
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

และความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพืน้ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 
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หวัขอ้วิทยานิพนธ ์  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความตอ้งการการ 
ช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ช่ือผูเ้ขียน             กนัตาภา  สุทธิอาจ    
อาจารยท่ี์ปรึกษา    รองศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    อาจารย ์ดร.ทสันี  วงศย์นื 
สาขาวิชา                การจดัการการศกึษา  
ปีการศึกษา             2556 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
และความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เพื่อเปรียบเทียบ ครูท่ีมีเพศ 
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ท่ีต่างกนั และครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนต้น ครูผูส้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ  านวนทั้งหมด 164 คน โดยมีครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 55 คนครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 54 คน ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  55 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม ส าหรับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  ไดค่้าความเช่ือมัน่ท่ี .9938  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดว้ยสถิติ t-test 
และ F-test   
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ผลการวิจยัพบว่า 
1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการ ช่วยเหลือ

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความตอ้งการการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

3. ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนผลการเปรียบเทียบ จ  าแนกตามครูท่ีมีเพศ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ ท่ี
ต่างกนั  โดยภาพรวมมีความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   

4. ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ล  าดับความส าคญั 5 ล  าดับแรก ของความตอ้งการการ
ช่วยเหลือสนับสนุนรายการ ด้านความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 พบว่ามี
ความต้องการการช่วยเหลือ ล าดับท่ี 1 คือ แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
มธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เป็น
เร่ืองท่ีส าคญัและมีความตอ้งการท่ีสุด  ล  าดบัท่ี 2 คือ สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
ความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการของประชาคมอาเซียน  ล าดบัท่ี 3 คือ เร่ืองเสาหลกัท่ี 
2 ความร่วมมือดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล  าดบัท่ี 4  คือเร่ืองเสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  ล  าดับท่ี 5  เร่ืองเสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือด้าน
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  

5. ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ล  าดับความส าคัญ 5 ล  าดบัแรก ของความต้องการการ
ช่วยเหลือสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับส่ือ  การเรียนการสอน เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า มีความตอ้งการ
การช่วยเหลือ ล  าดบัท่ี 1  คือ ส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน ล  าดบัท่ี 
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2 คือ เอกสารหรือส่ือท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียนและประชาคมอาเซียน 
หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  ล  าดบัท่ี 3  คือ หนังสือท่ีเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน ล  าดบัท่ี 4 คือ การจดัสอนภาษาองักฤษ และล าดบัท่ี 5 
การจดัสอนภาษาอาเซียน  
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ABSTRACT 
 

The objectives of the study are to study the Knowledge, understanding and the needs 
for in structional support about ASEAN of the head teachers and teachers in social studies, 
religion and culture learning area, in the secondary schools, education service area, office 1 in 
order to compare with the different sex, education, experiences of teachers, heads of Social 
Studies Religion and culture Department and teachers in lower secondary and upper secondary. 

The sample of study is the head teachers and teachers in social studies, religion and 
culture learning area, in the secondary schools, education service area, office 1.  There are 164 
populations: 55 heads of Social Studies Religion and Culture , 54 teachers in upper secondary. 
The instrument is the questionnaires was developed by the researcher and the questionnaires were 
answered by the heads, the teachers of Social Studies Religion and Culture Department 
Secondary School  Education Service Office  1 the reliability at .9938, the statistic, the data was 
analyzed by the statistic, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test.  This case which was 
founded the difference the analyzed the couple by Scheffe’s method. 

The result of the study 
1. The knowledge, understanding and the needs for instructional support about 

ASEAN of the head teachers and teachers in social studies, religion and culture learning area, in 
the secondary schools, education service area office were highly position. 
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2. The analysis result of the knowledge, understanding and the needs for instructional 
support about ASEAN of the head teachers and teachers in social studies, religion and culture 
learning area, in the secondary schools, education service area office was significantly 
indifference at the 0.05 level. 

3. The comparative result of the knowledge, understanding and the needs for 
instructional support about ASEAN that was divided by sex, status, the level of the education and 
experiences was significantly indifference at the 0.05 level. 

4. The overall result showed the first five levels of the knowledge, understanding and 
the needs for instructional support about ASEAN that is the ASEAN learning management of the 
head teachers and teachers in social studies, religion and culture learning area, in the secondary 
schools, education service area office was the most importance. The second is the issue, the 
history, the publishing and the development of ASEAN community. The third is the 2nd pillar that 
is about ASEAN political security community (APSC). The last is the 3th pillar that is about 
ASEAN social-cultural community. 

5. The overall result showed the first five levels of teaching material about the 
knowledge, understanding and the needs for instructional support of the head teachers and 
teachers in social studies, religion and culture learning area, in the secondary schools, education 
service were CD/DVD multimedia about the countries in ASEAN, the second is the documents 
about ASEAN Community knowledge, the third is the books about countries in ASEAN, the 
fourth is teaching English and the last is teaching ASEAN language. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธเ์ร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนและความตอ้งการ การช่วยเหลือ

สนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1” ส าเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จาก 

รศ.ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาและดร.ทสันี  วงศย์นื อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนควบคุมดูแล เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาและความ
ห่วงใยเอาใจใส่ท่ีท่านมีต่อศิษยด์ว้ยดีเสมอมา ความส าเร็จในคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาจาก
ท่านอาจารย ์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือตอบค าถามต่าง ๆ
และในด้านสถิติจาก อาจารย ์ดร.ธิฏิรัตน์  ทิพรส อาจารยท์ัดดาว  แนบเนียน อาจารยป์ริญญา   
คลา้ยเจริญ ดร.วาสนา   วิสฤตาภา และดร.โชติ  แยม้แสง 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.กลา้  ทองขาว ประธานกรรมการสอบ และกรรมการ  
ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในการแกไ้ข และใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ท่ีมีส่วนท าใหง้านวิจยัคร้ังน้ีมีคุณค่ามากและ
เป็นประโยชน์ยิง่ข้ึน   

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และ  
ขอบคุณ ครูโรงเรียนสตรีวดัระฆงัและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์  ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี  

ขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ และลูกศิษย ์ท่ีรักทุกคนรวมถึงผูม้ีพระคุณทุกท่าน 
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พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยั 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของการวจิยั 

การขบัเคล่ือนกลไกทางการศึกษาเพื่อมุ่งพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพอนัจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพฒันาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียน  ดงันั้น    
ครูไดช่ื้อว่าเป็นผูใ้ห้ความรู้ด่านแรก ในการด าเนินการดา้นการจดัการศึกษาของไทย  การเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อส่ือสาร อยูร่่วมกนัไดบ้นพ้ืนฐานของความสงบสุข 
ร่วมมือกนัเสริมสร้างความมัน่คง ในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวฒันธรรมของภูมิภาคอาเซียน
ใหย้ ัง่ยนืตลอดไป ดงันั้น  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาเซียน ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดา้นท่ีส าคญั หรือ 
3 เสาหลกั จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสถานศึกษาตอ้งใหค้วามรู้ โดยจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคน ให้มี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในการเป็นพลเมืองไทยท่ีมีคุณภาพและเป็นพลเมือง
อาเซียนท่ีมีศกัยภาพ  เพื่อเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตและ
รองรับเป้าหมายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงอาเซียนได้ท าความตกลงความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและความมัน่คง  และดา้นประชาสงัคมและวฒันธรรม  การพฒันาการศึกษา 
และความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคญัต่าง ๆ  อนัจะน าไปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกนั
ของอาเซียน ดงัค  าขวญัร่วมคือ หน่ึงวิสัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม (One Vision, One 
Identity, One Community) ของประชาคมอาเซียน  และนโยบายการศึกษาของไทย ไดม้ีการเตรียม
ความพร้อมดงัน้ี 

1. ทางด้านการศึกษาของไทย   ได้มีนโยบายการศึกษาท่ีส าคัญ ๆ 5 นโยบาย   
(http://www.kan1.go.th/asean55/page011.html)  

นโยบายท่ี 1 : การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อ
สร้างความตระหนกั และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นกัศึกษา และประชาชน เพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 
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นโยบายท่ี 2 : การพฒันาศกัยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทกัษะท่ี
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อน
บ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะและความช านาญการ ท่ีสอดคล้องกับการปรับตัวและ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการ
พิจารณาแผนผลิตก าลงัคน 

นโยบายท่ี 3 : การพฒันามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา 
และครูอาจารยใ์นอาเซียน รวมทั้งเพ่ือใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันา
ระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษา
ดา้นอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพในขั้นต้น และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและ
เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

