การเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัตใิ นสาขาวิชาชีพ
เพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
Readiness of student teacher in Nakorn Pathom Rajabhat University
toward an ASEAN Community of Mutual Recongnition Arrangment.
จันทิมา คําพล* หรรษา คลายจันทรพงษ** จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย***
บทคัดยอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Nakhon Pathom Rajabhat University

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพรอมของบัณฑิตสาขาครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2) เปรียบเทียบระดับความพรอมของบัณฑิตสายครุศาสตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เสนอแนะแนว
ทางการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิ ชาชีพ กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 5 ที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 ที่
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตามสัดสวนของกลุมสาขาวิชา จํานวน 302 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ในการวิจัยเชิงคุณภาพผูใหขอมูลหลักไดแก ผูบริหารและ
อาจารยนิเทศก จํานวน 10 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติใน
สาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ สังกัดคณะวิชา เกรดเฉลี่ย
ที่ตางกัน มีความพรอมไมแตกตางกัน สวนดานสาขาวิชาตางกัน มีความพรอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3. แนวทางการเตรี ย มความพร อมในการประกอบอาชีพ ของนั ก ศึกษา ประการแรกคือ ดา นความรู
นักศึกษาตองมีความรูดานขอมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียน และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอน ในแตละกลุมสาระวิชาหรือสาขาวิชาไดเมื่อออกฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหเกิดการเรียนรูใน
ที่สุด ดานทักษะภาษาอังกฤษ ควรมีความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการพูด และการสื่อสาร
และควรศึกษาภาษาพื้นฐานของแตละประเทศและพยายามฝกหัดการพูดเพื่อ การสื่อสารไดเบื้องตน ดานทักษะ
ขอมูลวิชาชีพครูในอาเซียน สามารถสืบคนไดจากอินเทอรเน็ต วารสาร หรือนักการศึกษา เพื่อใหกาวทันตอ
* วิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
** ภายใตการควบคุมของอาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ และผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
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เหตุการณบานเมือง ขาวสารความคืบหนาของวิชาชีพครู สถานการณตางที่มีผลกระทบตอวิชาชีพ ดานทัศนคติ
ควรเปดใจใหกวางมากขึ้นในการยอมรับวัฒนธรรม ยอมรับรูควบคูกับการเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เขามาสามารถเกิดการ
เรี ย นรู สามารถคิด และวิเ คราะห ค วามรูที่ไ ดรั บ มาอย า งมีวิ จารณญาณ ตลอดจนตระหนั กรู ถึ งความสํ าคั ญ
ประโยชนของขอมูลขาวสารที่ไดรับ การปรับตัวเขากับวัฒนธรรม ตองกาวใหทัน เรียนรูใหไว ก็จ ะทําใหการเขาสู
ประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงคไดในที่สุด
คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม ประชาคมอาเซียน
ABSTRACT

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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Nakhon Pathom Rajabhat University

The purposes of this research were to : 1) identify the readiness level of the
NPRU ,s student teacher in mutual recognition arrangement to meet the AEC ; 2)
compare students, readiness level as classified by gender, faculty of study, field of
study , and the GPA : 3) compile the students, opinion toward readiness preparation.
Sample was 302 the NPRU student teachers in academia year 2015 derived by
stratified random sampling distributed by the field of study. Data were analyze with
percentage, mean , standard deviation, t-test, One – way ANOVA and 10 key informants
such as president and supervisor are derived by purposive sampling – Instruments used
to collect data were questionnaire. Constructed interview form designed by the
researcher.
The results found that :
1) The student teachers, level of readiness to meet the AEC were at the high
level in all aspects, respectively from the highest in Knowledge, ASEAN’ s teaching
professional information, Attitude and English communication skills.
