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บทคัดย่อ   

การศึกษาบทความวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้(อาเซียน): เส้นทางอนาคตโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดอนาคต (neo-communication) และเพ่ือศึกษาปัจจัยต่อยุทธศาสตร์
การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 เขต 16  จังหวัด
สตูล ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนสตูลวิทยา, โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์, 
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์, โรงเรียนสาครพิทยาคาร, โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม, โรงเรียนก าแพงวิทยา,
โรงเรียนละงูพิทยาคม, โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์, โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฏร์, โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 
และโรงเรียนควนโดนวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ที -เทสต์ (t-test) และผลการทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติ T-Test  F-Test และทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
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ผลการวิจัยพบว่า (1) แนวคิดอนาคต (neo-communication) ประกอบด้วย 1. เอกภาพ ยึดกฎ
ความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นหนึ่งเดียวด้านการศึกษา ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร ความเป็นหนึ่ง
เดียวกับชุมชน สังคมและโลกทั้งมวล 2. อิสรภาพ อิสรภาพ ทุกอ านาจ ไม่ว่าอ านาจการเมือง อ านาจ
เศรษฐกิจ อ านาจสังคม ความแตกต่างด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  3. 
เอตทัคคะ สู่องค์กรการศึกษาที่ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง 4. อัจฉริยะ สร้างบัณฑิตในกระบวนทัศน์ใหม่ 
(new concepts and paradigms) ในเชิงองค์รวมที่บูรณการทุกศาสตร์ 5. อุดมทัศน์ จัดสร้างตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจและบริบทของปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและโลกอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึง   
 (2) ปัจจัยต่อยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีโครงการขนาดใหญ่

ระดับประเทศที่น่าสนใจของแผนการพัฒนาภาคใต้ 2. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มีความยั่งยืน 

3. ควรวิเคราะห์ผลกระทบ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วิทยาเขตสตูล  และ4. ส่งเสริมโอกาสต่อชุมชนรอบโครงการก่อสร้างโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชากรในชุมชนเดิมรอบ 

ๆ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วิทยาเขตสตูล ได้ในอนาคต    

ข้อเสนอแนะ ส ารวจจากกลุ่มประชากรในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาทั้ง 2 วิทยาเขตได้อย่างครอบคลุมเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความ
ต้องการที่มีความแตกต่างของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแผนของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต่อไป 
ค าส าคัญ:  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน),  
  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล    
 
 Abstract 

Research on Educational Strategy of Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) : Future Directions of Songkhla Rajabhat University, Satun Campus 1ST Project in 
Thailand. The purposes of this research were; (1) To study the concept of neo-
communication, and (2) To study the factors affecting the Educational Strategy of 
Association of South East Asian Nations (ASEAN) 

The samples used in this study were the Matthayomsuksa-6 students registered 
in different schools in District 16, Satun Province, namely; (1) Princess Chulabhorn’s 
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College, (2) Satun Wittaya School, (3) Phiman Pittayasan School, (4) Tha-Pha Phadungwith 
School, (5) Sakhon Pittayakarn School, (6) Khuankalong Wittayakhom School, (7) 
Kampang Wittaya School, (8) La-ngu Pittayakhom School, (9) Thungwa Woravit School, 
(10) Tha-Sila Bamrungrat School, (11) Palmpatanawit School, and (12) Khuandon Wittaya 
School. The instrument used to collect the data was the survey questionnaire method 
given to the 400 different people randomly selected from those schools mentioned 
above.  

The methodologies used in this research were the mixed method research that 
combined the techniques of the survey research and the documentary research. The 
statistical methods used for analyzing data were the frequency of occurrence by 
category, percentages and standard deviation. The hypothesis testing employed for 
differentiating samples are the t-test and the F-Test.  The test employed for 
differentiating sample pairs is the Scheffe's method. 

The results of the research were as follows: 
1.  The concept of neo-communication consists of (1) Oneness  law, the Oneness 

in education, in organization, in community, in society, and global Oneness ;  (2) 
freedom, as depicted in the political, economical, or societal power, and the difference 
in arts, cultures, races and traditions; (3) expertise, attaining excellence in whatever field 
chosen; (4) genius, producing new graduates with new concepts and paradigms, and 
holistic views; and (5) Conceptual Age, being able to arrive at visions, missions, and 
contexts of the issues at hand both on a domestic and global levels. 

