
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

ช่ือโครงการ 

กระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 

ของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูวิจัย 

รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย 

อาจารยปริญญา สิริอตัตะกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ปการศึกษา 2560 



กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการสนับสนุนจากหนายงานหลายองคกร  คณะผูวิจัยจึง ขอขอบคุณ

ผูท่ีมีสวนสําคัญในการทําใหไดผลการวิจัยนี้สามารถจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และเผยแพรได ดังนี้คือ 

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ท่ีมีนโยบายใหความสําคัญและใหทุนสนับสนุนทุนใน

การทําวิจัย ขอบคุณงานสงเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา และภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีอํานวยความสะดวกในดานการจัดทําเอกสารและแนะนําข้ันตอนและ

ระเบียบการตางๆในการดําเนินงาน รวมถึงขอขอบคุณเครือขายสื่อเพ่ือเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกและ

สมาคมสื่อสรางสรรคเพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออกท่ีใหความรวมมือในการจัดอบรมเชิง

ปฏบิัติการ ทําใหเกิดนักขาวพลเมืองเยาวชนดานภาษาอังกฤษในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ซ่ึงจะทําหนาท่ีสรางความรู และความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับความรวมมือกับ

กลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางตอเนื่อง  รวมท้ังขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานท่ีมีสวนรวมในการ

ใหความอนุเคราะหในดานตางๆท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัยใหสําเร็จราบรื่นจนสามารถสรุปผลการวิจัยจัดทํา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณพรอมในการเผยแพรเพ่ือเปนประโยชนตอไป  

ผูวิจัยมุงหวังวาผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับการสรางความพรอมในภาค

ประชาชนในการเปดรับกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับความรวมมือกับกลุมประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และกระบวนการสรางนวัตกรรมครั้งนี้จะสงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีจะกอใหเกิดความ

รวมมือกันดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางยั่งยืนตอไป

พรอมจะตอบสนองการเปดประชาคมอาเซียน อันจะสงผลใหประเทศมีกําลังทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจกาวสูการเปดประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คุณประโยชนท่ีเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชา พระคุณบิดามารดา และครูอาจารยท่ี

ประสิทธประสาทความรูและอบรมสั่งสอนทุกทานดวยความเคารพยิ่ง 

 

                                                                                                         มิถุนายน 2561 

                                                                              รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย        

อาจารยปริญญา สิริอัตตะกุล 

                                                                                                    คณะผูวิจัย 



 
 

บทสรุปผูบริหาร 

โครงการ กระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอม 

ดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Process of Creation in Innovation Communication for Preparing 

English Language of Youth in ASEAN Economic Community 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย 

อาจารยปริญญา สิริอตัตะกุล 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได  

จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยบูรพา 



รหัสโครงการ 2560A10802112  

สัญญาเลขที ่41/2560 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 

โครงการ กระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอม 

ดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

Process of Creation in Innovation Communication for Preparing English 

Language of Youth in ASEAN Economic Community 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย 

อาจารยปริญญา สิริอัตตะกุล 

ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  



บทสรุปผูบริหาร 

(Executive Summary) 

 

 ขาพเจารองศาสตราจารย  ดร .สุ กัญญา บูรณะเดชาชัยได รับ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย                        

จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทงบประมาณเงินรายได จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย) กระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความ

พรอมดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ภาษาอังกฤษ) Process of Creation in Innovation Communication for Preparing English 

Language of Youth in ASEAN Economic Community 

รหัสโครงการ 2560A10802112 / สัญญาเลขท่ี 41/2560 ไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,370,200 บาท  

(หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหม่ืนสองรอยบาทถวน) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอม

ของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ใหความรูภาษาอังกฤษ

สําหรับเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 

3) สรางนักขาวพลเมืองท่ีมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมตัวอยางหลัก คือ เยาวชนใน

ภาคตะวันออก รวม 700 คน 2) กลุมตัวอยางรอง คือ นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 

จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว จังหวัดละ 10 คน รวม 

70 คน    ใชการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบทดสอบภาษาอังกฤษในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การวิเคราะหขอมูลใช จํานวน รอย

ละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความรู ความเขาใจ ภาษาอังกฤษ 

กอนและหลังการใหความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติที (Paired-samples t-test) 

ผลการวิจัย พบวา เยาวชนในภาคตะวันออกท่ีเขารวมอบรมมีคะแนนความรูกอน และหลังการเขา

รวมอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีหลังการอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกมี

ความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และนักขาวพลเมืองในภาคตะวันออกท่ีเขารวมอบรมมีคะแนนความรูกอน 

และหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนหลังการฝกอบรมมากกวา

คะแนนกอนการฝกอบรม แสดงใหเห็นวาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปน

นักขาวพลเมืองประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทําใหผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษ

สําหรับการเปนนักขาวพลเมืองประเทศประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลผลิต (Output) 

 1.เกิดนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการ

เปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.เกิดการใหความรูภาษาอังกฤษสําหรับเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3.เกิดนักขาวพลเมืองท่ีมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ผลลัพธ (Outcome) 

 1.นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีสามารถเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการ

เปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.เยาวชนในภาคตะวันออกมีความรูภาษาอังกฤษในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.นักขาวพลเมืองมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

 สําหรับผลการวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาแบบวัดความรูภาษาอังกฤษซ่ึงสามารถนําไปใชในการวัดความรู

ภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีมีความสนใจในภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไป

ถึงมีการสรางนวัตกรรมการสื่อสารผานทางสังคมออนไลนซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับการสรางความรูใหกับ

เยาวชนในภาคตะวันออก 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวัดความรูภาษาอังกฤษเพียงชั่วขณะหนึ่งเทานั้น การวิจัยครั้งตอไปควร

ทําการศึกษาการใหความรูภาษาอังกฤษระยะยาว และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เชน 3 เดือน หรือ         

6 เดือน เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการความรูภาษาอังกฤษตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปการเงิน 

เลขท่ีโครงการระบบบริหารงานวิจัย (NRMS 13 หลัก) 2560A10802112 สัญญาเลขท่ี 41/2560 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของ

เยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณะเดชาชัย 

รายงานในชวงตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป – เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

รายรับ 

จํานวนเงินท่ีไดรับ 

งวดท่ี 1 (50%)  685,100 บาท เม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

งวดท่ี 2 (40%)  548,080 บาท เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

งวดท่ี 3 (10%)  137,020 บาท เม่ือวันท่ี อยูในระหวางการสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

  รวม 1,370,200 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหม่ืนสองรอยบาทถวน) 

 

รายจาย 

รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว งบประมาณท่ีใชจริง จํานวนเงินคงเหลือ/เกิน 

1.คาตอบแทน 150,000 150,000 - 

2.คาจาง 271,180 271,180 - 

3.คาวัสด ุ 23,000 23,000 - 

4.คาใชสอย 789,000 789,000 - 

5.คาครุภัณฑ - - - 

6.คาใชจายอ่ืน ๆ 

  คาสาธารณูปโภค 

137,020 137,020 - 

รวม 1,370,200 1,370,200 - 

 

                                                                      

       (รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย) 

                                                                              หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน        



บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมของ

เยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ใหความรูภาษาอังกฤษสําหรับเตรียม

ความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) สรางนักขาว

พลเมืองท่ีมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมตัวอยางหลัก คือ เยาวชนในภาค

ตะวันออก รวม 700 คน 2) กลุมตัวอยางรอง คือ นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว จังหวัดละ 10 คน รวม 70 คน    

ใชการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การวิเคราะหขอมูลใช จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยเลข

คณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความรู ความเขาใจ ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการ

ใหความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยดถวยสถิติที (Paired-samples t-test) 

ผลการวิจัย พบวา เยาวชนในภาคตะวันออกท่ีเขารวมอบรมมีคะแนนความรูกอน และหลังการเขารวม

อบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีหลังการอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกมีความรูทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และนักขาวพลเมืองในภาคตะวันออกท่ีเขารวมอบรมมีคะแนนความรูกอน และหลังการ

ฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนหลังการฝกอบรมมากกวาคะแนนกอนการ

ฝกอบรม แสดงใหเห็นวาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนนักขาวพลเมืองประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทําใหผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําหรับการเปนนักขาว

พลเมืองประเทศประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
 The purpose of this research was to 1) create English communication innovation to 

prepare the youth in the Eastern Thailand as the ASEAN Economic Community 2) provide 

English language knowledge for the preparation of the youth in the Eastern of Thailand for the 

ASEAN Economic Community 3) Create a citizen journalist with knowledge of English for the 

ASEAN Economic Community. The gear 

 The samples for this research comprised 2 groups; 1) 700 youth in Eastern Thailand and 

2) Citizen journalist in 7 provinces of Eastern Thailand and using purposive sampling . The 

instrument in this research was English language knowledge for the ASEAN Economic 

Community test. Data analyzed by number percentile mean and standard deviation. Analyzed 

for preparing knowledge, understanding English language knowledge pre and post English 

language knowledge for the ASEAN Economic Community by using paired-samples t-test. 

The results show that the young people in the eastern Thailand who attended the 

training had a prior knowledge score. There was a statistically significant difference at the .01 

level after the training of the youth in the eastern Thailand. And the citizen journalists in the 

eastern Thailand who attended the training had a prior knowledge score. After the training, the 

difference was statistically significant at .01 level. 

The scores after the training were higher than the pre-training scores. Show that the 

workshop "Knowledge of English for Citizen Journalists in the ASEAN Economic Community" 

gives the participants more knowledge about English as a citizen journalist in the ASEAN 

Community. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ระบบโลกเสรี โลกไรพรมแดน หรือโลกาภิวัตน (globalization) สงผลใหเกิดการแขงขันระดับโลก 

องคกรท่ัวโลกตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหรูปแบบการดําเนินการขององคกรตาง ๆ ตอง

มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถอยูรอด และประสบความสําเร็จใน

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร องคกรท่ีกําลังมองหาหนทางอยูรอดจะตองมีความสามารถในการ

แขงขันในตลาดตางประเทศ และในทํานองเดียวกันจะตองสามารถรักษาตลาดในประเทศจากการเขามาของ

คูแขงตางชาติท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  

 ดวยผูนําอาเซียนไดตกลงรวมกันท่ีจะรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

เพ่ือใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน และทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ ในอนาคต 

พัฒนาการท่ีสําคัญดังกลาว สงผลใหสงผลใหทุกประเทศในอาเซียนรวมท้ังประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกดาน ทําใหมีผลกระทบท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ

ทองเท่ียว ดังนั้นองคกรในประเทศไทยท้ังภาครัฐ และเอกชนตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถในการจัดการภายใตเศรษฐกิจโลกยุคใหม และภายใตประชาคมอาเซียนใหประสบความสําเร็จ

อยางยั่งยืน ประชาคมอาเซียน (Asian Community) ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมือง

และความม่ันคงอาเซียน (APSC ASEAN Political and Security Community ) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC ASEAN Economic Community ) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC ASEAN 

Socio-culture Community) สําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปาหมาย คือ การรวมตลาดของ 10 

ประเทศสมาชิกเปนตลาดเดียวและรวมฐานผลิต (Single Market and Production Base) ภายในปพ.ศ. 

2558 (ค.ศ. 2015) พิมพเขียว (Blue Print) ของการดําเนินการ 4 ดาน คือ การเปนตลาดเดียวและฐานการ

ผลิตรวมกัน การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

เสมอภาค การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก (กระทรวงการตางประเทศ ประชาคมอาเซียน, 2554) ดวย

ความหวังท่ีกลุมประเทศอาเซียน จะมีความเขมแข็งและมีอํานาจการตอรองท่ีเขมแข็งกลุมหนึ่งของโลก ในการ

กาวไปเปนประชาคมอาเซียน จําเปนท่ีจะตองมีการเตรียมพรอมในทุกดาน แตในขณะเดียวกันก็ยังมีปจจัยตาง 

ๆ ท่ีจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนท่ีสมบูรณ  
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 และในยุคของสังคมแหงการเรียนรูกับสังคมธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรง การศึกษา

ไดมีบทบาท และความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนตอการพัฒนาประเทศ มีความตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถ และมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือมารองรับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยมีแนวโนมชัดเจน

ท่ีจะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาระบบบริหาร และการจัด

การศึกษา เพ่ือเพ่ิมพลัง และสงเสริมสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาเยาวชน 

และประชาชนท่ีเปนทรัพยากรอันมีคาของประเทศตอไป  อีกท้ังแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 

10 (2551-2554) มีวิสัยทัศนให สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มุงตอบสนองผูเรียนในวัยเรียน วัย

ทํางาน และวัยสูงอายุ เพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต มี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบนําไปสูการพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตนได และอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพ

ในการสรางความรู และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บนพ้ืนฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และการแขงขันในระดับสากล สนับสนุน การพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรร

มาภิบาลเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ จึง

เห็นไดวาการศึกษานั้นเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอเยาวชนของชาตินับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นรัฐบาลจึงมุง

ใหการสนับสนุนการศึกษาโดยการจัดต้ังใหมีสถาบันทางการศึกษาข้ึนเพ่ือรองรับกับความตองการของ

ประชากรท่ีมุงจะเขาศึกษาตอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเห็นไดวาการเปดประชาคมอาเซียนจึงมีผลกระทบ

อยางยิ่งตอระบบการจัดการศึกษา หากระบบการจัดการศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากร หรือบัณฑิตท่ีเปนไป

ตามความตองการของประชาคมอาเซียนแลว ความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ไม

สามารถท่ีจะประสบความสําเร็จเทาเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสรางนวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือใหเยาวชนในประเทศมีความรู

ภาษาอังกฤษ พรอมท่ีจะเปนกําลังทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจกาวสูการเปดประชาคม

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1.เพ่ือสรางนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกใน

การเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 2.เพ่ือใหความรูภาษาอังกฤษสําหรับเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 3.เพ่ือสรางนักขาวพลเมืองท่ีมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

 1. ทําใหเยาวชนในภาคตะวันออกมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม

ความพรอมความรวมมือกับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยกระบวนการสรางนวัตกรรมการ

สื่อสาร 

กระบวนการสรางนวัตกรรม 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

นักขาวพลเมืองดานการเปนประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษของ

เยาวชนในภาคตะวันออกในการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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 2. ทําใหเยาวชนในภาคตะวันออกมีความรูภาษาอังกฤษดวยกระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสาร

 3. ทําใหเกิดนักขาวพลเมืองดานภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึง

จะทําหนาท่ีสรางความรู และความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับภาษาอังกฤษ

สําหรับความรวมมือกับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางตอเนื่อง 

 4. เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารความรวมมือกับกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหกับ

ประชาชนในภาคตะวันออก 

 

ขอบเขตการวิจัย 

          1.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

          2.ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง  

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ประชากรหลักในการวิจัย คือ 

เยาวชนในภาคตะวันออก 2) ประชากรรองในการวิจัย คือ นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 

7 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว ตัวอยางในการวิจัย

ครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ตัวอยางหลัก คือ เยาวชนในภาคตะวันออก รวม 700 คน 2) ตัวอยางรอง 

คือ นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว จังหวัดละ 10 คน รวม 70 คน 

นิยามศัพทเฉพาะ  

1. นวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึงกระบวนการท่ีบุคคล กลุมบุคคลไดคิดคนเทคโนโลยี วิธีคิด 

แบบแผนใหมๆข้ึนมาโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีมีอยู ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง การท่ีเยาวชนในภาคตะวันออกเขา

รวมกิจกรรมการอบรมและสราง “สาร” ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนําเสนอผานทาง

ชองทาง 
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• หนังสือพิมพ (Newspaper) หมายถึง การท่ีเยาวชนผูเขารวมโครงการผลิตเนื้อหาขาว

และนําเสนอลงในหนังสือพิมพ 

• เฟซบุก (facebook) หมายถึง การท่ีเยาวชนผูเขารวมโครงการผลิตเนื้อหาขาวและ

นําเสนอลงในสื่อเฟซบุก  

• ยูทูป (youtube) หมายถึง การท่ีเยาวชนผูเขารวมโครงการผลิตเนื้อหาขาวและนําเสนอ

ลงในสื่อยูทูป 

2. ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนองคกร

ระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีจุดเริ่มตนโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ท่ี

ไดรวมกันจัดตั้ง สมาคมอาสาเม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพ่ือความรวมมือกันทางเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม ประกอบดวย  

• ความเปนมาของอาเซียน หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมาของการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียน  

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปน

องคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีจุดเริ่มตนโดยประเทศไทย มาเลเซีย และ

ฟลิปปนส ไดรวมกันจัดตั้ง สมาคมอาสาเม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2504 เพ่ือความรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ ใน

งานวิจัยชิ้นนี้ ประกอบดวย 

• ความเปนมาของประชาคมอาเซียน 

• ความเปนมาของการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• การเปนตลาดฐานการผลิตเดียว 

• การสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

• การสรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

• การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

• 7 วิชาชีพท่ีไดรับสิทธิพิเศษ 

4. กระบวนการสรางนวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึง การฝกอบรมใหเยาวชนในภาคตะวันออก

สามารถใชเทคโนโลยีการสื่อสารในการนําเสนอขาว บทความ สกูปขาว ในประเด็นการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนผานทางสื่อหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน อินเทอรเน็ต   เฟซบุก ทวิตเตอร 

อินสตาแกรม 
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5. กระบวนการสรางนักขาวพลเมือง หมายถึง หมายถึง กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ

และความพรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในงานวิจัยชิ้นนี้ ประกอบดวย 

•  การวางแผนโครงการ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดโครงการใหความรูเยาวชนและ

ประชาชนในภาคตะวันออก ประกอบดวย การระดมสมองเพ่ือจัดโครงการ 

•  การประสานงาน หมายถึง การท่ีคณะผูวิจัยติดตอไปยังผูบริหารโรงเรียนในภาคตะวันออก 

ประสานงานหองพักสําหรับเยาวชน ประสานงานวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ 

•  การจัดกิจกรรมสันทนาการ หมายถึง การสรางความบันเทิงใหกับเยาวชนท่ีเขารวม

โครงการใหความรูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนใน

ภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
2. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 
3. แนวคิดเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4. แนวคิดเก่ียวกับเยาวชน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมพบว่า ได้มีนักวิชาการหลายคนให้ค านิยาม

ไว้หลากหลาย ต่อไปนี้ 

เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต,  (2528,น.12) ระบุว่า “นวัตกรรม” หรือ “นวกรรม” มาจากค า

ภาษาอังกฤษว่า "Innovation" โดยค าว่า “นวัตกรรม” มาจากภาษาบาลีคือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว  

แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระท า เมื่อรวมค า นว  มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น 

นวัตต และเมื่อรวมค า นวัตต  มาสมาสกับ กรรม จึงเป็นค าว่า  นวัตกรรม แปลว่า การกระท าที่ใหม่ของตนเอง

หรือการกระท าของตนเองที่ใหม่ ส่วนค าว่า "นวกรรม" ที่มีใช้กันมา แต่เดิมมีรากศัพท์มาจากค าว่า นว  แปลว่า 

ใหม่ กรรม แปลว่า  การกระท า จึงแปลว่า การปฏิบัติหรือการกระท าใหม่ๆในความหมายโดยทั่วไปแล้ว สิ่ง

ใหม่ อาจหมายถึง  ความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน ค าว่า “นวกรรม” หรือ 

“นวัตกรรม”  ความจริงแล้วก็เป็นค า ๆ เดียวกันนั่นเอง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ  อีก ดังค า

จ ากัดความต่อไปนี้ 

  ฮิวจ์ (Hughes,1992,p.23) ให้ความหมายว่า “นวัตกรรม” เป็นการน าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติ

หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้  

            1.  ขั้นการคิดค้น (Invention)  
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            2.  ขั้นการพัฒนา (Development)  

            3.  ขั้นน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ 

  โรเจอร์ (Rogers,1983,p56) ให้ความหมายของค าว่า “นวัตกรรม”  (Innovation) ไว้ว่า เป็น

ความคิด การกระท าหรือวัตถุใหม่ ๆซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืน ๆของการ

ยอมรับในสังคม ดังข้อความ 

“Innovation  is  a  new  idea,  practice  or  object, that  is  perceived  as  new  

by  the  individual  or  other  unit  of  adoption”  

การพิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรมนั้น  Everette  M. Rogers ได้ชี้ให้เห็นว่าขึ้นอยู่กับ

การรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขา  ดังนั้น  นวัตกรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งอาจ

ไม่ใช่นวัตกรรมของสังคมอ่ืน ๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของกลุ่มบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขาหรือไม่ อีก

ประการหนึ่งความใหม่ (new ness) อาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วย สิ่งใหม่ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไม่

จ าเป็นจะต้องใหม่จริงๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดหรือการปฏิบัติที่เคยท ากันมาแล้วแต่ได้

หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ง ต่อมาได้มีการรื้ อฟ้ืนขึ้นมาท าใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาใน

สภาพการณ์ใหม่นั้นได้ก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ได้ ดังนั้น ความใหม่ของนวัตกรรมอาจหมายถึง สิ่งใหม่ๆ ใน  3 

ลักษณะดังต่อไปนี้  

1.  สิ่งใหม่ท่ียังไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย 

  2.  สิ่งใหม่ที่ในอดีตเคยท ามาแล้วล้มเลิกไปแต่ได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่เพราะเหมาะสม 

  3.  สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม 

อีกความหมายหนึ่งของนวัตกรรม  (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่เทคนิควิธีการใหม่หรือ

สิ่งใหม่ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สร้ างความรู้เป็นของใหม่ส าหรับกลุ่มผู้มี

ศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม กฤษมันต์ (2536, น.104) ได้เสนอแนวทางการก าหนดว่าอะไรเป็นนวัตกรรม  

ดังนี้ 1.  เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 2.  เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ต่อมาได้มีการน ามาใช้

ประโยชน์ 3.  เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ไม่น ามาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้รับความนิยมต่อมาน ามาใช้ใหม่ภายใต้

สถานการณ์และเงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนไป 4.  เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใช้ได้ดีในสังคมอ่ืนหรือประเทศอ่ืนแล้วน ามาใช้ใน

อีกสังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง      5.  เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่ให้มีลักษณะต่างจาก

ต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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เมื่อนวัตกรรมได้รับการยอมรับน าไปใช้จนเป็นปกติวิสัยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของ ใหม่อีก

ต่อไป นวัตกรรมนั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์วัสดุ  (Hardware) วัสดุ  

(Software)  และเทคนิควิธี  (Techniques) ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นเกี่ยวกับการให้ค านิยาม

ของค าว่า “นวัตกรรม” พบว่า มีการให้ค านิยามในหลายลักษณะ และหลายแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ตามพ้ืน

ฐานความรู้ และวิชาชีพของนักวิชาการที่ให้ค านิยาม อย่างไรก็ตามหากได้พิจารณาในประเด็นที่เป็นแก่นหลัก

ส าคัญของค านิยามต่างๆ แล้ว ผู้เขียนพบว่ามีอยู่ 3 ประเด็นที่เป็นมิตสิ าคัญของนวัตกรรม ก็คือ  

1. ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น มิติแรกที่

จะต้องมีก็คือความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

กระบวนการโดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้  

2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ในมิติประการที่สองที่ถูกกล่าวถึงเสมอ ใน

ลักษณะของการเป็นนวัตกรรมก็คือการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 

กล่าวคือนวัตกรรมจะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆซึ่งผลประโยชน์ที่จะ

เกิดข้ึนอาจจะสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้  

3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ในมิติที่ส าคัญ 

ประการสุดท้ายของการเป็นนวัตกรรมที่สามารถสรุปได้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือการใช้ความรู้และ

ความคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิด

สร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดข้ึนใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ การท าซ้ า เป็นต้น  

 ดังนั้นความหมายของนวัตกรรมในทัศนะของผู้เขียน “นวัตกรรม” หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น

จากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม” 

ประเภทของนวัตกรรม  

การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงค์

ของการน าไปใช้ การจ าแนกที่พบบ่อย และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจัย และการจัดการนวัตกรรม

ค่อนข้างมากก็จะประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 1) การจ าแนกตามเปูาหมายของนวัตกรรม (The Target of 

Innovation) แบ่งเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ นวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation) 2) การจ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) จะแบ่งนวัตกรรม

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และ นวัตกรรมใน

ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) และการจ าแนกประเภทของนวัตกรรมในลักษณะที่ 3) 
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การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี (Technological Innovation) และนวัตกรรมทางการบริหาร สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียด

ของการจ าแนกประเภทของนวัตกรรมในแต่ละลักษณะ ได้ดังนี้  

 1. การจ าแนกตามเปูาหมายของนวัตกรรม  

1.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะ Download จากวารสารบริหารธุรกิจเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวม

ไปถึงการปรับปรุงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผลขององค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ใน

รูปของตัวสินค้าหรือการบริการก็ได้ และตัวแปรหลักที่ส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร 

คือ 1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ 

และกระบวนการที่จะท าให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นได้ และ 2) ความต้องการของตลาด หมายถึง

ความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นและพร้อมที่จะซื้อหรือใช้ และส่งผลท าให้ผู้เป็น

เจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังค 

เช่น บริษัท แอปเปิ้ล ที่ได้มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบและการสื่อสารที่

เรียกว่า iPod จนท าให้สามารถเป็นที่ต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้รูปแบบและวิถี

การด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลท าให้บริษัทประสบความส าเร็จและได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

อย่างมากมาย เป็นต้น  

1.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความหมายของนวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือ

กระบวนการใหม่ๆที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น (รักษ์ วรกิจโภคาทร , 

2547) จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมกระบวนการ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน

องค์การ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจ าหน่าย หรือรูปแบบการจัดการองค์การ ทั้งนี้โดยมี

เปูาหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ให้ไปถึงมือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อองค์การมากที่สุด แม้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่า แต่นวัตกรรม

กระบวนการก็มีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน ในการที่จะท าให้องค์การหรือธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงการ

แข่งขันทางธุรกิจโดยนวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ และการ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

กับองค์ประกอบในระบบ กล่าวคือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลิตผล เช่น บริษัท วอลล์มาร์ท ซึ่งด าเนิน

ธุรกิจค้าปลีก ที่สามารถพัฒนาระบบการกระจายสินค้า และการบริหารต้นทุนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จนท าให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกมากกว่าคู่แข่ง และสามารถครองตลาดค้าปลีกในประเทศจีนที่มี

ก าลังซื้อมหาศาล เป็นต้น  

2. การจ าแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจ าแนกนวัตกรรมตามระดับของการเปลี่ยนแปลงพบว่า 

มีดังนี ้

 2.1 นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน  เป็นนวัตกรรมที่มีระดับความใหม่ ในลักษณะที่มีความ

แตกต่างไปจากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง หรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก

ถอนโคน ดังนั้น นวัตกรรมที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน จึงมีนัยส าคัญมากกว่าการปรับปรุงสิ่งที่

มีอยู่เดิม แต่เป็นการออกแบบและใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้หากพิจารณาการ

ให้ความหมายของเฮนเดอร์สันและคลากซ์ (Henderson & Clark’s, 1990,p.83) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมใน

ลักษณะเฉียบพลันจะท าให้เกิดการออกแบบที่เป็นต้นแบบใหม่ของนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ 

และรายละเอียดขององค์ประกอบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้วย นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลันจะมี

เพียง 10% ของนวัตกรรมทั้งหมด ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน เช่น 

กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นแทนการส่งข้อความ

ด้วยจดหมายหรือบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลันจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

เป็นผู้น าตลาดของธุรกิจ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดและความอยู่รอดของธุรกิจได้มากกว่า

นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

2.2 นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป นวัตกรรมประเภทนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจ านวน

มาก และมีความถ่ีในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่

ค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละน้อย จากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม  

รักษ์ วรกิจโภคาทร, (2547,น.23) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

ว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากความเชี่ยวชาญขององค์การหรือธุรกิจในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต้

โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเดิม เช่น เครื่องซักผ้าที่มีการเปลี่ยนระบบการหมุน และประสิทธิภาพในการซัก

ให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือเครื่องปรับอากาศที่มีการปรับปรุงระบบการฟอกอากาศ และการท างานให้มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น ก็นับว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 



12 
 

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง

แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะพัฒนาจากพ้ืนฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีอยู่

เดิม ทั้งนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ

ข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่องค์การมีอยู่  

3. การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ  

3.1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานหรือขอบเขตของการพัฒนามาจาก

เทคโนโลยี โดยในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความส าคัญต่อหลายๆ 

อุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี ช่วยท าให้การพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าหรือผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นนวัตกรรมที่มี

แรงผลักดันที่ส าคัญของความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดล้อม และ

ความเป็นอยู่ของประชากร (Schilling, 2008,p23) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงเป็นได้ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลัน และนวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ถ้าการ

พัฒนานวัตกรรมนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยียังจะส่งผลต่อรูปแบบ และระดับของการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย   

 3.2 นวัตกรรมทางการบริหาร นวัตกรรมทางการบริหารเป็นเรื่องของการคิดค้น และ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการท างาน การผลิต 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์การมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เช่น การบริหารองค์การ ใน

ลักษณะโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ การใช้แนวคิด Balanced Score Card ในการวางแผนและ

ประเมินผลงานของ องค์การ การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจใน

ลักษณะที่เป็น Open Business Models เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดก็จัด

ได้ว่าเป็นลักษณะของนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน

ขององค์การหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน  

กล่าวโดยสรุป นวัตกรรมทางการบริหาร เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย 

โครงสร้างองค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ ถึงแม้ว่าการ

จ าแนกประเภทของนวัตกรรมจะมีได้ในหลายมิติ กระบวนการที่ท าให้เกิดนวัตกรรมก็ยังสามารถพิจารณาได้

หลายมุมมองด้วย โดยหากจ าแนกตามปัจจัยหลักของการเกิดนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีและความ

ต้องการของผู้บริโภค ท าให้สามารถจ าแนกลักษณะของกระบวนการที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ได้ 3 ลักษณะ คือ  
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1) การผลักดันด้วยเทคโนโลยี กล่าวคือ การเกิดนวัตกรรม เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของการ

ลงทุน และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2) การดึงด้วยความต้องการของผู้บริโภค การเกิดนวัตกรรมในลักษณะนี้ เป็นการพิจารณาจาก

ปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และน ากลับมาสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค  

3) การผสมผสานทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค เป็นการสร้างนวัตกรรม โดย

ค านึงถึงทั้งความต้องการของ ผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้เป็นที่ต้องการของ

ผู้บริโภคภายใต้การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปพร้อมกัน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งของที่

บุคคลคิดค้นขึ้นใหม่ซึ่งมีความแตกต่างจากที่เคยมีมา รวมถึงนวัตกรรมบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือมี

มานานแล้วในสังคม แต่หากเพ่ิงน ามาใช้หรือน ามาปฏิบัติในอีกที่หนึ่ง หรืออีกสั งคมหนึ่ง ก็ถือเป็นนวัตกรรม 

เช่นกัน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 

การสื่ อสาร  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่ า  Communication ซึ่ ง รากศัพท์มาจากภาษาลาติน

ว่า Communis หมายถึง การร่วม เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย ก็หมายถึงว่า มีการกระท าร่วมกัน

ในบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคนเรานั่นเอง 

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดข้อมูลข่าวสาร  ทัศนะ  ความรู้สึกและ อารมณ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน

ขึ้นไปหรือมากกว่านั้น การสื่อสารจึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ 

หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน การสื่อสาร มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า การสื่อความหมาย ใน (Webster 

Dictionary 1978, p.98)  

การให้ความหมายของการสื่อสารตามรูปค าข้างต้น ยังไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์นัก เพราะการ

สื่อสารที่แท้จริงนั้น มีความหมายกว้าง ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุกๆ เรื่อง นักวิชาการ