นโยบายท่ี 4 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย การจดัท าความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา การ
พฒันาความสามารถ ประสบการณ์ ในสาขาวิชาวิชาชีพส าคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
การศึกษา ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

นโยบายท่ี 5 : การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ส าหรับโครงการ และภารกิจส าคญัท่ีองค์กรหลกัต่าง ๆ ภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการได้
ด  าเนินการอยู่แลว้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ 
การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเดียวกนัคือ การพฒันาศกัยภาพ
ประชาชนคนไทยใหเ้ขา้สู่การสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

2. การเตรียมครูผู้สอน 
ดา้นการศึกษา ครูซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรงและมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ท่ีจ  าเป็น   

และควรรู้ โดยเฉพาะครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รวมถึงครูผูส้อนกลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งมีการบูรณาการ เร่ืองอาเซียนให้สอดคลอ้งในเน้ือหาสาระของวิชา ครูจึงตอ้งมี
การเตรียมความพร้อม ความรู้ ทกัษะและเจตคติของพลเมืองในประเทศ ให้มีความพร้อมในการ
ขบัเคล่ือน และเตรียมการเพื่อกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตามก าหนดกรอบความร่วมมือใน    
3 เสาหลกั (Three Pillars of ASEAN Community) ทั้งดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC) ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community - AEC) และดา้นประชาสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-
Cultural Community - ASCC)   
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การศึกษาไทย ไดด้  าเนินงานการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีมุ่งสร้างคนไทย  
ยุคใหม่ให้มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข ซ่ึงหมายรวมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อใหค้นไทยมีความพร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองอาเซียน ท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละอยู่ร่วมกับ
เพื่อนบ้านอย่างสันติสุข ตลอดจนเป็นต้นแบบการด าเนินการเพื่อขยายผลความร่วมมือท่ีเป็น
รูปธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้นต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกนัอีกดว้ย 

ดงันั้น ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงจ  าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
อาเซียนเป็นอยา่งดี สามารถอ านวยการและด าเนินการต่อการเรียนรู้ ปูพ้ืนฐาน สร้างความรู้ความ
เขา้ใจ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความต่ืนตวัและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะครูผูส้อน
และครูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งปรับตวัดา้นการเตรียมความพร้อมของตวัครูเอง พฒันาศกัยภาพทางดา้นการ
เรียนการสอนของตน โดยตอ้งมีองค์ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม สามารถใช้
ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษากลาง ในการส่ือสารในภูมิภาคอาเซียนน้ี ท่ีจะใชต่้อไปในอนาคตไดเ้ป็น
อยา่งดี มีความสนใจและตระหนกัถึงผลท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัของประเทศต่าง  ๆ  มี
การเรียนรู้แลว้น ามาปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ ปรับทศันคติและกระบวนทศัน์ การเรียนรู้
ส าหรับยุคภูมิภาคอาเซียน รู้เท่าทันสถานการณ์มีความสามารถในการท างานร่วมกับคนต่าง
วฒันธรรม เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน  มีความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั สามารถเตรียมความพร้อม
ใหแ้ก่ผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. การเตรียมผู้เรียน คุณลกัษณะของเด็กไทยและตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนใหป้ระสบผลส าเร็จจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมาย คุณลกัษณะ
ของเด็กไทยเพ่ือพฒันาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใหช้ดัเจนคือทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
และเจตคติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ก  าหนดคุณลกัษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียน มีความรู้ทั้ง 3 ดา้น (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, น.7) 

1) ดา้นความรู้ คือมีความรู้ในเร่ือง กฎบตัรอาเซียน   ประเทศอาเซียน ดา้นการเมืองและ
ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

2) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ   มีทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาตน เห็นคุณค่ามนุษย ์
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คิดอยา่งมีเหตุผล จดัการควบคุมตนเอง ทกัษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  มีภาวะผูน้  า  แกปั้ญหาสงัคม ทกัษะพ้ืนฐาน  ส่ือสาร
สองทาง  การใชเ้ทคโนโลย ี แกปั้ญหาอยา่งสนัติวิธี  ท างานอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
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3) ดา้นเจตคติ ด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักในความเป็นอาเซียน
ยอมรับความแตกต่าง  การนบัถือศาสนา  วิถีชีวิต  ประชาธิปไตย สันติวิธี รับผิดชอบต่อประชาคม
อาเซียน  ภูมิใจในความเป็นไทยและอาเซียน 

 
ภาพที่ 1.1  คุณลกัษณะเดก็ไทย  
 
ที่มา: http://blog.eduzones.com/tonsungsook/98044   

 
ดว้ยเหตุน้ี การกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดจะตอ้ง

เตรียมความพร้อม ทั้ง  3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นดา้นเจตคติ เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงส าหรับเตรียมการพฒันาเยาวชนให้มีความพร้อมและขบัเคล่ือนอาเซียน
ช่วงเวลาของการรวมตวักนัอย่างสมบูรณ์ในปี 2558  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาถึงความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอน
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เก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  
เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช ้เป็นแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมพฒันาการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมในระดบัมธัยมศึกษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือ
ช่วยใหม้ีการเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อม เป็นผูม้ีศกัยภาพเหมาะสมกบัสภาวะของอาเซียน
ในอนาคต และกา้วสู่อาเซียนท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
 
1.2 ค าถามวจิยั 
 1. ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีความรู้ความ
เขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนและการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน อยูใ่นระดบัใด 
 2. ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ตอ้งการการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน ในเร่ืองใดบา้ง 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
 2. เพื่อศึกษาความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียนและเพ่ือศึกษา
ความตอ้งการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 ระหว่างครูท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ท่ีต่างกนั 
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1.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
                                                          

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
1.5 ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตการวิจยั คร้ังน้ี จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประเด็นและสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนท่ีครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พึงรู้พึงมี  
 2. ระดบัความรู้ความเขา้ใจ สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1   

ประเด็นและสาระความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนวการ
จัดก าร เ รี ยน รู้ สู่ประชาคมอา เ ซียนระดับ
มัธยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

 
 

 

  
- ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
- ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
- เพศ วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ 
 
 

 

 ความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุน
เก่ียวกับการเรียนการสอนอาเซียนหรือการ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของ 

ค รูหัวหน้ าก ลุ่มสา ระการ เ รี ยน รู้ และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
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 3. ความตอ้งการการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุน เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในระดบัมธัยมศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 
1.6 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรคือครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  

ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นประชากรทั้งหมดคือครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จาก 67 โรงเรียน ทั้งหมดจ านวน 67 คน และ 

ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนรับผิดชอบการเรียนรู้เก่ียวกบัรายวิชาอาเซียนศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 1 คนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ  านวน 1 คนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 โรงเรียนละ 2 คน จาก 67 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 133 คน ยกเวน้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ซ่ึงไม่มีชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1  หมายถึงความรู้ความเขา้ใจในประเด็นสาระส าคญั
พ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียน และเร่ืองแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 1) สาระส าคญัพ้ืนฐาน
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาการก่อตั้งอาเซียนและพฒันาการของประชาคมอาเซียน      
2) วตัถุประสงค์อาเซียน  3) กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)  4) กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญั
ของประชาคมอาเซียน: 3 เสาหลกั (Three Pillars of ASEAN Community)  5) สญัลกัษณ์วฒันธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน  6) การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน       
ในส่วนสาระส าคัญเก่ียวกับแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ซ่ึง สพฐ. ไดก้  าหนดไวท้ั้งหมด  4 ตอน 
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คือ 1) บทน า  ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 2) คุณลกัษณะเด็กไทยและตวัช้ีวดัความส าเร็จ คือคุณภาพของเด็ก คุณภาพครู  คุณภาพ
ผูบ้ริหารเพื่อใชป้ระเมินความส าเร็จ  3)  แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน คือ  การจดัการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะ
บูรณาการ   การก าหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ
จดัเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา 
 2. ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN)  ซ่ึงประกอบไปด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ 1) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  2) มาเลเซีย  3)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  4)  สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  5) ราชอาณาจักไทย  6) บรูไนดารุสซาลาม 7) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                   
8) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  9) สหภาพพม่าและ 10) ราชอาณาจกัรกมัพูชา ท่ีรวมตวั
กนั เพื่อเป็นประชาคมเดียวกนั ใชก้ฎบตัรอาเซียนเดียวกนั  เป็นธรรมนูญของอาเซียน โดยยึดใน   
อตัลกัษณ์เดียวกนั (One Vision, One Identity, One Community) 
 3. ความตอ้งการการช่วยเหลือ สนับสนุนดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนวการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ให้เลือกเพียง 5 รายการท่ีครูผูส้อนให้ความส าคัญ แต่มีให้เลือกทั้งหมด 9 
รายการ ดงัน้ี  1) สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการ
ของประชาคมอาเซียน 2) ว ัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 3) กฎบัตรอาเซียน  (ASEAN 
Charter) 4) กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของประชาคมอาเซียน 5) เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN  Political and Security Community-APSC)  
6) เสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community)      
7)  เสาหลกัท่ี 3  ความร่วมมือดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural 
community)   8) สัญลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  9) แนวการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554    
 4. ความตอ้งการการช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านประเภทของส่ือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนอาเซียน  ให้เลือกเพียง 5 รายการท่ีครูผูส้อนให้ความส าคญั แต่มีให้เลือก
ทั้งหมด 11 รายการ ดงัน้ี  1) ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัประเทศอาเซียน 2) สารสนเทศ เก่ียวกบัประเทศ
อาเซียน 3) เอกสารเก่ียวกบัประเทศอาเซียน  4) ส่ือมลัติมีเดีย  CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียน  5)  หนังสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน  6) การจดั
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วิทยากรให้ความรู้ท่ีเก่ียวกับประเทศอาเซียนและประชาคมอาเซียน  7) การจดัอบรมเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียน 8) จดัสัมมนาท่ีเก่ียวกบัอาเซียนศึกษา  9) จดัสอนภาษาองักฤษ 10) การจดัสอน
ภาษาอาเซียน   11) เอกสารหรือส่ือท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกับอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
 5. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติ
หนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ของครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา 2556  
 6. ครูผูส้อนหมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนรับผิดชอบการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัรายวิชา
อาเซียนศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา   
 7. โรงเรียนมธัยมศึกษาหมายถึง โรงเรียนท่ีท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 
1 ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  67 โรงเรียน      
 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั  
 1. ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สามารถน า
ผลวิจยัไปพฒันาในการจดัการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ของตนใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึนได ้
 2. ความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบัอาเซียน
ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จะเป็นขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการก าหนด การส่งเสริม สนับสนุน และวางแผนหรือก าหนด แนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนหรือจดัการเรียนรู้ไดต้รงประเด็น ตรงกบัความตอ้งการเพื่อช่วยให้การ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ตน้สงักดั ไดใ้ชข้อ้มูลจากการวิจยั เพื่อก  าหนดแผน แนวทาง การจดัการ การเรียน
การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
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บทที ่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และความตอ้งการ

การช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1 คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี   

2.1 สาระสาํคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 2.1.1 ความเป็นมาและการก่อตั้งอาเซียน  
 2.1.2 วตัถุประสงคอ์าเซียน 
 2.1.3 กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 2.1.4 กรอบการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของประชาคมอาเซียน: 3 เสาหลกั  

(Three Pillars of ASEAN Community)  
 2.1.5 สญัลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 2.1.6 การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั 
2.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัอาเซียน 
2.3 นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียน 
2.4 แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของสาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 
 2.1.1 ความเป็นมาและการก่อตั้งอาเซียน  

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฎิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูก่้อตั้งมี 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
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ไทย ซ่ึงมีผูแ้ทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดว้ย นายอาดมั มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน 
อบัดุล ราชกั บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการ
แห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม 
(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์) และพนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)  

ต่อมา ไดมี้ประเทศต่าง ๆ เขา้เป็นสมาชิกเพ่ิมเติมไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิก
เมื่อ 7 มกราคม 2527) เวียดนาม (วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2538) ลาว พม่า (วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2540) 
และกัมพูชา (เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2542) ตามลาํดับ จากการรับกัมพูชาเขา้เป็นสมาชิก ทาํให้
อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

อาเซียนก่อตั้งเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม
สันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัต่างประเทศและ
องคก์รระหว่างประเทศ 

นโยบายการดาํเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดบัหัวหน้า
รัฐบาล ระดบัรัฐมนตรีและเจา้หน้าท่ีอาวุโสอาเซียน ทั้งน้ี การประชุมสุดยอด (ASEAN Summit) 
หรือ การประชุมของผูน้ ําประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นการประชุมระดับสูงสุดเพื่อก ําหนด
แนวนโยบายในภาพรวม และเป็นโอกาสท่ีประเทศสมาชิกจะไดร่้วมกนัประกาศเป้าหมายและ
แผนงานของอาเซียนในระยะยาวซ่ึงจะปรากฏเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) แถลงการณ์รวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) 
หรือ อนุสัญญา (Convention) ส่วนการประชุมในระดบัรัฐมนตรีและเจา้หน้าท่ีอาวุโสจะเป็นการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดา้น 

ด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนได้จัดทําปฏิญญากาํหนดให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and 
Neutrality-TAC) ในปี 2519 และจัดทาํสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) ในปี 
2538 รวมทั้งไดริ้เร่ิมการประชุมอาเซียนว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF) ซ่ึงไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัรัฐมนตรี
คร้ังแรกเม่ือปี 2537 

ดา้นเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามจัดตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area-AFTA) ในปี 2535 เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกนั เพ่ือช่วยส่งเสริมการคา้ภายในอาเซียนใหม้ี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ กบัทั้งไดข้ยายความ
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ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม เพ่ือใหก้ารรวมตวัทางเศรษฐกิจสมบรูณ์แบบและมีทิศทางชดัเจน ดว้ย
การจดัตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) 

ดา้นสังคม อาเซียนมีความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีและมีการพฒันาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (http://moac2aec.moac.go.th/ 
ewt_news.php?nid=30) 

อาเซียน (ASEAN) ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้มีช่ือในภาษาองักฤษว่า Association of South East Asian Nations: ASEAN เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศ ท่ีมีจุดเร่ิมต้นโดยประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา 
(Association of South East Asia - ASA) เมื่อปี 2504 เพื่อการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม แต่ดาํเนินการไปได้ 2 ปี ก็ตอ้งหยุดชะงกัลง เน่ืองจากปัญหากรณีพิพาทเร่ืองเกาะ
ระหว่างประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

ภายหลงัเมื่อมีการฟ้ืนฟูสัมพนัธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศดีข้ึนแลว้ จึงได้มีการ
แสวงหาความร่วมมือกนัอีก โดยมีประเทศไทย เป็นเจา้ภาพโดยการจัดการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ  ณ บ้านแหลมแท่น อาํเภอบางแสน จังหวดัชลบุรี กับผูน้ ําจาก  5 ประเทศ ได้แก่                 
พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ (ประเทศไทย)  นายอาดมั มาลิก (อินโดนีเซีย) นายนาร์ซิโซ รามอส
(ฟิลิปปินส์) นายอบัดุล ราซคั (มาเลเซีย) นายเอส. ราชารัตนัม (สิงคโปร์) และเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 
พ. ศ . 2510 มี ก า รลง น าม ใน ปฏิญ ญ าก รุ ง เ ทพ  (Bangkok Declaration) ณ  ว ัง สรา ญ ร ม ย ์
กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
ไทย   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN: The Association of South East 
Asian Nations) จึงไดเ้กิดข้ึน 

ผูก่้อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN: The Association of 
South East Asian Nations)  ก่อตั้งโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการเพ่ิมอตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธาํรงรักษาสนัติภาพและ
ความมัน่คงในภูมิภาค และเปิดโอกาสใหค้ลายขอ้พิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอยา่งสนัติ   

ต่อมา  ไดม้ีการขยายสมาชิกภาพ  มีรัฐสมาชิกเพ่ิมข้ึนจนปัจจุบนัมี 10 ประเทศ  โดยมี
ประเทศประเทศบรูไน ดารุสซาราม ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกลาํดบัท่ี 6 เมื่อวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2527  
ลาํดบัท่ี 7  คือสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  เขา้ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  
ลาํดบัท่ี 8และลาํดบัท่ี 9 ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกพร้อมกนั เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ลาํดบัท่ี 10 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา  เขา้ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2542 (สุระ ดามาพงษ์และคณะ, 
2556: 44)   
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‚อาเซียน‛ เป็นคาํย่อมาจากภาษาองักฤษว่า ‚Association of Southeast Asian Nations‛ 
เวลาเขียนคาํว่าอาเซียนในภาษาองักฤษ  ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ว่า ‚ASEAN‛ ไม่ใช่ ‚Asean‛ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า เป็นช่ือย่อ เช่นเดียวกับคาํว่า ‚NATO‛ สําหรับ‚องค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แอตแลนติกเหนือ‛ (North Atlantic Treaty Organization) หรือ ‚EU‛ สําหรับ‚สหภาพยุโรป‛ 
(European Union) 

