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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกบัการ

เป็นประชาคมอาเซียนจากสื่อประเภทต่างๆ ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

2) เพ่ือศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรสาํนักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร   3) เพ่ือศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรใน

สาํนักงานเลขาธกิารสภาแทนราษฎร 4) เพ่ือเปรียบเทยีบ การรับรู้ ข่าวสาร ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ 5) ผู้เพ่ือเปรียบเทยีบ การรับรู้

ข่าวสาร ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร จาํแนกตามสาํนักในสงักดั สมมติฐาน

การวิจัย 2 ประการ คือ สมมติฐานที่ 1 บุคลากรในสงักดัสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ที่

มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ที่ แตกต่างกนั และสมมติฐานที่ 2 บุคลากรในสงักดัสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

สังกัดหน่วยงานที่ต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่

แตกต่างกนั เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม นาํมาทาํการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติ t-test  

F-test  และทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธ ีLeast Significant Difference (LSD) โดยผลของการ

ศึกษาวิจัยพบว่า  

บุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรับรู้ ข่าวสารจาก

สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับการรับรู้  บ่อยคร้ัง มีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง และมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาพรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรในสงักดัสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั และสงักดัหน่วยงานที่ต่างกนั มีการรับรู้ ข่าวสารที่มีต่อการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกนั ได้แก่ สงักดัหน่วยงาน เพศ ระดบัการศึกษา 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

1133



 
 

ตาํแหน่งงาน และประสบการณท์าํงาน และปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่แตกต่างกนั ได้แก่ อายุ ไม่มีผล

ต่อการรับรู้ ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

1. บทนาํ 
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผล

ให้เกดิการแข่งขนัระดับโลก ทาํให้รปูแบบการดาํเนินการขององค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวอย่าง

รวดเรว็ให้ทันและต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถที่จะอยู่รอดและประสบผลสาํเรจ็ในสภาพแวดล้อมที่

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการอยู่รอดขององค์กรจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาด

ต่างประเทศและจะต้องสามารถรักษาตลาดในประเทศจากการรุกรานของคู่แข่งต่างชาติที่นับวันจะ

ทวีความรุ่นแรงย่ิงขึ้นด้วยผู้นาํอาเซียนได้ตกลงร่วมกนัที่จะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 เพ่ือให้อาเซียนสามารถแข่งขันกบัภมิูภาคอื่นและทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทาย

ใหม่ๆ ในอนาคตพัฒนาการที่สาํคัญดังกล่าว ส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย

เกดิการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน  

ความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของภาครัฐ โดยกระทรวงการ

ต่างประเทศได้เสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ประเดน็เกี่ยวกับอาเซียน

โดยตรง ในแต่ละหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพข้าราชการทั้งด้านการทาํงานในเวทีระหว่าง

ประเทศและทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน นอกจากน้ี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกาํลัง

เร่งรัดการดาํเนินการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กรอบ

อาเซียนในทั้งสามเสา ประเทศไทยจาํเป็นต้องตระหนักและรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตอัน

ใกล้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง วัฒนธรรม และนโยบายหลักเป็นอกีปัจจัยหน่ึงที่

รัฐบาลพยายามผลักดันให้สาํเร็จ น้ันคือการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนใน

ภมิูภาคอาเซียน ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยโดยเน้นให้ความสาํคัญ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส ําคัญ รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ซ่ึง

ความสาํคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาํเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนทุก

ฝ่าย ในขั้นตอนขอการจัดทาํแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุก

ภาคส่วน การมีแผนงานด้านการสื่อสารที่ดีเพ่ือสร้างการรับรู้ ของสาธารณชนเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนในแต่ละประเทศ การเผยแพร่ความคืบหน้าของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งหมด และประชาชนได้รับทราบ ถึงข้อมูลข่าวสารความเข้าใจที่ถูกต้องสาํหรับการ

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอนัใกล้น้ี ซ่ึงข่าวสารเป็นสิ่งสาํคัญต่อมนุษย์ เรา