ด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน ตามแง่มุมที่แต่ละคนพิจารณาให้ความส าคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm,1960,p.23) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือการมีความ

เข้าใจร่วมกัน ต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร  

ชาร์ล อี ออสกุด (Charl E.Osgood,1956,p.43) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสาร เกิดขึ้น

เมื่อฝุายหนึ่ง คือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝุายหนึ่ งคือผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่

เชื่อมต่อสองฝุายวอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Worren W. Weaver) กล่าวว่า การสื่อสารมีความหมายกว้าง 

ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง ที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งไม่ใช่เพียงการพูด

และการเขยีนเท่านั้น แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ 

ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. Miller,1973,p.42) ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นการ

ถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เจอร์เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (JurgenRuesch and Gregory 

Bateson) ให้ความหมายโดยสรุปว่า การสื่อสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนา

ชัดเจนเท่านั้น แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลหนึ่งกระท า แล้วส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจ 

พจนานุกรมภาษาอังกฤษให้ความหมายว่า การให้ การน าการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้

อ่ืนๆ   จากความหมายที่มีผู้ให้ไว้แตกต่างกัน ซึ่งบางคนให้ความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช้ภาษา

พูดและภาษาเขียนด้วย บางคนถือว่าการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอย่าง ที่ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ไม่ว่าการแสดงนั้น

จะมีเจตนาให้ผู้อ่ืนเข้าใจหรือไม่ก็ตาม จึงอาจสรุปได้ว่า การสื่อสาร คือการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
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หรือประสบการณ์ของตน ไปยังบุคคลอ่ืน และการรับความรู้ความคิดจากบุคคลอ่ืน มาปรับพฤติกรรมของ

ตนเอง โดยกระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งการถ่ายทอด และการรับความรู้ ความคิดมีอยู่ 3 ลักษณะ 

1. การใช้รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้สัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษาเขียน ภาษา

ท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอ่ืนๆ ที่กระท าโดยตรง ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ 

2. การใช้ เครื่องมือในการถ่ายทอด เป็นการสื่อสารโดยผ่านทางเครื่องมือ เช่น การใช้ 

โสตทัศนูปกรณ์ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ  

3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรม และระบบอื่นๆ ของสังคมโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 

ความส าคัญของการสื่อสาร 

การสื่อสาร เป็นกระบวนการเกิดข้ึนเป็นปกติวิสัยของคนทุกคน และมีความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคล

อ่ืน ตลอดจนถึงสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่ ไม่ว่าจะท าสิ่งใด ล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้

บรรลุจุดประสงค์ท้ังสิ้น จะเห็นได้จากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้ง

ภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างสูงของคน 

ต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการสื่อสารไม่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งแล้ว เครื่องมือและวิธีการส าหรับ

การสื่อสารต่างๆ เหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและพัฒนามาให้เห็นดังเช่นในปัจจุบัน 

ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเช่นปัจจุบัน การสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญต่อ

บุคคลและสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้

ความคิด หรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลและสังคมทุกวันนี้ มีอยู่ไม่น้อยที่เป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารจึงมี

ความส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน คือ 

1. ด้านชีวิตประจ าวัน ในชีวิตประจ าวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้องสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับ

ผู้อ่ืนตลอดเวลา นับตั้งแต่เวลาตื่นนอนก็ต้องสื่อสารกับตัวเองและคนอ่ืนที่อยู่ใกล้ตัว การฟังวิทยุ อ่านหนังสือ 

ออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจประจ าวัน ก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องท าการ

สื่อสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร หากคนเราขาดความรู้หรือทักษะการสื่อสาร ก็อาจ

ท าให้การปฏิบัติภารกิจประจ าวันอาจบกพร่องได้  
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2. ด้านสังคม การรวมกลุ่มในสังคมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ จะต้องมี

การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่างๆ มีกระบวนการท าให้คนยอมอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคม 

มีการถ่ายทอดความรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ด้านธุรกจิอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร การบริหารติดต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ 

กิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการสื่อสารที่ดี จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 

4. ด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใช้การสื่อสารทุกขั้นตอน 

เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ การบังคับบัญชาสั่ง

การ การให้บริการประชาชน การชักชวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายซึ่งล้วนจะต้องใช้เทคนิควิธีการของการ

สื่อสารทั้งสิ้น   ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น การค้า 

การทหาร การท าสนธิสัญญา ฯลฯ การมีนักการฑูตประจ าในประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน

เรื่องต่างๆ เหล่านี้ มีความจ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่เสมอ หากผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และ

ทักษะในการสื่อสารเพียงพอ ย่อมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ 

 

จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในการเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในการเรียนการสอน คือการพยายามสร้างความเข้าใจ ทักษะ ความรู้ 

ความคิดต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ความส าเร็จของการเรียนการสอน พิจารณาได้จากพฤติกรรม

ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่ต้น ตามลักษณะการเรียนรู้นั้นๆ ปัญหาส าคัญของการ

สื่อสารในการเรียนการสอนคือ ท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสาร และที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งส าหรับครู คือการใช้สื่อ

การเรียนการสอนต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกเหนือการใช้ค าพูดของครูแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะสื่อหรือ

โสตทัศนูปกรณ์ มีคุณลักษณะพิเศษบางประการที่ไม่มีในตัวบุคคล คือ 

1. จับยึดประสบการณ์ เหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้สื่อต่างๆ บันทึกไว้เพ่ือ

น ามาศึกษาได้อย่างกว้างขวาง เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสียง การพิมพ์ ฯลฯ 

2. ดัดแปลงปรุงแต่ง เพ่ือท าสิ่งที่เข้าใจยาก ให้อยู่ในลักษณะที่ศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น  การ

ย่อส่วน ขยายส่วน ท าให้ช้าลง ท าให้เร็วขึ้น จากไกลท าให้ดูใกล้ จากสิ่งที่มีความซับซ้อนสามารถแสดงให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
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3. ขยายจ่ายแจก ท าส าเนา หรือเผยแพร่ได้จ านวนมาก เช่น รายการวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

ภาพถ่าย จึงช่วยให้ความรู้ต่างๆ เข้าถึงผู้รับได้เป็นจ านวนมากพร้อมกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก นับตั้งแต่มนุษย์ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมขนาดใหญ่นั้น 

อาจแบ่งออกเป็น 3 ยุค ที่ส าคัญตามล าดับ คือ เริ่มแรกเป็นยุคของเกษตรกรรม ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นยุค

อุตสาหกรรม และถึงปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นยุคของการสื่อสาร เหตุที่ยุคปัจจุบันได้รับการเรียกขานว่าเป็นยุคของ

การสื่อสาร เพราะเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก และอัตรา

ความเจริญเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลายอย่างแทบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ในศตวรรษนี้ 

ความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารดังกล่าว ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นั้น ย่อมจะมีพัฒนาการมายาวนาน พร้อมกับ

การเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณ 

มนุษย์ใช้การสื่อสารแบบง่ายๆในการด าเนินชีวิต แม้ว่าการใช้ภาษาหรือรหัสสัญญาณในการ

สื่อสารจะอยู่ในขอบเขตจ ากัด แต่ก็สามารถสื่อสารกันได้ผลดี เพราะผู้คนมีจ านวนน้อย การสื่อสารจึงไม่

ซับซ้อน และมนุษย์เองก็มีนิสัยชอบบอกกล่าวถึงสิ่งที่ตนค้นพบ หรือเห็นว่าน่าสนใจให้คนอ่ืนได้ทราบอยู่แล้ว 

นอกจากการบอกกล่าวโดยการสื่อสารอย่างง่าย ด้วยค าพูดหรือภาษาท่าทางแล้ว ภาพเขียนโบราณตามผนังถ้ า 

เป็นหลักฐานส าคัญอันหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความพยายามที่จะสื่อความหมายของมนุษย์ ไม่ว่าภาพหรือรอยขีด

เขียนเหล่านั้น จะขีดเขียนเพ่ือความเพลิดเพลิน หรือเขียนขึ้นเพ่ือบอกกล่าวให้ผู้อ่ืน โดยเฉพาะคนรุ่นหลังได้

ทราบก็ตาม ย่อมมีคุณค่าในแง่การสื่อสารเสมอ การสื่อสารในยุคนี้ เป็นการสื่อสารกลุ่มย่อยเท่านั้น เชื่อว่ายังไม่

มีการสื่อสารแบบมวลชนเกิดขึ้นการสื่อสารในยุคเกษตรกรรมในยุคนี้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 

มีหัวหน้าหรือกษัตริย์ผู้ปกครอง พัฒนาการทางด้านความรู้ ความคิด การเมืองการปกครอง ท าให้จ าเป็นต้อง

คิดค้นภาษา หรือสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารจึงมีความซับซ้อนขึ้นตาม

ไปด้วย เริ่มจากการสื่อสารด้วยการเขียนภาพเหมือนของจริงในสมัยโบราณ กลายมาเป็นอักษรภาพ และ

ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นนามธรรมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการค้นพบกรรมวิธีทางการพิมพ์ยิ่งเป็น

การช่วยสนับสนุนให้เกิดการบันทึกและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่างๆ มากขึ้นเป็นล าดับ มีความพยายามที่จะ

ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ศิลปวัฒนธรรมระหว่างชุมชน เมื่อมีการอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 

การสื่อสารแบบมวลชนจึงเกิดขึ้น 

เนื่องจากประชากรโลกมีจ านวนเพ่ิมขึ้น มีการติดต่อค้าขายระหว่างกลุ่มชนประกอบกับมีการ

ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การไฟฟูาอิเลคทรอนิคส์ เครื่องจักรทุ่นแรง เป็นเหตุผลักดันให้ต้อง

แสวงหากรรมวิธีในการผลิตสินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ 

โดยเริ่มจากประเทศในยุโรป และขยายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา จากสังคมเกษตรกรรม กลายเป็นสังคม

อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้น ผู้คนท างานแข่งกับเวลาเพ่ือให้ได้ผลผลิตมากๆ เมื่อสังคมมีความซับซ้อน 
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การสื่อสารก็มีความซับซ้อนตามไปด้วย การสื่อสารแบบมวลชนมีความส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในยุคนี้

พัฒนาการของเครื่องมือการสื่อสาร ไฟฟูา โทรเลข วิทยุ โทรทัศน์ และความก้าวหน้าทางการพิมพ์ รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งเสริมให้การสื่อสารทั้งระหว่างบุคคลและการสื่อสารแบบมวลชนขยายตัว

อย่างกว้างขวาง 

ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นยุคของการสื่อสารอย่างแท้จริง การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกๆ ด้าน ท าให้การสื่อสารกลายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ

อย่างมาก สภาพของสังคมปัจจุบัน ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศหรือระดับโลก เกิดการขยายตัวทางด้าน

เศรษฐกิจ การแก่งแย่งทางการค้า จากอดีตที่เคยท าสงครามรบพุ่งฆ่าฟันกันด้วยอาวุธ เพ่ือครอบครองดินแดน 

และหาแหล่งทรัพยากร กลายมาเป็นการท าสงครามทางการค้า และสงครามทางวัฒนธรรม สภาพของสังคม

เช่นนี้ ผู้ที่ทราบหรือครอบครองข่าวสารข้อมูลมากกว่า ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ย่อมได้มาโดย

วิธีการของการสื่อสาร ซึ่งนับว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเทคนิควิธีการ และเครื่องมือสื่อสาร

อันทันสมัย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง และใช้งานได้อย่างหลากหลาย การสื่อสารทางไกล ไม่ว่า

จะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ ไม่เพียงเฉพาะการสื่อสารระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือระหว่างประเทศ ข้ามทวีปเท่านั้น 

ปัจจุบันเราสามารถสื่อสารได้ถึงระดับดวงดาว ทั้งภาพ และเสียง 

นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ได้จ าแนกประเภทของการสื่อสารไว้แตกต่างกันหลายลักษณะ 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก (ปรมะ สตะเวทิน 2526 ,น.48 ) 

ในที่นี้ จะแสดงการจ าแนกประเภทของการสื่อสาร โดยอาศัยเกณฑ์ในการจ าแนกที่

ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร 

2. จ าแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก 

3. จ าแนกตามจ านวนผู้สื่อสาร 

จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร  

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือการสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) คือการสื่อสารที่

ข่าวสารจะถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้กลับจากฝุายผู้รับ เช่น การสื่อสารผ่าน

สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การออกค าสั่งหรือมอบหมายงานโดย ฝุายผู้รับไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งผู้รับอาจไม่เข้าใจข่าวสาร หรือเข้าใจไม่ถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งและทางฝุายผู้ส่งเมื่อไม่ทราบปฏิกิริยาของ

ผู้รับจึงไม่อาจปรับการสื่อสารให้เหมาะสมได้ การสื่อสารแบบนี้สามารถท าได้รวดเร็วจึงเหมาะส าหรับการ
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สื่อสารในเรื่องที่เข้าใจง่ายในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง มีความจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารทางเดียว 

แม้ว่าเรื่องราวที่สื่อสารจะมีความซับซ้อนก็ตาม เช่น กรณีผู้รับและผู้ส่งไม่อาจพบปะ หรือติดต่อสื่อสารกันได้

โดยตรง การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ และการสื่อสารมวลชนซึ่งไม่อาจทราบผู้รับที่แน่นอน 

อรุ ณีประภา หอมเศรษฐี . (2530,น.49)  ระบุ ว่ าการสื่ อสารแบบสองทาง  (Two-way 

Communication) คือการสื่อสารที่มีการส่งข่าวสารตอบกลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนั้นผู้สื่อสารแต่ละฝุาย

จึงเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน ผู้สื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ท าให้ทราบผล

ของการสื่อสารว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ และช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การพบปะพูดคุยกัน การพูดโทรศัพท์ การออกค าสั่งหรือ

มอบหมายงานโดยฝุายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การสื่อสารแบบนี้จึงมีโอกาสประสบผลส าเร็จได้มากกว่า 

แต่ถ้าเรื่องราวที่จะสื่อสารเป็นเรื่องง่าย อาจท าให้เสียเวลาโดยไม่จ าเป็นในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง 

เช่น ในการสื่อสารมวลชน ซึ่งโดยปกติมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว นักสื่อสารมวลชนก็มีความพยายามที่

จะท าให้มีการสื่อสาร 2 ทางเกิดขึ้น โดยการให้ประชาชนส่งจดหมาย โทรศัพท์ ตอบแบบสอบถาม กลับไปยัง

องค์กรสื่อมวลชน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการสื่อสารให้บรรลุผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

อรุณีประภา หอมเศรษฐี.(2530,น.49) หากจ าแนกการสื่อสารตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก

จะสามารถแบ่งออกเป็นการสื่อสารเชิงวัจนะกับการสื่อสารเชิงอวัจนะ ดังนี้ 

การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึงการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาพูด หรือ

เขียนเป็นค าพูด ในการสื่อสาร 

การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication) หมายถึงการสื่อสารโดยใช้รหัส

สัญญาณอย่างอ่ืน เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า สายตา ตลอดจนถึงน้ าเสียง ระดับเสียง 

ความเร็วในการพูด เป็นต้น  

จ าแนกตามจ านวนผู้สื่อสาร กิจกรรมต่างๆ ของบุคคลและสังคม ถือว่าเป็นผลมาจากการสื่อสาร

ทั้งสิ้น ดังนั้นการสื่อสารจึงมีขอบข่ายครอบคลุมลักษณะการสื่อสารของมนุษย์  3 ลักษณะคือ1 การสื่อสาร

ภายในบุคคล ( Intrapersonal Communication) 2 การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal 

Communication) 3 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 

1. การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) 

การสื่อสารส่วนบุคคล หมายถึง การคิด การตัดสินใจของบุคคลคนใดคนหนึ่งที่จะแสดง

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าในตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตั้งใจ



20 
 

หรือไม่ก็ตามการสื่อสารส่วนบุคคลเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อกับผู้อ่ืน ทั้งนี้เพราะการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืนนั้น ในขั้นแรกจะต้องมีการเรียนรู้หรือตัดสินใจในตนเองเสียก่อน และเมื่อใดก็ตามที่มีการ

ติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน คนเราก็จะต้องสื่อสารกับตัวเองไปด้วยในขณะเดียวกัน การสื่อสารส่วนบุคคลเกิดขึ้น

ทันที ที่บุคคลมีการคิด ผลของการคิดน าไปสู่การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของคน การสื่อสารส่วนบุคคลจึงมี

ความส าคัญต่อการศึกษาในเรื่องของการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะเกี่ยวพันไปถึง ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ซึ่งย่อมมี

ผลสะท้อนต่อบุคคลอ่ืนและสังคมด้วย ลักษณะของการสื่อสารส่วนบุคคลอาจเป็นไปแบบของการปกปิด เช่น 

การคิด การพูด การเขียนที่ไม่มีเจตนาให้ผู้อ่ืนทราบหรือเป็นแบบเปิดเผยแต่ไม่มีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน 

มีบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในกระบวนการของการสื่อสารจึงไม่อาจวัดหรือทราบความต้องการข่าวสาร

จากภายนอกได้ 

2.การสื่อสารระหว่างบุคคล  

การสื่อสารระหว่างบุคคล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ( interpersonal communication)  

ประกอบด้วยการรับสารใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การรับสารเฉพาะตัว เช่น ความคิดค านึง ความกลัว ที่เกิดขึ้น ภายในตัวเอง ซึ่งแตกต่างกันไป

ตามประสบการณ์ และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล    

การรับสารจากภายนอก เป็นการรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว บุคคลทั่วไปมีประสบการณ์เหมือนกัน เช่น 

ความหอมของดอกไม้ ความเจ็บปวด ฯลฯ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองอาจไม่เหมือนกันกล่าวได้ว่า การสื่อสาร

ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อความหมายของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น 

การพูดคุย อภิปราย โต้วาที การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน การสั่งงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ 

ในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีที่สุด ผู้

สื่อสารสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน ความหมายของการสื่อสารโดยทั่วไป หมายถึงการสื่อสาร

ประเภทนี้ การสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถแบ่งออกได้  3 ลักษณะย่อย คือ 1) การสื่อสารแบบสองต่อสอง

หรือเผชิญหน้า (Face to Face or Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การสื่อสารแบบนี้ทั้งสองฝุายจะร่วมกันกระท าการสื่อสารตอบโต้กัน ผลัดเปลี่ยน

บทบาทในการเป็นผู้ส่งและผู้รับกันไปเรื่อยๆ จนกระทั้งบรรลุจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ซึ่งจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อ

ทั้งสองเตรียมตนเองให้พร้อม ที่จะส่งสาร นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านความคิด ความเชื่อ เจตคติ ทักษะ สังคม

และวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 2) การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Group Communication)สามารถแยก

ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือการสื่อสารกลุ่มย่อยเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ตั้ งแต่สองคนขึ้นไป

ซึ่งร่วมกันกระท ากิจกรรมอย่างเดียวกัน และสามารถติดต่อกันได้ทั่วถึงทันที ซึ่งแต่ละคนพยายามที่จะสร้าง
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ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในตัวเองด้วย การสื่อสารลักษณะนี้มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าการ

สื่อสารระหว่างบุคคล แบบสองต่อสอง ลักษณะที่สอง คือการสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็นการสื่อสารที่เพ่ิมความ

ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น เช่น การสื่อสารภายในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ และวิธีการสื่อสารจะต้องใช้สื่อต่างๆ 

เข้ามาช่วย มีลักษณะเป็นทางการมากขึ้น และอาจจะเป็นการสื่อสารทางเดียวมากขึ้น สมาชิกของกลุ่มไม่

สามารถมีปฏิกริิยาย้อนกลับและตอบได้ทันท่วงที 

3.การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication)  

นักวิชาการสื่อสารบางคนจัดให้การสื่อสารประเภทนี้อยู่ในการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ แต่ความเป็น

จริงแล้ว การสื่อสารแบบนี้มีลักษณะแตกต่างไปในแง่ที่ว่า ผู้รับสารประกอบด้วยบุคคลหลายประเภท และ

หลายลักษณะแตกต่างกันไป แต่มารวมกันในการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปาฐกถา 

การกล่าวสุนทรพจน์ การปราศัยหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น แบบนี้อาจมีการติดต่อสองทาง

เกิดข้ึนได้ แต่ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผู้ส่งไม่ทราบปฏิกิริยาย้อนกลับได้ทันท่วงที ผู้ส่งสารจึงต้องใช้หลักการสังเกต 

การคาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้รับสาร ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงความจริงได้ แต่อย่างน้อยผู้ส่งสารยังพอมี

โอกาสปรับการสื่อสารของตนได้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างบุคคลประสบความส าเร็จ ที่ส าคัญ  3 ประการ

คือ 

1. การเปิดเผยตนเองและน าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับ

การสื่อสารระหว่างบุคคล คือการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริงใจต่อกันระหว่างผู้สื่อสาร และแสดงให้เห็น

ว่าตนเองมีความเกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในผลที่ เกิดจากเรื่องราวที่ก าลัง

สื่อสารกันอยู ่

2. การตั้งใจฟังเนื่องจากการสื่อสารส่วนใหญ่ใช้การพูดในการสื่อสาร ดังนั้นนอกจาก

ความสามารถในการพูด การใช้ภาษาของผู้สื่อสารแล้วผู้ฟังมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการสื่อสารด้วย การ

ฟังอย่างตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะรับฟังด้วยความหวังว่าจะได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้พูดย่อมจะช่วยให้

การสื่อสารได้ผลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการฟังจะมีประโยชน์ต่อการสื่อสารอย่างมากแต่ก็มีอุปสรรคที่ท าให้

ฟังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เช่น 

2.1 การคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะได้รับฟังไม่น่าสนใจ มีอคติต่อเรื่องหรือต่อบุคคลที่พูด ท า

ให้รู้สึกเบื่อหน่าย ฟังอย่างไม่ตั้งใจ บางครั้งอาจเสียโอกาสของการฟังที่ดีๆ เลยก็ได้ ดังนั้น การฟังเพ่ือให้ได้

สาระจึงไม่ควรคาดการณ์ในแง่ลบไว้ล่วงหน้า 
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2.2 การวิจารณ์ผู้พูดในทางลบ ในสิ่งที่ไม่ใช่สาระของการสื่อสาร เช่น ให้ความสนใจ

กับการแต่งตัวหรือไม่พอใจค าพูดเพียงบางค า ในขณะที่ฟังก็พูดวิจารณ์ไปด้วย นอกจากจะท าให้ไม่ได้ประโยชน์

จากการฟังแล้วยังเป็นการเสียมารยาท ก่อความล าคาญแก่คนข้างเคียงด้วย 

2.3 การสรุปล่วงหน้า เช่น ฟังเรื่องราวไปได้เพียงเล็กน้อยก็สรุปความเองว่าจะต้องเป็น

อย่างนั้น เป็นอย่างนี้ ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงตามนั้น 

2.4 การเลือกฟังเฉพาะบางส่วน เลือกฟังเฉพาะตอนที่ตนเองสนใจ โดยที่ไม่ทราบชัด

ว่าตอนอื่นมีสาระเป็นอย่างไร 

 2.5 สภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมไม่อ านวย เช่น อากาศร้อน เสียงดัง ปวดหัว ง่วง

นอน 

การสื่อสารมวลชน   (Mass Communication)  เป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารโดย 

สื่อมวลชน (Mass media) ไปยังผู้รับหรือกลุ่มเปูาหมายที่ไม่แน่นอนและไม่จ ากัดจ านวน เช่น การสื่อสารโดย

วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร การสื่อสารประเภทนี้ท าให้ปฏิกิริยาการ

โต้ตอบเกิดขึ้นได้ยากและช้ากว่าการสื่อสารประเภทอ่ืนมาก อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารมวลชน

เป็นผลผลิตของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์คือผลมาจาก

การคิดค้นหาเครื่องมือในอันที่จะถ่ายทอดข่าวสารไปยังมวลชนจ านวนมาก ส าหรับสังคมที่มีการขยายตัวและ

ซับซ้อนมากขึ้น 

กล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่นเดียวกับพฤติกรรมอย่างอ่ืน เช่น 

การกินอยู่หลับนอน การท างาน การเล่นกีฬาและเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนเป็นประจ าในชีวิตประจ าวันของแต่

ละบุคคลซึ่งลักษณะการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้นอาจเกิดขึ้นทั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วย

กันเอง สื่อสารกับสัตว์ อ่ืน ตลอดถึงการสื่อสารกับเครื่องมือโดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการค้นพบและน า

คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่างๆ อย่างมาก จึงมีการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึ้น คือการสื่อสารกับเครื่องมือ 

อย่างไรก็ตามการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่สุดและเป็นความหมายที่แท้จริงของ

การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่ง ต้องการถ่ายทอดหรือส่งข่าวสารไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง 

ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจึงมีองค์ประกอบคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อหรือช่องทางและผู้รับสาร  

นักวิชาการด้านการสื่อสารได้วิเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบและอธิบายความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการของการสื่อสารไว้ดังนี้ คือ 
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1. ผู้ส่งสาร หมายถึงแหล่งก าเนิดสาร อาจเป็นบุคคล องค์การ สถาบันหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้

ก าหนดสาระ ความรู้ ความคิดที่จะส่งไปยังผู้รับสาร ดังนั้นการสื่อสารจะบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ เพียงใด จึง

ขึ้นอยู่กับผู้ส่งสาร และสารที่ส่งเป็นส าคัญ 

“สาร” หมายถึงเรื่องราว ความรู้ความคิดต่างๆ ที่ผู้ส่งประสงค์จะให้ไปถึงผู้รับ มีองค์ประกอบที่

เป็นปัจจัยชี้ความส าเร็จของการสื่อสาร 3 ประการ คือ (1) เนื้อหาของสาร  (2) สัญลักษณ์หรือรหัสของ

สาร (3) การเลือกและจัดล าดับข่าวสาร 

2. ตัวเข้ารหัสสาร สารที่จะส่งไปยังผู้รับนั้นปกติเป็นความรู้ความคิดที่ไม่อาจจะส่งออกไปได้

โดยตรง จ าเป็นต้องท าให้สารนั้นอยู่ในลักษณะที่จะส่งได้ เช่น ท าให้เป็นค าพูด สัญญาณ ภาษาท่าทาง หรือ

รหัสอ่ืนๆ การสื่อสารโดยทั่วไปผู้ส่งสาร เช่น เป็นค าพูดหรืออาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เป็นเครื่องช่วย 

เช่น โทรเลข โทรศัพท์ 

3. ช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารจากผู้ส่งจะถูกถ่ายทอดโดยอาศัยสื่อหรือตัวกลาง (Media) ซึ่งอาจ

เป็นสื่ออย่างง่าย เช่น การพบปะพูดคุยกันตัวต่อตัว การเขียน การแสดงกิริยาท่าทาง ไปจนถึงการใช้สื่อที่มี

ความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ฯลฯ 

4. การแปลรหัสสาร คือการแปลความหมายของรหัสสัญญาณที่ส่งมายังผู้รับ เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ หากผู้ส่งใช้รหัสสัญญาณที่ผู้รับสามารถแปลความหมายได้เองโดยตรง เช่น ใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจ การ

สื่อสารก็จะง่ายขึ้นแต่หากผู้ส่งใช้รหัสสัญญาณที่ผู้รับไม่อาจเข้าใจได้ เช่น ใช้ภาษาท่ีผู้รับฟังไม่เข้าใจ การสื่อสาร

ก็จะเพ่ิมความยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งย่อมจะส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสาร 

5. ผู้รับ เป็นจุดหมายปลายทางของการสื่อสารซึ่งจะต้องมีการรับรู้ เข้าใจหรือแสดงพฤติกรรม

ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ หากไม่เป็นไปตามนั้นก็ถือว่าการสื่อสารนั้นล้มเหลว ผู้รับสารจะต้องมีทักษะการสื่อสาร

ดีเช่นเดียวกับผู้ส่งสารจึงจะช่วยให้การสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ์ 

6. ปฏิกิริยาของผู้รับสารและการตอบสนอง เมื่อผู้รับได้รับสารและแปลความหมายจนเป็นที่

เข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผู้รับย่อมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย เช่นเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วยคล้อยตามหรือต่อต้านซึ่งการตอบสนองของผู้รับอาจผิดไปจากผู้ส่งต้องการก็ได้ ปฏิกิริยาตอบสนองของ

ผู้รับหากได้มีการย้อนกลับไปยังผู้ส่งสารให้รับรู้จะช่วยให้เกิดการปรับการสื่อสารให้ได้ผลดียิ่งขึ้น กรณีเช่นนี้

เรียกว่าการสื่อสารแบบสองทาง การตอบสนองของผู้รับสารกลับไปยังผู้ส่งสารย่อมจะต้องเกิดกระบวนการ

สื่อสาร เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยผู้รับจะท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้ส่งสารในตอนแรกจะท าหน้าที่เป็นผู้รับ

สารแทนซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ของการสื่อสารเช่นเดียวกับการสื่อสารในขั้นตอนแรก การสื่อสาร

แบบ 2 ทาง ผู้สื่อสารจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารพร้อมๆ กัน 
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ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารนั้น การสื่อสารมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ 

ดังกล่าวมาแล้ว องค์ประกอบแต่ละด้านล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวได้

ทั้งสิ้น องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลอย่างสูงต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการสื่อสาร ได้แก่ คุณสมบั ติ

ของผู้สื่อสาร การใช้สื่อและเทคนิควิธีในการสื่อสาร การสื่อสารมีทั้งลักษณะทางเดียวและการสื่อสารแบบสอง

ทาง ในกรณีที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้รับสารและผู้ส่งสารไม่พบกัน ขาดโอกาสตอบสนองและย้อนกลับ 

ท าให้การสื่อสารได้ผลน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึ่ง

แม้ว่าจะมีการย้อนกลับ (Feedback) บ้างก็เป็นเพียงบางโอกาสเท่านั้น ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารเพียงอย่าง

เดียว ผู้รับก็ท าหน้าที่รับเพียงอย่างเดียวเช่นกัน จึงมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข่าวสารได้ง่าย  

นอกจากนี้การสื่อสารแบบมวลชนยังมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความไม่แน่นอนของผู้รับหรือ

กลุ่มเปูาหมาย ดังนั้นในการสื่อสารแบบทางเดียว ฝุายผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ

สื่อสารและมีความรับผิดชอบอย่างสูง ส่วนในฝุายรับเองก็จะต้องมีความรู้ความสามารถ เพียงพอที่จะวิเคราะห์

และเชื่อถือข่าวสารต่างๆอย่างมีเหตุผล ผู้รับข่าวสารที่มีความรู้ มักวิเคราะห์และเชื่อถือความรู้ข่าวสารต่างๆ 

อย่างมีเหตุผล ส่วนผู้รับสารที่ขาดความรู้มักวิเคราะห์ วิจารณ์หรือตัดสินใจเชื่อโดยอาศัยเพียง "สามัญส านึก" 

มากกว่าการใช้เหตุผลการสื่อสารจะประสบผลที่ต้องการเพียงใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของ

ผู้สื่อสารที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. มีความรู้ความสามารถ หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถทั่วไปอยู่ในระดับสูงจะมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว แต่หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถต่ า ความสามารถใน

การรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ย่อมจะต่ าไปด้วย หากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน กรณีผู้ส่ง

สารมีความรู้ความสามารถสูงกว่าผู้รับสารจะให้ผลส าเร็จของการสื่อสารดีกว่ากรณีผู้ส่งสารมีความรู้

ความสามารถต่ ากว่าผู้รับสาร 

2. มีทักษะในการสื่อสาร คือมีความเชี่ยวชาญ สามารถในการพูด การเขียน การแสดง มีจิตวิทยา

การจูงใจสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและการฝึกฝนตนเองเป็นส าคัญ 

3. มีเจตคติท่ีดี ผู้สื่อสารที่มีเจตคติที่ดีต่อกันจะช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น รู้จักวิเคราะห์

ความรู้ ความคิด ข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นเป็นกลางและมีเหตุผลแต่หากหากผู้สื่อสารมีเจตคติที่ไม่ดีต่อกันอาจ