ปัจจุบนั อาเซียนได้ขยายกรอบความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น 

ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาออกเป็นอาเซียน+3 และอาเซียน+6 โดยอาเซียน+3 นั้น หมายถึง 
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน ไดแ้ก่ 1) จีน  2) ญ่ีปุ่น           
3) เกาหลีใต ้ส่วนอาเซียน+6 หมายถึง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 ประเทศนอก
อาเซียน ไดแ้ก่ 1) จีน 2) ญ่ีปุ่น 3) เกาหลีใต ้4) ออสเตรเลีย 5) นิวซีแลนด์ 6) อินเดีย และมีสาํนัก
เลขาธิการอาเซียน อยูท่ี่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ภาพที่ 2.1  ประชาคมอาเซียน                                           
 
ที่มา: http://www.iamfkw.com/asean/images/stories/asean/pic1.jpg 
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ภาพที่ 2.2  อาคารสาํนกัเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
 
ที่มา: http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=696&filename=Asean_main 
 
 2.1.2 วตัถุประสงคอ์าเซียน 

ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดร้ะบุวตัถุประสงคส์าํคญั 7  ประการของการจดัตั้งอาเซียน ไดแ้ก่  
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรม เทคโนโลย ีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร 
2. ส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค  
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค  
4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี  
5. ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยั และส่งเสริม  

การศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่ง

ภูมิภาคอ่ืนๆ และองคก์ารระหว่างประเทศ  (ณรงค ์โพธ์ิพฤษานนัท,์ 2546) 
ตลอดระยะเวลา กว่า 40 ปีท่ีมีการก่อตั้งอาเซียน ถือว่าไดป้ระสบความสาํเร็จจนเป็นท่ี

ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมืองเเละความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาดา้น
สงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บ ประโยชน์อยา่งมากจากความร่วมมือต่างๆของอาเซียน 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการท่ีภูมิภาค เป็นเสถียรภาพและสันติภาพ อนัเป็นผลจากกรอบความ

DPU

http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=696&filename=Asean_main


15 

 

ร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านสังคมและ 
วฒันธรรม ซ่ึงถา้หากไม่มีความร่วมมือเหล่าน้ีแลว้ คงเป็นการยากท่ีจะพฒันาประเทศไดโ้ดยลาํพงั 

หลกัการพ้ืนฐานของความร่วมมืออาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้
ยอมรับในการปฏิบติัตามหลกัการพ้ืนฐาน ในการดาํเนินงานในเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั อนั
ปรากฏอยูใ่นกฎบตัรอาเซียนซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ท่ีเพ่ิงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือกลางเดือน
ธนัวาคม 2551 และสนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซ่ึงประกอบดว้ย  

- การเคารพซ่ึงกนัและกนัในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดน
และเอกลกัษณ์ประจาํชาติของทุกชาติ 

- สิทธิของทุกรัฐในการดาํรงอยูโ่ดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นลม้อธิปไตย
หรือการบีบบงัคบัจากภายนอก 

- หลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั 
- ระงบัความแตกต่างหรือขอ้พิพาทโดยสนัติวิธี 
- การไม่ใชก้ารขู่บงัคบั หรือการใชก้าํลงั 
- ความร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก  
นอกจากหลกัการขา้งตน้แลว้ ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนท่ีกฎบตัรอาเซียนมีผลบงัคบัใช ้

อาเซียนยดึถือหลกัการฉนัทามติเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการตดัสินใจและกาํหนด นโยบาย มาโดย
ตลอด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การท่ีอาเซียนจะตกลงกนัดาํเนินการใดๆ ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมดทั้งสิบประเทศ จะตอ้งเห็นชอบกบัขอ้ตกลงนั้นๆ ก่อน 

การท่ีอาเซียนยึดมัน่ในหลกั ‘ฉันทามติ‛ และ ‚การไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนั
และกนั’ หรือท่ีผูส้ังเกตการณ์อาเซียนเรียกว่า ‘วิถีทางของอาเซียน’ (ASEAN’s Way)นั้น ถือเป็น
ผลดีเพราะเป็นปัจจยั ท่ีทาํให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงมีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก ในเร่ือง
ระบบการเมือง วฒันธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ มีความ ‘สะดวกใจ’ ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
และดาํเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน แต่ในอีกทางหน่ึง ‚ฉันทามติ” และ ‚การไม่แทรกแซง
กิจการภายในซ่ึงกนัและกนั‛ ก็ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์ในหลาย โอกาสว่า เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้
กระบวน การรวมตวักนัของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าชา้ รวมถึงทาํให้อาเซียนขาดความน่าเช่ือถือ 
เน่ืองจาก ถูกมองว่ากลไกท่ีมีอยู่ ของอาเซียน ลม้เหลว ในการจดัการกบัปัญหา ของอาเซียนเองท่ี
เกิดข้ึนในประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหน่ึงได ้ 

อยา่งไรก็ดี การยดึถือฉนัทามติในกระบวนการตดัสินใจ ของอาเซียน ไดเ้ร่ิมมี ความ
ยดืหยุน่มากข้ึนหลงัจากท่ีกฎบตัรอาเซียน มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เน่ืองจาก กฎ

DPU



16 

 

บตัรอาเซียนไดเ้ปิดช่องใหผู้น้าํประเทศสมาชิกอาเซียน พิจารณาหาขอ้ยติุในเร่ืองท่ีประเทศสมาชิก
ไม่มีฉนัทามติได ้

กล่าวไดว้่า  ประชาคมอาเซียนก่อตั้งข้ึนเพ่ือความสุข  ความสงบ ให้สร้างสันติภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม   เม่ือการคา้ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกนัการคา้รุนแรงข้ึนทาํให้
อาเซียนไดห้ันมามุ่งเน้นกระชบัและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกนัมากข้ึน     
ในการเกิดปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration)  

ความร่วมมือของอาเซียน ในช่วงแรก ๆ นั้น เน้นดา้นการเมือง การเสริมสร้างความ
มัน่คงและสนัติสุขในภูมิภาค ต่อมาจึงไดข้ยายไปถึงเร่ืองเศรษฐกิจ เช่น มีการจดัตั้งเขตการคา้เสรี
อาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน ปัจจุบนัก็ไดข้ยายขอบเขตความร่วมมือไปถึงเร่ืองการท่องเท่ียว 
สาธารณสุข การศึกษา แรงงาน วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การขจดัความยากจน การคุม้ครองผูห้ญิง
และเด็ก การรับมือกบัภยัพิบติัและโรคติดต่อและการต่อตา้นการก่อการร้ายและยาเสพติด เป็นตน้ 
จนสามารถกล่าวไดว้่าทุก ๆ ภาคส่วน เขา้มามีบทบาท ปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2546  ผูน้าํอาเซียนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า อาเซียนจะตอ้งร่วมมือกนัให้
เหนียวแน่นและเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน  โดยกาํหนดให้ประชาคมอาเซียน มีกรอบการดาํเนินงาน        
ในเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งในหลกัใหญ่ ๆ 3 เร่ืองท่ีเรียกว่า  3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน 
เพื่อใช้ในการอยู่ร่วมกัน  คือ 1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community หรือ APSC)   2)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ 
AEC)    3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ
ASCC)  ซ่ึงกาํหนดให้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะต้องร่วมมือกันอย่างใกลชิ้ด      
มีระบบการทาํงานและเป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน เป็นหน่ึงเดียวกนัภายในปี พ.ศ. 2563 แต่ต่อมา
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 12   เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ไดท้าํความตกลงใหเ้ล่ือนเร็วข้ึน เป็นปี พ.ศ. 2558   สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  ต่างยอมรับและ
ปฏิบติัตามหลกัการ  (http://hilight.kapook.com/view/33110) 

การเป็นประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) โดยมีอตัลกัษณ์อยา่งเดียวกนัหรือการ
ใช้ชีวิตบางอย่างของอาเซียนท่ีคลา้ยกันแมจ้ะต่างกันในด้านการเมือง การนับถือศาสนา แต่ก็
สามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัได ้ตามวิถีทางของอาเซียน (ASEAN’s Way) นั้น มองอีกในแง่หน่ึง ประเทศ
สมาชิก ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ทั้งในเร่ืองของระบบการเมือง วฒันธรรม และฐานะทาง
เศรษฐกิจ มีความสะดวกใจในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก และดาํเนินความร่วมมือภายใตก้รอบอาเซียน 
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หรือมองอีกมุมหน่ึงก็คือ   การยึดมัน่ในหลกัฉันทามติ และวิถีทางของอาเซียนเพื่อสันติสุขใน
ภูมิภาค นัน่เอง  

