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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เป็ นประชาคมอาเซียนจากสื่อประเภทต่างๆ ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2) เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเป็ นประชาคมอาเซียนของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 3) เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรใน
สํานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร 4) เพื่อเปรียบเทียบ การรับรู้ข่าวสาร ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5) ผู้เพื่อเปรียบเทียบ การรับรู้
ข่าวสาร ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จําแนกตามสํานักในสังกัด สมมติฐาน
การวิจัย 2 ประการ คือ สมมติฐานที่ 1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่
มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่ างกัน มีการรับรู้ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน ที่ แตกต่างกัน และสมมติฐานที่ 2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สังกัดหน่ วยงานที่ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ที่
แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม นํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานด้ วย สถิติ t-test
F-test และทดสอบรายคู่ โดยใช้ วิธี Least Significant Difference (LSD) โดยผลของการ
ศึกษาวิจัยพบว่า
บุ ค ลากรในสัง กั ด สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร มี ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารจาก
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับการรับรู้ บ่ อยครั้ง มีความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และมีการเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน และสังกัดหน่วยงานที่ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารที่มีต่อการเตรียม
ความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน ได้ แก่ สังกัดหน่วยงาน เพศ ระดับการศึกษา
*
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ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ทาํ งาน และปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน ได้ แก่ อายุ ไม่มีผล
ต่อการรับรู้ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน

1. บทนํา
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ เกิดการแข่งขันระดับโลก ทําให้ รปู แบบการดําเนินการขององค์กรต่างๆ ต้ องมีการปรับตัวอย่าง
รวดเร็วให้ ทันและต่ อเนื่อง เพื่อให้ สามารถที่จะอยู่รอดและประสบผลสําเร็จในสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง การอยู่ ร อดขององค์ ก รจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน ทั้ง ในตลาด
ต่างประเทศและจะต้ องสามารถรักษาตลาดในประเทศจากการรุกรานของคู่แข่งต่างชาติท่นี ับวันจะ
ทวีความรุ่นแรงยิ่งขึ้นด้ วยผู้นาํ อาเซียนได้ ตกลงร่วมกันที่จะรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 เพื่อให้ อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้ าทาย
ใหม่ๆ ในอนาคตพัฒนาการที่สาํ คัญดังกล่าว ส่งผลให้ ทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้ าน
ความพร้ อมของประเทศไทยสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนของภาครัฐ โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศได้ เสนอให้ มีการจัดตั้งกลุ่มงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน
โดยตรง ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานการพั ฒ นาศั ก ยภาพข้ า ราชการทั้ง ด้ า นการทํา งานในเวทีร ะหว่ า ง
ประเทศและทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้ าน นอกจากนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกําลัง
เร่ งรัดการดําเนินการแก้ ไขและปรับปรุงกฎหมายให้ สอดคล้ องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ กรอบ
อาเซียนในทั้งสามเสา ประเทศไทยจําเป็ นต้ องตระหนักและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอัน
ใกล้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และนโยบายหลักเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่
รั ฐ บาลพยายามผลั ก ดัน ให้ สาํ เร็จ นั้ น คื อ การสื่อ สารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมของประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยโดยเน้ นให้ ความสําคัญ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน หน่ ว ยงานการศึ ก ษา ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ส ํา คั ญ รวมถึ ง สาธารณชนทั่ ว ไป ซึ่ ง
ความสําคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจําเป็ นต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมของคนทุก
ฝ่ าย ในขั้นตอนขอการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียในทุก
ภาคส่วน การมีแผนงานด้ านการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้ างการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในแต่ละประเทศ การเผยแพร่ ความคืบหน้ าของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องทั้งหมด และประชาชนได้ รับทราบ ถึงข้ อมูลข่ าวสารความเข้ าใจที่ถูกต้ องสําหรับการ
เตรียมความพร้ อมมุ่งสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนอันใกล้ น้ ี ซึ่งข่าวสารเป็ นสิ่งสําคัญต่อมนุษย์ เรา