มองกันในแง่ร้ายและบิดเบือนข่าวสาร 

4. พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ และอายุ เป็น

ตัวก าหนดความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผู้ที่จะสื่อสารเข้าใจกันได้ดีที่สุดนั้นได้แก่ ผู้ที่มีพ้ืนฐานทาง

สังคมวัฒนธรรมเหมือนกัน ทั้งผู้รับและผู้ส่ง ผู้สื่อสารที่มีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม อาจท าให้การ
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สื่อสารล้มเหลว ทั้งนี้เพราะการพูดหรือการปฏิบัติอย่างหนึ่งในสังคมหนึ่ง อาจแปลความหมายแตกต่างไปจาก

อีกสังคมหนึ่ง 

การสื่อสารเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยทั้งบุคคลวัสดุเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการสื่อสารดังนั้น

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า รสื่ อ ส า ร ส่ ว น ห นึ่ ง จึ ง ขึ้ น อ ยู่ กั บ ก า ร เ ลื อ ก แล ะก า ร ใ ช้ สื่ อ อ ย่ า ง เ ห ม า ะส ม  

                   สื่อ (Media) โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่น าหรือถ่ายทอดสาร จากผู้ส่งไปยังผู้รับ เช่น เสียงพูด 

กิริยาท่าทาง สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ผู้รับจะรับสารได้โดยประสาทในการรู้สึก อันได้แก่ การเห็น การได้

ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การได้รับรู้รส สื่อ จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสาร สื่อแต่ละอย่างมี

คุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ แตกต่างกัน เช่น สิ่งพิมพ์ ท าให้ได้รับสารโดยการเห็น วิทยุ ท าให้รับสารได้

ด้วยการได้ยิน โทรทัศน์ ให้รับสารได้ทั้งการเห็นและการได้ยิน ผู้ส่งสารจึงต้องพิจารณาเลือกว่าจะใช้สื่อ

ประเภทใดจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะเป็นสื่อประเภทเดียวกันก็ยังอาจต้องพิจารณาใน

รายละเอียดลงไปอีก เช่น เมื่อเลือกสื่อสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ก็ต้องพิจารณาว่าจะใช้หนังสือพิมพ์ฉบับใด 

หรือถ้าเป็นโทรทัศน์จะใช้ช่องใด  

ส าหรับการสื่อสารในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดและมีการพัฒนารูปแบบอยู่เสมอ ผู้สื่อสาร

จ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านั้นเป็นอย่างดี เช่น การใช้วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ 

คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง นอกเหนือจากนี้จะต้องเข้าใจถึงข้อดี ข้อจ ากัดของเครื่องมือสื่อสารแต่ละ

อย่างด้วย 

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารพบว่า ประกอบด้วยแบบจ าลองการสื่อสารของ เดวิด 

เค เบอร์โล แบบจ าลองการสื่อสารของวิลเบอร์ ชแรมม์ แบบจ าลองการสื่อสารของ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

แบบจ าลองการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล 

ในปี ค.ศ. 1960 เบอร์โล (Berlo. 1960) พิมพ์เผยแพร่หนังสือชื่อ “The Process of 

Communication” เพ่ืออธิบายทฤษฏีว่าด้วยกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ และน าเสนอแบบจ าลอง

องค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร 

(Communication sorce) สาร (Message) ช่องสาร (Channel) และ ผู้รับสาร (Receiver) ดังนั้น

แบบจ าลองนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า SMCR Model องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ นั้นมีความสัมพันธ์กันดังที่

ปรากฏในภาพ 2.1 
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ภาพ 2.1 

แสดงแบบจ าลองการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์โล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล (The Berio Model / The SMCR 

Model) ที่มา : David K.Berio, (1960, p.72) 

 นอกจากการน าเสนอแบบจ าลองข้างต้นนั้นเบอร์โล (Berlo. 1960. Pp. 72) อธิบายว่า

ประสิทธิผลของการสื่อสารจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพขององค์ประกอบซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจัยหรือ คุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ส่งสาร (Communication Source) ในทรรศนะของเบอร์โล ผู้ส่งสารที่จะสื่อสารได้อย่าง
ประสิทธิภาพนั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ 

1.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) 5 ประการ แบ่งเป็นทักษะในการ
เข้ารหัส 2 ประการ คือการเขียนและการพูด และทักษะในการถอดรหัส 2 ประการ คือ การอ่านและการฟัง 
ส่วนทักษะที่ 5 คือทักษะในการคิดและการใช้เหตุผลซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการเข้ารหัสและถอดรหัส 

1.2 ทัศนคติ (Attitudes) ซึ่งเบอร์โลอธิบายว่าหมายถึง ความโน้มเอียงของคนในการ
เข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงวัตถุหรือบุคคลนั้น มีผลต่อวิธีการสื่อสารของมนษย์อย่างเห็นได้ชัด ทัศนคติในการสื่อสาร
แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ทัศนคติของตนเอง ทัศนคติต่อเรื่องหรือประเด็นในการสื่อสาร และทัศนคติต่อผู้รับ
สาร 
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1.3 ความรู้ (Knowledge) ของผู้ส่งสารในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร เรื่องที่จะ
สื่อสาร เรื่องที่จะสื่อสาร ลักษณะของผู้รับสาร ลักษณะของสื่อและวิธีเลือกใช้สื่อ และทัศนคติของตนเอง 
เบอร์โลเน้นว่าความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร 

1.4 ระบบสังคม (Social System) หมายถึง อิทธิผลของสังคมที่ส่งผลต่อบุคคล และ
พฤติกรรมการสื่อสาร 

1.5 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม และความเชื่อซึ่ง
เป็นตัวก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ 

2. สาร (Message) ซึ่งเบอร์โลอธิบายว่า หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการเข้ารหัสของผู้ส่งสาร 
นั้นประกอบด้วย 

2.1 รหัสของสาร (Message Code) หมายถึง กลุ่มของสัญลักษณ์ซึ่งใช้แทน หรือให้
หมายถึง สิ่งต่างๆ ได้ เช่น ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่าทาง รูปภาพ ดนตรี ฯลฯ รหัสของสารประกอบด้วย
สารประกอบสองส่วนได้แก่ 

2.1.1 ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นต้น 
2.1.2 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การน าส่วนประกอบย่อยของรหัสมารวมกัน

เป็นค าที่ใช้แทนหรือให้หมายถึงสิ่งต่างๆ เช่น น าพยัญชนะ “ก” มารวมกับ สระ “า” เป็นค าว่า “กา” หมายถึง 
นกประเภทหนึ่ง เป็นต้น     

2.2 เนื้อหาของสาร (Content) หมายถึง ช่องทางที่จะใช้สื่อความหมายแก่ผู้รับสาร    
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

2.2.1 ส่วนประกอบย่อย (Elements) ได้แก่ กลุ่มค าที่ยังไม่ได้เรียบเรียงตามโตรงสร้าง
และหน้าที่ทางไวยากรณ ์

2.2.2 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การเรียบเรียงล าดับของค าตามหลักไวยากรณ์ 
2.3 การเลือกและจัดล าดับของข่าวสาร หรือจัดเสนอสาร (Treatment) หมายถึง การ

ตัดสินใจเลือกและจัดล าดับของรหัสสารและเนื้อหา ซึ่งได้แก่ ข่าวสารที่จะน าเสนอให้เหมาะสมและสนอง
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ เช่นการพาดหัวข่าวหน้า1 เพ่ือสร้างความน่าสนใจ เป็นต้น การเลือกและการ
จัดล าดับของข่าวสารหรือจัดเสนอสารประกอบ2 ส่วนได้แก่ 

2.3.1 ส่วนประกอบย่อย (Elements) ได้แก่ รูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคในการ
น าเสนอสาร 

2.3.2 โครงสาร (Structure) หมายถึง การจัดหรือการเรียงล าดับของรหัสสาร และ
เนื้อหาซึ่งหมายถึง สารที่ต้องการส่งให้สอดคล้องกับเทคนิคการน าเสนอที่ผู้ส่งสารใช้หรือให้เกิดความน่าสนใจ 
หรือสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับสาร เป็นต้น 

3. ช่องสาร (Channel) ในทรรศนะของเบอร์โลแบ่งออกเป็น3 ประเภทดังนี้ 
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3.1 ช่องสารที่เป็นตัวกลางในการน าสารจากผู้ส่งสารมายังผู้รับสาร ได้แก่ คลื่นแสง คลื่น
เสียง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

3.2 ช่องสารซึ่งเป็นพาหะของสิ่งที่น าสารไปสู่ประสาทรับรู้ทั้ง5 ของมนุษย์ ได้แก่ การเห็น 
การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การลิ้มรส ตัวอย่างเช่น อากาศซึ่งเป็นตัวน าคลื่นเสียงไปสู่ประสาทการได้ยิน 
เป็นต้น 

3.3 วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสสาร เช่น การใช้วิธีการพูด หรือวิธีเขียน เป็นต้น โดยทั่วไป
ทฤษฎีนิเทศศาสตร์มักไม่นิยามความหมายของช่องสารในความหมายนี้  

4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางของสารซึ่งต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง5 
ประการเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร 

นอกจากนี้แบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของการสื่อสารและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
เบอร์โลยังเสนอทรรศนะเพ่ิมเติมว่า การสื่อสารนั้นเป็นพฤติกรรมที่กระท าโดยมีจุดมุ่งหมายพฤติกรรมการ
สื่อสารเกิดจากปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง4 องค์ประกอบ ดังนั้นเมื่อมองกระบวนการสื่อสารจึงต้องมองใน
ภาพรวมความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบไม่สามารถแยกส่วนจากกันได้ จากแนวคิดดั งกล่าวจึงอนุมานได้ว่า 
เบอร์โลมองพฤติกรรมสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น  

กล่าวโดยสรุป “การสื่อสาร” มาจากภาษาอังกฤษค าว่า “Communication” ซึ่งรากศัพท์มา

จากภาษาลาตินว่า “Communis” หมายถึง “การร่วมกัน” หมายความว่า เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อ

ความหมายก็จะมีการกระท าร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

ความรู้ ความคิดของคนเรา การสื่อสารจึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 

( Concept of Media exposure ) 

 ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, (2537,น.3) ระบุว่า การสื่อสารนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งใน

ชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของ

มนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่ แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่นั้น ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่าง

แน่นอน มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆของตน

และเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆในสังคม การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของกระบนการทางสังคม ยิ่งสังคมมี

ความสลับซับซ้อนมากและประกอบด้วยคนจ านวนมากขึ้นเท่าใด การสื่อสารยิ่งมีความส าคัญมากขึ้ นท่านั้น 
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ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมจะน ามาซึ่งความสลับซับซ้อนหรือความสับสน

ต่างๆจนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็น

เครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ 

ความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจเรื่องมดเรื่องหนึ่ง 

นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโรค

ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ ชาร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973: น.208) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับ

ข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยเหตุการณ์กว่า

บุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย 

 อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมดแต่จะเลือกรับรู้เพียง

บางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้นข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆนั้นมักจะ

ถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจมีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะ เป็น

ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ,2533 :น.46-47) 

 การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่า

ความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ

เลือกสรร (Selective Process) ที่แตกต่าง 

 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.,1960, p.19) ได้กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับสรร

ข่าวสาร หรือเปิดรับข่าสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการ

กลั่นกรอง 4 ขั้นตอนล าดับดังต่อไปนี้ 

 1.การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสารบุคคล

จะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร จากแหล่งสารที่มีอยู่กันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับ

หนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทั้งทักษะและ

ความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน บางคนถนัดที่จะฟังมากกว่าอ่านก็จะชอบวิทยุ ดู

โทรทัศน์มากกว่าการอ่านหนังสือ เป็นต้น 

2.การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจ

ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตนเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มี

อยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้คามเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้วเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจ

ที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 
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3.การเลือกรับรู้ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคล

เปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไปเพราะคนเรามัก

เลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ ความต้องการ 

ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกายหรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความ

เฉพาะข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคล 

4.การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความ

สนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเองและมักจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ 

ไม่เห็นด้วยหรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจ าไว้นั้น มักมีเนื้อหาที่จะ

ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยมหรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความ

มั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น  เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้

เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ท าให้ไม่สบายใจขึ้น 

ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น  ทอดด์ฮันท์ และ เบรนท์  

รูเบน (Todd Hunt Brent d. Ruben, 1993, p.65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น.122) ระบุว่า ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล มีดังนี้ 

1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือ ความต้องการ  
ความต้องการทุกอย่างของมนษุย์ทั้งความต้องการทางกายและใจ  ทั้งความต้องการระดับสูงและความต้องการ
ระดับต่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความต้องการของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่
ต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ ฯลฯ 

2. ทัศนคติและค านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความขอบมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่างๆ ส่วนค่านิยมคือหลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือ เป็นความรู้สึกที่ว่า
เราควรท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่าง
ยิ่งต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3. เปูาหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเปูาหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเปูาหมายในการด าเนินชีวิต
ทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสังคม การพักผ่อน เปูาหมายของกิจกรรมต่างๆที่เราก าหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ าเพ่ือสนองเปูาหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมายและเลือกเก็บเนื้อหาของ
ข่าวนั้นไว้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้วเราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามใน
การที่จะเข้าใจ และจดจ าข่าวสารที่เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับข่าวสารของเรานั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ บางคน
ชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคลและเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การ
สื่อสาร สิ่งต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อและ
ข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคน
อ่ืนมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเราและการที่คิดว่าคนอ่ืนคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร 
ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์ (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคนพัฒนานิสัย
การรับสารอันเป็นผลจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง 
รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเลือก
จดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ขวัญเรือง กิติวัฒน์ (2531,น.26) มีความเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารที่

แตกต่างกันคือ 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและปัจจัยวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความแตกต่าง
เฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไม่เหมือนกัน ซึ่งผลกระทบถึงระดับสติปัญญา 
ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การจูงใจ 

2. ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตนสังกัด 
อยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสิ้นใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็ตาม นั้นคือ มักจะ
คล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร เชื่อว่าลักษณะต่างๆได้แก่ เพศ    อาชีพ 
ระดับการศึกษารายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึงการตอบสนองต่อ
เนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย  

นอกจากนี้ วิลเบอร์ ซแรมม์ (Willbur Schramm, 1973: p.122) ยังได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบ

อ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารของบุคคลดังนี้ 

1. ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้รับส่งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน 
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง จุดประสงค์ของตน

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 
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5. ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ท าให้พฤติกรรมการเปิดรับ
แตกต่างกัน 

6. บุคลิกภาพท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของผู้รับสาร 
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะท าให้เข้าใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็น

อุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ 
8. ทัศนคติ จะเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือข่าวสารที่ได้ พบ

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนั้น 
วิลเบอร์ ซแรมม์  (Willbur Schramm) กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการเลือกความส าคัญของ

ข่าวสารนั้นว่า ขึ้นอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least effect) และผลที่จะได้ (Promise of reward) 

ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสาร ดังภาพ 2.2 

 

ภาพ 2.2 

ภาพการเลือกรับข่าวสาร 

 

                                  สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง 
การเลือกรับข่าวสาร =   ---------------------------- 
                                  ความพยายามที่ต้องใช้ 

 

จากภาพ 2.2 จะเห็นได้ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อยเช่น 

ข่าวสารต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวสามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกนั้นอาจมีสาเหตุอ่ืนๆ 

อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารตลอดจนสภาวะทา ง

สังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย 

ส าหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker, 

1972,p.42) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยการจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ดังนี้ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหา ข้อมูลเมื่อต้องการ
ให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่วๆไป 
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2. การเปิดรับข้อมูล (Infoemation Recepivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือทราบ
ข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่อ่านหรือดู
หรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะเปิดรับข่าวสาร
เพราะต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 

ส าหรับเหตุผลในการที่มนุษย์เลือกสนใจหรือตั้งใจรับข่าวสารอย่างจากสื่อใดนั้นมีนักวิชาการ

หลายท่านที่มีความเห็นสอดคล้องกันดังนี้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, (2533,น.44) ระบุว่า ไฟรด์ สัน (Friedson) ไรเลย์ (Riley) และ  ฟลาว

เวอร์แมน (Flowerman , 1951,p.34) กล่าวว่าแรงจูงใจที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ภายในสังคมจะ

เป็นสิ่งที่ช่วยก าหนดความสนใจเปิดรับสื่อจากสื่อต่างๆ ก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งปรากฏการณ์

นี้ เมอร์ตัน (Merton) ไรท์ (Wright) วาบเลส (Waples) เรียกว่า”พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” 

นักวิชาการเหล่านี้มีความเห็นตรงกันว่า ผู้รับข่าวสารจะเลือกรับสื่อใดนั้นย่อมเป็นไปตามบทบาทและ

สถานภาพ ทางสังคมของผู้รับสารก็เพ่ือน าไปเป็นหัวข้อในการสนทนาซึ่งจะท าให้ผู้รับสาร รู้สึกว่าตนเป็นส่วน

หนึ่งของสังคม ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเลือกรับข่าวสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผู้รับสารนั้น สุ

รพงษ์ โสธนะเสถียร ก็ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับข่าวสารไว้ 4 ประการคอื 

1. เพ่ือการรับรู้ (Cognition) คือผู้รับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพ่ือสนองต่อความ

ต้องการและความอยากรู้ 

2. เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับสื่อเพ่ือการแสวงหาความเร้าใจ ตื่นเต้น 

สนุกสนาน รวมทั้งการพักผ่อน 

3. เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึงการต้องการสร้างความคุ้นเคยหรือ
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น การใช้ภาษาร่วมสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจ าหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับสื่อหรือเข้าหาสื่อ เพ่ือหลีกเลี่ยงงานประจ าหรือ
หลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

ดวงฤทัย  พงศ์ไพฑูรย์, (2544 น.14) ระบุว่า  แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์  (McCombs and 

Becker, 1979: p.52) ได้ให้แนวคิดว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับสื่อ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ 4 ประการคือ 

1. เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและ
สังเกตการณ์ต่างๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสาร ท าให้เป็นคนที่ทันเหตุการณ์และทันสมัย 
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2. เพ่ือการตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของ
ตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวข้องชีวิตประจ าวัน 

3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion)  บุคคลสามารถน าความรู้ข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการพูดคุย
กับคนอื่นได ้

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ความเป็นไปต่างๆที่
เกิดข้ึนในสังคมรอบๆตัว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันมีวัตถุประสงค์ในการ

เปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน และมีความต้องการในการ

เปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันนั้น แต่โดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะเปิดรับข่าวสารอยู่ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(เสถียร เขยประทับ, 2525,น.23) ระบุว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนโดยผู้รับสารมีความ

คาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะ

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างโดยการเลือก

รับบริโภคสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยู่กับ ความต้องการหรือแรงจูงใจจากผู้รับสารเอ เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมี

วัตถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป 

1. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคลนั้นหมายถึงตัวบุคคลผู้ที่น าข่าวสารจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล ซึ่งจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน สื่อบุคคลนี้จะมี
ประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ีผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจน และตัดสินใจรับข่าวสารได้
อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ชักจูงโน้มน้าวใจกับประชาชนโดยตรง 

1.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of community Public) โดยกลุ่มจะมีอิทธิพล
ต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเปูาหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจไปในทิศทางใด 
บุคคลส่วนใหญ่ก็จะมีความสนใจไปในทิศทางนั้นด้วย 

2. การเปิดรับข่าวสารสื่อเฉพาะกิจ สื่อเฉพาะกิจ หมายถึงสื่อที่ฤดูผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่
เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน , 2532: น.99 อ้างถึงใน เกศินี 
จุฑาวิจิตร, 2540 น.135) ตัวอย่างของสื่อเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพับโปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ 
เป็นต้น ดังนั้นการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี้ ผู้รับสารจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญ ในการ

น ามาประการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใดบุคคลย่อม

ต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่จ ากัดว่าจะท าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อใด ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน 
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สื่อบุคคลหรือสื่อเฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ตนให้ความสนใจเท่านั้น 

เนื่องจากความสนใจในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมด จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับ

ข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วน

บุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ และวัตถุประสงค์หรือความต้องการ ที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่

แตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมที่เปิดรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

 

แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นเนื่องจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ 

"อาเซียน" ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม

สปป.ลาว เมียนมาร์ บรูไน และกัมพูชา ได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันในการรวมกลุ่มเพ่ือให้มีความเข้มแข็งมาก

ขึ้นเพ่ือที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 อาเซียนจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 

ขึ้นโดยมีเปูาหมายให้อาเซียนเป็นกลุ่มหุ้นส่วนที่มีความสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาอย่างเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน

ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจากจุดเริ่มของการก าหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้อาเซียนมี

พัฒนาการอย่างรวดเร็วในการเตรียมตัวเข้าสู่รูปแบบของประชาคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

จนกระท้ังในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ

อาเซียน หรือที่เรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนคือ การให้อาเซียนรวมตัวเป็น

ชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้ง

ให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของโลกซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น 

เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 

เป็นต้น ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ง ที่ 14 ที่ชะอ า หัวหิน เมื่อวันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้น าอาเซียน

ได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอ าว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015) เพ่ือจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  

ก้าวส าคัญต่อมาคือการจัดท าปฏิญญาอาเซียน หรือ “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ซึ่งมี

ผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่

ในการสร้างประชาคมโดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการด าเนินการเข้าสู่เปูาหมาย

ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนจะประกอบด้วยสามเสาหลักในการขับเคลื่อน ได้แก่
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน โดยเปูาหมายดังนี้ 

1) ประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community: 

APSC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดีมี

เสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบ

ใหม่ๆเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและม่ันคง โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 

- เป็นประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันโดยสร้างความแข็งแกร่งแก่

ประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมมาภิบาล และหลักนิติธรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น

พ้ืนฐาน 

  - เป็นภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุขและมีความแข็งแกร่งพร้อมรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไข

ปัญหาความม่ันคงท่ีครอบคลุมทุกมิติโดยยึดหลักความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เช่น มิติเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่ง แวดล้อม การปูองกันความขัดแย้ง การสร้างความไว้ใจ และการทูตเชิงปูองกัน 

  - เป็นภูมิภาคที่มีพลวัต ยังคงความเป็นศูนย์กลางและบทบาทของอาเซียนโดยการส่งเสริม

และรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์กับประเทศภายนอกเพ่ือสันติภาพในโลก ตลอดทั้งด าเนิน

บทบาทท่ีส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัว

กันทางเศรษฐกิจและการอานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญ

มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยมี

คุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 

  - การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน

เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี 

  - การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เน้นการดาเนินนโยบายการแข่งขัน การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

พลังงาน 

  - การมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัว

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ เพ่ือลดช่องว่างของ

ระดับการพัฒนา 
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  - การบูรนาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี

และความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษท่ีเท่ากันกับประเทศคู่เจรจา 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเปูาหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุก

ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของอาเซียน โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 

  - การพัฒนามนุษย์ โดยเน้นการบูรณาการด้านการศึกษา สร้างสังคมความรู้ พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) การเข้าถึงวิชาการ

และเทคโนโลยี 

  - การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม โดยขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทาง

สังคม ส่งเสริมความมั่น คงและความปลอดภัยด้านอาหาร การควบคุมโรคติดต่อ 

  - การสร้างความยุติธรรมและสิทธิ เน้นคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส แรงงานย้ายถิ่นฐานส่งเสริม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจโครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

  - การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัญหา

มลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  - การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม และลดช่องว่างการพัฒนา 

เนื่องจากการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของโลกนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นภายใต้การ

พัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน จึงทาให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มักจะได้รับความสนใจและกล่าวถึง

เป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวางโดยเป็น

ประชาคมท่ีส าคัญที่จะทาให้อาเซียนกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียวซึ่งหมายความว่าอาเซียนจะมีการ

เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีเสมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน สามารถด าเนินกระบวนการผลิตใน

ประเทศสมาชิกใดก็ได้ โดยใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ในการผลิต 

ปราศจากอุปสรรคในด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี ตลอดจนมีการสร้างมาตรฐานของสินค้ าและ

กฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน 
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การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 โดยจะมีการ

เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ถือเป็นการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่ส าคัญ โดยกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้จัดทาข้อตกลงยอมรับ

ร่วมกันในเรื่องคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนัก

วิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ปัจจุบันมีข้อตกลงยอมรับ

ร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนทั้งหมด 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม 

ส ารวจ นักบัญชี และวิศวกรรม ส่วนสาขาอ่ืนๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งนักวิชาชีพดังกล่าวหากมี

ความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละประเทศก าหนดก็จะสามารถไปท างานในกลุ่มสมาชิก

อาเซยีนได้อย่างเสรี 

การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนปัจจัยและปัญหา/

อุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นเรื่อง

ส าคัญที่จะท าให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานและการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการ

ของไทย เพ่ือรองรับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนต่อไป ในด้านการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 

ค.ศ.2015 และอนาคตของอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็นอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่มีพลังต่อรองทั้งด้านการเมือง

และเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและเข้มแข็งทางสังคมและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ชาวโลกไม่อาจ

มองข้ามได้  เนื่องจากอาเซียนรวมกันแล้วมีประชากรราว 600 ล้านคน เป็น 1 ใน 10 ของประชากรทั้งโลก 

เป็นศูนย์กลางของ พระพุทธศาสนา ที่มีหลักธรรมที่เป็นสากล และเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โลกในยุค

ปัจจุบันซึ่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และมีอินโดนีเซียเป็น

ประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีประชากรกว่า 240 ล้านคน 

ด้านการเมืองและความมั่นคง เมื่อเกิดความร่วมมือกันด้านการเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

แล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศที่ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันสืบเนื่องมาจากระบอบการปกครองที่

ยังไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเจ้าของประเทศ ไม่น าพาต่อการใช้อ านาจอธิปไตย

ของปวงชนไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ

หรือเผด็จการทหารก็ตาม ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งให้เกิดสิทธิ เสรีภาพ สันติภาพขึ้นทั่วโลกและการ

โดดเดี่ยวประเทศที่ไม่สนในกระแสการเมืองแบบนี้ก็จะตามมา ซึ่งชื่อว่าไม่มีประเทศใดต้องการถูกตอบโต้ทาง

การเมืองอันเนื่องมาจากนโยบายการเมืองการปกครองของตนที่ยังล้าหลัง เรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ใน

อนาคตอันใกล้นี้ทุกประเทศในภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เต็มใบ อ านาจ

อธิปไตยอันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครบทั้ง 10 ประเทศ 
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ด้านเศรษฐกิจ จะเกิดความร่วมมือกันมากข้ึนยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันทุกรายการที่มี

การค้าขายกันเสมือนเป็นการค้าภายในประเทศเดียวกัน มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้น าของประเทศ 

รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบ่อยครั้งขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ

เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจนสร้างองค์กร ความร่วมมือหรือพันธสัญญาต่าง ๆเพ่ือ

ขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มประเทศอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจใหม่ให้เสถียรภาพมากขึ้น มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและมีอ านาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนทั่วโลกในอนาคตอาจมีการใช้เงินสกุล

เดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน อาจเป็นสกุลเงินบาท หรือ สกุล เงินรูเปียหรือสกุลเงินเปโซหรืออาจเป็นชื่อสกุลเงิน

ที่ตั้งข้ึนใหม่ไม่ให้ซ้ ากับสกุลเงินที่ใช้ในประเทศใดในกลุ่มเหมือนกับสกุลเงินยูโรของสหภาพยุโรปที่ไม่ซ้ ากับสกุล

เงินของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเลยแต่สหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีความเจริญ 

ด้านอุตสาหกรรม ในขณะที่อาเซียนยังเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมีการศึกษาต่ าจึง

น าไปสู่ปัญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ ประเทศไทยควร น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่แก่

สมาชิกกลุ่มอาเซียนและชาวโลกมากขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากระบบการแข่งขันตามกลไกการตลาดอัน

เกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบันและส่งเสริมให้ทุกประเทศพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใน

ท้องถิ่นของตนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนพัฒนาสินค้าที่ได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

ทั่วประเทศให้มีระดับจนสามารถส่งจ าหน่ายภายในประเทศหรือส่งเป็นสินค้าเพ่ือจ าหน่ายต่างประเทศได้ทั้งนี้

หน่วยงานของรัฐอาจมีบทบาทด้านการส่งเสริมด้านงบประมาณ วิทยากรเพ่ิมศักยภาพให้คนในชุมชนตลอดจน

หาตลาดเพ่ือหน่ายสินค้าที่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตหรือสร้างขึ้นมาอย่างพอเพียงในการระบายสินค้าอันจะ

น ามาซึ่งก าลังใจในการมุ่งพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนได้ร่วมกันยกระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศให้

สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรี หรือใครมีศักยภาพทางด้านปัญญาและการเงินก็อาจเรียนให้สูงกว่านั้น และไม่ลืม

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย เนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทุก ๆ ด้าน

การศึกษาทางโลกอย่างเดียวยังไม่พอเพราะคนยังมีกิเลสตัณหาที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตน

และพวกพ้องเกิดการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ดังนั้นทุกประเทศควรส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนาของตนมา

ท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง อบอุ่น และน่าอยู่มากขึ้นเพ่ือก้าวสู่ระดับสากลควรมีการศึกษาภาษาที่เป็นสื่อกลาง

ใช้สื่อสารระหว่างประเทศ เช่น ภาษา อังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาประจ าชาติของแต่ละประเทศในภูมิภาค

อาเซียน เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรับใช้องค์การระหว่างประเทศที่ชื่ออาเซียน และองค์การอ่ืนที่

อาเซียนมีความจ าเป็นต้องประสานงานมากขึ้น เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานย่อยหลาย

หน่วยงาน มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) หรือ แอสแปค เป็นต้น  
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นอกจากนี้ควรมีการร่วมมือ ด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่เอ้ือต่อกันไม่มีมาตรการกีดกันที่เข้มงวด

เหมือนเมื่อก่อนเพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกันมากขึ้น นอกจากเรื่องภาษา ควรมีการ

ร่วมมือกันด้านส่งเสริมหรืผสมผสานทางวัฒนธรรมเพ่ือความเข้าใจและประยุกต์ใช้ร่วมกันมากขึ้นในภูมิภาค 

ส่งเสริมแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุข ควรส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน

การค้นคว้าเรื่องสมุนไพร การฝังเข็ม การนวดแผนโบราณ หรือแม้แต่การพัฒนาจิตวิญญาณตามหลักศาสนา

ต่าง ๆให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากข้ึนโดยแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง โดยเลือกมองหรือเลือกเอาเฉพาะข้อดีของ

แต่ละศาสนามาบูรณาการ ค าสอน เพ่ือน าเสนอให้สังคมในภูมิภาคอาเซียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิตมากขึ้น อันจะเป็นการน ามาซึ่งความเข้าใจกันระหว่างประเทศมากขึ้น ความสัมพันธ์กันด้านวัฒนธรรมจะ

เป็นพ้ืนฐานในการน าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องอ่ืนต่อไปไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง 

สันติภาพและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 
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แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน 

เยาวชน ตามความหมายของ กรมการพัฒนาชุมชนและส านักงานคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติ 

หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับ UNICEF (อ้างในส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2541) ที่ก าหนด

ในช่วงอายุประมาณ 15-24 ปี ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งใกล้ชิดโดยตรงกับเยาวชนที่ประกออาชีพด้าน

การเกษตร ซึ่งเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-35 ปี ทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นผู้รับช่วง

ความรับผิดชอบจากผู้ใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมทางสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2537) ได้กล่าวไว้ใน

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งให้ความหมายของเยาวชนไว้ว่า “เยาวชน คือ บุคคลที่มีอายุ 15 -25 ปี” และ

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2521 ได้ก าหนดความหมายว่า 

“เยาวชน คือ บุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี” 

ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2535,น.5) ได้กล่าวว่า เยาวชนเป็นพลังส าคัญที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใน

อนาคต หากได้รับการชี้แนะและปลูกฝังอุดมการณ์ต่างๆก็จะมีบทบาทตามความคาดหวังที่พึงปฏิบัติต่อ

บทบาทของเยาวชน แบ่งออกได้ 7 ประการ ดังนี้ 

1. เยาวชนไทยมีบทบาทเป็นสมาชิกของครอบครัวซึ่งต้องมีการปลูกฝังให้รู้จักบทบาทของตนใน

ครอบครัว และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งในยามสงบและยามสงคราม 

2. เยาวชนไทยเป็นก าลังการปกปูองรักษาบ้านเมืองโดยต้องฝึกอบรมให้มีวินัยและความรู้สึ กใน

เรื่องชาตินิยม 

3. เยาวชนไทยเป็นพลังในทางเศรษฐกิจต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นก าลังผลิตที่พอเพียงกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 

4. เยาวชนไทยเป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องพัฒนาให้เหมาะสมทั้งในคุณภาพ

และปริมาณ โดยใช้การศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 

5. เยาวชนไทยเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมทั้งด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศไทยแล

การถ่ายทอดวัฒนธรรมเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของสังคมในอนาคตโดยการเรียนตามหลักสูตรกีฬา 

ศิลปวัฒนธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ 

6. เยาวชนไทยเป็นผู้รับและเป็นผู้ด าเนินการการพัฒนาด้วย หากได้รับการศึกษาและพัฒนา

ตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 
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7. เยาวชนต้องมีความรู้มีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรมและวัฒนธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มี

ทักษะในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เป็นก าลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสรุปได้ว่า เมื่อเยาวชนสามารถปฏิบัติตนตาม

ความคาดหวังต่อบทบาทได้ บทบาทของเยาวชนที่แสดงออกมานั้นจะมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ (2536,น.34) ได้กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาสังคมไทย ไว้ดังนี้ 

เยาวชน คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมากโดยสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการส าคัญๆ ของการบริหารบ้านเมือง องค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ในการศึกษานั้นจ าเป็นต้องศึกษาจากต าราจาก

ครูอาจารย์ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้ถูกต้อง รวมทั้งคิดหาแนวทางในการที่จะวางแผนเพ่ือพัฒนา

บทบาทของคนท่ีจะท าได้ 

2. เคารพกฎหมาย ระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องของสังคมและปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ ดีส าหรับ

บุคคลอื่นๆ ในสังคม 

3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง เพ่ือจะได้ช่วยกันรับใช้สังคม

ประเทศชาติบ้านเมือง 

4. ควรต้องศึกษาพิจารณาปัญหาต่างๆ ในสังคมตามแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะ

หน้า หรือปัญหาที่ติดตามมาในอนาคต เมื่อศึกษาได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ประมวลเป็นเรื่องราวเสนอต่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหานั้นๆ เพ่ือการวางแผนปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาสังคมต่อไป 

5. ควรร่วมมือประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในยามว่างจากการศึกษาเล่าเรียน เช่น อาจจัดตั้งชมรม กิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาเพ่ือฝึกฝนให้รู้จัก

หน้าที่และความรับผิดชอบ ช่วยกันแก้ปัญหาสังคมในวิถีทางที่ถูกต้อง 

6. ต้องช่วยกันแก้ไขค่านิยมในสังคมไทยเสียใหม่ คือ ต้องนิยมคนดี นิยมคนที่ตั้งใจพัฒนาสังคม

และประเทศชาติไม่นิยมยกย่องคนเด่น คนร่ ารวย และคนได้ลาภยศมาในทางมิชอบ    

สมพร เทพสิทธา (2540,น.23) ได้กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนว่าสิ่งที่เยาวชนควรจะแสดง

บทบาทท่ีเหมาะสมนั้น มีดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทต่อตนเอง คือเป็นผู้ใฝุพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ความสุขความส าเร็จการมี

ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า 



43 
 

2. บทบาทต่อผู้ อ่ืน เยาวชนควรมีความเคารพเชื่อฟังและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครู

อาจารย์ผู้มีพระคุณ คบเพ่ือนที่ดีท าตนเป็นมิตรที่ดีของเพ่ือน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

3. บทบาทต่อสังคม เยาวชนควรมีส่วนช่วยในการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสช่วยใน

การแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยในการพัฒนาสังคมเช่น 

พัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท 

4. บทบาทต่อสถาบันชาติ เยาวชนควรร่วมกันในการรักษาและส่งเสริมสถาบันชาติให้มีความ

มั่นคงเข้มแข็ง ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

5. บทบาทต่อสถาบันศาสนา เยาวชนควรช่วยกันในการรักษาและส่งเสริมสถาบันศาสนา ซึ่งเป็น

หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคน 

6. บทบาทต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เยาวชนควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เทิดทูนและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถิตสถาพรตลอดไปบทบาทของเยาวชน ดังที่กล่าวมานี้การ

ที่เยาวชนได้แสดงบทบาทดังกล่าวได้ถูกต้องสมบูรณ์นั้น ครอบครัว สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ และ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจนต้องการสนับสนุนอย่างจริงจัง เพ่ือเยาวชนจะได้แสดงททบาทที่จะ

ช่วยพัฒนาสังคมต่อไป 

พัฒนา (2542,น.34) อ้างถึงใน สิริพันธุ์ (2544,น.55) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเยาวชนในด้าน

ต่าง ๆ ว่าประกอบด้วย ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วเยาวชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นพลังส าคัญ ในการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต 

2) ด้านสังคม จะเน้นที่บทบาทในครอบครัวเป็นส าคัญในฐานะที่เป็นสถาบันพ้ืนฐานของการ

กล่อมเกลา เป็นเปูาหลอมให้เยาวชนมีแนวคิดแบบอย่างของการด ารงชีวิตในอนาคตจากกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ ภูมิปัญญา ความส านึกในความเป็นชุมชนท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดศักยภาพ จากการได้รับ

โอกาสของการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนซึ่งจะมีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเองของเยาวชนที่จะท างานร่วมกับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ตระหนักถึง

สิ่งแวดล้อม ซึ่งหากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบกับวิถีการด ารงชีวิตของเยาวชนทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคตด้วย ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเยาวชนได้ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆในสถานการณ์ของ
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โลกปัจจุบันจนกล่าวได้ว่าเยาวชนทุกคนจะต้องเป็น“Green Generation” ที่คอยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมควรต้องค านึงถึงการอนุรักษ์ควบคู่กันไปกับการฟ้ืนฟูด้วยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) ความสามารถในการใช้สิทธิทางการเมืองนั้น แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนในการใช้ความคิด

เชิงพิจารณาของเยาวชนว่า มีความเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ การให้ความสนใจการเมืองติดตามข่าวสาร ความ

เป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในชุมชนระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่เยาวชนควรจะรับรู้เหตุการณ์ต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งการที่เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง จะเป็นประสบการณ์ตรงที่ท าให้

เกิด “ความรู้เท่าทัน” ทั้งการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของประเทศรวมไปถึงเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งหมดเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพและการยอมรับในความคิดเห็น

ของเสียงส่วนมาก การเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนและ

การใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย 

ดังนั้นถ้าเยาวชนสามารถรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มเยาวชนได้ จะท าให้เกิดศักยภาพและพลัง

อย่างมหาศาลที่จะท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่เพราะเยาวชนเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นผู้

อยู่ในชุมชนและเป็นผู้บริหารจัดการชุมชนนั้นๆ ต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ การรวมกลุ่มของเยาวชนในการท างาน

หรือพัฒนาชุมชนจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และน่าให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง 

สิริพันธุ์ (2544,น.34) ได้กล่าวถึงปัจจัยภายในตัวเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ จากลักษณะธรรมชาติของวัย ได้แก่ 

1. ความกระตือรือร้นอยากเรียน อยากรู้และสนใจติดตามสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ

ชอบสิ่งแปลกใหม่ พร้อมที่จะรับและเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ ส ารวจ ทดลองและมีประสบการณ์ด้วยตนเอง 

2. พัฒนาทางด้านร่างกาย สมองและจิตใจ เนื่องมาจากการเจริญเติบโตท าให้เยาวชนมีแรงจูงใจ

สูง และค้นพบความสามารถของตนได้และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3. ความมีอิสระและเสรีภาพทางความคิด การเลือกและสามารถตัดสินใจต่อการกระท าต่าง ๆ 

ด้วยตนเองได้ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มักจะไม่ชอบการบังคับด้วยอ านาจแต่ต้องการการชี้แนะด้วยเหตุผล 

4. ความมีอุดมการณ์และปรัชญาชีวิตที่สูงส่ง มีความเชื่อม่ันและพยายามท าให้เป็นไปได้ 

5. มีความคิดฝันและจินตนาการเกี่ยวกับชีวิตและอนาคตของตน  

6. ต้องการการแสดงออก ซึ่งมีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น รวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน เป็นต้น เป็นการช่วยเหลือให้เกิด
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ประโยชน์ สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะ ความสามารถและความถนัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้น “กลุ่ม” จึงถือได้ว่า

เป็นเวทีแห่งการตอบสนองความต้องการของเยาวชนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะพฤติกรรมทางสังคม

ของเยาวชน ได้แก่ 

1. มีความสนใจ มีความสุขที่จะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มีค่านิยม ทัศนคติ 

ความเชื่อ ความสามารถ พ้ืนฐานทางนิสัย ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน 

2. การคบเพ่ือน ชอบคบกันเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มเพ่ือมีความส าคัญที่สุดส าหรับชีวิตทางสังคมของ

วัยรุ่น การตัดสินใจต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตมักอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ

สถาบันการศึกษาใด ๆ การมีกลุ่มเพื่อนที่ดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชน 

3. ความสนใจในเพ่ือนต่างเพศเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของเยาวชน เป็นการฝึกในการ

รับรู้ในบทบาทของชายและหญิง 

4. ความเป็นผู้น า การมีบุคคลที่มีความเก่ง มีความสามารถมีอิทธิพลต่อการเข้ารวมกลุ่ม

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกของเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีความต้องการแสดงความสามารถของตนเองให้

เป็นที่ปรากฏต่อสังคมจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการรวมกลุ่มเพ่ือเข้าไปมีบทบาทหรือแสดงศักยภาพ

ของตนอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมู ล

ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ าสาร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนอีกด้วย 

 กล่าวโดยสรุป เยาวชนคือบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ 

และด้วยการตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงได้ก าหนดนโยบายเยาวชน

แห่งชาติ และก าหนดคุณลักษณะเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาท

ของเยาวชน ทั้งบทบาทต่อตนเอง บทบาทต่อผู้อ่ืน บทบาทต่อสังคม บทบาทต่อสถาบันชาติและบทบาทต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้เยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและ

อารมณ์ ตามธรรมชาติของวัยนี้จะง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแสที่เกิดขึ้นรอบตัวและส่งผลถึงพัฒนาการ

ในอนาคต ฉะนั้นเยาวชนจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญและมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม

ให้แก่เยาวชน ในการเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่การ

ด ารงชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นถ้าหากเยาวชนให้ความส าคัญและรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะ

เป็นการช่วยให้เกิดการไขปัญหาที่ถูกทางและมีความยั่งยืนต่อไป 
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ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

ความส าคัญและพฤติกรรมของเยาวชนที่ส่งผลถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ

แม่น้ าสารซึ่งเยาวชนเป็นผู้ที่มีความส าคัญและมีศักยภาพในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันที่เก่ียวข้องกับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนในการเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา

และแก้ ไขปัญหาในชุมชนเ พ่ือส่ วนส าคัญในการ เริ่ มต้นการปลูกฝั งความรัก  ความหวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งเป็นแนวทางในการด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนตลอดไป  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความ

พร้อมด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า

ได้มนีักวิชาการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 

 กฤษณ์ ศรทัตต์ ฟูุงเกียรติ มหิพันธุ์ และมยุรดา ประทุมรัตน์ (2557) วิจัยเรื่อง การอบรมสนทนา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือรองรับเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาคือบทเรียนภาษาอังกฤษที่
ใช#รูปแบบการสอนแบบ บี-สลิม โมเดล แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งก่อน
และหลังบทเรียน และแบบวัดทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ บี -
สลิม โมเดล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการรายย่อยในบริเวณพิพิธภัณฑ์สิริธร และบริเวณหาดดอก
เกด ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2557 จ านวน 20 คน  
 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน แบบ บี -สลิม โมเดล 
ของผู้ประกอบการรายย่อยในบริเวณพิพิธภัณฑ์สิริธร อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณหาดดอก
เกด อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มข้ึน และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบ บี-สลิม โมเดล นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในบริเวณพิพิธภัณฑ์สิริธร อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณหาดดอกเกด อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังให้ข้อเสนอแนะให้มีการจัดการ
อบรมในเรื่อง ค าศัพท์และเนื้อหาที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีมากยิ่งขึ้น 
 
 พัชรินทร์ วงษ์นันตา (2557) วิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
จ านวน 17 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพ้อง ท าการศึกษาโดยใช้ แบบสอบถามถาม
ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บข้อมูล 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการพัฒนาและสร้างครู โรงเรียนควรมีการวางแผนพัฒนาสนับสนุนการ
พัฒนาครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ควรบรรจุครูอัตราจ้างโดยก าหนดให้ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี โดยดูจากคะแนนความสามารถทางภาษา 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนควรมีการวางแผนสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม โรงเรียนควรมีการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ โรงเรียนควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ควรมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ โรงเรียนควรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ควรมี
คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
 
 วาสนา จ่างโพธิ์ (2557) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

ก าหนดเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

และเพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 จ านวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน

หนองงูเหลือมพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสาร โดยการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) 

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นที่ 1ขั้น warm up (ขั้น

น าเข้าสู่บทเรียน) ขั้นที่ 2 ขั้น listening (ขั้นการฟัง) ขั้นที่ 3 ขั้น speaking(ขั้นการพูด) ขั้นที่ 4 ขั้น reading 

(ข้ันการอ่าน) ขั้นที ่5 ขั้น writing (ขั้นการเขียน) 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 2. 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ80.20/83.00 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01            

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.84)  

 ศาสตรา สหัสทัศน์ ไพวัลย์ หารฤทธิ์ และนุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ  (2557) วิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) ส าหรับใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยใช้วิธีการศึกษาคือการใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ส าหรับใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จ านวน  24 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนโดยปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพโดยส่งผลให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก จากที่ได้กล่าว
แล้วแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถนามาใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 เกียรติพงษ์ มิลินทานุช (2556) วิจัยเรื่องเจตคติต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคม

อาเซียนของประชาชนในพื้นท่ีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ท าการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  

แบบวัดเจตคติต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน และแบบสอบถามปลายเปิด        

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการ

วิเคราะห์เนื้อหากลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนจ านวน 400 คนในพ้ืนที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ และได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) เจตคติโดยรวมต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนของ

ประชาชนในเขตราชเทวีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.32 (2) ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนจ าแนกตาม เพศ การศึกษาอาชีพและแขวง

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีเจตคติต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) แนวทางในการพัฒนาเจตคติต่อการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน สรุปได้ว่า (ก) ต้องการให้สถานที่ท างานมีการส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์การใช้ภาษา อังกฤษทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ข) ต้องการศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง (ค) ต้องการให้เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนและเพ่ิมชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษให้

มากขึ้น (ง) ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากโรงเรียนสอนภาษา(จ) ต้องการให้สื่อต่างๆเน้นการใช้
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ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น (ฉ) ต้องการให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษในหน่วยราชการ และ (ช) ต้องการให้

สถานศึกษามีบุคลากรต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโดยตรง 

 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ (2556) วิจัยเรื่องการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ฐานภูมิ

ปัญญา 8 ชาติพันธุ์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผลงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม

บึง จานวน 46 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENG 6172 สัทศาสตร์และสรวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2555 

  ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยโดยใช้ฐานภูมิปัญญา 8 ชาติพันธุ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอยู่ในระดับดี 2) ผลงานการวิจัยของนักศึกษาโดยใช้ฐานภูมิปัญญา 8 ชาติ

พันธุ์เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง 

 ชนิดา ม่วงแก้ว (2556) วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าการศึกษา

โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างใน 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย จ านวน 379 คน และท า

การสัมภาษณ์กลุ่มกับนักศึกษาจ านวน 8 คน และอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจ านวน 4 คน  

 ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษในระดับมาก โดยมีทัศนคติต่อ

ภาษาอังกฤษในด้านเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกอยู่ในระดับมากที่สุด นักศึกษามีปัญหาในการ

เรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางและปัญหาเกิดมาจากตัวผู้เรียนเองนั้นอยู่ในระดับมากเนื่องจากผู้เรียน

ขาดความมั่นใจในการพูด ขาดความสามารถในการฟังและพูด นอกจากนี้ยังขาดความรู้พ้ืนฐานทางไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะทางภาษาระดับมาก ต้องการ

เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านค าศัพท์และด้านโครงสร้างภาษา ต้องการเพ่ิมพูนทักษะในการฟังภาษาอังกฤษกับ

ชาวต่างชาติในระดับมาก ด้านแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้น 

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสไปฝึกอบรมวิธีการสอน

ใหม่ๆในต่างประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ควรจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกระตุ้นให้นักศึกษา

ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการก าหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟัง -พูด และอ่าน-เขียน และ

ควรจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษาเช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยใช้วิทยากร

ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา จะสามารถสร้างแรงเสริมให้นักศึกษาพยายามใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้ 
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 ชัยมงคล พุกสุวรรณ (2556) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปวส. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ        

ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพ่ือรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศึกษาคือใช้

แบบสอบถาม ประชากรในการวิจัย คือ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 58 คน จาก 60 คน จากสถานศึกษา

อาชีวศึกษา จ านวน 17 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) โดยภาพรวม ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา สื่อ

การสอน กิจกรรม และการวัดและการประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขียนแก่ผู้เรียนระดับปวส. อยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านผู้สอน พบว่า ผู้สอนต้องการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 2 ครั้งในทุก 1 ปี ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนสะสมความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวนภาษาและ

ไวยากรณ์พ้ืนฐาน รวมถึงจัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดและการอ่านหน้าชั้นเรียนด้วยเสียงดังๆ บ่อยๆ         

ด้านเนื้อหา พบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะสมกับสาขาอาชีพ

อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี โดยหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ด้านสื่อการสอน พบว่า สถานศึกษา

อาชีวศึกษาควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการพัฒนาระบบเครือข่าย E-learning อย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้การ

ใช้งานระบบใหม่ๆ แก่ผู้สอนและผู้เรียน ส่วนด้านกิจกรรม พบว่า ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการทบทวน

ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคของตนเองภายนอกห้องเรียน ด้านการวัดและการประเมินผล 

พบว่า ควรมีการพัฒนาผู้มีสอนให้มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 วัชระ โพธิสรณ์ (2556) วิจัยเรื่อง การออกแบบเนื้อหาบทเรียนและการสร้างสื่อสอนเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ท าศึกษาโดยการสร้างสื่อประกอบการสอนทั้งที่

เป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรของสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ระดับปริญยาตรี คณะศิลปะ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 
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30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้บทเรียน ท าแบบฝึกหั ดชนิดข้อเขียน ตอบ

แบบสอบถามชุดแรก ใช้แบบฝึกหัดชนิดออนไลน์ และตอบแบบสอบถามชุดที่สองแล้ว  

 ผลการศึกษาพบว่า 1 ) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามชุดแรก พบว่าความพึงใจโดยค่าเฉลี่ยของ

นักศึกกษาที่มีต่อเนื้อหาบทเรียนรายวิชาการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้ างมาก 

คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยนรวม 3.15 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 63 2) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม

ชุดแรก ยังพบอีกว่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกหัดชนิดข้อเขียนของรายวิชาการเขียน

ความเรียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 3.38 จากคะแนนเต็ม 5 

หรือคิดเป็นร้อยละ 67.67 3) ผลกรวิเคราะห์แบบสอบถามชุดที่ 2 พบว่านักศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อแบบฝึกหัด

ออนไลน์ในภาพรวมระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.65 จากคะแนนเต็ม 5 หรือร้อยละ 72.98 4)ผลการ

เปรียบเทียบพบส่าความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกหัดชนิดออนไลน์

กับแบบฝึกหัดชนิดข้อเขียนมีค่าเท่ากับ 0.27 คะแนนต่างกันคิดเป็นร้อยละ 5.31 ซึ่งบ่งชี้ว่า นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อแบบฝึกหัดชนิดออนไลน์มากกว่าชนิดข้อเขียนแบบเดิม 

สุกัญญา บูรณเดชาชัย ทรงยศ บัวเผื่อน และปริญญา สิริ อัตตะกุล (2558) วิจัยเรื่อง 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็น

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าการศึกษาโดยใช้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาจากเอกสารในประเด็นความเป็นมาของการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ประเด็นต่อมาคือ กระบวนการสร้าง

นักข่าวพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนโครงการ การประสานงาน 

การจัดกิจกรรมสันทนาการ การบรรยายวิชาการ ประเด็นการสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย การ

ผลิตเนื้อหาลงในสื่อหนังสือพิมพ์ การผลิตเนื้อหาลงในสื่อเฟซบุ๊ก การผลิตเนื้อหาลงในสื่อยูทูป ประเด็นการ

เตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออก ประกอบด้วย การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน ประเด็นต่อมาคือ ปัญหาและการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนในภาคตะวันออกยังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดที่จะต้องพัฒนาต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีความรู้ในด้านวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านน้อย ทั้งวัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้าน

การแต่งกาย วัฒนธรรมด้านการทักทาย ทั้งที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวภายหลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนการปรับตัวของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษา

พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกได้ปรับตัวโดยการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งที่เรียนกวดวิชาเพ่ิมเติมและพัฒนา

ภาษาอังกฤษจากเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนที่เข้าร่วมใน

โครงการอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ

ฝึกอบรมประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ 51.30 เพศชายร้อยละ 48.70 ปัจจัยด้านอายุ ผลการศึกษาพบว่า 

ประกอบด้วยอายุ 17 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมาคือ อายุ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.60 และ

อายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.30 ตามล าดับ ปัจจัยด้านการนับถือศาสนา ผลการศึกษาพบว่า นับถือศาสนา

พุทธมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 97.40 รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 2.60 ปัจจัยด้าน

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.30 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ย ผล

การศึกษาพบว่า มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 – 1.99 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 มีเกรดเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 2.00 – 2.99 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และมีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00 – 3.99 จ านวน 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70  ประเด็นคะแนนความรู้ของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ยวกับการเข้าสู่สมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าฝึกอบรมนั้น เยาวชนในภาค

ตะวันออกจะตอบแบบส ารวจผิดมากกว่าตอบถูก แต่เม่ือเข้าอบรมในโครงการแล้วเยาวชนในภาคตะวันออกจะ

ตอบแบบส ารวจถูกมากกว่าตอบผิด การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า หลังการฝึกอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกจะมีคะแนนดีกว่าก่อนการฝึกอบรม 

ประเด็นคะแนนความรู้ของประชาชนในภาคตะวันออกเกี่ยวกับอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า

ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ  79.71 เพศชายร้อยละ 

20.30 ปัจจัยด้านอายุ ผลการศึกษาพบว่ามีอายุอยู่ในช่วง 20- 29 ปีมากที่สุด ร้อยละ 75.40 รองลงมาคือ อายุ

ต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 19.60 และอายุระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 1.60 ปัจจัยด้านภูมิล าเนา ผลการศึกษา

พบว่ามาจากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 14.30 มาจากจังหวัดปราจีนบุรี ร้อย

ละ 14.20 ปัจจัยด้านสถานภาพการสมรส ผลการศึกษาพบว่ามีสถานภาพโสดร้อยละ 97.30 สมรสแล้วร้อยละ 

2.40 และเป็นหย่าร้างร้อยละ 0.30 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 91.70 รองลงมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 4.20 และอนุปริญญา / ปวส 

ร้อยละ 2.40 ปัจจัยด้านอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 24.40 รองลงมา

คือ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.60 และพนักงานเอกชนร้อยละ 21.10 ปัจจัยด้านรายได้ ผล

การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 58.20 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 10,001 

– 20,000 บาท ร้อยละ 39.50 และมีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 1.70 ปัจจัยด้านคะแนน

ความรู้ของประชาชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่าก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะตอบผิด 

7 ใน 12 ข้อ มากกว่าตอบถูก แต่เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจะตอบถูกมากกว่าตอบผิด 
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 สุจิตรา บางโรย (2555) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ในการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 258 คน กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ การเลือกแบบ

เจาะจง จ านวน 20 คน  

 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.80 นักเรียนมี

ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษระดับปานกลาง ( X = 3.29) และ S.D. = 0.62 นักเรียนมีความต้องการใน

การเรียนภาษาอังกฤษระดับมาก( X = 3.76) และ S.D. = 0.60 การทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนที่มี

สถานภาพแตกต่างกันมีสภาพปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน และนักเรียนที่มีสถานภาพ

แตกต่างกันมีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผล

การสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาด้านหลักสูตรและกิจกรรมการสอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และมีความต้องการให้ปรับปรุงหลักสูตรและเทคนิคการสอนให้ทันสมัย มีนักเรียนแลกเปลี่ยนใน

ประชาคมอาเซียน และมีครูชาวต่างชาติ 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึงส่งผลให้ภาษาอังกฤษ
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จากงานวิจัยต่าง ๆ จะพบได้ว่า 
นวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรที่จะสนับสนุน เช่น การ
ออกแบบการสร้างสื่อประกอบการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของเยาวชนให้เกิด
ความทัดเทียมกันและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ นอกจากนี้ครู ผู้สอน 
รวมถึงนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ก็เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะ ช่วยผลักดันให้เยาวชนเกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ทัศนคติที่ดีของเยาวชนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประเภทวิจัยนิเทศศาสตร         

โดยใชการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  

เปนการสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนในภาคตะวันออกเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร

ของเยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกท้ัง 7 จังหวัด มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดังตอไปนี้ 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ประชากรหลักและประชากรรองใน

การวิจัย ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ประชากรหลัก ไดแก เยาวชนในภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัดเชนเดียวกัน 

ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว 

กลุมท่ี 2 ประชากรรอง ไดแก นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว 

กลุมตัวอยาง 

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  

ตัวอยางหลัก คือ เยาวชนในภาคตะวันออก จํานวน ซ่ึงประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว จังหวัดละ 100 คน รวม 700 คน  

ตัวอยางรอง คือ นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบรุี และสระแกว จังหวัดละ 10 คน รวม 70 คน 

การกําหนดขนาดตัวอยาง 

  ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยโดยคํานวณจากสูตรหาขนาดตัวอยางเม่ือไมทราบ

คาของประชากร ดังนี้ 
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เม่ือ  ความแปรปรวนท่ีตองการศึกษา เทากับ 0.30 

  ระดับความเชื่อม่ันท่ี 99% 

  ความคลาดเคลื่อนในการสุม เทากับ 0.05 

ดังนั้นขนาดตัวอยางในการวิจัย จํานวน 678 คน ผูวิจัยจึงปรับขนาดตัวอยางเปน จํานวน 700 

คน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง 

 

การสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยดําเนินการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) สําหรับตัวอยางหลัก โดย

กําหนดคุณสมบัติสําหรับผูท่ีจะเขารวมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษดังตอไปนี้ 

1.เปนนิสิตระดับปริญญาตรี ท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ 

2.มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออก โดยแบงสัดสวนออกเปนจังหวัดละ 70 เทา ๆ กัน 

 ในสวนของตัวอยางรอง ผูวิจัยดําเนินการสุมตัวอยางเชนเดียวกับตัวอยางหลักเพ่ือใหได

ตัวอยาง จํานวน 10 คน ในแตละจังหวัด 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนตัวอยางแบงตามจังหวัด 

จังหวัด เปาหมายหลัก เปาหมายรอง 

ฉะเชิงเทรา 100 10 

ชลบุร ี 100 10 

ระยอง 100 10 

จันทบุรี 100 10 

ตราด 100 10 

ปราจีนบรุี 100 10 

สระแกว 100 10 

รวม 700 70 
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เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือสําหรับการวิจัย ผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ

เยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 3 ตอน  

  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 2 สวน ไดแก 

  สวนท่ี 1 ภาคเยาวชน 

 ระยะท่ี 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจํานวน 700 คน กอนการเขารับการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

 ระยะท่ี 2 เปนการจัดใหความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการเปนประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

  ระยะท่ี 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณครั้งท่ี 2 ดวยแบบทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 700 คน หลังการเขารับการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

 

 สวนท่ี 1 ภาคนักขาวพลเมือง 

  ระยะท่ี 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษ จํานวน 70 คน กอนการเขารวมโครงการนักขาวพลเมืองเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําหรับการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ระยะท่ี 2 เปนการสรางนักขาวพลเมืองเ ก่ียวกับเรื่องความรู  ความเขาใจ

ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ระยะท่ี 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ครั้งท่ี 2 ดวยแบบทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษ จํานวน 70 คน หลังการเขารวมโครงการนักขาวพลเมืองเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําหรับการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   การวิเคราะหขอมูล 

  1) วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพ่ือใหทราบลักษณะของตัวอยาง โดยใชสถิติบรรยาย 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ และคาความโดง                      

 2) วิเคราะหการเกิดความรู ความเขาใจ ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใหความรู

ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 

(Paired-samples t-test) 
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ข้ันตอนการวิจัย 

 
ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการวิจัย 

ทดสอบกอนการใหความรูภาษาอังกฤษ 

การใหความรูภาษาอังกฤษดวยนวัตกรรมการสื่อสาร

เพ่ือสรางสรางความรู ความเขาใจใน

ภาษาอังกฤษกับการเปนประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน 

 

ทดสอบหลังการใหความรูภาษาอังกฤษ 

สรุปผลการวิจัย 

จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และเผยแพร 

คนหา และทบทวนเอกสาร

วิชาการตาง ๆ ท้ังภายใน 

และภายนอกประเทศ 

ท่ีเก่ียวของ 

จัดอบรมนักขาวพลเมือง 

ดานภาษาอังกฤษสําหรับ

การเปนประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน 
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เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือสําหรับการวิจัย ผูวิจัยสรางข้ึนคือแบบสอบถามความรูดานภาษาอังกฤษของ

เยาวชนภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 2 สวน ไดแก คือ สวนท่ีหนึ่ง ภาคเยาวชน สวนท่ี

สอง ภาคประชาชน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ภาคเยาวชน 

  ระยะท่ี 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามกับเยาวชนใน

ภาคตะวันออก จํานวน 70 คน กอนการเขารวมโครงการนักขาวพลเมืองเก่ียวกับเรื่องความรู ความเขาใจ และ

ความพรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ระยะท่ี 2 เปนการสรางนักขาวพลเมืองเก่ียวกับเรื่องความรู ความเขาใจ และความ

พรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ระยะท่ี 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ครั้งท่ี 2 ดวยแบบสอบถามกับ

เยาวชนในภาคตะวันออก จํานวน 70 คน หลังการเขารวมโครงการนักขาวพลเมืองเก่ียวกับเรื่องความรู ความ

เขาใจ และความพรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

สวนท่ี 2 ภาคประชาชน 

  ระยะท่ี 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามกับประชาชนใน

ภาคตะวันออก จํานวน 1,050 คน กอนการเขารวมเวทีระดมความคิดเก่ียวกับเรื่องความรู ความเขาใจ และ

ความพรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชน 

 ระยะท่ี 2 เปนการจัดเวทีระดมความคิดเก่ียวกับเรื่องความรู ความเขาใจ และความ

พรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชน 

  ระยะท่ี 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณครั้งท่ี 2 ดวยแบบสอบถามกับ

ประชาชนในภาคตะวันออก จํานวน 1,050 คน หลังการเขารวมเวทีระดมความคิดเก่ียวกับเรื่องความรู ความ