2) student teachers, readiness preparation were different with statistical significance
at 0.05 as classified by field of study, however, there were no statistical different as
classified by gender, faculty of study and the GPA
3) The compiled opinions toward the student teachers, preparation to meet the
AEC were (1) Knowledge : that knowledge ability of basic information concerning ASEAN
countries and the applicability for teaching and learning management in the field while
performing student teaching practicum ; (2) English communication skill, that English
medium as well as individual’s native language were needed for practical
communication ; (3) The ASEAN ,s skills in teaching professional information, that the
ability to learn from internet information, documentary, principles and ideas from the
key educations were needed to meet the teaching profession’s advancement ; (4)
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Attitude , that the openness in acceptance of other cultures that were different from
one, own, exchanging of knowledge as well as ability to access new information,
technology and innovation, ability to think and analyze the newly gained information,
thoughtfully, and adaptability to cultural differences among the ASEAN countries
effectively.
Keywords : Readiness , ASEAN
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การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ของประเทศไทยถือไดวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ไม
เพียงแตระดับชาติแตเปนนานาชาติหรือระดับโลก ซึ่งคนไทยทุกคนตองสนใจ ดังนั้นจึงเปนเรื่องทาทายและเปน
สมมุติ ฐ านที่ตอ งการความพร อม การไดเปรี ย บหรื อเสี ย เปรี ยบอยู ที่ ความพร อมและศัก ยภาพ ทั้ งนี้มี ความ
จําเปนตองเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเพราะมีการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free
Trade Area) เพื่อเปนตลาดเดียวและฐานผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรี (Free Flow of
Skilled Labor) ประชาคมอาเซียนเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนใหม ทั้งทางการเมืองและยุทธศาสตรในภูมิภาคที่
กําลังกอตัวขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมบางคนจะมองวาเปนเพียงอุดมคติก็ตาม ไมวาประชาคม
อาเซียนจะเปนไปตามเจตนารมณมากนอยเพียงใด อยางนอยก็ไมถอยกลับจนไมสามารถเกิดขึ้นได ดังนั้นไมวาจะ
อะไรจะเกิดขึ้น การเตรียมความพรอมประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน ถือวาเปนสวนหนึ่งในสาระสําคัญดาน
ความมั่นคง เพราะความเปนประชาคมอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงบริบทดานความมั่นคงของประเทศอยางมาก
(ไตรรัตน ยืนยง : 2558 )
เมื่อทิศทางของกระแสโลกเปลี่ยนไปตามกาลในเรื่องของการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจตลอดทั้งความ
เปนอยูของประชากร มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการรวมตัวกัน เพื่อใหเกิดความคิดเห็นในทางดานการพัฒนา
ไปในรอบเดียวกัน โดยอาศัยหลักแหงธรรมนูญที่ทุกประเทศเห็นพองตองกันเปนกรอบในการปฏิบัติ ผลดีของการ
รวมตัวเพื่อเปนประชาคมอาเซียนมีมากมาย โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน จะทําใหผูไดรับประโยชนโดยตรงคือประชาชนของประเทศที่เปนสมาชิก การคาขายกวางขึ้นเสรีมากขึ้น
ภาพรวมของเศรษฐกิจ เติ บโตอย างแข็งแรงและมีน้ํ าหนักในการเจรจาตอรองกับยุ โรป อเมริกา เพิ่มมากขึ้น
(อณฎณ เชื้อไทย : 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได เ ตรี ย มความพร อ มในการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นเช น เดี ย วกั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ซึ่ ง ถื อ เป น ส ว น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาตางๆ ออกสูตลาดแรงงาน เพื่อรองรับสถานการณและบทบาทของประเทศที่
เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักตามปรัชญาที่วาการสรางคน คิดคนภูมิปญญา พั ฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความตระหนั กและมีการเตรี ยมความพร อมที่จะผลิ ตบั ณฑิตให มีคุณภาพ ดว ยเหตุนี้ผู บ ริ หารและ
บุคลากรดานการศึกษาจึงเล็ งเห็นความสําคัญในการพัฒ นาคุณลั กษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค โดยการนํา และ
สนับสนุนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิท ยาการใหมๆ เขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิต
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พรอมเขาสูยุคโลกาภิวั ตน (Globalization) เพราะในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซึ่งกลาวไดวาปจจัยดังกลาวสงผลโดยตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงมีนโยบายและหามาตรการ
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและนํ า บั ณ ฑิ ต ไปสู