 

 2.1.3 กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน  ถือได้ว่ามีความสําคัญมากในการอยู่ร่วมกันเป็น

ประชาคมอาเซียน เพราะทุกประเทศสมาชิกต่างมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต
ท่ีแตกต่างกนั แต่ตอ้งอยู่ร่วมกนัภายใตบ้า้นหลงัใหญ่ท่ีมีหลงัคาเดียวกนั แต่เราจะมีเสาใหญ่คํ้ ายนั
บา้นหลงัน้ีใหม้ัน่คงแข็งแรง ในบางเร่ือง บางส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อเพ่ือนบา้นเรา
เราก็จะตอ้งไม่เขา้ไปกา้วก่ายสิทธิของเพื่อนบา้นเรา  เราจึงมีกฎเกณฑ์ท่ีมีความเห็นร่วมกนัเป็นรับ
ในหลกัการ ดว้ยความพอใจจากเพ่ือนบา้นทั้ง 10 ประเทศ ท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข ให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงไดก่้อให้เกิด กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงเป็นธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุดของอาเซียนเป็นกรอบพ้ืนฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือ
ยนืยนัเจตนารมณ์ร่วมกนัท่ีจะดาํเนินการใหอ้าเซียนสามารถรวมตวักนัเป็น “ประชาคมอาเซียน” ได้
สาํเร็จตามกาํหนดในปี พ.ศ. 2558  

กฎบตัรอาเซียน  (ASEAN Charter) ทาํให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวาง
กรอบทางกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กบัอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลส่ิงท่ีถือว่า
เป็นค่านิยม หลกัการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกนัเป็นข้อปฏิบติัอย่างเป็น
ทางการสาํหรับประเทศสมาชิกแลว้ ยงัมีการปรับปรุง แก้ไข และสร้างกลไกใหม่ข้ึน พร้อมกับ
กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบขององค์กรท่ีสาํคญัในอาเซียน ตลอดจนความสัมพนัธ์
ในการดาํเนินงานขององคก์รเหล่าน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั  

ดงันั้น  กฎบตัรอาเซียน คือเคร่ืองมือช่วยในการขบัเคล่ือนการสร้างประชาคมอาเซียน 
โดยคณะทาํงานไดย้กร่างกฎบตัรอาเซียนและไดเ้สนอต่อผูน้าํอาเซียนเพื่อลงนามในช่วงการประชุม    

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 ท่ีสิงคโปร์ เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2550 ในโอกาสครบรอบ 
40 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน เป็นความกา้วหนา้ของอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนกาํลงัจะกา้วไป
ดว้ยกนัอย่างมัน่ใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสารสาํคญัท่ีจะ
ปรับเปล่ียนอาเซียนให้เป็นองค์กรท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะท่ีเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล 
ประเทศสมาชิก และไดใ้หส้ตัยาบนักฎบตัรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศ   เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2551    กฎบตัรอาเซียนจึงใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2551 เป็นตน้ (สุระ ดามาพงษ์
และคณะ, 2552: 67-68)  
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สรุปไดว้่า สาระสาํคญัของกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ทาํใหอ้าเซียนมีกฎหมาย
ไวใ้ชเ้ป็นขอ้บงัคบัในการอยูร่่วมกนั เป็นประชาชนชาวอาเซียน ตอ้งใชก้ฎบตัรอาเซียนเป็นบรรทดั
ฐานอย่างเดียวกันตามกฎบัตรน้ี กฎบัตรน้ี เป็นการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม 
(Value) ของอาเซียน เป็นการรักษาและเพ่ิมพูนสนัติภาพ ความมัน่คง เสถียรภาพ เพ่ิมความร่วมมือ
ดา้นการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธท่ี
มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และมีขอ้สงัเกตของความสาํคญัไดคื้อ 

ดา้นเศรษฐกิจ สร้างตลาดฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแข่งขนัสูง  การ
รวมตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีการเคล่ือนยา้ยเสรีของสินคา้/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคล่ือนยา้ย
ทุนเสรียิง่ข้ึน 

ดา้นความมัน่คงของมนุษย ์บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพฒันา ส่งเสริม
พฒันาทรัพยากรมนุษยผ์า่นความร่วมมือดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ 

ดา้นสังคม ส่งเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สร้างสังคมท่ีปลอดภยัมัน่คง
จากยาเสพติด เพ่ิมพูนความกินดี อยูดี่ของประชาชนอาเซียน ผา่นโอกาสท่ีทดัเทียมกนัในการเขา้ถึง
การพฒันามนุษย ์, สวสัดิการ และความยติุธรรม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีคุม้ครองสภาพแวดลอ้ม ความย ัง่ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ดา้นวฒันธรรม ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรม 

ด้านการเมืองและความมั่นคง คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
เสริมสร้างประชาธิปไตย เพ่ิมพูนธรรมาภิบาลและหลกันิติธรรม ตอบสนองต่อส่ิงทา้ทายความ
มัน่คง เช่นการก่อการร้าย 

หลกัการของกฎบัตรน้ี อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่
แทรกแซงกิจการภายใน การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ส่ิงท่ีเน้นหนัก คือ การรวมศูนยก์ับ
ความสมัพนัธก์บัภายนอก จึงทาํใหก้ฎบตัรน้ีเป็นเสาหลกัของการสร้างประชาคมอาเซียนและตอก
ย ํ้าถึงขอ้ผกูมดัทางกฎหมายของขอ้ตกลงอาเซียนต่าง ๆ 

กลไกของอาเซียน ใหท่ี้ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นองคก์รสูงสุดในการกาํหนดนโยบาย
ของอาเซียนโดยมีการประชุมสุดยอดอาเซียนปี ละ 2 คร้ัง มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนท่ีมา
จากรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผูบ้ริหารงานทัว่ไป และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดาํเนินการตาม
พนัธะกรณีในแต่ละสาขา เลขาธิการเป็นหวัหนา้เจา้หน้าท่ีบริหารสาํหรับการติดตามความคืบหน้า
ในกิจการต่าง ๆ ของอาเซียนรวมทั้งมีคณะผูแ้ทนถาวรประจาํอาเซียนเพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของ
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คณะมนตรีประชาคมอาเซียน การบริหารงาน ประธานอาเซียนดาํรงตาํแหน่งวาระ 1 ปี และประเทศ
ท่ีเป็นประธานอาเซียนจะรับตาํแหน่งประธานของกลไกของอาเซียนทุกตาํแหน่ง  อาทิ ท่ีประชุม
อาเซียนมนตรีประสานงานอาเซียน มนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่าง ๆ ประธานผูแ้ทนถาวรประจาํ
อาเซียนจากกาํหนดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนปี  ละ 2 คร้ังแสดงว่า อาเซียนกาํลงัปรับให้ท่ี
ประชุมสุดยอดใหม้ีบทบาทเชิงบริหารอยา่งใกลชิ้ดกบัการปฏิบติังานมากข้ึน แทนท่ีจะให้ท่ีประชุม
สุดยอดเป็นเพียงพิธีกรรมทางการทูต รวมทั้งการบริหารงานท่ีทาํให้มีความสอดคลอ้งกบัประธาน
อาเซียนยอ่มแสดงถึงความพยายามเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในดา้นประสิทธิผลของคณะทาํงาน
ดา้นต่าง ๆ มากข้ึน 

ข้อบังคับท่ีน่าสนใจ  คือการให้มีองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนบทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก ทาํให้สามารถคาดหวงัองค์กรน้ีในฐานะเวทีของ
การเรียกร้องสิทธิและสร้างพ้ืนท่ีต่อการรับรู้จากสาธารณะ   

วตัถุประสงค์ของกฎบตัรอาเซียน คือ ทาํให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  มี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และเคารพกฎกติกา กฎบตัรอาเซียนจะใหส้ถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็น
องคก์รระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)  กฎบตัรอาเซียน ประกอบดว้ยบทบญัญติั 
13 หมวด 55 ขอ้ (ดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก ค )  (สาํนักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สาํนักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ) 

กฎบตัรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกลไกการ
ติดตามความตกลงต่าง ๆ ใหม้ีผลเป็นรูปธรรม และผลกัดนัอาเซียนใหเ้ป็นประชาคมเพื่อประชาชน
อยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 

1. กาํหนดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้ผูน้าํมีโอกาสหารือกัน
มากข้ึน พร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงเจตจาํนงทางการเมืองท่ีจะผลกัดนัอาเซียนไปสู่การรวมตวักนัเป็น
ประชาคมในอนาคต 