เขาใจ และความพรอมเก่ียวกับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคประชาชน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

แบบสอบถามความรูดานภาษาอังกฤษของเยาวชนภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือประเมินความพรอมและเพ่ือใหทราบระดับความรูดานภาษาอังกฤษของเยาวชนภาค

ตะวันออกเพ่ือนําผลมาวิเคราะหเปน 2 ตอนดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

ตอนท่ี 2 ความรูดานภาษาอังกฤษของเยาวชนภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูทําแบบทดสอบ 

  ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับมูลสวนบุคคล 7 ขอ ไดแก 

   1.เพศ หมายถึง เพศของกลุมตัวอยาง  

โดยตอบ “1” คือผูชาย  

     ตอบ “2” คือผูหญิง 

 2.อายุ หมายถึง อายุปจจุบันของกลุมนิสิต โดยใหระบุตามจริง 

 3.ชั้นปการศึกษา หมายถึง จํานวนปการศึกษานับตั้งแต เขาศึกษาจนถึงปจจุบัน  

  โดยตอบ “1” คือกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 1  

      ตอบ “2” คือกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 2  

      ตอบ “3” คือกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3  

      ตอบ “4” คือกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 4  

      ตอบ “มากกวาชั้นปท่ี 4” คือนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยูในบางคณะท่ีมีการศึกษามากกวาปท่ี 4 

 4.ศาสนา หมายถึง ศาสนาท่ีกลุมตัวอยางนับถือ 

โดยตอบ “1” คือนับถือศาสนาพุทธ  

     ตอบ “2” คือนับถือศาสนาคริสต 

         ตอบ “3” คือนับถือศาสนาอิสลาม 

       ตอบ “4” คือนับถือศาสนาอ่ืนๆ 

           5. คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง คาใชจายท่ีนิสิตใช คาท่ีพักและคาดําเนินชีวิตในแตละเดือนโดย

  ใหตอบตามความเปนจริง 

 6.ชองทางการรับสื่อ หมายถึง ชองทางการรับสื่อท่ีกลุมตัวอยางใชในการรับขอมูลหรือขาวสาร 

  ตางๆ ท่ีใชอยูในเวลาปจจุบัน 

โดยตอบ “1” คือรับสื่อผานทางโทรทัศน  

     ตอบ “2” คือรับสื่อผานทางวิทยุ 

         ตอบ “3” คือรับสื่อผานทางโทรศัพทมือถือ 

       ตอบ “4” คือรับสื่อผานทางหนังสือพิมพ 

           ตอบ “5” คือรับสื่อผานทางคอมพิวเตอร 

          ตอบ “6” คือรับสื่อผานทางโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร 
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ตอนท่ี 2 ความรูดานภาษาอังกฤษของเยาวชนภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

 ประกอบดวยแบบทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของเยาวชนภาคตะวันออกในการเปนประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวยชุดคําศัพทและชุดความหมายภาษาอังกฤษ โดยตอบถูกได 1 

คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน มีจํานวนท้ังหมด 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

 

สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล 

มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน จังหวัดชลบุรี 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทดสอบครั้งนี้ ผูดําเนินการไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเปน

ข้ันตอนดังนี้  

1.ผูวิจัยเตรียมความพรอมสําหรับตนเอง เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเตรียมความพรอม 

2.ผูสรางแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เปนระยะเวลา 7 วัน 

3.นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ทําการวิเคราะหแปลความหมาย  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูสรางแบบทดสอบนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหขอดังนี้ 

1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลับบูรพา ดวยความถ่ี รอยละ 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความรูทางภาษาอังกฤษระหวางกลุมตัวอยางเพศ

ชายกับกลุมตัวอยางเพศหญิง และเปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมตัวอยางเพศชายกับกลุมตัวอยางเพศหญิง 

ดวยสถิติการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent Sample t-test) 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความรูทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการเขารับการ

อบรมภาษาอังกฤษของเยาวชนภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยสถิติการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมสองกลุมท่ีสัมพันธกัน (Pair Sample t-test) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติตามสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

 วิเคราะหจํานวน และคารอยละของขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ชั้นป ชองทางการรับสื่อ

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา แสดงดังตารางท่ี 4.1 ถึง 4.7  

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 49 18.10 

หญิง 222 81.90 

รวม 271 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เปนเพศหญิง รอยละ 81.90 และเปน

เพศชายรอยละ 18.10 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.2 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

17 1 0.40 

18 

19 

20 

21 

23 

ไมตอบ 

114 

117 

26 

5 

1 

7 

42.00 

43.20 

9.60 

1.80 

0.40 

2.60 

รวม 271 100.00  
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X = 18.71 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีอายุ 19 ป รอยละ 43.20 

อายุ 18 ป รอยละ 42.00 และอายุ 20 ปรอยละ 9.60 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.3 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามศาสนา 

 

ศาสนา จํานวน รอยละ 

พุทธ 256 94.50 

คริสต 

อิสลาม 

อ่ืน ๆ 

ไมตอบ 

7 

6 

1 

1 

2.60 

2.10 

0.40 

0.40 

รวม 271 100.00  

จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 

94.50 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 2.60 และ นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 2.10 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามชั้นปการศึกษา 

 

ช้ันปการศึกษา จํานวน รอยละ 

ชั้นปท่ี 1 210 77.50 

ชั้นปท่ี 2 

ชั้นปท่ี 4  

สูงกวาชั้นปท่ี 4 

58 

2 

1 

21.40 

0.70 

0.40 

รวม 271 100.00  

จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 1  

รอยละ 77.50 รองลงมาคือชั้นปท่ี 2 รอยละ 21.40 และชั้นปท่ี 4 รอยละ 0.70  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามชองทางการรับสื่อ 

 

ชองทางการรับส่ือ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 3 1.10 

โทรศัพทมือถือ 

คอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร 

225 

17 

26 

83.00 

6.30 

9.60 

รวม 271 100.00  

จากตารางท่ี 4.5 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีชองทางในการรับสื่อทาง

โทรศัพทมือถือ รอยละ 83.00 รองลงมาคือโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร รอยละ 9.60 และ คอมพิวเตอร 

รอยละ 6.30 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 4.6 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

 

คาใชจายเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 5,000 บาท 165 60.90 

5,001 – 10,000 บาท 

มากกวา 5,000 บาท 

ไมตอบ 

102 

1 

3 

37.60 

0.40 

1.10 

รวม 271 100.00 

X = 5,170 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนนอย

กวา 5,000 บาท รอยละ 60.90 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 37.60 และคาใชจาย

เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 10,000 บาท รอยละ 0.40 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวน และรอยละของผูเขารวมอบรมในโครงการโดยแบงตามภูมิลําเนา 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ชลบุร ี 61 22.50 

ระยอง 

จันทบุรี 

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

นครนายก 

ปราจีนบุรี 

กรุงเทพฯ 

อ่ืน ๆ 

16 

6 

6 

10 

1 

6 

45 

120 

5.90 

2.20 

2.20 

3.70 

0.40 

2.20 

16.60 

44.30 

รวม 271 100.00  

จากตารางท่ี 4.7 พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ี

ไมใชภาคตะวันออก รอยละ 44.30 รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี รอยละ 22.50 และกรุงเทพฯ รอยละ 16.60

ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติตามสมมติฐาน 

 

2.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลัง การเขารวมอบรมในโครงการ 

กระบวนการสรางนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาค

ตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลัง การเขารวมอบรม  

 

การอบรม

โครงการฯ 
X  S.D. t df p-value 

กอนการอบรม 4.61 2.688 -31.607** 270 <.001 

หลังการอบรม 9.89 0.683    

** p < .01 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการเขารวมอบรมในโครงการมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีหลังการอบรม ทําใหผูเขารวมอบรมมีความรูทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

 

2.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนการเขารวมอบรมในโครงการ กระบวนการสราง

นวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจําแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนการเขารวมอบรม 

 

เพศ                       Levene’s test                                       t-test 

X  S.D. F Sig t df p-value 

ชาย 5.69 3.036 3.126 0.078 3.174** 269 0.002 

หญิง 4.37 2.551      

 ** p < .01  

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมอบรมท่ีมีเพศแตกตางกันมีคะแนนสอบกอนเขาการ

อบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

โดยกลุมตัวอยางท่ีเขารับการอบรมท่ีเปนเพศชายมีคะแนนสอบกอนเขารับการอบรมเฉลี่ยสูงกวาเพศ

หญิง 
 

 

2.3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังการเขารวมอบรมในโครงการ กระบวนการสราง

นวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจําแนกตามเพศ 

 

ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังการเขารวมอบรมในโครงการ กระบวนการสราง

นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจําแนกตามเพศ 

 

เพศ            Levene’s test                                       t-test 

X  SD F Sig t df p-value 

ชาย 9.61 1.336 44.360 <.001 -1.778 49.925 .081 

หญิง 9.95 0.401      
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมอบรมท่ีมีเพศแตกตางกันมีคะแนนสอบหลังการเขา

รวมการอบรมในโครงการฯ ไมแตกตางกัน 

 

2.4 ขอมูลพ้ืนฐานของนักขาวเยาวชน 

 

ตารางท่ี 4.11จํานวนและรอยละของเพศ 

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 19 48.70 

หญิง 20 51.30 

รวม 39 100.00 

  

จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาพบวาผูเขารับการฝกอบรมเปนเพศหญิงมากท่ีสุด รอยละ 51.30 

และเพศชาย รอยละ 48.70 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของอายุ 

 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

15 4 10.30 

16 10 25.60 

17 18 46.20 

18 1 2.60 

19 1 2.60 

20 2 5.10 

21  2 5.10 

23 1 2.60 

รวม 39 100.00 

  

จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีอายุ 17 ปมากท่ีสุด รอยละ 46.20 

รองลงมา อายุ 16 ป รอยละ 25.60 และอายุ 15 ป รอยละ 10.30 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละของภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

ชลบุร ี 6 15.40 

ระยอง 5 12.80 

จันทบุรี 6 15.40 

ตราด 6 15.40 

สระแกว 5 12.80 

ฉะเชิงเทรา 5 12.80 

ปราจีนบรุี 6 15.40 

รวม 39 100.00 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมาจากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี 

ตราด และปราจีนบุรี รอยละ 15.40 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละของศาสนา 

 

ศาสนา จํานวน (คน) รอยละ 

พุทธ 38 97.40 

อิสลาม 1 2.60 

รวม 39 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.14  ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 

97.40 

 

ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละของระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน 36 92.30 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 7.70 

รวม 39 100.00 
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จากตารางท่ี 4.15  ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 92.30 

 

ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละของเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉล่ีย จํานวน (คน) รอยละ 

1.50 – 1.99 1 2.60 

2.00 – 2.99 12 30.80 

3.00 – 3.99 26 66.70 

รวม 39 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.00 

– 3.99 รอยละ 66.70  

 

2.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลัง การเขารวมอบรมในโครงการ นักขาว

พลเมืองท่ีมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ตารางท่ี  4.17 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนและหลังการฝกอบรม 

 

คะแนน X  SD t p-value 

กอน 4.61 1.48 -31.607** < .001 

หลัง 9.89 1.01   

** p < .001 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการศึกษาพบวา คะแนนความรูกอนและหลังการฝกอบรมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนหลังการฝกอบรมมากกวาคะแนนกอนการฝกอบรม แสดงให

เห็นวาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนนักขาวพลเมืองประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” ทําใหผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําหรับการเปนนักขาวพลเมือง

ประเทศประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล และอภิปรายผล 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอม

ของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ใหความรูภาษาอังกฤษ

สําหรับเตรียมความพรอมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 

3) สรางนักขาวพลเมืองท่ีมีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ประชากรหลักและประชากรรองในการวิจัย 

ดังนี้ กลุมท่ี 1 ประชากรหลัก ไดแก เยาวชนในภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัดเชนเดียวกัน ไดแก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว และกลุมท่ี 2 ประชากรรอง ไดแก 

นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว 

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ตัวอยางหลัก คือ เยาวชนในภาคตะวันออกซ่ึง

ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว 

จังหวัดละ 100 คน รวม 700 คน และตัวอยางรอง คือ นักขาวพลเมืองในภาคตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย 7 

จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว จังหวัดละ 10 คน รวม 

70 คน 

 เครื่องมือสําหรับการวิจัย คือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนในภาคตะวันออกในการเปน

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 วิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชสถิติบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความรู ความเขาใจ ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใหความรู

ภาษาอังกฤษสําหรับการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยด

ถวยสถิติที (Paired-samples t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางเยาวชนในภาคตะวันออกท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เปนเพศหญิง รอยละ 81.90 และเปน

เพศชายรอยละ 18.10 ตามลําดับ  

สวนใหญมีอายุ 19 ป รอยละ 43.20 อายุ 18 ป รอยละ 42.00 และอายุ 20 ปรอยละ 9.60 

ตามลําดับ  

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 94.50 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 2.60 และ นับถือศาสนา

อิสลาม รอยละ 2.10 ตามลําดับ  
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สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 1  รอยละ 77.50 รองลงมาคือชั้นปท่ี 2 รอยละ 21.40 และ

ชั้นปท่ี 4 รอยละ 0.70  ตามลําดับ 

สวนใหญมีชองทางในการรับสื่อทางโทรศัพทมือถือ รอยละ 83.00 รองลงมาคือโทรศัพทมือถือและ

คอมพิวเตอร รอยละ 9.60 และ คอมพิวเตอร รอยละ 6.30 ตามลําดับ 

สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 60.90 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

5,001-10,000 บาท รอยละ 37.60 และคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 10,000 บาท รอยละ 0.40 

ตามลําดับ 

สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีไมใชภาคตะวันออก รอยละ 44.30 รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี 

รอยละ 22.50 และกรุงเทพฯ รอยละ 16.60ตามลําดับ 

และคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการเขารวมอบรมในโครงการมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยท่ีหลังการอบรมทําใหผูเขารวมอบรมมีความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

 

กลุมตัวอยางนักขาวพลเมืองในภาคตะวันออกเปนเพศหญิงมากท่ีสุด รอยละ 51.30 และเพศชาย  

รอยละ 48.70 ตามลําดับ 

สวนใหญมีอายุ 17 ปมากท่ีสุด รอยละ 46.20 รองลงมา อายุ 16 ป รอยละ 25.60 และอายุ 15 ป 

รอยละ 10.30 ตามลําดับ 

สวนใหญมาจากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี รอยละ 15.40 ตามลําดับ 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.40 

สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 92.30 

สวนใหญเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.00 – 3.99 รอยละ 66.70  

และคะแนนความรูกอนและหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

คะแนนหลังการฝกอบรมมากกวาคะแนนกอนการฝกอบรม แสดงใหเห็นวาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ความรูภาษาอังกฤษสําหรับการเปนนักขาวพลเมืองประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทําใหผูเขารับ

การอบรมมีความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําหรับการเปนนักขาวพลเมืองประเทศประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาการใหความรูภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนในภาคตะวันออก หรือนักขาว

พลเมืองประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นทําใหความรูภาษาอังกฤษของท้ัง 2 กลุมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ 3 ประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ประการแรก คือ ความสําคัญของการเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนไดรวมกันยกระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศใหสูงข้ึน

จนถึงระดับปริญญาตรี หรือใครมีศักยภาพทางดานปญญาและการเงินก็อาจเรียนใหสูงกวานั้น และไมลืมจัด
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กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย เนื่องจากยุคสมัยปจจุบันมีการแขงขันสูงทุก ๆ ดาน

การศึกษาทางโลกอยางเดียวยังไมพอเพราะคนยังมีกิเลสตัณหาท่ีจะใชเลหเหลี่ยมกลโกง เพ่ือหาประโยชนใสตน

และพวกพองเกิดการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ดังนั้นทุกประเทศควรสงเสริมหลักธรรมทางศาสนาของตนมา

ทําใหสังคมมีความเขมแข็ง อบอุน และนาอยูมากข้ึนเพ่ือกาวสูระดับสากล และท่ีสําคัญคือควรมีการศึกษา

ภาษาท่ีเปนสื่อกลางใชสื่อสารระหวางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเปนสื่อกลางท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสําหรับรองรองระหวางประเทศอาเซียนดวยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมท่ีสําคัญ รวม

ไปถึงองคความรูท่ีจะถายทอดใหแกกันและกันอีกดวย 

 ประการท่ีสอง คือ ภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ีจําเปนและสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

ประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึงสงผลใหภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสําคัญใน

การติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน จากงานวิจัยตาง ๆ จะพบไดวา นวัตกรรมท่ีจะชวยพัฒนา

ศักยภาพทางภาษาอังกฤษเปนเรื่องท่ีสําคัญและควรท่ีจะสนับสนุน เชน การออกแบบการสรางสื่อประกอบการ

สอนท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส การพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ และการพัฒนารูปแบบการสอน

ภาษาอังกฤษ เปนตน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของเยาวชนใหเกิดความทัดเทียมกันและสามารถ

แขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได นอกจากนี้ครู ผูสอน รวมถึงนโยบายทางการศึกษา

ของหนวยงานตาง ๆ ก็เปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะ ชวยผลักดันใหเยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และเปนสวนสําคัญในการสรางทัศนคติท่ีดีของเยาวชนท่ีมีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษอีกดวย 

 ประการท่ีสาม คือ เยาวชนซ่ึงผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติ และดวยการตระหนักถึง

ความสําคัญของเยาวชน หนวยงานของรัฐและเอกชนจึงไดกําหนดนโยบายเยาวชนแหงชาติ และกําหนด

คุณลักษณะเด็กและเยาวชนไทยท่ีพึงประสงคไว เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเยาวชน ท้ังบทบาท

ตอตนเอง บทบาทตอผูอ่ืน บทบาทตอสังคม บทบาทตอสถาบันชาติและบทบาทตอสถาบันพระมหากษัตริย 

นอกจากนี้เยาวชนเปนชวงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย สติปญญาและอารมณ ตามธรรมชาติ

ของวัยนี้จะงายตอการเปลี่ยนแปลงตามกระแสท่ีเกิดข้ึนรอบตัวและสงผลถึงพัฒนาการในอนาคต ฉะนั้น

เยาวชนจึงเปนผูท่ีมีความสําคัญและมีศักยภาพในการท่ีจะพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจสังคม 

การเมืองและสิ่งแวดลอม ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมใหแกเยาวชน  

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ทําใหเยาวชนมีการรวมตัวกันในลักษณะของกลุมเยาวชน ซ่ึงจะทําใหเยาวชนได

ใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ พรอมท่ีจะเรียนรู และนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปทํา

ประโยชนใหกับชุมชนหรือทองถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยูตอไป เพราะเยาวชนเปนกลุมคนท่ีจะเปนผูอยูในชุมชนและ

เปนผูบริหารจัดการชุมชนนั้น ๆ ตอไป เม่ือเปนผูใหญเยาวชนเหลานี้ก็จะกลายเปนผูใหญท่ีมีความสามารถใน

การนําพาประเทศเปนประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางสงางาม และสมศักดิ์ศรีตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

 สําหรับผลการวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาแบบวัดความรูภาษาอังกฤษซ่ึงสามารถนําไปใชในการวัดความรู

ภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีมีความสนใจในภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวัดความรูภาษาอังกฤษเพียงชั่วขณะหนึ่งเทานั้น การวิจัยครั้งตอไปควร

ทําการศึกษาการใหความรูภาษาอังกฤษระยะยาว และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เชน 3 เดือน หรือ 6 

เดือน เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการความรูภาษาอังกฤษตอไป 
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แบบทดสอบ 
โครงการ“กระบวนการสร้างนวตักรรมการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาองักฤษของเยาวชนในภาคตะวนัออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 

 

แบบทดสอบนี้จะแปลผลในภาพรวม ดงันัน้ขอ้มูลของท่านจะถูกเกบ็เป็นความลบั จงึขอให้ท่าน
ตอบค าถามดว้ยความสบายใจ และขอขอบคุณทีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี

รศ.ดร.สุกญัญา บูรณเดชาชยั 
อ.ปรญิญา สริอิตัตะกุล 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
 

1. เพศ   1) ชาย    2) หญงิ 
 

2. อาย ุ  ……… ปี (โปรดระบุ) 
 

3. เกรดเฉลีย่ (GPA) ……………(โปรดระบุ) 
 

4. ระดบัการศกึษาปัจจบุนั 
   1) มธัยมศกึษาปีที ่3   2) มธัยมศกึษาปีที ่4  3) มธัยมศกึษาปีที ่5  
   4) มธัยมศกึษาปีที ่6   5) ระดบัอุดมศกึษา 
 

5. ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืน (ไมร่วมค่าหอพกั) ………………… บาท 
 

6. ท่านเปิดรบัสื่อจากช่องทางใดมากท่ีสดุ 
 โทรทศัน์  วทิย ุ  โทรศพัทม์อืถอื  หนงัสอืพมิพ ์ คอมพวิเตอร ์PC/NOTEBOOK 
 

7. ภมูลิ าเนาของทา่น 
 จ.ชลบุร ี  จ.ระยอง จ.จนัทบุร ี  จ.ตราด  จ.ฉะเชงิเทรา 
 จ.นครนายก  จ.ปราจนีบุร ี กรงุเทพฯ  จั ง ห วั ด อื่ น  ๆ 
............................... 
 
ตอนท่ี  2  แบบทดสอบความพร้อมด้านภาษาองักฤษในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย     รอบตวัเลือกท่ีถกูท่ีสดุ 
 

1. How many countries do belong to ASEAN today? 
A. 9      B. 10 
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C. 11      D. 12 
2. What does ASEAN stand for? 

A. Association of Southeast Asean Nations B. Association of Southeast Asian Nations 
C. Amazing Southeast Asean Nations  D. Amazing Southeast Asian Nations 

 

3. Which country is NOT the member of ASEAN? 
A. Thailand     B. Singapore 
C. Taiwan     D. Brunei 

 

4. What is the currency of Cambodia? 
A. Dollar     B. Baht 
C. Peso      D. Riel 

 

5. Which one is NOT the currency of ASEAN? 
A. Peso      B. Kip 
C. Yuan     D. Dollar 

 

6. What is the capital of the Philippines? 
A. Manila     B. Kuala Lumpur  
B. Jakarta     D. Hanoi 
 

7. What is the biggest country of ASEAN? 
A. Thailand     B. Indonesia  
C. The Philippines     D. Laos  
 

8. Which one is not the capital city of ASEAN member? 
A. Bangkok     B. Jakarta 
C. Hong Kong     D. Phnom Penh 
 

9. Which of the followings is Myanmar’s greeting word? 
A. Sabaidee     B. Apa Kabar 
C. Sinjao     D. Mingalabar  
 

10. Which one of the following ASEAN members is a landlocked country? 
A. Myanmar      B. Laos  
C. Cambodia     D. Singapore  

  
********** 
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เว็บไซต์โครงการอบรมเยาวชนนักข่าวพลเมือง ในภาคตะวันออก 

 
 เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/โครงการอบรมเยาวชนนักข่าวพลเมือง-ใน
ภาคตะวันออก-2191843941052206 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 "นักข่าวพลเมืองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการเป็นประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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การบรรยาย "ภาษาอังกฤษสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

ณ วันที่ 21 กันยายน 2560  
  

 
 

ดร. นิสิต อินทมาโน และ… 
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Speaking!
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แชะ
แชะ

cankon

17: 00

เตรียมความพรอม

เขาสูอาเซียน

เตรียมความพรอม

เขาสูอาเซียน

เตรียมความพรอม

เขาสูอาเซียน

เตรียมความพรอม

เขาสูอาเซียน

ค
ณ
ะมนุษยศาสตรและส

ังค

มศ
าส

ตร
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Clock

-1:08

อ้าว เดก็ๆ

ท่องค�ำขวัญของ

อาเซยีน

พร้อมกนั

1 วิสัยทศัน์
1 ประชำคม

1 อตัลักษณ์

ปีนี ้ปี 2558 แล้วนี่ 

พวกเรำควรเตรียมตวัให้พร้อม

ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีนกันนะ

นัน่สิ.. ทีรู้่มำ

ก็งูๆ  ปลำๆ

ไหนลองเล่ำให้

ฟังหน่อยสิ !

อ๋อ!! ประชำคมอำเซยีน

น่ะหรอ เรียกอกีอย่ำงหนึง่ว่ำ 

Asean Community
ก็คือกำรรวมกลุ่มกนัของประเทศ

ต่ำงๆ ในภมิูภำคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้

ซึง่แต่เดมิมีผูร่้วมก่อตัง้

เพียง 5 ประเทศเท่ำนัน้ ก็จะ

มี อนิโดนเีซยี มำเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

นัน่เอง

ต่อมำ บรูไน เวียดนำม 

ลำว พม่ำ และกัมพูชำ 
ก็ได้เข้ำมำเป็นสมำชิกอำเซยีน

ตำมล�ำดบั ไงล่ะ
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โอ้โห! อย่ำงนีก็้ท�ำให้ปัจจบุนั 

อำเซยีนมีประเทศสมำชิก

ทัง้หมด 10 ประเทศเลยสินะ

ใช่แล้ว แล้วรู้ไหมว่ำเรำ
มีประชำกรรวมกันมำกกว่ำ 

500 ล้ำนคนเลยนะ

จริงหรอ?? 

แล้วยังไงต่อล่ะ เล่ำอกีสิ

เรำก็รู้มำแค่นีแ้หละ แต่เดีย๋วเรำจะพำไปหำอำจำรย์

ทีมี่ควำมรู้เร่ืองนี ้มำเล่ำให้เรำฟังกนัต่อดกีว่ำ 

อยำกรู้เร่ืองอะไรก็ถำมท่ำนได้เลยนะ 

ท่ำนตอบได้หมดแหละ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา 

หองพักอาจารย นีแ่หละ!!
ห้องพักอำจำรย์

สวัสดค่ีะ สวัสดคีรับ 
อำจำรย์ สวัสดคีรับ
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อำจำรย์ครับ พอดพีวกเรำอยำกรู้เก่ียวกบั

ประชำคมอำเซยีนน่ะครับ 

อำจำรย์ช่วยแนะน�ำหน่อยได้ไหมครับ

ได้สิ อยำกรู้
เร่ืองอะไรก่อนล่ะ

คือหนสูงสัยค่ะ ว่ำประชำคมอำเซยีน

ก่อตัง้ข้ึนมำได้อย่ำงไรคะ

คือเม่ือวันที ่7 ตลุำคม 2546 
ได้มีกำรจดัประชุมสุดยอดอำเซยีนคร้ังที ่9 

ณ ประเทศอนิโดนเีซยี ผูน้�ำประเทศสมำชิกอำเซยีนได้

ลงนำมร่วมกนัในปฏญิญำ เพ่ือประกำศจดัตัง้ประชำคมอำเซยีน

ภำยในปี 2563 โดยประกอบด้วย เสำ 3 ต้น ครับ
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ASEAN

เสำ 3 ต้น ก็จะประกอบไปด้วย 

เสำต้นที ่1 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน หรือทีเ่รียกว่ำ AEC ไงครับ

เสำต้นที ่2 ประชำคมสังคม และวัฒนธรรมอำเซยีน

และเสำต้นที ่3 ก็คือประชำคมกำรเมือง และควำมม่ันคง

ทำงอำเซยีนครับ

อำจำรย์คะ แล้วตัง้ 10 ประเทศ

ต่ำงคนต่ำงภำษำ เรำจะคุยกันรู้เร่ืองหรอคะ
รู้เร่ืองครับ 

เขำจะใช้

ภำษำองักฤษ
เป็นภำษำกลำง
ในกำรส่ือสำร 

ครับ

แล้วพวกเธอล่ะ 

พูดภำษำองักฤษกัน

ได้หรือเปล่ำ

ได้สิคะอำจำรย์ 

Yes No OK 

Thank you ไง

คะ ออิิ

ครับเก่งครับ แต่บำงที

ถ้ำเจ้ำของภำษำเค้ำสวน

กลับมำ เรำอำจจะเสีย

ควำมม่ันใจได้นะครับ
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12

6

9 3

แต่ผมสังเกตเหน็นะครับ ว่ำ

เดีย๋วนีต้ำมป้ำยโฆษณำ 

หนงัสือพิมพ์ ส่ือต่ำงๆ จะมีภำษำ

องักฤษมำกข้ีนนะครับ อย่ำงเช่น 

ป้ำยทีส่นำมบนิสุวรรณภมิูเป็น

ตวัอย่ำงไงล่ะครับ

ใช่ค่ะ ย่ิงเดีย๋วนีน้ะคะ

มีโรงเรียนสอนภำษำ

มำกมำยหลำกหลำย

หลักสูตรเตม็ไปหมด

เลยค่ะ

เดก็ๆ เทีย่งแล้ว ไปทำนข้ำวกันดกีว่ำ 
เดีย๋วอำจำรย์เล้ียงเอง
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1 2 3 4 5 6 7 8

 

ซึง่เป็นแผนบรูณำกำรด้ำนเศรษฐกิจ 

ให้เหน็ภำพรวมในกำรมุ่งไปสู่ AEC 

ประกอบไปด้วย แผนงำนเศรษฐกจิ

ในด้ำนต่ำงๆ พร้อมกรอบระยะเวลำ

ทีชั่ดเจนในกำรด�ำเนนิมำตรกำร

จนบรรลุเป้ำหมำยในปี 2558 

รวมทัง้กำรให้ควำมยืดหยุ่นตำม

ทีส่มำชิกประเทศได้ตกลงกันไว้ล่วง

หน้ำ เพ่ือสร้ำงพันธสัญญำระหว่ำง

ประเทศสมำชิกอำเซยีนครับ

อ๋อ!! ผมจ�ำได้ครับ ทีเ่ค้ำบอกว่ำกำรรวมกลุ่มนี้ 

มุ่งทีจ่ะท�ำให้เป็น ตลำดร่วม ฐำนกำรผลิต
เดยีวกนั และ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันได้สูงข้ึน รวมถึง กำรเป็น
ภมิูภำคทีมี่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่
เท่ำเทยีมกนั และ มีกำรบรูณำกำรเข้ำ
กับเศรษฐกิจโลก ใช่ไหมครับ 

AEC Blueprint 

น่ะเหรอ 

ก็คือ พิมพ์เขียว

ทีอ่ำเซียนได้

จดัท�ำข้ึน 

เพ่ือกำรจดัตัง้ 

“ประชำคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” ไงล่ะครับ

อำจำรย์ครับแล้ว

ทีเ่ขำพูดถึง AEC 
Blueprint มันคือ

อะไรครับ

ใช่ครับ
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ธรรมดา 30
พิเศษ 35
Nomal 30
special 35

กวยจั๊บญวณ
บางแสน

ธรรมดา 30
พิเศษ 35
Nomal 30
special 35

แล้วประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จำก

ประชำคมอำเซยีนบ้ำงหรือเปล่ำคะ

ได้สิครับ ไทยเรำเป็นศนูย์กลำง
กำรท่องเทีย่วและกำรบนิ อย่ำงไม่ต้อง
สงสัยเลยครับ เพรำะว่ำอยู่กลำง Asean และไทย

อำจจะเด่นในเร่ือง กำรจดัประชุมต่ำงๆ 
กำรแสดงนทิรรศกำร ศนูย์กระจำย

สินค้ำ และยังเด่นเร่ือง กำรคมนำคม อกีด้วย 
รวมถึง กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์และ
สุขภำพ จะเตบิโตอย่ำงมำกเช่นกันนะครับ

ซึง่เม่ือรวมกนัเป็นประชำคม

อาเซยีน ขนำดเศรษฐกจิ
ของเรำจะมีมูลค่ำมำกถึง 

1.8 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

มี ขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 
9 ของโลก ท�ำให้เรำมีโอกำส
และขีดควำมสำมำรถในกำรต่อรอง

