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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมร่วมของประชาคมอาเซียน ศึกษาการรับรู้

ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษา และน าเสนอแนวทางการใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อ
รับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ใช้การวิจัยแบบผสานวิธ ี
การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหาประเภทอนุภาคของนิทาน จ านวน 25 เรื่อง น ามาสังเคราะห์เพ่ือ
หาวัฒนธรรมร่วมของประเทศอาเซียน วิธีการเชิงปริมาณ ใช้แบบส ารวจรายชื่อนิทานจากผู้สอนจ านวน 
7ม0 คน และแบบสอบถามนักเรียน โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า มีวัฒนธรรมร่วมของประเทศอาเซียนจ านวน 2 ประเภท 
ได้แก่ อนุภาคท่ีเกี่ยวกับต านาน และอนุภาคท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับนิทานอาเซียนนักเรียน
เคยฟังคุณครูเล่านิทานอาเซียนที่โรงเรียนเป็นอันดับที่ 1 (ร้อยละ 21.10) มีการรับรู้ความเป็นพลเมือง
อาเซียนจากนิทานอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.56, S.D. = .320) โดยมีการรับรู้เกี่ยวกับ
อาชีพอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่ 1 (X= 4.03, S.D. = .649) แนวทางการใช้นิทานอาเซียนเป็นสื่อการ
รับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.73, S.D. = 
.404) โดยเสนอให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้คนในประเทศเพ่ือนบ้านจากนิทานอาเซียน
เป็นอันดับที่ 1 (X= 4.17, S.D. =.716)  
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ABSTRACT 

 
This research aimed to study ASEAN co-culture of ASEAN Community, 

investigate the perceptions ASEAN citizenship of primary school students, and initiate 
a guideline to use ASEAN tales as a tool for perceiving ASEAN citizenship of primary 
school students in Ratchaburi province. The research was mixed method. The 
qualitative methods was analyzed motif of 25 folktales and synthesized co-culture of 
ASEAN Community. The quantitative method of tales list survey from 70 primary school 
teachers, and 200 primary school students in Primary Educational Service Area (PESA) 
1, Ratchaburi province were used. Data were analyzed by percentage, frequency, mean 
and standard deviation. The findings revealed that the co-culture of ASEAN Community 
were 2 categories; legend motifs and lifestyle motifs. For the perceptions of ASEAN 
tales, the first rank was students used to listen to teachers telling ASEAN tales at school 
(21.10%). The perceptions ASEAN citizenship from ASEAN tales showed that the overall 
perception was at a high level (X  = 3.56, S.D. = .320). The first rank was career 
perceptions at a high level (X= 4.03, S.D. = .649). The guideline to use ASEAN tales as 
a tool for perceiving ASEAN citizenship of primary school students in overall was at a 
high level (X  = 3.73, S.D. = .404). The first rank was that suggestions about learning of 
people lifestyles in neighboring countries from ASEAN tales (X= 4.17, S.D. =.716). 
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 งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
(ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงการวิจัยเรื่องนี้ 

 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บุคลากรทุกท่านของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงที่อ านวยความสะดวกในการท าวิจัย ส านักวิทยบริการ และคณะวิทยาการจัดการ ที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ในการวิจัย ท าให้โครงการวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี 

 ท้ายสุดขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนร่วมงานที่เป็นก าลังใจ และให้การสนับสนุนการ
ท างานตลอดมา  

  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพ่ือบูชาพระคุณของบิดา มารดา 
คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และผู้มีพระคุณต่อผู้วิจัยทุก ๆ ท่าน 
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