ใช้ ข่ า วสารเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสนทนาในชี วิ ต ประจํา วั น เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิน ใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมปัจจุบัน เป็ นสังคมข่าวสาร และเรากําลังอยู่ในยุคข่าวสาร และข่าวสารยัง
เป็ นสิ่งที่ทาํ ให้ ผ้ ูเปิ ดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ของโลกปั จจุบันได้ ดี
ยิ่งขึ้น และเนื่องจากประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน ควรมีการรับรู้ข่าวสาร
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ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งนโยบายต่ างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่
เกิดขึ้น
ดังนั้น เพื่ อดําเนินการให้ บรรลุเป้ าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี
พ.ศ. 2558 เมื่อมีการรวมตัวเช่นนี้ส่งิ ที่ประเทศไทยจะได้ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั การ
เตรี ยมความพร้ อมของภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่ งหน่ ว ยงานภาครั ฐถือเป็ นกลไก
ขับ เคลื่ อ นประเทศที่จ ะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของเจ้ า หน้ า ที่เพื่ อ รองรั บ การจัด ตั้ งประชาคม
อาเซียน สิ่งหนึ่งที่สาํ นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตระหนักคือการสร้ างและเตรียมความ
พร้ อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ด้ วยการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนศึกษา ค้ นหาแนวทางการเสริมสร้ างความพร้ อมในการพัฒนา
ข้ าราชการสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงทําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาถึงการ
รั บ รู้ข่า วสาร และความรู้ ที่มีต่ อ การเตรี ยมความพร้ อมเข้ า สู่ประชาคมอาเซี ยน ของบุ ค ลากร
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออนาคตเอาผลที่ได้ จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการ
สร้ างความเข้ าใจต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรเพื่อให้ ก้าวไปสู่ความสําเร็จในการรวมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ คือ 1) เพื่ อศึกษาการรั บรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเป็ น
ประชาคมอาเซียนจากสื่อประเภทต่างๆ ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2)
เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ เ กี่ย วกับ การเป็ นประชาคมอาเซี ย นของบุ ค ลากรสํา นั ก งานเลขาธิก ารสภา
ผู้แทนราษฎร3) เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรใน
สํานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร 4) เพื่อเปรียบเทียบ การรับรู้ข่าวสาร ของบุคลากรสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และ 5) ผู้เพื่อเปรียบเทียบ การรับรู้
ข่าวสาร ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยจําแนกตามสํานักในสังกัด

2. ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ กลุ่มรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 205 ตัวอย่าง เป็ นบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด 21 สํานัก แบ่งเป็ นข้ าราชการจํานวน 1,874 คน ลูกจ้ างประจํา 123 อัตรา และพนักงาน
ราชการ 98 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ผ้ ูวิจัยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้ างขึ้น
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไป ได้ แก่ หน่วยงานที่สงั กัด เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ทาํ งาน เป็ นคําถามปลายปิ ด จํานวน ๖ ข้ อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกั บ การรั บ รู้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย นจาก
สื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ของบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้ อ
คําถามเป็ นแบบแบบประเมิน 5 ระดับ (Five Point Rating Scale) จํานวน 15 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น
3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านสื่อมวล 4 ข้ อ ด้ านสื่อบุคคล 4 ข้ อ และด้ านสื่อเฉพาะกิจ 7 ข้ อ ประเมิน
ค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ข้ อคําถามเกี่ยวกับความรู้พ้ ืนฐานของการเป็ นประชาคมอาเซียน ของบุคลากร
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้ อคําถามเป็ นแบบที่มกี ารให้ คะแนนแต่ละข้ อเป็ น
แบบ 0,1 กล่าวคือ ถ้ าผู้ตอบเลือกตอบที่ถูกต้ องจะได้ คะแนน 1 คะแนน และถ้ าเลือกตอบผิด
หรือไม่เลือกตอบ จะได้ 0 คะแนน จํานวน 11 ข้ อ จากนั้นจึงนําคะแนนที่ได้ มาเฉลี่ยแล้ วจัดระดับ
ความรู้
ส่วนที่ 4 ข้ อคําถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ของ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้ อคําถามเป็ นแบบแบบประเมิน 5 ระดับ
(Five Point Rating Scale) จํานวน 14 ข้ อ ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ
(Likert Scale) มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ไปแจกแบบสอบถามกับตัวอย่าง
และเป็ นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบถามเพื่อให้
บุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 205 ตัวอย่าง และนํา
ข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยนําข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการสุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ มีดงั นี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติท่ใี ช้ สาํ หรับทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ น