กับกลุ่มเศรษฐกิจขนำดใหญ่

มำกย่ิงขึน้

ด้ำนกำรส่ือสำรและ

คมนำคมภำยในอำเซยีน 

จะมีกำรพัฒนำให้มีควำม

รวดเร็วและสะดวกสบำย

มำกข้ึน ประชำชนของ

แต่ละประเทศจะสำมำรถ

เดนิทำงไปมำหำสู่กันได้

อย่ำงสะดวกสบำย เรำจงึ

มีโอกำสทีจ่ะได้พบเพ่ือน

ใหม่ๆ ครับ

แล้วด้ำนกำรส่ือสำรล่ะคะ
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และมีโอกำสได้เรียนรู้ศลิปะวัฒนธรรมจำกประเทศ

เพ่ือนบ้ำน ซึง่เป็นผลดต่ีอควำมสัมพันธ์ของกลุ่ม

แต่ละประเทศสมำชิกอำเซยีนครับ

อย่ำงนีก้ำรค้ำขำยบริเวณชำยแดน 

ก็จะคึกคักน่ำดเูลยสิครับ

ใช่แล้วครับ คึกคัก

มำกๆ เลยครับ

ก่ามเอนิ

(ขอบคุณครับ)
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กุงแหง กุงแหงกุงแหง กุงแหง

หมึกแหง

หมึกแหง

หมึกแหงหมึกแหง

ขาวหลามยายแจมขาวหลามยายแจม ขาวหลามยายแจมขาวหลามยายแจม

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

ขนมโมจิ ขนมโมจิ

ขนมโมจิ

โห!! มีแต่เร่ืองดีๆ  
ทัง้นัน้เลยค่ะอำจำรย์

ใจเย็นๆ ก่อนนะ

ครับ ยังมีเร่ืองทีไ่ม่ดี

อยู่เหมือนกันนะครับ

เดีย๋วอำจำรย์จะแวะไป

ร้ำน OTOP แถวนีห้น่อย 

พอดวัีนนีอ้ำจำรย์หมด

คำบสอนแล้ว พวกเธอ

จะไปกบัอำจำรย์หรือ

เปล่ำ มีเรียนหรือตดิ

ธรุะอะไรกนัไหม

ไม่มีครับ วันนีพ้วกเรำ

มีเรียนแค่ช่วงเช้ำครับ 

อยู่ยำวจนกว่ำอำจำรย์

จะเล่ำจบเลยครับ ออิิ

เอำล่ะ อำจำรย์เล่ำถึงไหนแล้ว
เร่ืองกำรตดิต่อส่ือสำรและควำมสัมพันธ์

ของสมำชิกอำเซยีนค่ะ
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EASTERN BORDER OF THAILAND

ระยะหางจาก กทม. 304.512 กม.
304.512 KILOMETRS FROM BANGKOK

บานคลองลึก อำเภออรัญประเทศ เทศบาลตำบน อรัญญประเทศ
BAN KHOLNG LUK ARANYAPRATHETDISTRIC ARANYAPRATHETMUNICIPALITY

ถึงแม้ว่ำทัง้อตุสำหกรรม 
โรงแรม กำรท่องเทีย่ว 

ร้ำนอำหำร รถเช่ำบริเวณ
ชำยแดนจะคึกคักมำกข้ึน และ
เมืองตำมชำยแดนจะพัฒนำ
มำกข้ึนเร่ือยๆ เนือ่งจำกเป็น
จดุขนส่ง แต่ปัญหำเร่ืองยำเสพ
ตดิและปัญหำสังคมกจ็ะมีตำมมำ

ด้วยนะครับ

รู้ไหมว่ำ
! จดุกำรค้ำขำยชำยแดนภำคตะวันออก

ระหว่ำงไทยกบักัมพูชำ

บ้ำนหำดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตรำด1

จดุผ่ำนแดนถำวร
2 บ้ำนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

3 บ้ำนผกักำด อ.โป่งน�ำ้ร้อน จ.จนัทบรีุ 4 บ้ำนแหลม อ.โป่งน�ำ้ร้อน จ.จนัทบรีุ
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น้ำมันงา น้ำมันงา น้ำมันงา
น้ำมันงา

น้ำมันมะพราว
น้ำมันมะพราว น้ำมันมะพราว น้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอก
น้ำมันมะกอก

อย่ำงเช่นอะไรบ้ำงครับอำจำรย์
ก็อย่ำงเช่น ปัญหำขยะไงครับ ขยะจะมีจ�ำนวน

มำกข้ึน และอกีปัญหำหนึง่คือ กำรแบ่งชนช้ัน 

ถ้ำคนไทยท�ำงำนกับคนต่ำงชำตทิีด้่อยกว่ำอำจจะ

มีกำรแบ่งชนช้ันกันได้ มีกำรดถููกเหยียดหยำม 

กำรล้อเลียน จะมีชุมชนสลัมเกดิข้ึน และอำจมี

พม่ำทำวน์ ลำวทำวน์ กัมพูชำทำวน์เกิดข้ึนได้ไง

ครับ

ปัญหำอำชญำกรรมจะรุนแรง สถิตกิำร

ก่ออำชญำกรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำกจำก

ชนช้ันทีมี่ปัญหำ คนจะท�ำผดิกฎหมำย

มำกข้ึน เนือ่งจำกไม่รู้กฎหมำย

โห!! จะมีปัญหำ

เกดิข้ึนมำกขนำดนีเ้ลย

หรอคะ

ใช่ครับ ทกุอย่ำง

มีประโยชน์ก็ต้อง

มีโทษเหมือนกนั

ทัง้นัน้แหละครับ
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แล้วผลกระทบทีจ่ะ

ได้รับจำกประชำคม

อาเซยีน มีอะไรบ้าง

ครับ

รัฐกจ็ะสูญเสียรำยได้จำก

กำรจดัเก็บภำษีสินค้ำและ

บริกำร เนือ่งจำกประเทศ

สมำชิกประชำคมอำเซยีน

ทกุประเทศ มีพันธะที่

ต้องลดและยกเลิกภำษี

ในรำยกำรต่ำงๆ ทีถู่ก

ก�ำหนดไว้

ตลำดแรงงำนจะมีกำรแข่งขันสูงข้ึน 

เนือ่งจำกกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนภำยใน

อำเซยีนจะสำมำรถท�ำได้อย่ำงเสรี และ

ยังมีควำมแตกต่ำงกนัของทกัษะทำง

วิชำชีพ และภำษำของประชำกรแต่ละ

ประเทศ ซึง่มีมำตรฐำนทีแ่ตกต่ำงออกไป

แล้วอย่ำงนีเ้รำควรจะเตรียมตวัอย่ำงไรดคีะ 

ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน

อย่ำงทีบ่อก ประเทศสมำชิกทัง้ 10 ประเทศ 

แต่ละประเทศต่ำงมีประวัตคิวำมเป็นมำ ภำษำ

และวฒันธรรมทีแ่ตกต่ำงกัน ซึง่เรำจ�ำเป็น

อย่ำงย่ิงทีจ่ะต้องเรียนรู้ และปรับตวัให้คุ้นเคย

กับส่ิงเหล่ำนีใ้ห้ได้อย่ำงเร็วทีสุ่ด
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นม
ขน

เร่ืองภำษำใช่ไหมคะ 

ทีเ่รำต้องพัฒนำ

ใช่ครับ ภำษำองักฤษจะ
เป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงมำก 

เนือ่งจำกจะมีคนอำเซยีนเข้ำมำ

อยู่ในไทยมำกมำยไปหมด และ

มักจะพูดภำษำไทยไม่ค่อยได้ 

แต่จะใช้ภำษำองักฤษเป็นภำษำ

กลำงในกำรส่ือสำร

ซึง่หมำยควำมว่ำในอนำคตอนัใกล้นี ้ควำมรู้ทำง

ภำษำโดยเฉพำะภำษำองักฤษ จะเป็นส่ิงทีไ่ม่

สำมำรถหลีกเล่ียงได้อกีต่อไปเชียวล่ะ

แล้วมีอะไรทีพ่วกเรำ 

ต้องพัฒนำอกีครับ

ทกัษะทำงวิชำชีพไงครับ เม่ือ
แรงงำนมีมำกข้ึน ผูป้ระกอบกำร

ย่อมมีทำงเลือกมำกข้ึน และแน่นอน

ว่ำ...ผูท้ีมี่ทกัษะสูงกว่ำย่อมมีโอกำสที่

จะถูกเลือกมำกกว่ำ โอกำสในกำร

ลงทนุหรือขยำยธรุกิจไปยังประเทศ

สมำชิกจะมีมำกข้ึน แต่โอกำสไม่

เคยจะเดนิมำหำเรำ กำรเรียนรู้

ใช้เทคโนโลยี ทัง้อนิเตอร์เนต็และ

โซเชียลมีเดยีต่ำงๆ จะมีส่วนช่วย

อย่ำงมำกในกำรเสำะแสวงหำโอกำส

เหล่ำนัน้ ก่อนผูอ้ืน่จะพบมันก่อน

นะครับ
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เจี๊ยกๆ

เจี๊ยกๆ

เจี๊ยกๆ

เจี๊ยกๆ

เจี๊ยกๆ

เขาสามมุข

Khao sam
 muk

เม่ือกำรเดนิทำงไปหำกัน

สะดวกข้ึน แรงงำนเดนิทำง

สะดวกข้ึน เพรำะไม่เร่ืองมำก

เหมือนเม่ือก่อน ก็จะมีคนเดนิ

ทำงกันมำกข้ึน

ระบบกำรคมนำคมดี

ข้ึนเม่ือระบบคมนำคม

ดข่้ึีนแต่ละประเทศก็จะ

มีชำวต่ำงชำตเิดนิทำง

เข้ำมำประกอบอำชีพ

มำกข้ึน ท่องเทีย่ว

กันเองมำกข้ึนนัน่คือ 

นกัศกึษำไทยกจ็ะมี่บญัฑิต

เดนิทำงเข้ำมำสมัครงำนกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ

รู้ไหมว่ำ!
7 วิชำชีพสำมำรถย้ำยแรงงำนฝีมืออย่ำงเสรี
ในประชำคมอำเซียน

1. แพทย์
2. ทนัตแพทย์
3. นกับญัชี
4. วิศวกร
5. พยำบำล
6. สถำปนกิ
7. นกัส�ำรวจ
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งัน้ย่ิงใกล้เข้ำสู่อำเซยีน 

ครู อำจำรย์ย่ิงมีเร่ืองต้อง

ท�ำมำกมำยเลยสิครับ

ใช่แล้วครับ ครู อำจำรย์ต้องมีบทบำท

ทีจ่ะท�ำให้นกัเรียน นสิิตเตรียมพร้อม 

ถ้ำเป็น อำจำรย์ประถม มัธยม ก็อำจให้

เดก็นกัเรียนจดับอร์ด แต่ถ้ำเป็นระดบัมหำวิทยำลัย 

อำจำรย์อำจจะให้ท�ำเนือ้หำเผยแพร่ให้กับคนทัว่ไป

ได้ทรำบ เกีย่วกับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกจิ

อำเซยีนของประเทศไทย

แล้วมหำวทิยำลัยของเรำ 

ท�ำกิจกรรมส่งเสริมยังไงบ้ำงครับ

กิจกรรมของมหำวิทยำลัยของเรำกจ็ะมี 

โครงกำรนวัตกรรมกำรส่ือสำร 
เพ่ือเพ่ิมควำมรู้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน 

ทีจ่ดัข้ึนทีม่หำวิทยำลัยรำชภฏัร�ำไพพรรณทีีผ่่ำนมำครับ 

แล้วก็จะมี โครงกำรกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม
กำรส่ือสำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
ประชำชนในภำคตะวันออกในกำรเป็น

ประเทศประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ทีเ่ป็นของ
คณะมนษุย์ฯครับ แล้วก็ยังมีงำนสัมมนำในหวัข้อเร่ือง

ส่ือกับกำรเตรียมพร้อมคนเข้ำสู่ AEC ครับ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พอดวัีนนีอ้ำจำรย์มีนดักับอำจำรย์ท่ำนนงึทีท่�ำโครงกำรร่วมกัน 

พวกเธอจะไปกับอำจำรย์ไหม อำจำรย์ท่ำนนี ้ท่ำนมีควำมรู้ 

ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนวำรสำรศำสตร์ ส่ือมวลชนเป็นอย่ำงมำก 

ถ้ำพวกเธอมีอะไรสงสัยกส็ำมำรถถำมท่ำนได้นะ ท่ำนใจดี

ดเีลยค่ะ พวกเรำ

ขอตำมอำจำรย์

ไปด้วยเลยนะคะ

งัน้ไปกันเลยนะ
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สวัสดคีรับ อำจำรย์

สวัสดค่ีะ

แหม! อำจำรย์ก็พูดเกินไป...

สวัสดจ้ีำ เดก็ๆ 

อยำกรู้เร่ืองอะไรกันจ๊ะ

สวัสดค่ีะ/สวัสดคีรับ

อ้ำวเดก็ๆ นีไ่ง

กูรูทำงวำรสำรศำสตร์ 

อยำกรู้อะไรถำมท่ำน

อำจำรย์ได้เลย

บทบำทของส่ือมวลชน 

หลักๆ มี 4 บทบำท 

บทบำทแรกก็คือ กำรน�ำเสนอข่ำว 
ซึง่ส่ือมวลชนจะต้องไม่สอดแทรก

ควำมรู้สึกหรือควำมคิดเหน็ส่วนตวัของ

ตนเองลงไปนะจ๊ะ บทบำทที ่2 คือ 

กำรแสดงควำมเหน็หรือ

กำรชักจงู อย่ำงเช่นกำรรณรงค์

ให้ไปบริจำคโลหติ เปรียบเสมือน

เป็นกำรประสำนส่วนต่ำงๆ ให้สังคม

ด้วย บทบำทที ่3 คือกำรให้ควำมรู้
หรือกำรศกึษำ และอกีบทบำท คือ

กำรให้ควำมบนัเทงิ ไงจ๊ะ

คือ ผมอยำกรู้เร่ืองบทบำทของ

ส่ือมวลชนครับ
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ขอบคุณมำกๆ เลย ครับ/ค่ะ
 อำจำรย์

ดงันัน้ ส่ือมวลชนจงึเป็น

บทบำทส�ำคัญ

ในกำรให้ควำมรู้แก่

ประชำชนให้เข้ำใจ AEC 

และเตรียมพร้อมเข้ำสู่ 

AEC อย่ำงถูกต้องและ

สมบรูณ์ทีสุ่ด

จ้ำ ไม่เป็นไรจ้ำ
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END

โอ้โห!! วันนีเ้รำสองคนได้ควำมรู้

เร่ืองประชำคมอำเซยีนเยอะเลยเนอะ
ครับ หวิกันยังเดก็ๆ

ไปหำอะไรทำนกันดกีว่ำ

เหน็ไหมล่ะ 

เรำพำเธอมำพบถูกคนแล้ว

เรำสองคนต้องขอบคุณอำจำรย์

มำกเลยนะคะ ทีใ่ห้ควำมรู้เร่ือง

อำเซยีนกบัพวกเรำ ครับ 

แล้วพวกเธอก็อย่ำลืมน�ำควำมรู้เหล่ำนี้

ไปบอกกบัญำตพ่ีิน้องเพ่ือนๆ 

ของพวกเธอด้วยหล่ะ

ครับ/ค่ะ
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+3

+6

อำเซยีน +3 คือกลุ่มประเทศในภมิูภำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ซึง่เป็นสมำชิกในอำเซยีน 

10 ประเทศ และประเทศทีเ่พ่ิมมำ 3 ประเทศ ได้แก่ จนี ญ่ีปุน่ เกำหลีใต้ เพ่ือส่งเสริมควำม

ร่วมมือในระดบัอนภุำคเอเชียตะวันออก ด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคง ด้ำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกจิ

และกำรเงนิ ด้ำนพลังงำน ส่ิงแวดล้อม กำรเปล่ียนแปลงของสภำวะอำกำศโลก ด้ำนสังคมและ

วัฒนธรรม

อำเซยีน +6 (ASEAN +6) หรือ FTA ASEAN PLUS 6 คือกลุ่มประเทศในภมิูภำคตะวันออก

เฉยีงใต้ 

ซึง่เป็นสมำชิกในอำเซยีน 10 ประเทศ และเพ่ือนบ้ำนในเอเซยีและโอเซยีเนยีอกี 6 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศจนี ประเทศเกำหลีใต้ ประเทศญ่ีปุน่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอนิเดยี และประเทศ

นวิซแีลนด์ 

เพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ พัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของกลุ่มในกำรลงทนุ

กำรท�ำกำรค้ำ และอืน่ๆ เพ่ือให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันกบัภมิูภำคอืน่ เช่น สหภำพยุโรป

เรำน่ำจะได้ยินค�ำว่ำ อำเซยีนบวกสำม 

กับอำเซยีนบวกหก กนัอยู่บ่อยๆ งัน้เรำมำ

ท�ำควำมรู้จกัเพ่ิมเตมิ กบั ASEAN +3 และ 

ASEAN +6กันดกีว่ำ

เกร็ดควำมรู้
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CHARTER OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS   
 

 
PREAMBLE 

 

WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of 
State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of 
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic 
Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the 
Socialist Republic of Viet Nam: 
 
 
NOTING with satisfaction the significant achievements and expansion 
of ASEAN since its establishment in Bangkok through the promulgation 
of The ASEAN Declaration; 
 
 
RECALLING the decisions to establish an ASEAN Charter in the 
Vientiane Action Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the 
Establishment of the ASEAN Charter and the Cebu Declaration on the 
Blueprint of the ASEAN Charter; 
 
MINDFUL of the existence of mutual interests and interdependence 
among the peoples and Member States of ASEAN which are bound by 
geography, common objectives and shared destiny;  
 
 
 
 

 

กฎบัตรสมาคมแหง 
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

อารัมภบท 
 
เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผูแทน 
 
 
รับทราบดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและการขยายตัวของอาเซียน
นับตั้งแตมีการกอตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครดวยการประกาศใชปฏิญญาอาเซียน 
 
ระลึกถึงการตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบท
ของกฎบัตรอาเซียน 
 
ตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประชาชนและ
รัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร ตลอดจนมีวัตถุประสงค
เดียวกันและชะตารวมกัน 
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INSPIRED by and united under One Vision, One Identity and One 
Caring and Sharing Community; 
 
 
UNITED by a common desire and collective will to live in a region of 
lasting peace, security and stability, sustained economic growth, 
shared prosperity and social progress, and to promote our vital 
interests, ideals and aspirations; 
 
 
RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, 
and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-
interference, consensus and unity in diversity; 
 
ADHERING to the principles of democracy, the rule of law and good 
governance, respect for and protection of human rights and 
fundamental freedoms; 
 
RESOLVED to ensure sustainable development for the benefit of 
present and future generations and to place the well-being, livelihood 
and welfare of the peoples at the centre of the ASEAN community 
building process; 
 
 
CONVINCED of the need to strengthen existing bonds of regional 
solidarity to realise  an ASEAN Community that is politically cohesive, 
economically integrated and socially responsible in order to effectively 
respond to current and future challenges and opportunities;  

COMMITTED to intensifying community building through enhanced 
regional cooperation and integration, in particular by establishing an 
ASEAN Community comprising the ASEAN Security Community, the 
ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural 
Community, as provided for in the Bali Declaration of ASEAN Concord 
II;   

ไดรับแรงบันดาลใจและรวมกันภายใตวิสัยทัศนเดียวกัน อัตลักษณเดียวกัน และ
ประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน  
 
รวมกันดวยความปรารถนาเดียวกันและเจตจํานงรวมกันที่จะดํารงอยูในภูมิภาคแหง
สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มี
ความมั่งคั่งและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน และที่จะสงเสริมผลประโยชน 
อุดมการณ และความมุงมาดปรารถนาที่สําคัญของเรา 
 
เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย 
ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน
ความหลากหลาย 
 
ยึดมั่นในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 
ตกลงใจที่จะทําใหแนใจถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อประโยชนของประชาชนรุน
ปจจุบันและอนาคต และ  ตั้งมั่นใหความเปนอยูที่ดี การดํารงชีวิตและสวัสดิการของ
ประชาชนเปนศูนยกลางของกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน   
 
เชื่อมั่นในความจําเปนที่จะกระชับสายสัมพันธที่มีอยูของความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับภูมิภาค เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนียวแนนทาง
การเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะ
ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความทาทายและโอกาสในปจจุบันและอนาคต 
 
ผูกพันที่จะเรงสรางประชาคมโดยผานความรวมมอืและการรวมตัวในภูมิภาคที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนตามที่ระบไุวในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียนฉบับที่ 2 
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HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and 
institutional framework for ASEAN, 
 
AND TO THIS END, the Heads of State or Government of the Member 
States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of 
the 40th anniversary of the founding of ASEAN, have agreed to this 
Charter. 
 
 
 

CHAPTER I 
PURPOSES AND PRINCIPLES 

 
 

ARTICLE 1 
PURPOSES 

 
The Purposes of ASEAN are:   
 
1. To maintain and enhance peace, security and stability and 
further strengthen peace-oriented values in the region; 
 
2. To enhance regional resilience by promoting greater political, 
security, economic and socio-cultural cooperation; 
 
3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone 
and free of all other weapons of mass destruction;  
 
 

 
 
 
 

ในการนี้ จึงตกลงที่จะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎ
บัตรนี้ 
 
และเพื่อการนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาประชุมกัน
ที่สิงคโปร ในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 40  ปของการกอตั้งอาเซียน ไดเห็นชอบกับ
กฎบัตรอาเซียนนี้  
 
 

หมวดที่ 1  

ความมุงประสงคและหลักการ 

 

ขอ 1  

ความมุงประสงค 

ความมุงประสงคของอาเซียนคือ 

1. เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้ง
เสริมสรางคุณคาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมากขึ้น 

 
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดย

การสงเสริมความรวมมือดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

 
3. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและ

ปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอื่นๆ ทุกชนิด 
 
 
 
 



 4 

4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live 
in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious 
environment; 
 
5. To create a single market and production base which is stable, 
prosperous, highly competitive and economically integrated with 
effective facilitation for trade and investment in which there is free flow 
of goods, services and investment; facilitated movement of business 
persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital; 
 
6. To alleviate poverty and narrow the development gap within 
ASEAN through mutual assistance and cooperation;  
 
7. To strengthen democracy, enhance good governance and the 
rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental 
freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the 
Member States of ASEAN; 
 
8. To respond effectively, in accordance with the principle of 
comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes 
and transboundary challenges;  
 
9. To promote sustainable development so as to ensure the 
protection of the region’s environment, the sustainability of its natural 
resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality 
of life of its peoples; 
 
10. To develop human resources through closer cooperation in 
education and life-long learning, and in science and technology, for the 
empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of 
the  ASEAN Community; 
 
 

 
 

4. เพื่อทําใหแนใจวาประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยูรวมกับประชาคม
โลกไดโดยสันติในสภาวะที่เปนธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความ
ปรองดองกัน 

5. เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถ
ในการแขงขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนยาย
อยางเสรีของสินคา บริการ และการลงทุน  การเคลื่อนยายที่ไดรับความ
สะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน 
และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน 

6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผาน
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันและความรวมมือ 

7. เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลกันิติธรรม 
ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดย
คํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน 

8. เพื่อตอบสนองอยางมปีระสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุก
มิติ ตอสิ่งทาทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาต ิและสิ่งทาทายขาม
พรมแดนอื่นๆ   

9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวา ในภมูิภาคมีการ
คุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

10. เพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษยโดยผานความรวมมอืที่ใกลชิดยิ่งขึ้นในดาน
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสรางพลังประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งแหงประชาคมอาเซียน 
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11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of 
ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for 
human development, social welfare and justice; 
 
12. To strengthen cooperation in building a safe, secure and drug-
free environment for the peoples of ASEAN;  

 
13. To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of 
society are encouraged to participate in, and benefit from, the process 
of ASEAN integration and community building; 
 
14. To promote an ASEAN identity through the fostering of greater 
awareness of the  diverse culture and heritage of the region; and  
 
15. To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the 
primary driving force in its relations and cooperation with its external 
partners in a regional architecture that is open, transparent and 
inclusive.   
 

 
ARTICLE 2 

PRINCIPLES 
 
1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its 
Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles 
contained in the declarations, agreements, conventions, concords, 
treaties and other instruments of ASEAN.  
 

 
 
 
 
 
 

11. เพื่อเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดวยการให
ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม และ
ความยุติธรรม 

  
12. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มั่นคง และ

ปราศจากยาเสพติด สําหรับประชาชนของอาเซียน 
 
13. เพื่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งทุกภาคสวนของสังคมไดรับการ

สงเสริมใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสราง
ประชาคมของอาเซียน 

 
14. เพื่อสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ 
 
15. เพื่อธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลัง

ขับเคลื่อนหลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอก
ภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดกั้น 

ขอ 2  
หลักการ 

1. ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคตามขอ 1  อาเซียนและรัฐสมาชิก
อาเซียนยืนยันและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลง 
อนุสัญญา ขอตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน 
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2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the 
following Principles:  
 

(a) respect for the independence, sovereignty, equality, 
territorial integrity and national identity of all ASEAN 
Member States;  

 
(b) shared commitment and collective responsibility in 

enhancing regional peace, security and prosperity; 
 
(c) renunciation of aggression and of the threat or use of 

force or other actions in any manner inconsistent with 
international law;  

 
(d) reliance on peaceful settlement of disputes;  
 
(e) non-interference in the internal affairs of ASEAN 

Member States;  
 
(f) respect for the right of every Member State to lead its 

national existence free from external interference, 
subversion and coercion; 

 
(g) enhanced consultations on matters seriously affecting 

the common interest of ASEAN; 
 
(h) adherence to the rule of law, good governance, the 

principles of democracy and constitutional government; 
 

 

 
 
 
 

2. ใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักการดังตอไปนี้  

(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และอัตลักษณ

แหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

(ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและ

ความ มั่งคั่งของภูมิภาค 

(ค) การไมใชการรุกราน และการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอื่นใดใน         

     ลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ 

(ง) การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ 

(จ) การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

(ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ

แทรกแซง การบอนทําลาย และการบังคับ จากภายนอก 

(ช) การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชน   

     รวมกันของอาเซียน 

 (ซ) การยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม 

รัฐธรรมนูญ 
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(i) respect for fundamental freedoms, the promotion and 
protection of human rights, and the promotion of social 
justice; 

 
(j) upholding the United Nations Charter and international 

law, including international humanitarian law, 
subscribed to by ASEAN Member States; 

 
(k) Abstention from participation in any policy or activity, 

including the use of its territory, pursued by any ASEAN 
Member State or non-ASEAN State or any non-State 
actor, which threatens the sovereignty, territorial 
integrity or political and economic stability of ASEAN 
Member States; 

 
(l) Respect for the different cultures, languages and 

religions of the peoples of ASEAN, while emphasising 
their common values in the spirit of unity in diversity; 

 
(m) The centrality of ASEAN in external political, economic, 

social and cultural relations while remaining actively 
engaged, outward-looking, inclusive and non-
discriminatory; and 

 
(n) Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s 

rules-based regimes for effective implementation of 
economic commitments and progressive reduction 
towards elimination of all barriers to regional economic 
integration, in a market-driven economy. 

 
 

 
 
 

 (ณ) การเคารพเสรีภาพพื้นฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

และการสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม 

 (ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึง  

       กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

  (ฎ) การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการ    
        ใชดินแดนของตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช 
        สมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําที่ไมใชรัฐใดๆ ซึ่งคกุคามอธิปไตย บูรณ 
        ภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐ 
        สมาชิกอาเซียน 
   (ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชน   
        อาเซียน โดยเนน    คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิต 
        วิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 
    (ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทาง   
         การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวน  
         รวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไม    ปดกั้นและการไม  
         เลือกปฏิบัติ และ 
     (ฆ) การยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเปน      
          พื้นฐาน สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมี  
          ประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไป เพื่อไปสูการขจัด 
           อุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบ 
           เศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด 
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CHAPTER II 
LEGAL PERSONALITY  

 
 

ARTICLE 3 
LEGAL PERSONALITY OF ASEAN 

 
ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred 
legal personality.  
 

CHAPTER III 
MEMBERSHIP 

 
 

ARTICLE 4 
MEMBER STATES 

 
The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the Kingdom of 
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic 
Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and 
the Socialist Republic of Viet Nam.  
 
 

ARTICLE 5 
RIGHTS AND OBLIGATIONS 

 
1. Member States shall have equal rights and obligations under 
this Charter. 
 
2. Member States shall take all necessary measures, including 
the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively 
implement the provisions of this Charter and to comply with all 
obligations of membership.  
 

หมวดที่ 2 
สภาพบุคคลตามกฎหมาย 

ขอ 3  
 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 

อาเซียน ในฐานะองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล ไดรับสภาพบุคคลตาม
กฎหมายโดยกฎบัตรนี ้

 
หมวดที่ 3 
สมาชิกภาพ 

 
ขอ 4  

รัฐสมาชิก 
รัฐสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส 
สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
 

ขอ 5  
สิทธิและพันธกรณี 

 
1.  ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เทาเทียมกันภายใตกฎบัตรนี้ 
 
2. ใหรัฐสมาชิกมีมาตรการที่จําเปนทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่
เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก 
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3. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to Article 20. 
 
 

ARTICLE 6 
ADMISSION OF NEW MEMBERS 

 
1. The procedure for application and admission to ASEAN shall 
be prescribed by the ASEAN Coordinating Council. 
 
2. Admission  shall be based  on the following criteria: 

 
(a)  location in the recognised geographical region of 

Southeast Asia; 
 

(b) recognition by all ASEAN Member States; 
 

(c) agreement to be bound and to abide by the Charter; 
and 

 
(d) ability and willingness to carry out the obligations of 
Membership. 

 
3. Admission shall be decided by consensus by the ASEAN 
Summit, upon the recommendation of the ASEAN Coordinating 
Council. 
 
4. An applicant State shall be admitted to ASEAN upon signing an 
Instrument of Accession to the Charter. 

 
 

 
 

 
 

3. ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏบิัติตาม ใหการ
ดําเนินการตามขอ 20  

 
ขอ 6  

การรับสมาชิกใหม 

1. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะ

มนตรีประสานงานอาเซียน 

2. การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

 (ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 (ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

 (ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ 

 (ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ 

3. การรับสมาชิกใหตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตาม

ขอเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

  4.  รัฐผูสมัครจะไดรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อไดลงนามภาคยานุวัติสารกฎ

บัตรนี้ 
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CHAPTER IV 
 

ORGANS 
 
 

ARTICLE 7 
ASEAN SUMMIT 

 
1. The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or 
Government of the Member States. 
 
2. The ASEAN Summit shall: 
 

(a) be the supreme policy-making body of ASEAN; 
 
(b) deliberate, provide policy guidance and take decisions 

on key issues pertaining to the realisation of the 
objectives of ASEAN, important matters of interest to 
Member States and all issues referred to it by the 
ASEAN Coordinating Council, the ASEAN Community 
Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;  

 
(c) instruct the relevant Ministers in each of the Councils 

concerned to hold ad hoc inter-Ministerial meetings, 
and address important issues concerning ASEAN that 
cut across the Community Councils. Rules of procedure 
for such meetings shall be adopted by the ASEAN 
Coordinating Council;  

 
(d) address emergency situations affecting ASEAN by 

taking appropriate actions; 
 

(e) decide on matters referred to it under Chapters VII and 
VIII; 

 

หมวดที่ 4 

องคกร 

 

ขอ 7  

ที่ประชุมสดุยอดอาเซียน 
 

1. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบดวยประมุขของรัฐ หรือหัวหนารัฐบาล

ของรัฐสมาชิก 

2. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน: 
 (ก) เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน 
 (ข) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกบั

การบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน ในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนของ
รัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที่ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา 

  
 (ค) สั่งการใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของใหจัดการ

ประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐมนตรี และหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
อาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ ทั้งนี้ ให
คณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับกฎการดําเนินการประชุมดังกลาว 

 (ง) สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการที่
เหมาะสม 

  
 (จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด

ที่ 7 และ 8  
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(f) authorise the establishment and the dissolution of 

Sectoral Ministerial Bodies and other ASEAN 
institutions; and 

 
(g) appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank 

and status of Minister, who will serve with the 
confidence and at the pleasure of the Heads of State or 
Government upon the recommendation of the ASEAN 
Foreign Ministers Meeting. 