ความสําเร็จเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา เชื่อถือและยอมรับของทองถิ่นที่มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยใช
กลยุทธใหผูเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและควบคูไปกับกิจกรรมตางๆ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตาม
ขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ
สมมติฐานการวิจยั
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่มีปจจัยดานบุคคลตางกัน จะมีความพรอมตามขอตกลงรวมกัน
ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพที่แตกตางกัน

2. กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึ กษาคน ควา ในครั้ งนี้ ผู วิจั ย มุง ศึกษาแนวคิด การเตรี ย มความพร อ มการเขาสู อาเซีย นของ
มหาวิทยาลัยในการกํากับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยได
พบว า ขอบข า ยการเตรี ย มความพร อมการเข า สู อ าเซี ย นของนั ก ศึก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครูที่ จํ า เป น
ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1. ดานความรู 2. ดานทักษะภาษาอังกฤษ 3. ดานขอมูลวิชาชีพครูในอาเซียน
4. ดานทัศนคติ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรที่ใชในการวิจยั
งานวิจัยนี้มีตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ สังกัด
คณะ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม
2. ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
ดานความรู ดานทักษะภาษาอังกฤษ ดานขอมูลวิชาชีพครูในประชาคมอาเซียน ดานทัศนคติ

3. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 5 ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป ใน
ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,403 คน (ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ วันที่
1 พฤจิกายน 2558)
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วิธีการสุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสุ มตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยสุมตัวอยางทั้งหมด 302 คน ซึ่งไดจากการคํานวณตามสูตรของเครซซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ไดนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 302 คน
สวนผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูที่มีความรูและ
ประสบการณ โดยเลือกผูให ขอมูลหลักในการสั มภาษณระดับลึก (in-depth interview) ประกอบดวยรอง
อธิการบดี รองคณบดีฝายวิชาการแตละคณะ และอาจารยนิเทศก รวม 10 คน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
3.3 การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถามที่ จั ด เตรี ย มไว นํ า ไปเก็ บ ข อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2558
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เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 สวน คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณระดับลึก
1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ สังกัด
คณะ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ส ว นที่ 2 ข อ มู ล เกี่ย วกั บ การเตรี ย มความพร อ ม ของนั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณวิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมา
ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อพิจารณาเนื้อหาและภาษาที่ใช โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC)
จะตองมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่
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ผานการตรวจจากผูเชี่ย วชาญ ไปทําการทดสอบกับ นัก ศึก ษาที่ใกลเ คีย งกับกลุมตัว อยา งจํานวน 30 คน
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยพบวาไดคาเทากับ 0.96
2. แบบสัมภาษณระดับลึก อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการศึกษาที่ได
จากการวิจัยเชิงปริมาณมาพัฒนาขึ้นเปนแนวคําถาม ที่ครอบคลุมถึงการเตรียมความพรอมของของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ลกษณะคําถามเปนแบบปลายเปด (open question)
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงร วมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. การเปรียบเทียบระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใช
การทดสอบที (independent t-test) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หาก
ผลการเปรียบเทียบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงทําการทดสอบตอเปนรายคู ในดานที่มีความ
แตกตางกันดวยวิธี Least Significant Different (LSD)

4. ผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผลการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สรุปผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้
1. ระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตาม
ขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรู มีคาเฉลี่ยในลําดับสูงสุด รองลงมาดานขอมูลวิชาชีพครูใน