อิสระต่อกันโดยการคํานวณหาค่า t-Test
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-Way Analysis of Variance) ถ้ าพบความ
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แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใช้ วิธเี ชฟเฟ (Scheffe’) (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2548, น. 240)

3. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ว ไปของข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งบุ ค ลากร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดงาน สํานักรักษาความปลอดภัย คิดเป็ นร้ อยละ 10.7 รองลงมา
สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักกรรมาธิการ 2 และสํานักกรรมาธิการ 3 มี คิดเป็ นร้ อยละ 7.3 เท่ากัน
เพศ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 85.4 และ เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 อายุ ส่วน
ใหญ่มีอายุ 36-45 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 29.8 รองลงมา 26-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 75.6 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 15.1 ตําแหน่งงานส่วนใหญ่เป็ นผู้มีตาํ แหน่งวิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ 54.6 รองลงมา
ทั่วไป คิดเป็ นร้ อยละ 18 ประสบการณ์ทาํ งานส่วนใหญ่เป็ นผู้มีประสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 รองลงมา 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27.8
ผลวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารจาก สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ บุคลากรใน
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สื่อมวลชน การรับรู้ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้ านสื่อมวลชน ในภาพรวม มีรวมมีระดับการรับรู้
บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า สื่อโทรทัศน์ มีการรับรู้ข่าวสารเป็ นประจํา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52 รองลงมา สื่อหนังสือพิมพ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83
สื่อบุคคล การรับรู้ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร์ ด้ านสื่อบุคคล ในภาพรวม มีรวมมีระดับรั บรู้
บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า หัวหน้ างานมีการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.67 รองลงมา ผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และ เพื่อน
ร่วมงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
สื่อเฉพาะกิจ การรับรู้ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้ านสื่อเฉพาะกิจ ในภาพรวม มีรวมมีระดับ
การรับรู้ บ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ า สื่อสังคมออนไลน์ มีการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ ค่ า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมา สื่อแผ่นพับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55 และ สื่ออินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59
ผลวิเคราะห์ความรู้พ้ ืนฐานของการเป็ นประชาคมอาเซียน ของบุคลากรในสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ความรู้พ้ ืนฐานประชาคมอาเซียน ของกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละเรื่องสรุปดังนี้
อาเซียน (ASEAN) ย่อมาจากข้ อความใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จํานวน
146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.2 ตอบผิดจํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.8
สมาชิกอาเซียนมีก่ปี ระเทศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จํานวน 190 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 92.7 ตอบผิดจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3
สัญลักษณ์อาเซียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ
67.8 ตอบผิดจํานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.2
เป้ าหมายของการเข้ า สู่ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ตอบถู ก
จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.7 ตอบผิดจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3
ภาษาอาเซียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.1
ตอบผิดจํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.9
ความหมาย อาเซียน+ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบผิด จํานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.3 ตอบถูกจํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.7
หลักสําคัญในประชาคมอาเซียนประกอบด้ วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบผิด จํานวน
169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.4 ตอบถูกจํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.6
สีแดงในสัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จํานวน 189 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 92.2 ตอบผิดจํานวน 16คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.8
ที่ต้ังสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก
จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.7 ตอบผิดจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3