2.  Factors affecting the  Educational Strategy of Association of South East Asian 
Nations (ASEAN):  (1) the development project at the location where the Songkhla 
Rajabhat University, Satun Campus will be situated, would be a large-scale national 
project in the Southern part of Thailand compare to the country’s overall development 
projects.  (2) the linkage between the development strategies of Satun Province in the 
Rajabhat University, Satun Campus, and the committee for reengineering the civil 
servants system in a sustainable manner.  (3) The need to analyze the impact, attitudes, 
and involvements of local residents residing near the location of the Rajabhat University, 
Satun Campus.  (4) Promotions of the opportunities for the community surrounding the 
Rajabhat University, Satun Campus as this project would bring about big changes to the 
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people residing in the area in order to involve them to help develop the University 
further in the future. 

The Recommendations were based on surveys conducted using inputs from 
people living in other areas so as to help construct the strategy which would meet the 
differing needs of individual groups more efficiently in accordance with the ASEAN 
Community Plan. 
Key Words: Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
  Songkhla Rajabhat University, Satun Campus 1ST Project  
 
บทน า   

 ยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศไทยและทิศทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  หรือ อาเซียน (ASEAN) (Aseansec.org, ASEAN-10: Meeting the Challenges, 2008) 
ในโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา:2553) ตั้งในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (Strategic Scholarships Fellowships 
Frontier Research Networks(Specific for Southern region) บนพ้ืนฐานทฤษฏีความเป็นหนึ่งเดียว
(Oneness Theory) อาทิ หนึ่งเดียวด้านความแตกต่างด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม, หนึ่งเดียวด้านความเป็นพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเชีย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์,  
หนึ่งเดียวด้านความหลากหลายทางภาษาทั้งภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น และภาษามลายูกลางซึ่งเป็นภาษา
ของชาวมาเลเซีย, หนึ่งเดียวด้านศาสนา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นี้นับถือศาสนาอิสลามและ
หนึ่งเดียวด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางภาพลักษณ์และความปลอดภัย การด าเนินโครงการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จะต้องไม่ติดคุกอยู่กับอดีตและคร่ าเครียดอยู่กับปัจจุบัน หากมุ่งมั่นไปสู่
อนาคตที่ดีกว่าเสมอ ด้วยความรัก ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ก าลังจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่แห่งศาสตร์วิชาสากลที่สร้างความเชื่อมั่นและความ
ใฝ่ฝันทีดีที่สุดของประเทศไทยและสอดรับกับโลกแห่งอนาคตที่หมุนเร็วด้วยเทคโนโลยี ท าให้ประเทศไทย
เติบโตรุดหน้าพร้อมกับก าลังก้าวสู่”โลกการศึกษาแห่งอนาคต” พัฒนาจากโลกที่ก้าวหน้าสู่โลกการศึกษาที่
เรียกว่า”มหานครการศึกษาของอาเซียน” โดยก่อเกิดเป็นสถาบันเพ่ือการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน 
เพ่ือที่จะพัฒนาระดับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูง การสอน การบริการ
สาธารณะที่ดีได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมและพ้ืนที่นั้น ๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
หรือ อาเซียน (ASEAN) ต่อไป 

 
 

http://www.aseansec.org/2833.htm
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดอนาคต (neo-communication) โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล  
  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่อยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) บูรณาการในโครงการจัดท าผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  
  
แนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด(concept theory framework)   