 
3. ASEAN Summit Meetings shall be:  
 

(a) held twice annually, and be hosted by the Member 
State holding the ASEAN Chairmanship; and 

 
(b) convened, whenever necessary, as special or ad hoc 

meetings to be chaired by the Member State holding 
the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed 
upon by ASEAN Member States. 

   
 

ARTICLE 8 
ASEAN COORDINATING COUNCIL 

 
1. The ASEAN Coordinating Council shall comprise the ASEAN 
Foreign Ministers and meet at least twice a year.  
 
2. The ASEAN Coordinating Council shall:   
 

(a) prepare the meetings of the ASEAN Summit; 
 
(b) coordinate the implementation of agreements and 

decisions of the ASEAN Summit; 
 

 (ฉ) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและ
สถาบันอื่นๆ ของอาเซียน และ 

  
 (ช)  แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน ที่มีชั้นและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซึ่งจะ

ปฏิบัติหนาที่โดยไดรับความไววางใจและตามความพอใจของประมุข
ของรัฐหรือหัวหนารัฐบาล ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน 

 
3. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ก) จัดประชุมสองครั้งตอป และใหรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียนเปน
เจาภาพ และ 

  (ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจําเปน ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะ  
   กิจ โดยมีประธานการประชุมเปนรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน โดยจัด 
   ในสถานที่ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน 

 
ขอ 8 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
 

1. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน และประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป 

 
2. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ข)ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน 
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(c) coordinate with the ASEAN Community Councils to 
enhance policy coherence, efficiency and cooperation 
among them;  

 
(d) coordinate the reports of the ASEAN Community 

Councils to the ASEAN Summit;  
 

(e) consider the annual report of the Secretary-General on 
the work of ASEAN; 

 
(f) consider the report of the Secretary-General on the 

functions and operations of the ASEAN Secretariat and 
other relevant bodies; 

 
(g) approve the appointment and termination of the Deputy 

Secretaries-General upon the recommendation of the 
Secretary-General; and 

 
(h) undertake other tasks provided for in this Charter or 

such other functions as may be assigned by the 
ASEAN Summit. 

 
3. The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the 
relevant senior officials.  

 
ARTICLE 9 

ASEAN COMMUNITY COUNCILS 
 
1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN 
Political-Security Community Council, ASEAN Economic Community 
Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council. 
 

 
 
 

 (ค)ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ เพื่อเพิ่มความ
สอดคลองกันของ   นโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวาง
กัน 

(ง)ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน  ตอที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน 

 (จ) พจิารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน 
  
 (ฉ)พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหนาที่และการดําเนินงานของ

สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  (ช)เห็นชอบการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียน ตาม
ขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และ 

( ซ)ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ หรือหนาที่อื่นที่อาจไดรับ
มอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรับการสนับสนุนโดยเจาหนาที่อาวุโสที่
เกี่ยวของ 

ขอ 9 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน  คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
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2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview 
the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. 
 
3. Each Member State shall designate its national representation 
for each ASEAN Community Council meeting. 
 
4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of 
the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall: 
 

(a) ensure the implementation of the relevant decisions of 
the ASEAN Summit; 

 
(b) coordinate the work of the different sectors under its 

purview, and on issues which cut across the other 
Community Councils; and 

 
(c) submit reports and recommendations to the ASEAN 

Summit on matters under its purview. 
 
5. Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a 
year and shall be chaired by the appropriate Minister from the Member 
State holding the ASEAN Chairmanship. 

 
6. Each ASEAN Community Council shall be supported by the 
relevant senior officials.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่

เกี่ยวของในขอบขายการดําเนินงานของตน 

3. ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐแตงตั้งผูแทนของรัฐตนสําหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

4. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักของเสาหลักทั้งสามของประชาคม
อาเซียน ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ 

 (ก)ทําใหแนใจวามีการอนุวัติการขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่
เกี่ยวของ 

 (ข)  ประสานการปฏิบัติงานของสาขาตางๆ ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของ
ตน และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ และ 

 (ค)  เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่
อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน 

5. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป 
และมีประธานการประชุมเปนรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธาน
อาเซียน  

6. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
อาวุโสที่เกี่ยวของ 
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ARTICLE 10 
ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES 

 
1. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall:  
 

(a) function in accordance with their respective established 
mandates;  

 
(b) implement the agreements and decisions of the ASEAN 

Summit under their respective purview;  
 

(c) strengthen cooperation in their respective fields in 
support of ASEAN integration and community-building; 
and 

 
(d) submit reports and recommendations to their respective 

Community Councils.  
 
2. Each ASEAN Sectoral Ministerial Body may have under its 
purview the relevant senior officials and subsidiary bodies to undertake 
its functions as contained in Annex 1. The Annex may be updated by 
the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the 
Committee of Permanent Representatives without recourse to the 
provision on Amendments under this Charter. 
 

ARTICLE 11 
SECRETARY-GENERAL OF ASEAN  

AND ASEAN SECRETARIAT 
 
1. The Secretary-General of ASEAN shall be appointed by the 
ASEAN Summit for a non-renewable term of office of five years, 
selected from among nationals of the ASEAN Member States based on 
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, capability and 
professional experience, and gender equality.  
 

 

ขอ 10 
องคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 

 
1. ใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 
 (ก)ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู 

(ข)  อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู
ในขอบขายการดําเนินงานของแตละองคกร 

(ค)เสริมสรางความรวมมือในสาขาของแตละองคกรใหเขมแข็งขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน และ 

(ง) เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกร 
 

2. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแตละองคกรอาจมีเจาหนาที่
อาวุโสและองคกรยอยที่เกี่ยวของในขอบขายการดําเนินงานของตนตามที่
ระบุในภาคผนวก 1 เพื่อดําเนินหนาที่ของตน ภาคผนวกดังกลาวอาจไดรับ
การปรับปรุงใหทันสมัย โดยเลขาธิการอาเซียนตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการของผูแทนถาวร โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวยการแกไข
ภายใตกฎบัตรนี้ 

 
ขอ 11 

เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน 
 

1. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงหาปที่ไมสามารถตออายุได และใหไดรับการเลือก
จากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับ
ตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต ความสามารถ รวมถึง
ประสบการณทางวิชาชีพ และความเทาเทียมกันทางเพศ 
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2. The Secretary-General shall: 
 

(a) carry out the duties and responsibilities of this high 
office in accordance with the provisions of this Charter 
and relevant ASEAN instruments, protocols and 
established practices;  

 
(b) facilitate and monitor progress in the implementation of 

ASEAN agreements and decisions, and submit an 
annual report on the work of ASEAN to the ASEAN 
Summit; 

 
(c) participate in meetings of the ASEAN Summit, the 

ASEAN Community Councils, the ASEAN Coordinating 
Council, and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and 
other relevant ASEAN meetings;  

 
(d) present the views of ASEAN and participate in 

meetings with external parties in accordance with 
approved policy guidelines and mandate given to the 
Secretary-General; and 

 
(e) recommend the appointment and termination of the 

Deputy Secretaries-General to the ASEAN 
Coordinating Council for approval. 

 
3. The Secretary-General shall also be the Chief Administrative 
Officer of ASEAN. 
 

 
 
 
 
 

2. ใหเลขาธิการอาเซียน 

(ก) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับสูงนี้ โดยเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนี้และตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติที่มีอยูของ
อาเซียนที่เกี่ยวของ 

(ข) อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหนาในการอนุวัติการความตก
ลงและ 

ขอตัดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับงานของอาเซียน
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ค) เขารวมในการประชุมตางๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา และการประชุมอาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

(ง) เสนอขอคิดเห็นของอาเซียนและเขารวมการประชุมกับภาคีภายนอกตาม
แนวนโยบายที่ 

     ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ ที่เลขาธิการอาเซียนไดรับมอบหมาย 
และ 

 (จ) เสนอแนะการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียนตอคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

3. ใหเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารของอาเซียนดวย 
 
 
 
 
 



 16 

4. The Secretary-General shall be assisted by four Deputy 
Secretaries-General with the rank and status of Deputy Ministers. The 
Deputy Secretaries-General shall be accountable to the Secretary-
General in carrying out their functions.  
 
5. The four Deputy Secretaries-General shall be of different 
nationalities from the Secretary-General and shall come from four 
different ASEAN Member States. 
 
6. The four Deputy Secretaries-General shall comprise: 
 

(a) two Deputy Secretaries-General who will serve a non-
renewable term of three years, selected from among 
nationals of the ASEAN Member States based on 
alphabetical rotation, with due consideration to integrity, 
qualifications, competence, experience and gender 
equality; and 

 
(b) two Deputy Secretaries-General who will serve a term 

of three years, which may be renewed for another three 
years. These two Deputy Secretaries-General shall be 
openly recruited based on merit.  

 
7. The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General 
and such staff as may be required. 
 
8. The Secretary-General and the staff shall: 
 

(a) uphold the highest standards of integrity, efficiency, and 
competence in the performance of their duties;  

 
 

 
 

4. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ซึ่งมีชั้น
และสถานะของรัฐมนตรีชวยวาการ โดยใหรองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบตอ
เลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

5. รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนตองมีสัญชาติที่แตกตางจากเลขาธิการอาเซียนและ

มาจากรัฐสมาชิกที่แตกตางกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน 

6. ใหรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบดวย 

(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามปที่ไมสามารถ
ตออายุได     ซึ่งไดรับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของ
การหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริต 
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ และความเทาเทียมกันทางเพศ และ 

(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจตอ
อายุไดอีกสามป ใหรองเลขาธิการอาเซียนสองคนนี้ไดรับการคัดเลือกโดยเปด
กวางบนพื้นฐานของความรูความสามารถ 

7. ใหสํานักเลขาธิการอาเซียนประกอบดวยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามที่
จําเปน 

8. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน 

(ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตยสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตน  
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(b) not seek or receive instructions from any government or 
external party outside of ASEAN; and 

 
(c) refrain from any action which might reflect on their 

position as ASEAN Secretariat officials responsible only 
to ASEAN. 

 
9. Each ASEAN Member State undertakes to respect the 
exclusively ASEAN character of the responsibilities of the Secretary-
General and the staff, and not to seek to influence them in the 
discharge of their responsibilities.  

 
 
 

ARTICLE 12 
COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES  

TO ASEAN 
 
1. Each ASEAN Member State shall appoint a Permanent 
Representative to ASEAN with the rank of Ambassador based in 
Jakarta.  
2. The Permanent Representatives collectively constitute a 
Committee of Permanent Representatives, which shall:  
 

(a) support the work of the ASEAN Community Councils 
and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies; 

 
(b) coordinate with ASEAN National Secretariats and other 

ASEAN Sectoral Ministerial Bodies; 
 
 
 

 
 
 

(ข) ไมขอหรือรับคําสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ 

(ค) ละเวนจากการดําเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะทอนถึงตําแหนงหนาที่ของตนใน

ฐานะที่เปนเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบตออาเซียน

เทานั้น 

9. รัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐรับที่จะเคารพตอความรับผิดชอบของเลขาธิการและ

พนักงาน อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไมแสวงหาที่จะมีอิทธิพลตอ

เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคล

เหลานั้น 

ขอ12 

คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน 

1. ใหรัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐแตงตั้งผูแทนถาวรประจําอาเซียนหนึ่งคน ในชั้น

เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา 

2. ผูแทนถาวรประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการผูแทนถาวร ซึ่งตอง 

(ก) สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(ข) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ และองคกรระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอืน่ๆ 
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(c) liaise with the Secretary-General of ASEAN and the 
ASEAN Secretariat on all subjects relevant to its work;  

 
(d) facilitate ASEAN cooperation with external partners;  

and 
 

(e) perform such other functions as may be determined by 
the ASEAN Coordinating Council. 

 
 

ARTICLE 13 
ASEAN NATIONAL SECRETARIATS 

 
Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National 
Secretariat which shall:  
 

(a) serve as the national focal point; 
 
(b) be the repository of information on all ASEAN matters 

at the national level; 
 

(c) coordinate the implementation of ASEAN decisions at 
the national level;  

 
(d) coordinate and support the national preparations of 

ASEAN meetings;  
 

(e) promote ASEAN identity and awareness at the national 
level; and 

 
(f) contribute to ASEAN community building. 

 
 

 

 

(ค) ติดตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน 

(ง) อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก และ 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 

 
ขอ 13 

สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาต ิ

ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งตอง 

 (ก) ทําหนาที่เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ 

 (ข) เปนหนวยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ
อาเซียน 

 (ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของ 

       อาเซียน 

(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุม
อาเซียน 

 (จ) สงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ 
  
 (ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน 
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ARTICLE 14 
ASEAN HUMAN RIGHTS BODY 

 
1. In conformity with the purposes and principles of the ASEAN 
Charter relating to the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human 
rights body.  
 
2. This ASEAN human rights body shall operate in accordance 
with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign 
Ministers Meeting.  
 
 

ARTICLE 15 
ASEAN FOUNDATION 

 
1. The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of 
ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to support 
ASEAN community-building by promoting greater awareness of the 
ASEAN identity, people-to-people interaction, and close collaboration 
among the business sector, civil society, academia and other 
stakeholders in ASEAN. 
 
2. The ASEAN Foundation shall be accountable to the Secretary-
General of ASEAN, who shall submit its report to the ASEAN Summit 
through the ASEAN Coordinating Council. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 14 

องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซยีน 

1. โดยสอดคลองกับความมุงประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับ

การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ใหอาเซียนจัดตั้ง

องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น 

2. องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนนี้ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะกําหนด

โดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 

ขอ 15 

มูลนิธิอาเซียน 

1. ใหมูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการรวมกับองคกร
ของอาเซียนที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน โดยการ
สงเสริมความสํานึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชน และการดําเนินการรวมกันที่ใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

2. ใหมูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งตองเสนอรายงานของ
มูลนิธิฯ ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
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CHAPTER V 
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 

 
 

ARTICLE 16 
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 

 
1. ASEAN may engage with entities which support the ASEAN 
Charter, in particular its purposes and principles. These associated 
entities are listed in Annex 2. 
 
2. Rules of procedure and criteria for engagement shall be 
prescribed by the Committee of Permanent Representatives upon the 
recommendation of the Secretary-General of ASEAN. 
 
3. Annex 2 may be updated by the Secretary-General of ASEAN 
upon the recommendation of the Committee of Permanent 
Representatives without recourse to the provision on Amendments 
under this Charter.  
 
 

CHAPTER VI 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES 

 
 

ARTICLE 17 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF ASEAN 

 
1. ASEAN shall enjoy in the territories of the Member States such 
immunities and privileges as are necessary for the fulfilment of its 
purposes.  
 
 
 

หมวดที ่5 

องคภาวะที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน 

ขอ 16  

องคภาวะที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน 

1. อาเซียนอาจมคีวามสัมพันธกบัองคภาวะซึ่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความมุงประสงคและหลักการของอาเซียน องคภาวะที่มี

ความสัมพันธเหลานี้ระบุอยูในภาคผนวก 2 

2. ใหคณะกรรมการผูแทนถาวรบัญญัติกฎการดําเนินงานและหลักเกณฑ

สําหรับการมีความสัมพันธตามขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน 

3. ภาคผนวก 2 อาจไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวร โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวย

การแกไขภายใตกฎบัตรนี้ 

 

หมวด 6 

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ 

ขอ 17  

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน 

1. ใหอาเซียนไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ในดินแดนของรัฐสมาชิกทีจ่ําเปน

เพื่อใหบรรลุความมุงประสงคของอาเซียน 
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2. The immunities and privileges shall be laid down in separate 
agreements between ASEAN and the host Member State.  
 

ARTICLE 18 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE SECRETARY-GENERAL 

OF ASEAN AND STAFF OF THE ASEAN SECRETARIAT 
 
1. The Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN 
Secretariat participating in official ASEAN activities or representing 
ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and 
privileges as are necessary for the independent exercise of their 
functions. 
 
2. The immunities and privileges under this Article shall be laid 
down in a separate ASEAN agreement. 
 

 
 

ARTICLE 19 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE PERMANENT 

REPRESENTATIVES AND OFFICIALS ON ASEAN DUTIES 
 
1. The Permanent Representatives of the Member States to 
ASEAN and officials of the Member States participating in official 
ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States shall 
enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise 
of their functions. 
 
2. The immunities and privileges of the Permanent Representatives 
and officials on ASEAN duties shall be  
 
 
 
 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวาง
อาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ 

 
ขอ 18 

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของ 
สํานักเลขาธิการอาเซียน 

 
1. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่เขารวมใน

กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐ
สมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่อยาง
อิสระของตน 

2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอนี้จะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหาก
ของอาเซียน 

 
ขอ 19 

ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวร 
และเจาหนาทีท่ี่อยูระหวางการปฏิบัตหินาที่ของอาเซียน 

 
1. ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียนและเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกที่

เขารวมในกิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทน
อาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน 

2. ใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ที่อยูระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนอยูภายใตบังคับ 
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governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in 
accordance with the national law of the ASEAN Member State 
concerned. 
 

CHAPTER VII 
    DECISION-MAKING 

 
 

ARTICLE 20 
CONSULTATION AND CONSENSUS 

 
1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based 
on consultation and consensus. 
 
2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit 
may decide how a specific decision can be made. 
 
3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the 
modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal 
instruments. 
 
4. In the case of a serious breach of the Charter or non-
compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for 
decision. 
 
 

ARTICLE 21 
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE 

 
1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules 
of procedure. 
 

ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตาม
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ 

หมวด 7 

การตัดสนิใจ 

ขอ 20 

การปรึกษาหารือและฉันทามต ิ

1.  โดยหลักการพื้นฐาน ใหการตัดสินใจของอาเซียนอยูบนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ 

2. หากไมสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทํา
การตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร  

3. ไมมีความใดในวรรค 1 และ 2 ของขอนี้กระทบถึงวิธีการตัดสินใจที่ระบุอยูใน
ตราสารทาง กฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ 

4. ในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอ
เรื่องดังกลาวไปยัง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

 
 
 
 

ขอ 21 
การอนุวัติการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซยีนแตละคณะบัญญัติกฎวาดวยขั้นตอนการ
ดําเนินงานของตนเอง 
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2. In the implementation of economic commitments, a formula for 
flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be 
applied where there is a consensus to do so. 
 

CHAPTER VIII 
 SETTLEMENT OF DISPUTES 

 
 

ARTICLE 22 
GENERAL PRINCIPLES 

 
1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all 
disputes in a timely manner through dialogue, consultation and 
negotiation. 
 
2. ASEAN shall maintain and establish dispute settlement 
mechanisms in all fields of ASEAN cooperation. 
 
 

ARTICLE 23 
GOOD OFFICES, CONCILIATION AND MEDIATION 

 
1. Member States which are parties to a dispute may at any time 
agree to resort to good offices, conciliation or mediation in order to 
resolve the dispute within an agreed time limit. 
 
2. Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or 
the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to 
provide good offices, conciliation or mediation.  
 
 
 
 

2. ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวม

แบบยืดหยุนรวมถึงรูปแบบอาเซียนที่ไมรวมสมาชิกบางรัฐมาใช หากมี

ฉันทามติ  

 

หมวด 8 

การระงับขอพิพาท 

ขอ 22 

หลักการทั่วไป 

1. รัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอยางสันติใหทันทวงที 

โดยผานการสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา 

2. ใหอาเซียนจัดตั้งและธํารงไวซึ่งกลไกการระงับขอพิพาทในทุกสาขาความ

รวมมือของอาเซียน 

ขอ 23 

คนกลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกลเกลี่ย 

 

1. รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ไดที่จะใชคน

กลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย เพื่อระงับขอพิพาท

ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

2. คูกรณีในขอพิพาทอาจรองขอใหประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน 

ทําหนาที่โดยตําแหนงเปนคนกลางที่นาเชื่อถือ ประนีประนอม หรือไกล

เกลี่ย 
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ARTICLE 24 
DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS IN SPECIFIC 

INSTRUMENTS 
  
1. Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be 
settled through the mechanisms and procedures provided for in such 
instruments. 
 
2. Disputes which do not concern the interpretation or application 
of any ASEAN instrument shall be resolved peacefully in accordance 
with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and its 
rules of procedure. 
 
3. Where not otherwise specifically provided, disputes which 
concern the interpretation or application of ASEAN economic 
agreements shall be settled in accordance with the ASEAN Protocol on 
Enhanced Dispute Settlement Mechanism. 
 

 
ARTICLE 25 

ESTABLISHMENT OF DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS 
 
Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute 
settlement mechanisms, including arbitration, shall be established for 
disputes which concern the interpretation or application of this Charter 
and other ASEAN instruments.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 24  

กลไกระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ 

1. ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไก

และขั้นตอนการดําเนินการที่กําหนดไวในตราสารนั้นๆ 

2. ใหระงับขอพพิาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียน

ใดๆ โดยสันติตามสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมอืแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใตและตามกฎการดําเนินงานของสนธิสัญญาดังกลาว 

3. ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาทที่

เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 

 

ขอ 25  

การจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาท 

ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหมีการจัดตั้งกลไกระงับขอ

พิพาทที่เหมาะสม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ  สําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการ

ตีความหรือการใชกฎบัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ 
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ARTICLE 26 

UNRESOLVED DISPUTES 
 
When a dispute remains unresolved, after the application of the 
preceding provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to 
the ASEAN Summit, for its decision. 
 
 

ARTICLE 27 
COMPLIANCE 

 
1. The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN 
Secretariat or any other designated ASEAN body,  shall monitor the 
compliance with the findings, recommendations or  decisions resulting 
from an ASEAN dispute settlement mechanism, and submit a report to 
the ASEAN Summit.  
 
2. Any Member State affected by non-compliance with the 
findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN 
dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN 
Summit for a decision. 
 
 

ARTICLE 28 
UNITED NATIONS CHARTER PROVISIONS AND  

OTHER RELEVANT INTERNATIONAL PROCEDURES 
 
Unless otherwise provided for in this Charter, Member States have the 
right of recourse to the modes of peaceful settlement contained in 
Article 33(1) of the Charter of the United Nations or any other 
international legal instruments to which the disputing Member States 
are parties. 
 

 

ขอ 26  

ขอพิพาทที่มอิาจระงับได 

ในกรณีที่ยังคงระงับขอพิพาทมิได ภายหลังการใชบทบัญญตัิกอนหนานี้ในหมวดนี้

แลว ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยงัที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน 

 

 

ขอ 27 

การปฏิบัติตาม 

1. เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ 

องคกรอาเซียนอื่นๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการ

วินิจฉัย ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาท

ของอาเซียน และเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

2. รัฐสมาชิกที่ ได รับผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามผลการวินิจ ฉัย 

ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของ

อาเซียน อาจสงเรื่องใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน 
 

ขอ 28   

บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และกระบวนการระหวางประเทศอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ รัฐสมาชิกยังคงไวซึ่งสิทธิที่จะใชวิธีการระงับ

ขอพิพาทอยางสันติที่ระบุไวในขอ 33(1) ของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสาร

กฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ ที่รัฐสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี 
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CHAPTER IX 
 BUDGET AND FINANCE 

 
 

ARTICLE 29 
GENERAL PRINCIPLES 

 
1. ASEAN shall establish financial rules and procedures in 
accordance with international standards. 
 
2. ASEAN shall observe sound financial management policies 
and practices and budgetary discipline.  
 
3. Financial accounts shall be subject to internal and external 
audits. 
 
 

ARTICLE 30 
OPERATIONAL BUDGET AND FINANCES  

OF THE ASEAN SECRETARIAT 
 
1. The ASEAN Secretariat shall be provided with the necessary 
financial resources to perform its functions effectively.  
 
2. The operational budget of the ASEAN Secretariat shall be met 
by ASEAN Member States through equal annual contributions which 
shall be remitted in a timely manner. 
 
3. The Secretary-General shall prepare the annual operational 
budget of the ASEAN Secretariat for approval by the ASEAN 
Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of 
Permanent Representatives. 
 
 
 

หมวด 9 

งบประมาณและการเงิน 

ขอ 29 

หลักการทั่วไป 

1. อาเซียนตองกําหนดกฎและขั้นตอนการดําเนินงานทางการเงินใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล 

2. อาเซียนตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏบิัติในการบริหารจัดการทาง

การเงินที่ดีและระเบียบวินัยดานงบประมาณ 

3. บัญชีการเงินตองไดรับการตรวจสอบภายในและภายนอก 

ขอ 30  

งบประมาณสาํหรับการดําเนินงานและการเงินของสํานักเลขาธิการอาเซียน 

1. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองไดรับเงินที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตน

อยางมปีระสิทธิภาพ 

2. งบประมาณสําหรับการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซยีนตองมาจาก

รัฐสมาชิกอาเซยีนโดยคาบํารุงประจําปรัฐละเทาๆ กัน ซึ่งจะตองสงใหทัน

ตามกําหนด 

3. เลขาธิการตองเตรียมงบประมาณสําหรับการดําเนินงานประจําปของสํานัก

เลขาธิกาอาเซยีนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 
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4. The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the 
financial rules and procedures determined by the ASEAN Coordinating 
Council upon the recommendation of the Committee of Permanent 
Representatives. 
 
 

CHAPTER X 
ADMINISTRATION AND PROCEDURE 

 
 

ARTICLE 31 
CHAIRMAN OF ASEAN 

 
1. The Chairmanship of ASEAN shall rotate annually, based on 
the alphabetical order of the English names of Member States. 
 
2. ASEAN shall have, in a calendar year, a single Chairmanship 
by which the Member State assuming the Chairmanship shall chair: 
 

(a) the ASEAN Summit and related summits; 
 
(b) the ASEAN Coordinating Council; 

 
(c) the three ASEAN Community Councils; 

 
(d) where appropriate, the relevant ASEAN Sectoral Ministerial 

Bodies and senior officials; and 
 

(e) the Committee of Permanent Representatives. 
 
 

3. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนการดําเนินงาน

ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดย

คําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร 

 

 

หมวด 10 

การบริหารและขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ขอ 31  

ประธานอาเซยีน 

1. ใหหมุนเวียนตําแหนงประธานอาเซียนทุกป บนพื้นฐานของลําดับอักษรของ

ชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชกิ 

2. ในหนึ่งปปฏิทิน อาเซียนจะมีตาํแหนงประธานเดียว โดยรัฐสมาชิกที่รับ

ตําแหนงประธานนั้นจะทําหนาที่เปนประธานของ 

(ก) การประชมุสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของ 

(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซยีนทั้งสามคณะ  

(ง) องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซยีนเฉพาะสาขาและเจาหนาที่ระดับสูงที่

เกี่ยวของ ตามที่เหมาะสม และ 

(จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร 
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ARTICLE 32 
ROLE OF THE CHAIRMAN OF ASEAN 

 
The Member State holding the Chairmanship of ASEAN shall: 
 

(a) actively promote and enhance the interests and well-being 
of ASEAN, including efforts to build an ASEAN Community 
through policy initiatives, coordination, consensus and 
cooperation; 

 

(b) ensure the centrality of ASEAN; 
 

(c) ensure an effective and timely response to urgent issues or 
crisis situations affecting ASEAN, including providing its 
good offices and such other arrangements to immediately 
address these concerns; 

 
(d) represent ASEAN in strengthening and promoting closer 

relations with external partners; and 
 
(e) carry out such other tasks and functions as may be 

mandated. 
 

 
ARTICLE 33 

DIPLOMATIC PROTOCOL AND PRACTICES 
 
ASEAN and its Member States shall adhere to existing diplomatic 
protocol and practices in the conduct of all activities relating to ASEAN. 
Any changes shall be approved by the ASEAN Coordinating Council 
upon the recommendation of the Committee of Permanent 
Representatives.  
 
 

ขอ 32    

บทบาทของประธานอาเซียน 

รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนตอง 

(ก) สงเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน และความเปนอยูที่ดีของอาเซียนอยาง

แข็งขัน รวมถึงความพยายามในการสรางประชาคมอาเซียน โดยการ

ริเริ่มทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ และความรวมมอื 

(ข) ทําใหแนใจถึงความเปนศูนยรวมของอาเซียน 

(ค) ทําใหแนใจถึงการตอบสนองตอประเด็นเรงดวนหรือสถานการณวิกฤติที่

มีผลกระทบตออาเซียนอยางมปีระสิทธิภาพและทันทวงที รวมถึงเปน

คนกลางที่นาเชื่อถือและจัดใหมีการจัดการอื่นเชนวา เพื่อสนองตอบขอ

กังวลเหลานี้โดยทันที 

(ง) เปนผูแทนของอาเซียนในการเสริมสรางและสงเสริมความสัมพันธกบั

หุนสวนภายนอกภูมิภาคใหใกลชิดขึ้น และ  

 (จ) ปฏบิัติภารกิจและหนาที่อืน่ที่อาจไดรับมอบหมาย 

ขอ 33     

พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต 

อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดมั่นในพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูตที่มีอยูในการ

ดําเนินกจิกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวของกับอาเซียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะมนตรปีระสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผูแทนถาวร 
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ARTICLE 34 
WORKING LANGUAGE OF ASEAN 

 
The working language of ASEAN shall be English. 
 

CHAPTER XI 
IDENTITY AND SYMBOLS 

 
 

ARTICLE 35 
ASEAN IDENTITY 

 
ASEAN shall promote its common ASEAN identity and a sense of 
belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, 
goals and values. 
 
 

ARTICLE 36 
ASEAN MOTTO 

 
The ASEAN motto shall be: "One Vision, One Identity, One 
Community" 
 
 

ARTICLE 37 
ASEAN FLAG 

 
The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3. 
 
 

 

 

 

ขอ 34     

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน 

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 

หมวด 11 

อัตลักษณและสัญลักษณ 

ขอ 35  

อัตลักษณของอาเซียน 

อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู

ประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุชะตา เปาหมาย และคุณคารวมกันของอาเซียน 

 

ขอ 36  

คําขวัญของอาเซียน 

คําขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศนเดยีว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” 

 

ขอ 37  

ธงอาเซียน 

ใหธงอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 3 
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ARTICLE 38  
ASEAN EMBLEM 

 
The ASEAN emblem shall be as shown in Annex 4. 
 
 

ARTICLE 39  
ASEAN DAY 

 
The eighth of August shall be observed as ASEAN Day. 
 
 

ARTICLE 40 
ASEAN ANTHEM 

 
ASEAN shall have an anthem. 
 

CHAPTER XII 
 

EXTERNAL RELATIONS 

 

ARTICLE 41 

CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS 

1. ASEAN shall develop friendly relations and mutually beneficial 
dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub-
regional, regional and international organisations and institutions.  
 
2. The external relations of ASEAN shall adhere to the purposes 
and principles set forth in this Charter.  
 
 

ขอ 38  

ดวงตราอาเซยีน 

ใหดวงตราอาเซียนเปนไปตามที่แสดงไวในภาคผนวก 4 

ขอ 39  

วันอาเซียน 

ใหวันที่ 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน 

ขอ 40  

เพลงประจําอาเซียน 

ใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซยีน 

 

 

หมวด 12 

ความสัมพันธภายนอก 

ขอ 41 

การดําเนินความสัมพันธภายนอก 

1. อาเซียนตองพฒันาความสมัพันธฉันทมิตร และชองทางเจรจา ความรวมมือ

และความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชนรวมกนั กับนานาประเทศ องคการ

และสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ  

2. ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนตองยึดมั่นในความมุงประสงคและ

หลักการที่วางไวในกฎบัตรนี้ 
 

 
 



 31 

 
 
 
3. ASEAN shall be the primary driving force in regional 
arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional 
cooperation and community-building. 
 
4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States 
shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to 
develop common positions and pursue joint actions. 
 
5. The strategic policy directions of ASEAN’s external relations 
shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the 
ASEAN Foreign Ministers Meeting.  
 
6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure 
consistency and coherence in the conduct of ASEAN’s external 
relations.  
 
7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-
regional, regional and international organisations and institutions. The 
procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the 
ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN 
Community Councils.  
 