หนึ่งวิสยั ทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคมข้ อความนี้มีช่ือเรียกอย่างไรกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ตอบผิด จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.8 ตอบถูกจํานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ
32.2
กฎบัตรอาเซียนหมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 53.2 ตอบผิดจํานวน 96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.8
ผลวิเคราะห์การเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ของบุคลากรในสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
การเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในภาพรวม มีระดับปานกลาง ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นภาษากลาง
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ในการสื่อสารของการเป็ นประชาคมอาเซียนในระดับใดค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 รองลงมา ป้ ายประชาสัมพันธ์ท่ที างสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้ จัดเผยแพร่ ตามจุ ดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้ อมูลอาเซียน ทําให้ มีประโยชน์ระดับใดมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.33 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และ ท่านเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม
ในระดับใดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57
ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย 2 ประการ ได้ ผลการทดสอบ คือ ผล
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัด
หน่วยงานที่ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่าง
กัน

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสาร และความรู้ ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่ า ลักษณะส่วนบุคคล ด้ านเพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ งงาน ประสบการณ์ทาํ งาน และสังกัดหน่วยงาน มีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่าง
กัน ด้ านอายุ แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุธิดา ปัททุม (2555) ที่ทาํ การวิจัย
เรื่อง การรับรู้ต่อการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามนโยบายของรัฐบาลในกลุ่ม
ประชากรบุ คคลวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครในด้ านระดับการศึกษา ซึ่งพบว่ า การรั บรู้
ข่าวสารด้ านระดับการศึกษา แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า
ด้ านสื่อประเภทต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 สื่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างการรับรู้ข่าวสาร
ด้ านสื่อเฉพาะกิจ สื่อที่ควรได้ รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคือ โปสเตอร์ และ การประชุม/
อบรม/สัมมนา สื่อมวลชน สื่อที่ควรได้ รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคือ นิตยสาร
ด้ านความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเป็ น
ประชาคมอาเซียนค่อนข้ างตํ่า โดยเฉพาะ สัญญาลักษณ์อาเซียน , ความหมายอาเซียน +3 , หลัก
สําคัญในประชาคมอาเซียน , ความหมายหนึ่งวิสยั ทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ด้ านการเตรียมตัวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเตรียมความพร้ อม
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ ข้ อท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับพื้นฐาน และป้ ายประชาสัมพันธ์
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ข่าวสาร และความรู้ ที่มีต่อการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่บุคลากรในสํานักงานมีการ
รู้ข่า วสารจากสื่อเฉพาะกิจ ด้ า นอิน เตอร์ เน็ต ดังนั้ น เพื่ อ การเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องของอาเซียน ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยการ
ตั้งสื่ออินเตอร์เน็ตของสํานักงาน เช่น Facebook / Youtube / ทวิตเตอร์ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการ
กระจายข่ า วสารเพื่ อ ให้ เ กิด รั บ รู้ ท่ีร วดเร็ว ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นด้ า นความรู้ พ้ ื นฐานที่มี ต่ อ
ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่ าด้ าน
สัญลักษณ์อาเซียน ความหมายอาเซียน +3 หลักสําคัญในประชาคมอาเซียน และความหมายของ
วิสัยทัศน์ นั้นอยู่ในระดับตํ่า ดังนั้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน
เพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่รวบรวม
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและแนะนําวิธแี ก้ ไขเพื่อให้ การทํางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และควรมี
การจัดอบรมให้ บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน ในทุก ๆ ด้ านที่เป็ นเรื่องใหม่ ๆ ที่เข้ ามาใน
หน่ วยงาน เช่ น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ขอบเขตการทํา งานให้
สอดคล้ องกับการปฏิบัติของประเทศสมาชิก
เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาปัจจัยต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความ
พร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ ร้ แู นวทางในการกําหนดกลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
ความเป็ นประชาคมอาเซียนต่อไป
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