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ยวุรี  ผลพนัธิน : การวิเคราะห์ความพร้อมของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ตอ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 
            การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ความพร้อมของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตอ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  2) เปรียบเทียบความพร้อมของนกัศกึษา 
จําแนกตามสถานภาพหลกัสตูร 5 ปี (กลุม่ครู) และหลกัสตูร 4 ปี (ไม่ใช่กลุม่ครู) 3) วิเคราะห์ปัญหา
และอปุสรรคในการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 4) เสนอแนวทางในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของ
นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กลุ่มตวัอย่าง 
คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  จํานวน  299 คน  ได้มา
โดยวิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและแนวทางการสมัภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบ
เป็นอิสระตอ่กนั  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความพร้อมของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทัง้ในภาพรวมและจําแนกตามสถานภาพหลกัสตูร 5 ปี (กลุ่มครู) 
และหลกัสตูร 4 ปี (ไม่ใช่กลุม่ครู) นกัศกึษามีความพร้อมตอ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอยู่ในระดบั
ปานกลางทกุด้าน โดยนกัศกึษามีความพร้อมด้านเจตคตมิากท่ีสดุ  รองลงมาคือด้านความสขุ ด้าน
ทกัษะ และด้านความรู้  2) ความพร้อมของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ตอ่
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนหลกัสตูร 5 ปี (กลุ่มครู) และหลกัสตูร 4 ปี (ไม่ใช่กลุม่ครู) มีคา่เฉล่ีย
ความพร้อมด้านความรู้และด้านทกัษะตอ่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ปัญหาและอปุสรรคในการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมากท่ีสดุ คือ ประเด็นจดุอ่อนเก่ียวกับภาษา  รองลงมาคือประเด็นเก่ียวกบัการ
ทําความรู้จัก  ยอมรับ  และปรับตวัให้อยู่ร่วมกับเชือ้ชาติและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  ประเด็น
เก่ียวกับความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนของครูผู้ สอนและนักศึกษา  ประเด็นเก่ียวกับระบบการ
บริหารการศึกษา  และประเด็นเก่ียวกับคณุภาพครูผู้สอน  และ 4) แนวทางในการส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  สามารถทําได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร  ด้านหลกัสตูร  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
และด้านกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
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Yuwaree Plopanthin: An Analysis of Students’s Readiness in the Faculty of Education 
Silpakorn University for The Association of South East Asian Nations: ASEAN 

  
The purposes of the research were 1) to analyze students’s readiness in the faculty 

of education Silpakorn University for the Association of South East Asian Nation 2) to 
compare students’s readiness between 5-year program (teachers) and 4-year program 
(non-teachers) students 3) to analyze problems and obstacles in preparation of  students’s 
readiness in the faculty of education Silpakorn University for the Association of South East 
Asian Nation and 4) to provide guidelines for supporting students’s readiness in the faculty 
of education Silpakorn University for the Association of South East Asian Nation . Sample 
consisted of 299 students studying in Bachelor’s degree in the faculty of education 
Silpakorn University. Data were collected using questionnaires and analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test independent. 

The findings revealed that; 
1) The overall students’s readiness and separated 5-year program (teachers) 

and 4-year program (non-teachers) students’s readiness were at medium agreement level. 
Their attitude was at the highest level and then followed by happiness, skills and 
knowledge respectively. 

2) On comparison by mean, students 4-year program (teachers) were 
significantly different from students 5-year program (non-teachers) at .05 level in 
knowledge and skill.  

3) Problems and obstacle in preparation of students’s readiness were 
language weakness, ability to adapt and compromise in living with multiracial and 
multicultural society, teachers and students knowledge regarding ASEAN Economic 
Community, educational administration system and teacher quality.          

4) Guidelines for supporting students’s readiness consist of the 
administration, curriculum, instruction and students’s activities. 
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