2. มีการตั้งคณะมนตรีประจาํประชาคมอาเซียนตามงานในเสาหลกัทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้น
การเมืองความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

3. กาํหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอคัราชฑูตประจาํอาเซียนไปประจาํท่ีกรุง
จาการ์ตา ซ่ึงไม่เพียงแต่จะแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียน ท่ีจะทาํงานร่วมกนัอย่าง
ใกลชิ้ดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปร่วมประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก 

4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกนัไดโ้ดยหลกัฉันทามติ ให้ใชก้ารตดัสินใจ
รูปแบบอ่ืน ๆ ไดต้ามท่ีผูน้าํกาํหนด 
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5. เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความ หลักการ ไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมี
ขอ้กาํหนดว่าหากเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกตอ้งหารือกันเพื่อแกปั้ญหา และกาํหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

กฎบตัรอาเซียนไดส้ร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดาํเนินการตามความตกลงต่าง 
ๆ ของประเทศสมาชิกไวใ้นหลายรูปแบบ เช่น 1) ให้อาํนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบติัตาม
พนัธกรณีและคาํตดัสินขององค์กรระงบัขอ้พิพาท 2) หากการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดขอ้พิพาทระหว่างรัฐสมาชิกสามารถใชก้ลไกและขั้นตอนระงบัขอ้พิพาททั้งท่ีมีอยู่
แลว้ และท่ีจะตั้งข้ึนใหม่เพ่ือแกไ้ขขอ้พิพาท  ท่ีเกิดข้ึนโดยสนัติวิธี 3) หากมีการละเมิดพนัธกรณีใน     
กฎบัตรอาเซียน อย่างร้ายแรง ผูน้ ําอาเซียนสามารถกําหนดมาตรการใด ๆ ท่ีเหมาะสมว่าจะ
ดาํเนินการอย่างไรต่อรัฐผูล้ะเมิดพนัธกรณีกฎบตัรอาเซียน ช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อ
ประชาชนได ้ 

ขอ้กาํหนด บทต่าง ๆในกฎบตัรอาเซียนแสดงใหเ้ห็นว่า อาเซียนกาํลงัผลกัดนัองคก์รให้
เป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง จึงก ําหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่าง           
การพฒันาเป็นเป้าหมายของอาเซียน กฎบตัรอาเซียนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชา
สงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในอาเซียน ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ ของอาเซียนมากข้ึน ทั้งยงั
กาํหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัสมชัชารัฐสภาอาเซียน  ซ่ึงเป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิก กาํหนดให้มีการจดัตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเพื่อความเป็นหน่ึงเดียว
จึงเกิดสญัลกัษณ์ของอาเซียน 

สญัลกัษณ์ของอาเซียน อาเซียนไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ของอาเซียนไวเ้ป็นรูป ‚รวงขา้วสี
เหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว ้ สัญลกัษณ์ดงักล่าวหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกนัเพื่อมิตรภาพและ
ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ‛ คือการท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศ 
รวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั อยูใ่นพ้ืนท่ีวงกลม สีแดง สีขาว และสีนํ้ าเงิน 
ซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตวัอกัษรคาํว่า ‚asean‛ สีนํ้ าเงิน อยูใ่ตภ้าพ อนัแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ี
จะทาํงานร่วมกนัเพ่ือความมัน่คง สนัติภาพ เอกภาพ และความกา้วหนา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
 
 
 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


21 

 

 
 

 
 

 
ภาพที ่2.3  สญัลกัษณ์ของอาเซียน  
 
ที่มา: หนงัสือ 108 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2552: 2) 

 
ธงอาเซียน เป็นรูปสัญลกัษณ์อาเซียนอยู่บนส่ีเหล่ียมผืนผา้สีนํ้ าเงิน ท่ีแสดงถึงความ

มัน่คง สันติภาพความเป็นเอกภาพ และพลวตัของอาเซียน และสีนํ้ าเงินยงัหมายถึงสันติภาพและ
เสถียรภาพ ส่วนสีแดงหมายถึงความกลา้หาญและการมีพลวตั สีขาวหมายถึง ความบริสุทธ์ิและ     
สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง   

 
 
 
 

 
 

ภาพที่  2.4   ธงอาเซียน  
 
ที่มา: หนงัสือ 108 เกร็ดน่ารู้อาเซียน (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2552: 3) 
 

เพลงประจาํอาเซียน (ASEAN Anthem) เพลงประจาํอาเซียนถือว่ามีความสาํคญัต่อการ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน เป็นประโยชน์ต่อการเช่ือมโยงประชาชนของรัฐสมาชิกอาเซียน 

เพลงประจาํอาเซียน ซ่ึงเน้ือเพลงได้สะทอ้นความสาํคญัตามเสาหลกัของประชาคม
อาเซียน  ทั้ง 3 เสาหลกัคือ ประชาคมความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยเพลงน้ีมาจากการจดัประกวดใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรอาเซียนบทท่ี 
40  ซ่ึงระบุ  ใหอ้าเซียนมีเพลงประจาํอาเซียน มีผูท่ี้ส่งเพลงประกวดแข่งขนั  เพลงประจาํอาเซียน 
ประเทศไทย  ไดรั้บคดัเลือก เพลงท่ีส่งเขา้ประกวดให้เป็นเพลงประจาํอาเซียน  มีผูท่ี้ส่งเพลงเข้า
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ประกวดจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  เพลง ASEAN Way  แต่งโดยนายกิตติคุณ สด
ประเสริฐ (ทาํนองและเรียบเรียง) นายสาํเภาไตรอุดม (ทาํนอง) และ นางพะยอม วลยัพชัรา (เน้ือ
ร้อง) เป็นเพลงประจาํอาเซียน และไดใ้ชบ้รรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด
อาเซียน คร้ังท่ี 14 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์ 

 
 2.1.4 กรอบการดาํเนินงานท่ีสําคัญของประชาคมอาเซียน:  3 เสาหลกั (Three Pillars of 
ASEAN Community)  

เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 เราจะรวมตวักนัเป็นประชาชนชาวอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ทั้ง 10 ประเทศ จะอยูร่่วมกนัอยา่งฉนัญาติมิตรในแบบครอบครัวเดียวกนั แบบ
เป็นเพื่อนร่วมชุมชนคนหมู่บ้านเดียวกัน ประชาคมอาเซียนเป็นภาพใหญ่ของการอยู่ร่วมกัน   
หลกัการใหญ่ท่ีสาํคญัของอาเซียนนั้น  จะเนน้ความเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่
เอารัดเอาเปรียบกนัเพื่อใหเ้กิดความสงบสุข สันติภาพ  แต่การอยู่รวมกนัของอาเซียนนั้น  มีกรอบ
การดาํเนินงานท่ีสาํคญัของประเทศอาเซียนอยู ่ 3 เร่ืองใหญ่ ๆ ของประชาคมอาเซียนคือ 3  เสาหลกั 
(Three Pillars of ASEAN Community)ท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน ไดแ้ก่ เสาท่ี 1 เร่ืองประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC) เสาท่ี 2 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community - AEC) เสาท่ี 3 ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community –ASCC)  ซ่ึงสุระ  ดามาพงษ์ และคณะ 
(2552: 49) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี    

เสาท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political 
and Security Community-APSC) อาเซียนไดจ้ดัทาํปฏิญญากาํหนดใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตเ้ป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality-
ZOPFAN)  ในปี พ.ศ. 2514 จดัทาํสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(Treaty on the Southeast Asia – TAC ) ในปี พ.ศ. 2519 จดัทาํสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon – 
Free Zone-SEANWFZ) ในปี พ.ศ. 2538  ซ่ึงถือเป็นเอกสารกาํหนดแนวทางปฏิบติัในการดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกันในภูมิภาคท่ีมุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง 
รวมทั้งไดริ้เร่ิมการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ( ASEAN Regional Forum - ARF) ซ่ึงประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศคู่เจรจา และประเทศผูส้งัเกตการณ์ของอาเซียน รวม 27 ประเทศ 
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จากสภาพแวดลอ้มทางการเมืองระหว่างประเทศท่ีปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ไดน้าํมา
ซ่ึงทั้งโอกาสและความทา้ทายท่ีอาเซียนตอ้งเผชิญ หรือการเผชิญกบัภยัคุกคามท่ีมาในรูปแบบใหม่ 
เช่น การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายขา้มชาติ    ผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดเ้ห็นชอบ
ให้จดัตั้ง ‚ประชาคมอาเซียน‛ ข้ึนภายในปี 2558 เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน เป็นหน่ึงใน 3 เสาความ
ร่วมมือสาํคญัของประชาคมอาเซียน  