ใช้ข่าวสารเป็นเคร่ืองมือในการสนทนาในชีวิตประจําวัน เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง สงัคมปัจจุบัน เป็นสงัคมข่าวสาร และเรากาํลังอยู่ในยุคข่าวสาร และข่าวสารยัง

เป็นสิ่งที่ทาํให้ผู้เปิดรับมีความทนัสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดี

ย่ิงขึ้ น และเน่ืองจากประเทศไทยกเ็ป็นหน่ึงในสมาชิกประชาคมอาเซียน ควรมีการรับรู้ ข่าวสาร 

1134



 
 

ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งนโยบายต่างๆ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่

เกดิขึ้น  

ดังน้ัน เพ่ือดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 

พ.ศ. 2558 เม่ือมีการรวมตัวเช่นน้ีสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบัการ

เตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐถือเป็นกลไก

ขับเคล่ือนประเทศที่จะต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคม

อาเซียน สิ่งหน่ึงที่สาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตระหนักคือการสร้างและเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนศึกษา ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนา

ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงการ

รับรู้ ข่าวสาร และความรู้  ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของบุคลากร

สาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร เพ่ืออนาคตเอาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ

สร้างความเข้าใจต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรเพ่ือให้ก้าวไปสู่ความสาํเรจ็ในการรวมตัวเป็น

ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสทิธภิาพมากที่สดุ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการเป็น

ประชาคมอาเซียนจากสื่อประเภทต่างๆ ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2) 

เพ่ือศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร3) เพ่ือศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรใน

สาํนักงานเลขาธกิารสภาแทนราษฎร 4) เพ่ือเปรียบเทยีบ การรับรู้ ข่าวสาร ของบุคลากรสาํนักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ 5) ผู้เพ่ือเปรียบเทยีบ การรับรู้

ข่าวสาร ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร โดยจาํแนกตามสาํนักในสงักดั 

 

2. ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้กลุ่มรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 205 ตัวอย่าง เป็นบุคลากรในสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

ทั้งหมด 21 สาํนัก แบ่งเป็นข้าราชการจาํนวน 1,874  คน ลูกจ้างประจาํ 123 อตัรา และพนักงาน

ราชการ 98 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ถงึเดือนกุมภาพันธ ์2558 

 2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้ น

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  

ส่วน คือ 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานที่สงักดั เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน และประสบการณท์าํงาน เป็นคาํถามปลายปิด จาํนวน ๖ ข้อ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจาก

สื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ของบุคลากรในสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้อ

คาํถามเป็นแบบแบบประเมิน 5 ระดับ (Five Point Rating Scale) จาํนวน 15 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 

3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสื่อมวล 4 ข้อ ด้านสื่อบุคคล 4 ข้อ และด้านสื่อเฉพาะกจิ 7 ข้อ  ประเมิน

ค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ  

 ส่วนที่ 3 ข้อคาํถามเกี่ยวกบัความรู้ พ้ืนฐานของการเป็นประชาคมอาเซียน ของบุคลากร

ในสงักดัสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ข้อคาํถามเป็นแบบที่มีการให้คะแนนแต่ละข้อเป็น

แบบ 0,1 กล่าวคือ ถ้าผู้ตอบเลือกตอบที่ถูกต้องจะได้คะแนน 1 คะแนน และถ้าเลือกตอบผดิ 

หรือไม่เลือกตอบ จะได้ 0 คะแนน จาํนวน 11 ข้อ จากน้ันจึงนาํคะแนนที่ได้มาเฉล่ียแล้วจัดระดบั

ความรู้ 

 ส่วนที่ 4 ข้อคาํถามเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ

บุคลากรในสงักดัสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ข้อคาํถามเป็นแบบแบบประเมิน 5 ระดบั 

(Five Point Rating Scale) จาํนวน 14 ข้อ ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ 

(Likert Scale) มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 สาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามกบัตัวอย่าง

และเป็นผู้เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบถามเพ่ือให้

บุคลากรในสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 205 ตวัอย่าง และนาํ

ข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 สาํหรับสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยนาํข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่างมา

วิเคราะห์ทางสถติิ โดยใโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS โดยสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดงัน้ี 