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการสื่อสารในอนาคต (สมควร กวียะ: 2555)ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง 
ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียว (The Oneness Theory) จากกลุ่มทฤษฎีระบบ (systems  theories)  
โดยเฉพาะระบบทั่วไป (General  System  Theory)  ของแบร์ทาลันฟี (Bertalanffy) ผู้เขียนได้พบสัจ
ธรรมหรือข้อเท็จจริง (facts) ที่สามารถน ามาสรุปทั่วไป (generalized) ได้ว่า สรรพสิ่งที่จะเกิดขึ้น ด ารง 
ด าเนิน และวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมตัวเป็นระบบหนึ่งเดียวแต่ละส่วนประกอบจะไม่มี
ความหมายคือ ถ้าไม่ได้รวมกันเป็นระบบหนึ่งเดียว ความเป็นหนึ่งเดียว อาจแยกได้ดังนี้ คือ ความเป็นหนึ่ง
เดียวทางกายภาพ (physical  oneness) ความเป็นหนึ่งเดียวทางชีวภาพ (biological oneness) 
ความเป็นหนึ่งเดียวทางจิตวิทยา (psychological  oneness)  และความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคมวิทยา 
(sociological oneness) ซึ่งหมายถึง ระบบการสื่อสารนอกร่างกายหรือการสื่อสารสังคม (extra 
somatic or  social  communication  system)ความรักแท้  (True love) เป็นแม่บทของความเป็น
หนึ่งเดียว ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารของมนุษย์เพ่ือสัมฤทธิ์ผล
ของชีวิต  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร  สังคม ประเทศ และโลก ทั้งนี้ ความเป็นหนึ่งเดียวที่ตระหนักอยู่
ภายในจิตมนุษย์  และแสดงออกเป็นพฤติกรรมให้ผู้อ่ืนรู้สึก  มองเห็น  และรับรู้ได้  จากพ้ืนฐานสัจธรรม
ในทางศาสตร์ (ความรู้)  ศาสนา  (ความดี) และศิลปะ  (ความงาม) สอดรับกับอิบรอฮิม  ยี่สุ่นทรง (2556)  
ท าการศึกษาเรื่อง  ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประเทศไทยพบว่าอินเทอร์เน็ตเป็นระบบการ
สื่อสารที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม มีการแพร่กระจายสูง รวมถึงลักษณะข้ามพรมแดนและ
การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตควรเป็นความร่วมมือทุกฝ่ายในการความเป็นหนึ่งเดียวทางกายภาพ  
(physical oneness) ผลยังเอ้ือต่อความเป็นหนึ่งเดียวทางชีวภาพ (biological  oneness) ความเป็นหนึ่ง
เดียวทางจิตวิทยา  (psychological  oneness)  และความเป็นหนึ่งเดียวทางสังคมวิทยา  (sociological 
oneness) และประการที่ สอง ทฤษฎีหลักการสื่อสารสองทาง (The principle of two-way 
communication Theory) การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารจะสามารถสื่อสารโต้ตอบกับ
ผู้รับสารได้โดยตรง  และโดยเร็วที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะอ านวยให้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้มีโอกาส
สอบถาม ข้อสงสัยแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลป้อนกลับ  (feedback)  ไปยังผู้ส่งสารได้และเมื่อผู้ส่งสาร
ได้รับ  feedback  จากผู้รับสารก็สามารถที่จะน ามาปรับ feed forward เพ่ือส่งกลับไปยังผู้รับสารเป็น
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การตอบสนองที่ก่อให้เกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ์  (interaction)  อันจะน าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และผลเชิงบวกสูงสุดของทั้งสองฝ่ายตามสุจิตรา ฐานสุวรรณศรี (2542)  ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏเขต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเอกศักดิ์ แดงเดช  
(2545)  ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ประเทศไทย ต่างมีผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาในอนาคตควรเป็นหน่วยงานหารายได้
ในรูปแบบวิสาหกิจ มีการบริหารแบบโครงการ พ่ึงตนเองมีก าไรเหลือที่จะสนับสนุนโครงการบริการสังคม 
และผู้ด้อยโอกาส ส ารวจความต้องการสังคมสม่ าเสมอใช้เทคโนโลยีสอดรับกับทฤษฎีหลักการสื่อสารสอง
ทาง อาจหมายถึงการคิดแบบองค์รวมหรือการคิดเชิงบูรณาการสามารถน ามาใช้ในการเลือกและก าหนด
ประเด็นปัญหาให้เด่นชัดขึ้นที่สะท้อนถึงลักษณะที่แตกต่างกันที่ต้องประยุกต์หลักการสื่อสารสองทาง
ทางด้านการศึกษา  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 
                       ตัวแปรต้น                                                                  
 
            ตัวแปรตาม 
 
                                                 
 
 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Method Research)  
ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Reseach) การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) ขั้นตอนที่ 1 
การวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Reseach) กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายชั้นปีที่ 6 ทุกโรงเรียน เลือกสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling)   ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาในการก ากับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 
จังหวัดสตูล ภาคใต้ ประเทศไทย ประกอบด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนสตูลวิทยา,
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์,โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์,โรงเรียนสาครพิทยาคาร,โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม,
โรงเรียนก าแพงวิทยา,โรงเรียนละงูพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งหว้า วรวิทย์,โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฏร์ โรงเรียน
ปาล์มพัฒนวิทย์และโรงเรียนควนโดนวิทยา ภายใต้การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญา

  การด าเนินการเปิดในอนาคตของมหาวิทยาลัยใหม่
ของประเทศไทยในยุทธศาสตร์สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6   
 

 ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  : 
เส้นทางอนาคต โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  
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ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 และ
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) รายงานฉบับ
สมบูรณ์ FINAL REPORT. (2552).โครงการจัดท าผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  
ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ในทฤษฎีใหม่ แล้วมาสังเคราะห์ มาเป็น
กรอบแนวคิดโดยมีเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ 
ดร. สุกัญญา  บูรณเดชาชัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.จินตนีย์   จินตรานันต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.
ชาตรี ฤทธิ์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผลสุดท้ายของการใช้เทคนิคดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้มติจากข้อ
ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อการคาดการณ์ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 
ประเทศไทย ต่อไป  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการศึกษายุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (The High School Students , need for studying 
Bachelor Degree at Satun Campus of Songkhla Rajabhat University ) (อาชารินทร์ แป้น
สุข:2557) ปรากฏเป็นดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะด าเนินการเปิดในอนาคต พบว่า หลักสูตรที่จะ
ด าเนินการเปิดในอนาคตในเรื่องหลักสูตรที่ด าเนินการเปิดอยู่แล้วในวิทยาเขตสงขลาต้องการให้เปิดที่
วิทยาเขตสตูลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 หลักสูตรวิทยาการจัดการ อันดับที่ 2  หลักสูตร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันดับที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อันดับที่ 4 หลักสูตรสุขภาพ
อนามัย และ อันดับที่ 5 หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรที่ด าเนินการเปิดตามแผนเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องการให้เปิดที่วิทยาเขตสตูลนักศึกษาทุนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว อันดับที่ 2 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 3 หลักสูตรการ
จัดการ อันดับที่ 4 หลักสูตรอุดมศึกษา และ อันดับที่ 5 หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ตามล าดับ สอดรับ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้มองเห็นถึงความจ าเป็นเพ่ือการ
เตรียมการในการผลิตบุคลากรส าหรับรองรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูลและจังหวัด
ใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตก การจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ (The College of 
Management Science) (รายงานฉบับสมบูรณ์ FINAL REPORT. 2552) เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จะได้จัดตั้งขึ้น เพ่ือด าเนินการในการผลิตบุคลากรและเป็นสถาบันการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือการพัฒนาคนและพัฒนาองค์ความรู้อันมีผลต่อการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้และศักยภาพคนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูลและภาคใต้ เพ่ือความเป็นเลิศในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต และยังมีปัจจัยที่เอ้ือดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัยที่ หนึ่ง ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโครงการ
พัฒนาในพ้ืนที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศที่
น่าสนใจ นับตั้งแต่แผนการพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา–สตูล) มีเนื้อที่
รวม 6.17 ล้านไร่ ตั้งอยู่ตอนล่างของภาคใต้ โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจ สามารถ
เชื่อมโยง Landbridge ระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน มีชายแดนติดกับสหพันธรัฐมาเลเซียที่รัฐเคดาห์
และรัฐเปอร์ลิส มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญคือ หมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูลและมีสงขลา – 
หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การศึกษาและการบริการในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน  (สงขลา–สตูล) มีประชากรทั้งสิ้น 1.59 ล้านคน โดยอยู่ในจังหวัดสงขลามากที่สุด 1.31 
ล้านคน และสตูล 0.28 ล้านคน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 166 คนต่อตารางกิโลเมตร สภาพสังคมมีลักษณะ
อยู่รวมกันระหว่างสังคมพุทธ มุสลิม และจีน ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักโดยสังคมพุทธจะอยู่ทาง
ตอนบนของจังหวัดสงขลา สังคมมุสลิมจะอยู่ตอนล่างของจังหวัดสงขลาและสตูล ส่วนสังคมจีนอยู่ในตัว
เมืองสงขลา – หาดใหญ่ และตัวเมืองสตูลเป็นหลัก(รายงานฉบับสมบูรณ์ FINAL REPORT. 2552) 

