรมการจัดท าแหล่งเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก

ประเทศ ด า เนินการโดยสมาชิกในแต่ละหมู่บ้ านตาม 
“โครงการบ้านเล็กในโรงเรียนของเรา” 

วันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. -  นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานทุกท่านลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. - ผู้ร่วมงานทุกคนพร้อมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ ร่วมต้อนรับ

ประธานเปิดงาน 
เวลา ๐๘.๕๐ น.    - ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ (นายอ านาจ นาคแก้ว 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔) 
เวลา ๐๙.๐๐ น.    - ประธานกล่าวเปิดงาน “Open the ASEAN world 2019”  
       (นายณรงค์ศักดิ์  วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี) 
เวลา ๐๙.๑๕ น.    - บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยกับอาเซียนในปัจจุบัน 
       (นายณรงค์ศักดิ์  วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี) 
เวลา ๐๙.๔๕ น.    - พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีทุกระดับ 

 - มอบรางวัล “คนดี ศรี ท.๔” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.    - การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 
เวลา ๑๑.๓๐ น.    - ประธานฯ ผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทั้ง ๑๐ 

ประเทศ 
เวลา ๑๒.๐๐ น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น.    - การประกวดการแต่งกายประจ าชาติ 
เวลา ๑๔.๓๐ น.    - ประกาศผลการประกวดแหล่งเรียนรู้ทั้ง ๑๐ ประเทศ 
เวลา ๑๕.๐๐ น.    - พิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และ 
       - ปิดงาน “Open the ASEAN world 2019” 
 
 
หมายเหตุ :  นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานลงทะเบียนรับพาสปอร์ต เพ่ือเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  

ร่วมสนุกและตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ แล้วส่งคืน ณ จุดรับลงทะเบียน ร่วมรับ
รางวัลจากการฉลากภายในงาน 
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ภำคผนวก ค 
ประมวลภำพกิจกรรม Open the ASEAN world 2019 
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ภาพที่ 1 : ภาพท่านประธานและคณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียนผู้เข้าประกวด  
Mr. & Miss Asean 2019 ร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด 

 

 

ภาพที่ 2 : คุณส าริด กลิ่นสุคนธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดงาน 

 



  OPEN THE ASEAN WORLD 2019 

 

~ 48 ~ 
 

 

 

ภาพที่ 3 : บรรยากาศในตอนพิธีเปิด 

 

 

ภาพที่ 4 : บรรยากาศในซุ้มประเทศสิงค์โปร์ 
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ภาพที่ 5 : ภาพบรรยากาศในซุ้มของประเทศลาว 
 

 

ภาพที่ 6 : บรรยากาศในซุ้มของประเทศกัมพูชา 
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ภาพที่ 7 : บรรยากาศในซุ้มของประเทศมาเลเซีย 

 

 
ภาพที่ 8 : บรรยากาศในซุ้มของประเทศเวียดนาม 
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ภาพที่ 9 : ตัวแทนแต่ละประเทศที่ชนะการประกวด Mr. & Miss Asean 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ภาพที่ 10 : บรรยากาศการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี 
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ภาพที่ 11 : บรรยากาศการแข่งขันประกวดตอบปัญหาอาเซียน 

 

 

ภาพที่ 12 : บรรยากาศการแข่งขันเตะฟุตเข้าประตู 
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ภาพที่ 13 : บรรยากาศของโรงเรียนที่มาเข้าร่วม walk in ภายในกิจกรรม 
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ประวัติผู้รำยงำน 
 

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวกมลนภา ล้อมไร่ 
ต าแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ที่อยู่ : 36 หมู่ 3 ต าบลบางระก า  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
โทรศัพท์ : 08 -3795 - 8099 
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวณัฐศิริ  เตียวัฒนา 
ต าแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ที่อยู่ : 36 หมู่5 ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 16000 
โทรศัพท์ : 08 – 3254 - 0852 
ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 