  1) สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

- ค่าสถติิร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean)  

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   2) สถติิที่ใช้สาํหรับทดสอบสมมติฐาน  

     ทดสอบการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มที่เป็น

อสิระต่อกนัโดยการคาํนวณหาค่า t-Test  

    ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้

สตูรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-Way Analysis of Variance) ถ้าพบความ
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แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใช้วิธเีชฟเฟ (Scheffe’) (กลัยา วานิชย์บัญชา, 

2548, น. 240) 

 

3. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

สรุปผล 

 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้อมูลตัวอย่างบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดงาน สาํนักรักษาความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 10.7 รองลงมา 

สาํนักกรรมาธกิาร 1 สาํนักกรรมาธกิาร 2 และสาํนักกรรมาธกิาร 3 มี คิดเป็นร้อยละ 7.3 เท่ากนั 

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 85.4 และ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 14.6 อายุ ส่วน

ใหญ่มีอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 ระดับ

การศึกษา  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมา สงูกว่าปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 15.1 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีตาํแหน่งวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมา 

ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18 ประสบการณ์ทาํงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์การทาํงาน 6-10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8  

ผลวิเคราะห์การรับรู้ ข่าวสารจาก สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกจิ บุคลากรใน

สาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  

สื่อมวลชน การรับรู้ ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

บุคลากรสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ด้านสื่อมวลชน ในภาพรวม มีรวมมีระดับการรับรู้ 

บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า สื่อโทรทศัน์ มีการรับรู้ ข่าวสารเป็นประจาํ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.52 รองลงมา สื่อหนังสอืพิมพ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ สื่อ

วิทยุกระจายเสยีง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

สื่อบุคคล การรับรู้ ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

บุคลากรสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ ด้านสื่อบุคคล ในภาพรวม มีรวมมีระดับรับรู้ 

บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า หัวหน้างานมีการรับรู้ ข่าวสารมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.67 รองลงมา ผู้บริหาร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และ เพ่ือน

ร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

สื่อเฉพาะกจิ การรับรู้ ข่าวสาร ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ของบุคลากรสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านสื่อเฉพาะกิจ ในภาพรวม มีรวมมีระดับ

การรับรู้  บ่อยคร้ัง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ มีการรับรู้ ข่าวสารมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 และ ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมา สื่อแผ่นพับ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.55 และ สื่ออนิเตอร์เนต็ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

ผลวิเคราะห์ความรู้ พ้ืนฐานของการเป็นประชาคมอาเซียน ของบุคลากรในสาํนักงาน

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

ความรู้ พ้ืนฐานประชาคมอาเซียน ของกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละเร่ืองสรปุดังน้ี  

อาเซียน (ASEAN) ย่อมาจากข้อความใด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จาํนวน 

146 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2  ตอบผดิจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  

สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จาํนวน 190 คน คิดเป็น

ร้อยละ 92.7  ตอบผดิจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

สญัลักษณ์อาเซียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.8  ตอบผดิจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 

เป้าหมายของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก 

จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7  ตอบผดิจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

ภาษาอาเซียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1  

ตอบผดิจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 

ความหมาย อาเซียน+ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบผิด จาํนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 86.3 ตอบถูกจาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 

หลักสาํคัญในประชาคมอาเซียนประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบผิด จาํนวน 

169 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4  ตอบถูกจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 

สแีดงในสญัลักษณ์อาเซียนหมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จาํนวน 189 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.2 ตอบผดิจาํนวน 16คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

ที่ตั้งสาํนักเลขาธกิารอาเซียน (ASEAN Secretariat) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก 

จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7  ตอบผดิจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

หน่ึงวิสยัทศัน์หน่ึงเอกลักษณ์ หน่ึงประชาคมข้อความน้ีมีช่ือเรียกอย่างไรกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ ตอบผิด จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8  ตอบถูกจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.2 

 กฎบัตรอาเซียนหมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูก จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.2 ตอบผดิจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 

ผลวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของบุคลากรในสาํนักงาน

เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสาํนักงานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎร  ในภาพรวม มีระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.53เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านสามารถสื่อสารภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลาง
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ในการสื่อสารของการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับใดค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.73 รองลงมา ป้ายประชาสมัพันธท์ี่ทางสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

ได้จัดเผยแพร่ตามจุดต่าง ๆ เกี่ยวกบัข้อมูลอาเซียน ทาํให้มีประโยชน์ระดับใดมี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.33 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59  และ ท่านเคารพและยอมรับความหลากหลายทางสงัคม

ในระดับใดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 

ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย 2 ประการ ได้ผลการทดสอบ คือ ผล

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรในสังกัดสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกนั มีการรับรู้ ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่าง

กนั ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  บุคลากรในสังกัดสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัด

หน่วยงานที่ต่างกนั มีการรับรู้ ข่าวสารที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่แตกต่าง

กนั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาการรับรู้ ข่าวสาร และความรู้ ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ของสาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และสังกัดหน่วยงาน มีการรับรู้ ข่าวสารไม่แตกต่าง

กนั ด้านอายุ แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ สุธิดา ปัททุม (2555) ที่ทาํการวิจัย

เร่ือง การรับรู้ ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามนโยบายของรัฐบาลในกลุ่ม

ประชากรบุคคลวัยทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านระดับการศึกษา ซ่ึงพบว่า การรับรู้

ข่าวสารด้านระดับการศึกษา แตกต่างกนั นอกจากน้ี ผลของการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยยังพบว่า 

ด้านสื่อประเภทต่าง ๆ เม่ือเปรียบเทยีบทั้ง 3 สื่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างการรับรู้ ข่าวสาร 

ด้านสื่อเฉพาะกิจ สื่อที่ควรได้รับการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคือ โปสเตอร์ และ การประชุม/

อบรม/สมัมนา  สื่อมวลชน สื่อที่ควรได้รับการปรับปรงุเพ่ิมประสทิธภิาพคือ นิตยสาร 

ด้านความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เกี่ยวกบัการเป็น

ประชาคมอาเซียนค่อนข้างตํ่า โดยเฉพาะ สญัญาลักษณ์อาเซียน , ความหมายอาเซียน +3 , หลัก

สาํคัญในประชาคมอาเซียน , ความหมายหน่ึงวิสยัทศัน์หน่ึงเอกลักษณ ์หน่ึงประชาคม 

ด้านการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ ข้อท่านสามารถสื่อสารภาษาองักฤษใน

ระดับพ้ืนฐาน และป้ายประชาสมัพันธ ์
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ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

  การศึกษาวิจัยเร่ืองการรับรู้ ข่าวสาร และความรู้  ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ของสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่บุคลากรในสาํนักงานมีการ

รู้ ข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ด้านอินเตอร์เน็ต  ดังน้ัน เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องของอาเซียน ผ่านสื่ออนิเตอร์เนต็ โดยการ

ตั้งสื่ออนิเตอร์เนต็ของสาํนักงาน เช่น Facebook / Youtube / ทวิตเตอร์ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ

กระจายข่าวสารเพ่ือให้เกิดรับรู้ ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ส่วนด้านความรู้ พ้ืนฐานที่ มีต่อ

ประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้าน

สญัลักษณอ์าเซียน ความหมายอาเซียน +3  หลักสาํคัญในประชาคมอาเซียน และความหมายของ

วิสัยทศัน์ น้ันอยู่ในระดับตํ่า ดังน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทาํงาน

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า ควรจัดคู่มือการปฏบิัติงานที่รวบรวม

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นและแนะนาํวิธแีก้ไขเพ่ือให้การทาํงานเป็นไปในทศิทางเดียวกนั และควรมี

การจัดอบรมให้บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทาํงาน ในทุก ๆ ด้านที่เป็นเร่ืองใหม่ ๆ ที่เข้ามาใน

หน่วยงาน เช่น ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ขอบเขตการทาํงานให้

สอดคล้องกบัการปฏบิัติของประเทศสมาชิก 

 เพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาปัจจัยต่อการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้รู้แนวทางในการกาํหนดกลยุทธก์ารเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกบั

ความเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป 
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