ปัจจัยที่  สอง ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉียง
ใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) ในความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลกับโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (รายงานฉบับสมบูรณ์ 
FINAL REPORT. 2552)  ได้มีมติเห็นชอบในการจัดกลุ่มจังหวัดของประเทศออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดย
จังหวัดสตูลจัดอยู่ใน “กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน” ที่ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ที่มีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีความเชื่อมโยงกับ
“กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ“กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) ที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดกับจังหวัดสตูล และอนาคตภาพของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

ปัจจัยที่  สาม ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือ อาเซียน (ASEAN) ในการวิเคราะห์ผลกระทบ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตั้งอยู่ในอ าเภอละงู ซึ่งเป็นอ าเภอเล็ก ๆ เป็นชุมชนที่มีความสงบ
สุข ร่มเย็น บุคลากรและนักศึกษาจะเป็นคนในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง มีความรักและผูกพันกับบ้าน
เกิด การเปิดการศึกษาในโครงการนี้จะท าให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นในจังหวัดสตูล จึงน่าจะมีการจัด
การศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของชาวสตูล และควรเปิดการศึกษาสาขาอ่ืนเพ่ิมขึ้นในอนาคต ควรเปิด
ให้ชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งบริการชุมชน เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ทั้งระดับจังหวัด ระดับ
อนุภาค หรือกลุ่มจังหวัด ตลอดไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านด้วย(รายงานฉบับสมบูรณ์ FINAL REPORT. 2552) 
  ปัจจัยที่  สี่  ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือ อาเซียน (ASEAN) ในการส่งเสริมโอกาสต่อชุมชนรอบวิทยาเขตโครงการก่อสร้างวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่
เช่นนี้ จะต้องก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชากรในชุมชนเดิมรอบ ๆ วิทยาเขต (รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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FINAL REPORT. 2552) อย่างแน่นอนทั้งทางด้านบวกและลบ จึงควรเตรียมการประชาสัมพันธ์เพ่ือความ
เข้าใจอันดีต่อกันและวาง กุศโลบายที่จะท าให้ชุมชนมีศรัทธาและให้ความร่วมมือในการด าเนินการทุกๆ
ขั้นตอนด้วยดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมเติม เช่นการจ้างแรงงานท้องถิ่น การลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น 
บ้านพัก หอพัก ร้านค้าปลีก ฯลฯ ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโดยไม่ชักช้า
และยุติธรรม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษายุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ
งานวิจัยความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (The High School Students , need for studying 
Bachelor Degree at Satun Campus of Songkhla Rajabhat University ) และงานวิจัยอ่ืนๆใน
เชิงสหศาสตร์ทั้งในด้านนิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรณาการกับ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
สังคมสารสนเทศ จ าเป็นจะต้องอาศัยสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสังคมไทยสู่
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge-based Society and Economy) ซึ่งจะต้องพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบหรือโอกาสทางการแข่งขัน
ด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งเน้นทางด้าน
นวัตกรรมการสื่อสาร จึงส าคัญและจ าเป็นจะต้องมีขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ เพราะการสื่อ สาร
สามารถส่องแสงและชี้น าองค์การการศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้  โลกที่ดีกว่า ชีวิตที่ดีกว่ามีความมั่นคง
ปลอดภัยกว่ามีความรักความสุขมากกว่าโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จะต้องพัฒนา
องค์กรการศึกษาอย่างยิ่งยวด  เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล ที่ดีกว่าเสียก่อน     
มิใช่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลของอดีตและปัจจุบันเท่านั้นแต่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูลของอนาคตด้วย ทั้งนี้ โดยเน้นความหมายและความส าคัญและอ านาจของอนาคต
โดยปรับปรุงเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ไปสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) และการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตสตูล ประเทศไทย ในอนาคต  5  ประการเพ่ือรองรับการศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ดังนี้ 
  (1) เอกภาพ ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  ต้องยึดกฎ

ความเป็นหนึ่งเดียว, ความเป็นหนึ่งเดียวด้านการศึกษา, ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร,ความเป็นหนึ่ง
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เดียวกับชุมชน, ความเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมการศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