อาเซียน ดานทัศนคติ และดานทักษะภาษาอังกฤษ ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพร อมของนั กศึกษาฝ กประสบการณวิช าชีพครู มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนก
ตามเพศ สังกัดคณะ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม พบวา
2.1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่มีเพศตางกัน มีความพรอมทั้งในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน
2.2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่สังกัดคณะวิชาตางกัน มีความพรอมทั้งในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน
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2.3 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่สังกัดสาขาวิชาตางกัน ในภาพรวมมีความพรอมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือสาขาวิชาพลศึกษากับสาขาวิชาการประถมศึกษา จําแนกเปนราย
ดาน รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1
ผลการจําแนกเปนรายดานระหวางสาขาวิชาตอความเตรียมความพรอมดานความรู
สาขาวิชา
การเตรียม
การ
พล
การ
สังคม ภาษา ภาษา คณิต วิทยา
ความ สาขาวิชา
ศึกษา ศึกษา ประถม
ไทย อังกฤษ ศาสตร ศาสตร
พรอม
ปฐมวัย
ศึกษา
ดานความรู X 3.78 3.61 4.16 3.89 3.78 3.64 3.82 3.79
การศึกษาปฐมวัย
3.78
0.16 0.38* 0.18 0.00 0.13 0.04 0.01
พลศึกษา
3.61
0.54* 0.28* 0.16 0.27 0.20 0.17
การประถมศึกษา
4.16
0.26 0.37* 0.51* 0.33 0.36*
สังคม
3.89
0.11 0.25* 0.72 0.10
ภาษาไทย
3.78
0.14 0.04 0.01
ภาษาอังกฤษ
3.64
0.18 0.15
คณิตศาสตร
3.82
0.03
วิทยาศาสตร
3.79
คอมพิวเตอร
3.89
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คอม
พิวเตอร

3.89
0.11
0.28*
0.26
0.00
0.11
0.25*
0.07
0.10
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูในภาพรวม พบวามี 1 คู คือสาขาวิชาพลศึกษากับสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบจําแนกเปนรายดาน พบดังนี้
ดานความรู พบวา 9 คู คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกับสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษากับสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษากับสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษากับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิชาการประถมศึกษากับสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการประถมศึกษากับสาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ สาขาวิ ช าการประถมศึ กษากับ สาขาวิช าวิท ยาศาสตร สาขาวิ ช าสั งคมศึก ษากั บ สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนอีก 27 คู พบวา ไมแตกตางกัน
ดานทักษะภาษาอังกฤษ พบวา 8 คู คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาพลศึกษากับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษากับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
สังคมศึกษากับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทยกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กับสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษกับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอีก 28 คู พบวา ไมแตกตางกัน
2.4 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ที่เกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีความพรอมทั้งในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน
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3. แนวทางการเตรียมความพรอม ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จาก
ผูใหสัมภาษณ จํานวน 10 คน สรุปไดดังนี้
3.1 ดานความรู นักศึกษาตองมีความรูดานขอมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียน เช น
จํานวนประชากร แตละประเทศประกอบอาชีพอะไรบาง ใชภาษาใดในการสื่อสาร การแตงกายชุดประจําชาติ
มีการศึกษาประวัติศาสตร วันสําคัญหรือวันชาติของแตละประเทศวามีความเปนมาอยางไร และมีสวนเกี่ยวของ
กับประเทศเรา ตัวเราอยางไร และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน เมื่อออกฝกประสบการณ
วิชาชีพครู เพื่อใหเกิดการเรียนรูในที่สุด
3.2 ดานทักษะภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร และควรศึกษา
ภาษาพื้นฐานของแตละประเทศใหชัดเจน วาใชภาษาใดในการสื่อสาร โดยศึกษาระหวางประเทศเพื่อนบานวาใช
ภาษาใดสื่อสารและพยายามฝกหัดการพูดเพื่อการสื่อสารไดเบื้องตน
3.3 ดานขอมูลวิชาชีพครูในอาเซียน สามารถสืบคนไดจากอินเทอรเน็ต หรือนักการศึกษา ขาวสาร
ความคืบหนาของวิชาชีพครู สถานการณตางที่มีผลกระทบตอวิชาชีพ หรือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
เพื่อจะไดมีตนแบบหรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพครู
3.4 ดานทัศนคติ ควรเปดใจยอมรับวัฒนธรรม ควบคูกับการเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เขามา สามารถคิด
และวิเคราะหความรูที่ไดรับมาอย างมีวิจารณญาณ ตลอดจนตระหนั กรูถึงความสําคัญ ประโยชนของขอมูล
ขาวสารที่ไดรับ การใชชีวิตรวมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรม ไมควรมองวาใครที่ดอย
กวาเรา แตควรมองวาเพื่อนสมาชิกลวนแตมีศักยภาพที่มีเทากันและเสมอกัน ก็จะทําใหการเขาสูประชาคม