ARTICLE 42 
DIALOGUE COORDINATOR 

 
1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take 
turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the 
interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, 
regional and international organisations and institutions.  
 

 
 

 
 
 
3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่ม

ขึ้น และธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและการสรางประชาคม 

4. ในการดํา เนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน  รัฐสมาชิกตอง
ประสานงานและพยายามพัฒนาทาทีรวมและดําเนินการรวมกัน บน
พื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี 

5. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของ
ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน  

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตองทําใหแนใจวาความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและเปนไปในทาง
ที่สอดคลองกัน 

7. อาเซียนอาจสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ กระบวนการทํา
ความตกลงดังกลาวใหกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการ
หารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

ขอ 42 
ผูประสานงานกับคูเจรจา 

1. ในฐานะผูประสานงานประเทศ ใหรัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบในภาพรวม
สําหรับการประสานงานและสงเสริมผลประโยชนของอาเซียนใน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา องคการและสถาบัน
ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
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2. In relations with the external partners, the Country 
Coordinators shall, inter alia: 
 

(a) represent ASEAN and enhance relations on the basis 
of mutual respect and equality, in conformity with 
ASEAN’s principles; 

 
(b) co-chair relevant meetings between ASEAN and 

external partners; and 
 

(c) be supported by the relevant ASEAN Committees in 
Third Countries and International Organisations.  

 
 

ARTICLE 43 
ASEAN COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES  

AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS 
 
1. ASEAN Committees in Third Countries may be established in 
non-ASEAN countries comprising heads of diplomatic missions of 
ASEAN Member States. Similar Committees may be established 
relating to international organisations. Such Committees shall promote 
ASEAN’s interests and identity in the host countries and international 
organisations. 
 
2. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall determine the 
rules of procedure of such Committees.  
 

 
 
 
 
 
 

2. ในความสัมพันธกับหุนสวนภายนอก นอกจากหนาที่อื่นแลว ใหผู

ประสานงานประเทศ  

(ก) เปนผูแทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ บนพื้นฐานของความ

เคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาค โดยสอดคลองกับหลักการ

ของอาเซียน 

(ข) เปนประธานรวมในการประชุมที่เกี่ยวของระหวางอาเซียนและหุนสวน

ภายนอก และ 

(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและ

องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 

ขอ 43 

  คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองคการระหวางประเทศ 

1. คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่มิใช

สมาชิกอาเซียน ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนทางทูตของรัฐสมาชิก

อาเซียน คณะกรรมการในลักษณะเดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ

กับองคการระหวางประเทศตางๆ คณะกรรมการ    เชนวาตองสงเสริม

ผลประโยชนและอัตลักษณของอาเซียนในประเทศเจาภาพและองคการ

ระหวางประเทศ 

2. ใหที่ประชมุรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกําหนดกฎการดําเนินงานของ

คณะกรรมการเชนวา 
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ARTICLE 44 
STATUS OF EXTERNAL PARTIES 

 
1. In conducting ASEAN’s external relations, the ASEAN Foreign 
Ministers Meeting may confer on an external party the formal status of 
Dialogue Partner, Sectoral Dialogue Partner, Development Partner, 
Special Observer, Guest, or other status that may be established 
henceforth.  
 
2. External parties may be invited to ASEAN meetings or 
cooperative activities without being conferred any formal status, in 
accordance with the rules of procedure. 

 
ARTICLE 45 

RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS SYSTEM AND  
OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS 

 
1. ASEAN may seek an appropriate status with the United 
Nations system as well as with other sub-regional, regional, 
international organisations and institutions.  
 
2. The ASEAN Coordinating Council shall decide on the 
participation of ASEAN in other sub-regional, regional, international 
organisations and institutions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 44 

สถานภาพของภาคีภายนอก 

1. ในการดําเนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน ที่ประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนอาจมอบสถานภาพอยางเปนทางการใหแกภาคี

ภายนอกในฐานะประเทศคูเจรจา ประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา หุนสวนเพื่อ

การพัฒนา ผูสังเกตการณพิเศษ ผูไดรับเชิญ หรือสถานภาพอื่นที่อาจจัดตั้ง

ขึ้นตอไป   

2. ภาคีภายนอกอาจไดรับการเชิญใหเขารวมการประชุมหรือกิจกรรมความ

รวมมือโดยมิตองกําหนดใหสถานภาพอยางเปนทางการใดๆ ตามกฎการ

ดําเนินงาน 

 

ขอ 45 

ความสัมพันธกับระบบสหประชาชาต ิ

และองคการและสถาบันระหวางประเทศอื่น 

1. อาเซียนอาจขอสถานภาพที่เหมาะสมกับระบบสหประชาชาติ รวมทั้งกับ

องคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระหวางประเทศอื่น 

2.  ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของอาเซียนในองคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และ

ระหวางประเทศอื่น 
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ARTICLE 46 
ACCREDITATION OF NON-ASEAN MEMBER STATES TO ASEAN 

 
Non-ASEAN Member States and relevant inter-governmental 
organisations may appoint and accredit Ambassadors to ASEAN. The 
ASEAN Foreign Ministers Meeting shall decide on such accreditation.  

CHAPTER XIII 
 

GENERAL AND FINAL PROVISIONS 
 

 
ARTICLE 47 

SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND ENTRY INTO 
FORCE 

 
1. This Charter shall be signed by all ASEAN Member States.  
 
2. This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN 
Member States in accordance with their respective internal procedures.  
 
3. Instruments of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member 
States of each deposit.  
 
4. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following 

the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the 
Secretary-General of ASEAN.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ 46 

การรับผูแทนของรัฐที่มิใชสมาชิกอาเซียนประจําอาเซยีน 

รัฐที่มิใชสมาชกิอาเซียนและองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาลที่เกี่ยวของอาจ

แตงตั้งและสงเอกอัครราชทูตเปนผูแทนประจาํอาเซียน ใหที่ประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการรับผูแทนเชนวา 

 
หมวด 13 

บทบัญญัติทั่วไปและบทบญัญัติสุดทาย 
ขอ 47 

การลงนาม การใหสตัยาบนั การเก็บรักษา และการมีผลใชบังคับ 
1. กฎบัตรนี้ตองไดรับการลงนามโดยรัฐสมาชกิอาเซียนทั้งหมด 

2. กฎบัตรนี้ตองไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมดตาม

กระบวนการภายในของแตละรัฐ 

3. ใหเก็บรักษาสัตยาบันสารไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจงใหรัฐสมาชิก

ทั้งหมดทราบถึงการมอบแตละฉบับโดยพลัน 

4. กฎบัตรนี้จะมีผลใชบังคับในวนัที่สามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบสัตยาบัน

สารฉบับที่สิบใหแกเลขาธิการอาเซียน 
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ARTICLE 48  
AMENDMENTS 

 
1. Any Member State may propose amendments to the Charter. 
 
2. Proposed amendments to the Charter shall be submitted by the 
ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for 
its decision. 
 
3. Amendments to the Charter agreed to by consensus by the 
ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance 
with Article 47. 
 
4. An amendment shall enter into force on the thirtieth day 
following the date of deposit of the last instrument of ratification with 
the Secretary-General of ASEAN. 
 

 
ARTICLE 49 

TERMS OF REFERENCE AND RULES OF PROCEDURE 
 
Unless otherwise provided for in this Charter, the ASEAN Coordinating 
Council shall determine the terms of reference and rules of procedure 
and shall ensure their consistency. 

 
ARTICLE 50  

REVIEW 
 
This Charter may be reviewed five years after its entry into force or as 
otherwise determined by the ASEAN Summit.  
 

 

 

ขอ 48   

การแกไข 

1. รัฐสมาชิกใดๆ อาจเสนอขอแกไขกฎบัตร 

2. ขอเสนอแกไขกฎบัตรตองยื่นโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยฉันทา

มติตอที่ประชมุสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ 

3. ขอแกไขกฎบัตรที่ไดตกลงกันโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตอง

ไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้งหมด ตามขอ 47  

4. ขอแกไขใดๆ จะมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบตอจากวันที่มีการสงมอบ

สัตยาบันสารฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซยีน 

 

ขอ 49  

อํานาจและหนาที่และกฎการดําเนินงาน 

นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

กําหนดอํานาจหนาที่และกฎการดําเนินงานและตองทําใหแนใจวาอํานาจหนาที่และ

กฎวาดวยขั้นตอนการดําเนินงานมีความสอดคลองกัน 

 

ขอ 50  

การทบทวน 

กฎบัตรนี้อาจไดรับการทบทวนหาปหลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไว

เปนอยางอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
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ARTICLE 51  
INTERPRETATION OF THE CHARTER 

 
1. Upon the request of any Member State, the interpretation of the 
Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance 
with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating 
Council.  
 
2. Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall 
be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter VIII.  
 
3. Headings and titles used throughout the Charter shall only be 
for the purpose of reference. 

 
ARTICLE 52 

 LEGAL CONTINUITY 
 
1. All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, 
protocols and other ASEAN instruments which have been in effect 
before the entry into force of this Charter shall continue to be valid. 
 
2. In case of inconsistency between the rights and obligations of 
ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the 
Charter shall prevail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 51 

การตีความกฎบัตร 

1. เมื่อรัฐสมาชิกใดๆ รองขอ ใหสํานักงานเลขาธิการอาเซียนตีความกฎบัตร

ตามกฎการดําเนินงานที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

2.  ใหระงับขอพิพาทใดๆ  ที่เกิดจากการตีความกฎบัตรเปนไปตามตาม

บทบัญญัติที่เกี่ยวของในหมวด 8 

3. หัวขอและชื่อที่ใชในกฎบัตรมีไวเพื่อวัตถุประสงคสําหรับการอางอิงเทานั้น 

 

 

ขอ 52 

ความตอเนื่องทางกฎหมาย 

1. สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตรา

สารอาเซียนอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งมีผลใชบังคับแลวกอนการมีผลใชบังคับของกฎ

บัตรนี้ ใหมีผลใชตอไป 

2.  ในกรณีที่เกิดความไมสอดคลองกันระหวางสิทธิและพันธกรณีของรัฐ

สมาชิกอาเซียนภายใตตราสารดังกลาวและกฎบัตรนี้ ใหถือกฎบัตรเปน

สําคัญ 
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ARTICLE 53  

ORIGINAL TEXT 
 
The signed original text of this Charter in English shall be deposited 
with the Secretary-General of ASEAN, who shall provide a certified 
copy to each Member State.  
 

 
ARTICLE 54  

REGISTRATION OF THE ASEAN CHARTER 
 
This Charter shall be registered by the Secretary-General of ASEAN 
with the Secretariat of the United Nations, pursuant to Article 102, 
paragraph 1 of the Charter of the United Nations. 
 

ARTICLE 55  
ASEAN ASSETS 

 
The assets and funds of the Organisation shall be vested in the name 
of ASEAN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ 53 ตนฉบับ 

ใหเก็บรักษาตนฉบับภาษาอังกฤษของกฎบัตรนี้ที่ลงนามแลวแกเลขาธิการอาเซียน 

ซึ่งจะจัดทําสําเนาที่ไดรับการรับรองใหแกรัฐสมาชิกแตละรัฐ 

 

ขอ 54  

การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน 

ใหเลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียนนี้กับสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ 

ตามขอ 102 วรรค 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 

ขอ 55  

สนิทรัพยของอาเซียน 

ใหบรรดาสินทรัพยและกองทุนตางๆ ขององคการระบุไวในนามของอาเซียน 
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ทํา ณ สิงคโปร วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เปนภาษาอังกฤษฉบับเดียว 

 
 

 

สําหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ลายมือชื่อ 

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดนิ วัดเดาละห 
สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนดารุสซาลาม 

 

 

สําหรับราชอาณาจักรกัมพชูา 
ลายมือชื่อ 

สมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
นายกรัฐมนตรี 

 

 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ลายมือชื่อ 
ดร. ซูซโิล บมับงั ยูโดโยโน 

ประธานาธบิด ี 
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สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ลายมือชื่อ 

บัวสอน บุบผาวัน 
นายกรัฐมนตรี 

 
    สําหรับมาเลเซีย 

                                                ลายมอืชือ่ 
ดาโตะ ซรี อบัดุลลาห อาหมัด บาดาวี 

นายกรัฐมนตรี 
 

      สําหรับสหภาพพมา 
ลายมือชื่อ 

พลโท เต็งเสง 
นายกรัฐมนตรี 

                                  

สําหรับสาธารณรับฟลิปปนส 

ลายมือชื่อ 

                           กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 

ประธานาธบิด ี 
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สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร 

ลายมือชื่อ 

ลี เซียน ลุง 

นายกรัฐมนตรี 

 

สําหรับราชอาณาจักรไทย 
ลายมือชื่อ 

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท (เกษียณ)  
นายกรัฐมนตรี 

 

สําหรับสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

ลายมือชื่อ 

เหวียน เติน ซงุ 

นายกรัฐมนตรี 
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ANNEX 1 

 
ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES 

 
I. ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY  
 

1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) 
• ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM) 
• ASEAN Standing Committee (ASC) 
• Senior Officials Meeting on Development Planning 

(SOMDP) 
 
2. Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 

Zone (SEANWFZ Commission) 
• Executive Committee of the SEANWFZ Commission 

 
3. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) 

• ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) 
 

4. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) 
• ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) 

 
5. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 

(AMMTC) 
• Senior Officials Meeting on Transnational Crime 

(SOMTC) 
• ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) 
• Directors-General of Immigration Departments and 

Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of 
Foreign Affairs Meeting (DGICM) 

 

 

 
ภาคผนวก 1 

องคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา 
I. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน 
• คณะกรรมการประจําอาเซียน 
• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการวางแผนการพัฒนา 

2. คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

• คณะกรรมการบริหารงานเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน 

4.   ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย 

 5.  ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเอาชญากรรมขามชาติ 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยเรื่องยาเสพติด 
• ที่ประชุมผูอํานวยการ กรมการตรวจคนเขาเมือง และหัวหนากอง

การกงสุล ของกระทรวงตางประเทศ 
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6. ASEAN Regional Forum (ARF) 
• ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting (ARF 

SOM) 
 
 

 
II. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
 
1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) 

• High Level Task Force on ASEAN Economic 
Integration (HLTF-EI) 

• Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 
 
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council  
 
3. ASEAN Investment Area (AIA) Council  
 
4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) 

• ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting 
(AFDM) 

 
 

• ASEAN Director-General of Customs Meeting 
(Customs DG) 

 
5. ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry 

(AMAF) 
• Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on 

Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) 
• ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) 

 
6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 

• Senior Officials Meeting on Energy (SOME) 
 

6.  ที่ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชยี- แปซิฟก 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยความรวมมอืดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

II. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

• คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน 

2. คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน 

3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง

อาเซียน 

• ที่ประชุมอธบิดีศุลกากรอาเซียน 

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไมอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไม

อาเซียน 

• เจาหนาที่อาวุโ สดานปาไมอาเซียน 

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานพลังงาน 
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7. ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin) 
• ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) 

 
8. ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology 

(AMMST) 
• Committee on Science and Technology (COST) 

 
9. ASEAN Telecommunications and Information Technology 

Ministers Meeting (TELMIN) 
• Telecommunications and Information Technology 

Senior Officials Meeting (TELSOM)  
• ASEAN Telecommunication Regulators’ Council 

(ATRC)  
 

10. ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) 
• Senior Transport Officials Meeting (STOM) 

 
11. Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) 

• Meeting of the ASEAN National Tourism Organisations 
(ASEAN NTOs) 

 
12. ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) 

• ASEAN Mekong Basin Development Cooperation 
Steering Committee (AMBDC SC) 

• High Level Finance Committee (HLFC) 
 

13. ASEAN Centre for Energy  
14. ASEAN-Japan Centre in Tokyo 

 
 

 
 
 
 

7. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรธาตุอาเซียน 

8. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน 

9. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 

• คณะกรรมการผูตรวจดานโทรคมนาคมอาเซยีน 

10.  ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน 

• การประชมุเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการขนสง 

11. การประชมุรัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน 

• การประชมุองคการการทองเที่ยวแหงชาติอาเซียน 

12.  ความรวมมือเพื่อการพฒันาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง 

• คณะกรรมการเตรียมการประชุมความรวมมือเพื่อการพัฒนา

อาเซียน-ลุมแมน้ําโขง 

• คณะกรรมการระดับสูงการคลัง 

13. ศูนยพลังงานอาเซียน 

14. ศูนยอาเซียน-ญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว 
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III. ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY  
 
1. ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) 

• Senior Officials Meeting Responsible for Information 
(SOMRI) 
 

2. ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) 
• Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA) 

 
3. ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) 

• Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) 
 

4. ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management 
(AMMDM) 
• ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) 
 

5. ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) 
• ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) 
 

6. Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution (COP) 
• Committee (COM) under the COP to the ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution 
 

7. ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) 
• Senior Officials Meeting on Health Development 

(SOMHD) 
 

 

 
 
 
 

III. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน 

2. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม

และศิลปะ 

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษา 

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน 

• คณะกรรมการดานภัยพิบัติอาเซียน 

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 

• เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 

6.  สมัชชารฐัภาคตีอความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควนัขามแดน  

• คณะกรรมการของสมชัชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเรือ่งมลพิษ

หมอกควนัขามแดน 

7.  ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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8. ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) 

• Senior Labour Officials Meeting (SLOM) 
• ASEAN Committee on the Implementation of the 

ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of 
the Rights of Migrant Workers 

 
9. ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty 

Eradication (AMRDPE) 
• Senior Officials Meeting on Rural Development and 

Poverty Eradication (SOMRDPE) 
 
10. ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and 

Development (AMMSWD) 
• Senior Officials Meeting on Social Welfare and 

Development (SOMSWD) 
 
11. ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY) 

• Senior Officials Meeting on Youth (SOMY) 
 

12. ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) 
 
13. ASEAN Biodiversity Centre 
14. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 

Assistance in Disaster Management (AHA Centre) 
15. ASEAN Earthquakes Information Centre 
16. ASEAN Specialised Meteorological Centre  
17. ASEAN University Network (AUN) 

 

 
 
 

8. ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน 
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานอาเซียน 
• คณะกรรมการการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนเกี่ยวกับการ

คุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานอาเซียน 
9. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการขจัดความ

ยากจน  
• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการ

ขจัดความยากจน 
10. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา 
11. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน 

• ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานเยาวชน 
12. กรอบการประชุมอาเซียนวาดวยเรื่องขาราชการพลเรือน 
13. ศูนยอาเซียนวาดวยความความหลากหลายทางชีวภาพ 
14. ศูนยประสานงาน การจัดการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ 
15. ศูนยประชาสัมพันธดานแผนดินไหวอาเซียน 
16. ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน 
17. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
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ANNEX 2 
 

ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 
 

 
I. PARLIAMENTARIANS 
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 
 
 
II. BUSINESS ORGANISATIONS  
ASEAN Airlines Meeting 
ASEAN Alliance of Health Supplement Association (AAHSA)  
ASEAN Automotive Federation (AAF) 
ASEAN Bankers Association (ABA)* 
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 
ASEAN Business Forum (ABF)* 
ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN-CCI) 
ASEAN Chemical Industries Council 
ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX) 
ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) 
ASEAN Insurance Council (AIC) 
ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA) 
ASEAN International Airports Association (AAA) 
ASEAN Iron & Steel Industry Federation 
ASEAN Pharmaceutical Club 
ASEAN Tourism Association (ASEANTA) 
Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA) 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 2 

องคภาวะที่มคีวามสัมพันธกับอาเซียน 
1. รัฐสภา 
สมัชชารฐัสภาอาเซียน 
2. องคกรภาคธรุกิจ 
ที่ประชุมสายการบินอาเซียน 
สมาคมสงเสริมสุขภาพประจาํเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สมาคมยานยนตแหงอาเซียน 
สมาคมธนาคารอาเซียน 
สภาที่ปรึกษาธรุกิจอาเซียน 
ที่ประชุมทางดานธุรกิจของอาเซียน 
สภาหอการคาและอุตสาหกรรมอาเซียน 
สภาผูประกอบการธุรกิจเคมีอาเซียน 
สมาพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงอาเซียน 
สภาการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอาเซยีน 
สภาการประกนัภัยอาเซียน 
สมาคมทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 
สมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศแหงอาเซียน 
สมาพันธอุตสาหกรรมเหล็กและแรเหล็ก 
ชมรมเภสัชแหงอาเซียน 
สมาคมการทองเที่ยวประจําอาเซียน 
สมาพันธแหงสมาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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Federation of ASEAN Shippers’ Council  
US-ASEAN Business Council  
 
 
III. THINK TANKS AND ACADEMIC INSTITUTIONS 
ASEAN-ISIS Network 

 
 
IV. ACCREDITED CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 
ASEAN Academics of Science, Engineering and Technology (ASEAN 
CASE) 
ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET) 
ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS) 
ASEAN Association for Planning and Housing (AAPH) 
ASEAN Association of Radiologists (AAR) 
ASEAN Chess Confederation (ACC) 
ASEAN Confederation of Employers (ACE) 
ASEAN Confederation of Women’s Organisation (ACWO) 
ASEAN Constructors Federation (ACF) 
ASEAN Cosmetics Association (ACA) 
ASEAN Council for Japan Alumni (ASCOJA) 
ASEAN Council of Teachers (ACT) 
ASEAN Federation for Psychiatric and Mental Health (AFPMH) 
ASEAN Federation of Accountants (AFA) 
ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors (AFEEC) 
ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) 
ASEAN Federation of Flying Clubs (AFFC) 
ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA) 
 

 
 
 
 

สมาพันธสภาผูสงสินคาทางเรืออาเซียน 
สภาธุรกิจระหวางสหรัฐ-อาเซยีน 
3. สถาบันวิชาการ 
เครือขายสถาบันศึกษายุทธศาสตรและนานาชาติระหวางประเทศของอาเซียน 
4. องคกรภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงอาเซียน 
สถาบันการศึกษาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาเซียน 
สมาคมหองปฏบิัติการทางวิทยาศาสตรแหงอาเซียน 
สมาคมวางแผนและการเคหะแหงอาเซียน 
สมาคมนักรังสีวิทยาอาเซียน 
สมาพันธหมากรุกอาเซียน 
สมาพันธนายจางอาเซียน 
สมาพันธองคกรสตรีอาเซียน 
สมาพันธผูกอสรางอาเซียน 
สมาคมผูผลิตเครื่องสําอางอาเซียน 
สภานิสิตเกาญี่ปุนแหงอาเซียน 
สภาอาจารยแหงอาเซียน 
สหพันธจิตเวชศาสตรและสุขภาพจิตแหงอาเซียน 
สหพันธนักบัญชีอาเซียน 
สหพันธผูรับเหมาวิศวกรรมไฟฟาแหงกลุมประเทศอาเซียน 
สหพันธองคกรวิศวกรรมแหงอาเซียน 
สหพันธสโมสรการบินแหงอาเซียน 
สมาพันธสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาอาเซียน 
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ASEAN Federation of Heart Foundation (AFHF) 
ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (ASEAN FLAG) 
ASEAN Federation of Mining Association (AFMA) 
ASEAN Fisheries Federation (AFF) 
ASEAN Football Federation (AFF) 
ASEAN Forest Products Industry Club (AFPIC) 
ASEAN Forestry Students Association (AFSA) 
ASEAN Handicraft Promotion and Development Association 
(AHPADA) 
ASEAN Kite Council (AKC)  
ASEAN Law Association (ALA) 
ASEAN Law Students Association (ALSA)  
ASEAN Music Industry Association (AMIA) 
ASEAN Neurosurgical Society (ANS) 
ASEAN NGO Coalition on Ageing 
ASEAN Non-Governmental Organizations for the Prevention of Drugs and 
Substance Abuse 
ASEAN Oleochemical Manufacturers Group (AOMG) 
ASEAN Orthopaedic Association (AOA) 
ASEAN Paediatric Federation (APF) 
ASEAN Para Sports Federation (APSF) 
ASEAN Ports Association (APA) 
ASEAN Thalassaemia Society (ATS) 
ASEAN Valuers Association (AVA) 
ASEAN Vegetable Oils Club (AVOC) 
Asian Partnership for Development of Human Resources in Rural Asia 
(AsiaDHRRA)  
Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) 
Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE)  
Federation of ASEAN Public Relations Organizations (FAPRO) 
Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA) 
Medical Association of Southeast Asian Nations Committee (MASEAN) 
 
 
 

สหพันธมูลนิธิโรคหัวใจแหงอาเซียน 
สหพันธรางวัดและสํารวจที่ดินแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเหมืองแรแหงอาเซียน 
สหพันธการประมงแหงอาเซียน 
สหพันธฟุตบอลอาเซียน 
สมาคมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปาไมแหงอาเซียน 
สมาคมนักศึกษาวนศาสตรแหงอาเซียน 
สมาคมสงเสริมและพัฒนาหตัถกรรมแหงอาเซียน 
สภาวาวแหงอาเซียน  
สมาคมกฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมนักศึกษากฎหมายแหงอาเซียน 
สมาคมอุตสาหกรรมดนตรีแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมทางประสาทแหงอาเซียน 
สมาพันธองคกรเอกชนวาดวยผูสูงอายุแหงอาเซียน  
องคกรเอกชนเพื่อการปองกันการใชยาเสพตดิและสารเสพติดแหงอาเซียน 
กลุมผูผลิตน้ํามันแหงอาเซียน 
สมาคมศัลยกรรมกระดูกแหงอาเซียน 
สหพันธกุมารแพทยแหงอาเซียน 
สหพันธกีฬาคนพิการแหงอาเซียน 
สมาคมทาเรืออาเซียน 
สมาคมโรคธาลัสซีเมีย  
สมาคมผูประเมินราคาแหงอาเซียน 
สมาคมผูผลิตน้ํามันพืชแหงอาเซียน 
หุนสวนเอเชียเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยในชนบทเอเชยี 
คณะกรรมการความรวมมือดานเยาวชนอาเซียน 
สหพันธที่ปรึกษาดานวิศวกรแหงอาเซียน 
สหพันธองคกรประชาสมัพันธแหงอาเซียน 
สหพันธสมาคมเจาของเรืออาเซียน  
คณะกรรมการสมาคมแพทยแหงชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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Rheumatism Association of ASEAN (RAA) 
Southeast Asia Regional Institute for Community and Education 
(SEARICE) 
Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP) 
Foundation 
Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC) 
 
 
 
V. OTHER STAKEHOLDERS IN ASEAN 
ASEANAPOL  
Federation of Institutes of Food Science and Technology in ASEAN 
(FIFSTA) 
Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC) 
Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมโรคไขขออักเสบแหงอาเซียน 

สถาบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการศึกษาและชุมชน 

มูลนิธิโครงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาควาดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

สมาพันธทหารผานศึกของประเทศอาเซียน 

 

5. กลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

ที่ประชุมอธบิดีกรมตํารวจอาเซียน 

 สหพันธสถาบนัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน 

 ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 คณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน 
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ANNEX 3 

ASEAN FLAG 

 

 

 

The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic 
ASEAN. The colours of the Flag -- blue, red, white and yellow -- 
represent the main colours of the flags of all the ASEAN Member 
States.  

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and 
dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.  

The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers 
for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound 
together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of 
ASEAN.  

 

ภาคผนวก 3 

ธงอาเซียน 

 

 
 

 

 
ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  ความสามัคคีและพลวัตของอาเซยีน          
สีของธง ไดแก น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดา
ประเทศสมาชกิอาเซียนทั้งหมด  
 
น้ําเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ       แดง  บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา       ขาว  แสดงความบริสุทธิ์    เหลือง เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
บรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผูกพันกนัอยางมีมิตรภาพและ
เปนหนึ่งเดียว   วงกลม  แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
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The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the 
ASEAN Flag are: 
Blue: Pantone 19-4053 TC 
Red: Pantone 18-1655 TC 
White: Pantone 11-4202 TC 
Yellow: Pantone 13-0758 TC  

For the printed version, the specifications of colours (except white) will 
follow those for the colours of the ASEAN Emblem, i.e.:   

Blue: Pantone 286 or Process Colour 100C 60M 0Y 6K 
Red: Pantone Red 032 or Process Colour 0C 91M 87Y 0K 
Yellow: Pantone Process Yellow or Process Colour 0C 0M 100Y 0K 

The ratio of the width to the length of the Flag is two to three, and the 
size specifications for the following Flags are: 

Table Flag: 10 cm x 15 cm 
Room Flag: 100 cm x 150 cm 
Car Flag: 10 cm x 30 cm 
Field Flag: 200 cm x 300 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของธงอาเซียน ไดแก 
น้ําเงิน: แถบสี 19-4053 TC 
แดง: แถบสี 18-1655 TC 
ขาว: แถบสี 11-4202 TC 
เหลือง: แถบสี 13-0758 TC 
 
สําหรับสีที่ใชในการพิมพ รายละเอียดของแถบสี (ยกเวนสีขาว) ใหเปนไปตามสี
ของดวงตราอาเซียน ไดแก 
น้ําเงิน: แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K 
แดง: แถบสี แดง 032 หรือสีชดุ0C 91M 87Y 0K 
เหลือง: แถบสชีุดสีเหลืองหรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K 
 
สัดสวนของความกวางตอความยาวของธงคือสองตอสาม และรายละเอียดของ
ขนาดของธงมดีังนี้ 
ธงตั้งโตะ: 10 ซม. x 15 ซม. 
ธงประดับหอง: 100 ซม. x 150 ซม. 
ธงประจํารถ: 10 ซม. x 30 ซม. 
ธงภาคสนาม: 200 ซม. x ซม. 
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ANNEX 4 
 

ASEAN EMBLEM 

 

 

The ASEAN Emblem represents a stable, peaceful, united and 
dynamic ASEAN. The colours of the Emblem -- blue, red, white and 
yellow -- represent the main colours of the crests of all the ASEAN 
Member States.  

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and 
dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.  

The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers 
for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound 
together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of 
ASEAN.  

The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the 
ASEAN Emblem are: 
Blue: Pantone 286 
Red: Pantone Red 032 
Yellow: Pantone Process Yellow  

ภาคผนวก 4 

ดวงตราอาเซยีน 

 
 
ดวงตราอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ  ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียน   
สีของธง ไดแก น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง  ซึ่งแสดงถึงสีหลักในตราประจาํชาติของ
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  
 
 
น้ําเงิน   แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ      แดง   บงชี้ความกลาหาญและ
ความกาวหนา   ขาว   แสดงความบริสุทธ     เหลือง   เปนสัญลักษณของความ
เจริญรุงเรือง 
รวงขาวแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียนใหมอีาเซียนที่ประกอบดวย
บรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ผูกพันกนัอยางมีมิตรภาพและ
เปนหนึ่งเดียว   วงกลม  แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
รายละเอียดของแถบสีที่ไดรับการรับรองสําหรับสีของดวงตราอาเซียน ไดแก 

น้ําเงิน: แถบสี 258 
แดง: แถบสีแดง 032 
เหลือง: แถบสผีสมแลวสีเหลือง 
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For four-colour printing process, the specifications of colours 
will be: 
Blue: 100C 60 M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) 
Red: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 
Yellow: 0C 0M 100Y 0K 
Specifications in brackets are to be used when an arbitrary 
measurement of process colours is not possible.  

In Pantone Process Colour Simulator, the specifications equal 
to: 
Blue: Pantone 204-1 
Red: Pantone 60-1 
Yellow: Pantone 1-3  

The font used for the word "ASEAN" in the Emblem is lower-
case Helvetica in bold. 

 
 

สําหรับกระบวนการพิมพแบบสี่สี รายละเอยีดของสีจะเปน 
น้ําเงิน: 100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) 
แดง: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 
เหลือง: 0C 0M 100Y 0K 
ใหใชรายละเอยีดที่อยูในวงเล็บเมื่อการวัดใดๆ ของสีชุดนั้น ไมสามารถทําได  
 
ในตัวจําลองแถบสีชุด ใหรายละเอียดเทากับ 
น้ําเงิน: แถบสี 204-1 
แดง: แถบสี 60-1 
เหลือง: แถบสี 1-3 
รูปแบบตัวอักษรที่ใชสําหรับคําวา “อาเซียน” ในดวงตราอาเซียนคือ Helvetica 
ตัวเล็ก หนา 
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