และโลกท้ังมวล 

ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกฎความเป็นหนึ่ง
เดียว(Law of Oneness) (สมควร กวียะ:2555)]อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียว (Oneness 
Theory) ในมิติของการมองการสื่อสารใหม่ในเชิงองค์รวม อันประกอบด้วย หลักฟิสิกส์ ชีววิทยาและนิเทศ
ศาสตร์ ซึ่งเสนอว่า  มนุษย์ในโลกมีสายพันธุ์เดียว(one species) สังคมเดียว(one society) วัฒนธรรม
เดียว (one culture) ภาษาเดียว (one language) และศาสนาเดียว (one religion) สอดรับกับแผนการ
พัฒนาภาคใต้สู่ความหนึ่งเดียว,แผนการศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการ
พัฒนาสู่ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นผลิตผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาเพ่ือลดความรุนแรงของ
สถานการณ์ในภาคใต้และช่วยฟื้นฟูด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในความเป็นหนึ่งเดียว
(Oneness Theory) แบบพหุวัฒนธรรม โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในอนาคตระดับปริญญาตรีระดับปริญญา
โทและระดับปริญญาเอก ประเภทปริญญาในประเทศ ปริญญาร่วมใน -ต่างประเทศและปริญญา
ต่างประเทศ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม, สาขาบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ, สาขาขนส่ง-โลจิสติกส์,ส าขาอิสลามศึกษา, สาขามาเลเซียศึกษา, สาขานิเทศศาสตร์
นวัตกรรมหรือสาขาอ่ืนใด(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา:2553) จ าเป็นที่บูรณาการในหลักของ
พุทธศาสนาสากล, ศาสนาคริสต์สากล, ศาสนาอิสลามสากล,ศาสนาเต๋าสากลและศาสนาพราหมณ์สากล
โดยเริ่มต้นด าเนินการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมภาคีระหว่างสถาบันการศึกษาประเทศเพ่ือนบ้านหรือการ
ด าเนินการตามข้อตกลงเปิดการศึกษาเสรีอาเซียน(AEC)  อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศไทย เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนบรรลุสู่เส้นทางระดับสากลมหาวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย
และของโลก ภายใตท้ฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียว(The Oneness theory)มาใช้ในการด าเนินการศึกษาแบบ
พหุวัฒนธรรมอย่างเป็นเอกภาพของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลาย
ของแต่ละประเทศ 

(2) อิสรภาพ ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ืออิสรภาพของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จากทุกอ านาจ ไม่ว่าอ านาจการเมือง 
อ านาจเศรษฐกิจ อ านาจสังคม หรือแม้แต่อ านาจวัฒนธรรม คืออิสระจากอวิชชา อิสระจากความเชื่องม
งาย อิสระจากพฤติกรรมเชิงลบต่อชีวิต สังคมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 
  (3) เอตทัคคะ ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นองค์กรการศึกษาที่ยอด
เยี่ยมในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะในการแสวงหาความจริงองค์ความรู้ที่เป็นทักษะหลักที่เป็นเลิศใน
สาขาวิชาที่ศึกษาที่เชี่ยวชาญและช านาญตามปณิธานของวิชาชีพ(professional commitment)ในการ
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น าพาพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ สังคมและประเทศชาติของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และโลกได้ 
  (4) อัจฉริยะ ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ

แผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  สร้างบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าระดับปกติ

อย่างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเกี่ยวกับมโนทัศน์และกระบวนทัศน์ใหม่(new concepts and paradigms) ใน

เชิงองค์รวมที่บูรณการทุกศาสตร์ บนความอัจฉริยะการขับเคลื่อนการศึกษาควบคู่นวัตกรรมการสื่อสาร 

(Innovative Communications)  

  (5) อุดมทัศน์ ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล คือการรับรู้และแนวทางสูงสุด ในการมองปัญหาและ

แก้ไขปัญหา ที่จะต้องมองเห็นภาพรวมการจัดสร้างตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะแรกและบริบทของปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและโลกอย่าง

กว้างขวางและลึกซึ้ง ไม่จ ากัดตนเองอยู่ในความรู้ความคิด หรือยึดติดอยู่กับความเชื่อดั่งเดิมของคนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง ผลกระทบนี้ก่อให้เกิดความล้าหลังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคต  

 
ค าขอบคุณ 

 ภาคีเครือข่ายสนับสนุนทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 2555 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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