อาเซียนบรรลุวัตถุประสงคไดในที่สุด

5. สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
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จากการวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชี พครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ครั้งนี้
พบประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. ความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลง
รวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวม อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล
2.1 เพศ การเปรียบเทียบระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
จําแนกตามเพศ พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับความพรอมตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพครู เพื่อรองรับการเขาสูอาเซียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ มงคลรัตน กอนเครือ และ
คณะ (2557: 38-42) ไดทําการศึกษาเรื่องความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ
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การเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาตอการเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 สังกัดคณะ การเปรียบเทียบระดับความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงร วมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน จําแนกตามสังกัดคณะ พบวาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนงานวิจัยของ ภชพน
เชื่อมทอง (2556 : 108 - 110) ไดทําการศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ศึกษาในคณะแตกตางกัน มี
การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมที่แตกตางกัน คือเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการเตรียมความพรอมใน
ดานการเปนนานาชาติแตกตางกัน และยังพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มีคณะแตกตางกัน มีการ
เตรียมความพรอมในดานการประกอบอาชีพแตกตางกัน
2.3 สาขาวิช า การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน จําแนกตามสาขาวิชา พบวา ดานขอมูลวิชาชีพครูในอาเซียน และดานทัศนคติ พบวาไม
แตกตางกัน สวนดานความรู และดานทักษะภาษาอังกฤษ ผลการเปรียบเทียบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 สอดคลองกับ งานวิจัยของ ตระกูล จิตวัฒนากร และวิโรจน หมื่นเทพ (2558 : 267) ศึกษาเรื่องการ
เตรียมความพรอมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา การเตรียมความพรอม
ของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามชั้นป จําแนกตามระดับผลการเรียน
และจําแนกตามกลุ ม สาขาวิ ช าพบวา การเตรี ยมความพร อมของนั กศึ กษามีความแตกตางกัน ในแตล ะชั้น ป
แตกตางกันในแตละระดับผลการเรียนเฉลี่ยและแตกตางกันในแตละกลุมสาขาวิชา
2.4 เกรดเฉลี่ยสะสม การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความพร อ มของนั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ
วิ ช าชี พ ครู ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อการรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม พบวาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวน
งานวิจัยของ อรวรรณ สีลวานิช (2554 : 38 – 42) ศึกษาเรื่องความพรอมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรกับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบวากลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.50 ขึ้นไป มีการ
เตรียมความพรอมของนักศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางที่ผลการเรียนต่ํากวา 2.50 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมสูง จะมีความตั้งใจในการรับรูและเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเมื่อเขาสู
ประชาคม จึงสงผลใหนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม แตกตางกัน มีความพรอมในการประกอบอาชีพตางกัน
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยสามารถนําผลงานวิจัยใชในการสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมี
การจัดอบรมหลักสูตรระยะเพื่อใหนักศึกษามีความพรอมและทักษดานความรู ทักษะภาษาอังกฤษ ขอมูลวิชาชีพ
ครูเซียนและทัศนคติที่ดี เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมนักศึกษาไดมคี วามตระหนักที่จะพัฒนาตนใหมีความรูเพิ่มขึ้น ทั้งศึกษาปญหาและคนควา
หาวิธีการแกปญหา เพื่อใหมีความพรอมในการประกอบอาชีพเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษและดานคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในแตละมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาความตองการของสถานประกอบการ เพื่อสถานศึกษาไดเตรียมวางแผนผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู ความสามารถ สมรรถนะและมีทัศนคติเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. ควรใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) ระหวางตลาด
แรงงานกับสถาบันที่ผลิตบัณฑิต
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