การเป็นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและ
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอนัถือเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพฒันาด้านต่าง ๆ         
มีว ัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติ ร่วมกันของอาเซีย น เสริมสร้างขีด
ความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 
บนพ้ืนฐานของหลกัการว่าดว้ยความมัน่คงของมนุษย ์และใหป้ระชาคมอาเซียนมีปฏิสมัพนัธ ์  และ
สร้างสรรคก์บัประชาคมโลก โดยใหอ้าเซียนมีบทบาทนาํในภูมิภาค 

นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแลว้ ผลลพัธป์ระการสาํคญั ก็คือ การ
ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนมีกลไกและเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกบัรัฐ
สมาชิกดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขโดยสนัติวิธี หรือปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงประเทศใด
ประเทศหน่ึงไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยลาํพงั เช่น การก่อการร้าย การลกัลอบคา้ยาเสพติด ปัญหาโจร
สลดัและอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ 

เสาท่ี 2  ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - 
AEC) จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีไดเ้ปล่ียนแปลง  ไทยไดเ้ห็นความสาํคญั ความจาํเป็นท่ี
จะต้องสร้างกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างอาํนาจต่อรองของประเทศในภูมิภาคและ
ศกัยภาพในการผลิต ไทยจึงบทบาทสาํคญัในการผลกัดนัใหค้วามร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ มีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน โดยอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานนัท ์ปันยารชุน เสนอให้อาเซียนร่วมมือจดัตั้งเขตการคา้
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA)  ในปี พ.ศ. 2535  ต่อมาอาเซียนไดข้ยายความ
ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมจาก AFTA สู่การจดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment 
Area-AIA ) ในปี พ.ศ. 2541   มีจุดประสงคเ์พื่อใหอ้าเซียนมีความไดเ้ปรียบและดึงดูดการลงทุนจาก
ภายนอกและภายในภูมิภาค สอดคลอ้ง กบั ดร.สุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง  ผูแ้ทนการคา้ไทย ไดก้ล่าว
ไวใ้นการสัมมนา SMEs FORUM คร้ังท่ี 12 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2554 ว่า “การคา้ขายระหว่างเอเชีย
ตะวนัออกกับยุโรปตะวนัออกกลาง อฟัริกา  เอเชียใต้ ตอ้งผ่านอาเซียน”  นั่นย่อมแสดงให้เห็น
ศกัยภาพการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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เป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

แผนปฏิบติัการเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC Blueprintไดเ้น้นการเปิดเสรีการคา้สินคา้ 
บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือ และตลาดทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาหารแปรรูปเกษตร ยาง
ไม ้ยานยนต ์ส่ิงทอ อีเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ขอ้มูลส่ือสาร ท่องเท่ียว บริการสุขภาพขนส่งทาง
อากาศและโลจิสติกส์ การช่วยเหลือประเทศท่ีมีการพฒันานอ้ยกว่า   การเจรจาการคา้กบัคู่คา้ต่าง ๆ 
และพยายามมีจุดยนืร่วมกนัในเวทีการเจรจาต่าง ๆ 

ปี พ.ศ. 2545 ผูน้ ําประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นชอบให้จัดตั้ง ‚ประชาคม
เศรษฐกิจของอาเซียน‛ ใหส้าํเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก
โดยเสรี ส่งเสริมขีดความสามารถ  ในการแข่งขนัของอาเซียน ลดช่องว่างของระดบัการพฒันาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมใหอ้าเซียนสามารถรวมตวัเขา้กบัประชาคมโลกไดอ้ย่างไม่อยู่
ในภาวะท่ีเสียเปรียบ  การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่ึงในเสาหลกั ท่ีจะทาํให้อาเซียน
บรรลุสู่การเป็น ‚ประชาคมอาเซียน‛ ภายในปี  พ.ศ. 2558  มีฐานมาจากนาํความร่วมมือและความ
ตกลงทางเศรษฐกิจท่ีอาเซียนไดด้าํเนินการแลว้มาต่อยอดใหม้ีผลเป็นรูปธรรมและมีความเป็นแบบ
แผนมากยิง่ข้ึน เช่น ความตกลงว่าดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ความตกลงดา้นการส่งเสริม 
การลงทุนอาเซียน ความตกลงดา้นการท่องเท่ียวของอาเซียน และความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ
ดา้นอุตสาหกรรมอาเซียน   

ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะช่วยขยายปริมาณการคา้
และการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศท่ีสาม สร้างอาํนาจการต่อรองและ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก  เพ่ิมสวสัดิการและยกระดบัความเป็นอยู่
ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน บนหลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่   
การประหยดัต่อขนาด  การแบ่งงานกนัทาํ และการพฒันาความชาํนาญในการผลิตของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  

นอกจากน้ี  ยงัมีการจัดตั้ง ‚คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน‛  ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางออ้มต่อความร่วมมือกบัประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
นอกอาเซียนในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากการมีกลไกทางดา้นสิทธิมนุษยชนอย่าง
เป็นรูปธรรมทาํใหอ้าเซียนเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะมีส่วนลดเง่ือนไขท่ีประเทศ
คู่คา้สาํคญัในประเทศตะวนัตกจะนาํไปใชก้าํหนดมาตรการท่ีมีผลกีดกนัทางการคา้ และประโยชน์
ของประเทศเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทยคือ 
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1) อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกลชิ้ดไทยมากท่ีสุด ประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบา้น มีพรมแดนติดกนั มีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึง มีสินคา้และ
บริการท่ีสามารถเสริมซ่ึงกนัและกนัได้ หรือมีสินคา้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงหากสามารถร่วมมือ
กนั ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอาํนาจการต่อรอง อนัจะนาํมาซ่ึงการขบัเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจการคา้ท่ีมีความสาํคญัยิง่ 

2) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่  
โดยสามารถนาํจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกบัจุดแข็งประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
ในการผลิต ส่งออกและบริการ ซ่ึงจะเกิดไดก้็ต่อเมื่อมีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ย่างเสรีมาก
ข้ึน นอกจากน้ี การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่น
และ ช่วยสร้างอาํนาจการต่อรองในทีต่าง ๆ มากข้ึน   

3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัในดา้นการคา้และการ
ลงทุนของไทย เน่ืองจากการผลกัดนัมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการ  เข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือ
มาตรการทางการคา้อ่ืนๆ ท่ีมิใช่ภาษี เน่ืองจากประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจดั
อุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนระหว่างกนั 

4) ประชาคมเศรษฐกิจจะทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยไดเ้ร่ิมปรับตวัและเตรียมความพร้อม
กบัสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งปรับตวัและใช้
โอกาสท่ีเกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
โดยเฉพาะ สาขาท่ีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 

5) เสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ระกอบการภายในประเทศ จากการใชท้รัพยากร
ในการผลิตร่วมกนัและการเป็นพนัธมิตรในการดาํเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ จากการขจดัอุปสรรค 
ในดา้นการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก 

6) ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจากการดาํเนินตามแผนงานในด้านการลด
อุปสรรคทั้งดา้นการคา้และการลงทุน และการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค  

เสาท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio 
Cultural Community –ASCC) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนมีเป้าหมาย ให้อาเซียนเป็น
ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน เพื่อให้ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้น เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน  
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แผนการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) มีเป้าหมาย
หลกั สร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน (Caring and sharing society) มีความเป็น
เอกภาพ (Unity) ทั้งในระดับประเทศสมาชิกด้วยกันและในระดับประชาชน มีความรู้สึกเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความรู้สึกถึงการเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกนั มีการส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
อาเซียน (ASEAN identity) รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชากรอาเซียน มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีและมี
การพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากร  
ธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน (Sustainable development) เพื่อรองรับเป้าหมายการเป็นประชาคมสังคม
วฒันธรรมอาเซียน (http://www.aseanthai.net/about-asean-detail.php?id=8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5  ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community –ASCC) 
 
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=ภาพประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qZK 

 
การรวมตวัเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนเพื่อใหป้ระชาชนมีความอยู่ดีกิน

ดี ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนัโดยเน้นการส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจระหว่างประเทศสมาชิกในดา้นความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์  มรดกทาง
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วฒันธรรม และอตัลกัษณ์ระดบัภูมิภาคร่วมกนั เสริมสร้างความเขา้ใจของการเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี การ
รู้เขารู้เราและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมท่ีเอ้ืออาทร โดย
แผนปฏิบัติการเพ่ือนาํไปสู่การจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community - ASCC) ไดก้าํหนดกิจกรรมความร่วมมือท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางโดยเนน้
ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development) 
2) การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) 
3) สิทธิและความยติุธรรมทางสงัคม (Social Justice and Rights) 
4) ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring Environmental Sustainability) 
5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity) 
6) การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) และเน้นให้มีการ

ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้ เก่ียวกบัอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดบัประชาชน  

กล่าวไดว้่า อาเซียนมุ่งประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการรวมตวักนัเป็นประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน โดยมุ่งหวงัให้เป็นสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตวัอย่างของการรวมตวัของกลุ่มประเทศท่ีมีพลงั
ต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ความกา้วหน้าของอาเซียนมีปัจจยัจากความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างรัฐสมาชิก ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสร้างสรรคแ์ละเอ้ือต่อความร่วมมือ
ระหว่างกนั  ทาํใหส้ถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ไดเ้ปล่ียนผ่านจากสภาวะแห่งความตึง
เครียดและการเผชิญหน้าในยุคสงครามเยน็มาสู่ความมีเสถียรภาพ  ความมัน่คงและความร่วมมือ
อยา่งใกลชิ้ด 

จะเห็นไดว้่าการรวมตวัของสมาชิกทั้ง 10  เป็นประเทศอาเซียน โดยยดึหลกัการท่ีสาํคญั
ทั้ง  3 เสาหลกั และความเป็นหน่ึงเดียวของ อตัลกัษณ์เดียวกนั ประชาคมเดียวกนั ส่งผลให้ความ
เป็นอยูข่องพลเมืองในประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ  
การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  การกินดีอยูดี่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และท่ีสาํคญั  ถา้
ประเทศอาเซียน มีสันติภาพเสถียรภาพและความมัน่คงทางการเมือง จะส่งผลด้านเศรษฐกิจให้
เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบักลุ่มประเทศนอกอาเซียนได้ เหล่าน้ีถือไดว้่าเป็น ฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีประเทศนอกอาเซียนใหค้วามสาํคญั   
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 2.1.5 สญัลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  1. ประเทศไทย  
   - ประเทศไทยช่ือเป็นทางการว่า “ราชอาณาจกัรไทย” (Kingdom of Thailand) 
   - ศาสนา  ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ 
   - ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูน) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติไทย ดอกมีสีเหลืองสด พบเห็น  
โดยทัว่ไปในประเทศไทย 
   - การไหว ้คือธรรมเนียมการเคารพและการทกัทายของคนไทย 
   - วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระราชวงัเก่าท่ีมีความวิจิตรสวยงาม ปัจจุบนัใชใ้น
การประกอบพิธีทางศาสนาสําคัญๆ  และเป็นท่ีประดิษฐ์ สถานพระแก้วมรกต   ซ่ึงเป็นพระ
คู่บา้นคู่เมืองของประเทศไทย 
   - โขน คือนาฏศิลป์ท่ีวิจิตรงดงาม  เป็นแบบฉบบัของไทยโดยแท ้
   - เคร่ืองเบญจรงค์ เป็นงานประณีตศิลป์ท่ีงดงาม  ใช้ความประณีตในการวาด  
ลวดลาย 
   - มวยไทย เป็นศิลปะการป้องกนัตวัท่ีมีเอกลกัษณ์ของชาติและมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 
   - ชุดประจาํชาติ  ผูห้ญิงนุ่มผา้ถุงห่มสไบเฉียง ส่วนผูช้ายนุ่งโจงกระเบน เส้ือราชประ
แตน 
   - อาหารไทย ตม้ยาํกุง้เป็นอาหารข้ึนช่ือของคนไทย (สุระ ดามาพงษ์และคณะ, 2556: 
60)  
  2. ประเทศลาว 
   - ประเทศลาวช่ือเป็นทางการว่า  “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ”         
(Lao People’s Democratic Republic) 
   - ศาสนา ชาวลาวนบัถือศาสนาพุทธและเป็นศาสนาประจาํชาติ 
   - ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่หลวงพระบาง มีการฟ้อนสิงโตกบัเทวดาหลวง เรียกว่า‚ปู่   
เยอ ยา่เยอ‛ ชาวบา้นจะสวมหนา้กาก เตน้ระบาํ ฟ้อนในขบวนแห่กนัอยา่งสนุกสนาน 
   - ดอกจาํปาหรือลัน่ทม ประเทศลาวถือว่าดอกลัน่ทมเป็นดอกไมป้ระจาํชาติพบเห็น
ดอกไมช้นิดน้ีไดท้ัว่ไปในประเทศลาว 
   - พระธาตุหลวง เป็นพระเจดียท่ี์โดดเด่นท่ีสุดของลาว เป็นทั้งสัญลกัษณ์ประจาํชาติ
และศาสนสถานสาํคญัของประเทศลาว 
   - ประตูชัย คืออนุสรณ์ให้ระลึกถึงผูท่ี้ลม้ตายในสงคราม เป็นสถาปัตยกรรมท่ี มี
เอกลกัษณ์แบบลาวอยา่งเด่นชดั 
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   - ชุดประจาํชาติลาว ผูห้ญิงนุ่งซ่ิน เกลา้ผม ห่มสไบเฉียง สวมเส้ือแขนกระบอก  ผูช้าย
จะสวมเส้ือคอกลม นุ่งโจงกระเบนและผกูผา้ขาวมา้ท่ีเอว การผกูผา้ขาวมา้ท่ีเอวเป็นเอกลกัษณ์อย่าง
หน่ึงท่ีหนุ่ม ๆ ชาวลาวนิยมผกูกนัมาก 
   - ตาํส้มลาว เป็นอาหารหลกัของชาวลาว  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยส้มตาํของไทย (สุระ  
ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 52)  
  3. ประเทศกมัพูชา 
   - ประเทศกัมพูชา มีช่ือเป็นทางการว่า “ราชอาณาจักรกัมพูชา” (Kingdom of 
Cambodia) 
   - ศาสนา  กมัพูชามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ พระในประเทศกมัพูชาตอ้ง  
ทาํงานเช่นเดียวกนักบัคนทัว่ไปพร้อมกบัการปฏิบติักิจของสงฆเ์พราะรัฐบาลถือว่าเป็นประชาชน
ส่วนหน่ึงของประเทศ 
   - ดอกลาํดวน (Rumdul) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติกมัพูชา 
   - ปราสาทนครวัด  นครธม เป็นศาสนสถานอันใหญ่โตวิจิตรพิสดารท่ีสุด
โบราณสถานแห่งน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือชาวกมัพูชา ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างมหัศจรรย ์1 ใน 7 
ของโลก 
   - ชุดประจาํชาติกมัพูชา มีความคลา้ยคลึงชุดประจาํชาติไทยทั้งชายและหญิง  (สุระ 
ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 55)   
  4. ประเทศเมียนมา 
   - ประเทศเมียนมามีช่ือเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า” (Republic of 
the Union of Myanmar) 
   - ศาสนา  ประเทศเมียนมามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ พระสงฆ ์ในประเทศ
เมียนมาออกบิณฑบาต ตอน 9 โมงเชา้และทาํกบัขา้วเอง  ชาวประเทศเมียนมานิยมตกับาตรดว้ยขา้ว
สวยเท่านั้น 
   - ดอกประดู่ (Paduak) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติ 
   - สตรี นิยมประทินผิวดว้ย ‚ทานาคา‛ ซ่ึงเป็นแป้งประเทศเมียนมาชนิดหน่ึงใชท้า
บริเวณหนา้ผากและแกม้ 
   - เจดีย ์ชเวดากอง เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนา และเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ  
   - การฟ้อนรํา ‚ปะแว‛ (Pwe) มีเอกลกัษณ์เป็นแบบฉบบัของตวัเอง มีความอ่อนชอ้ย 
ใชทุ้กสดัส่วนในการฟ้อนรํา 
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   - ชุดประจาํชาติ ชาวเมียนมาเน้นความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติดว้ยเส้ือผา้ท่ีเขาสวม 
การแต่งกายตามประเพณี-โลงจี(Longyi) สวมคู่กบัเอ่งจี (Eingyi) คือเส้ือคอกลมแขนยาว เคร่ืองสวม
ศีรษะของผูช้ายกาวน์ บาวน์ (gaung-baung) (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 63)  
  5. ประเทศเวียดนาม 
   - ประเทศเวียดนาม มีช่ือเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”(Socialist 
Republic of Vietnam) 
   - ศาสนา ชาวเวียดนามนบัถือศาสนาพุทธและเป็นศาสนาประจาํชาติ 
   - งานเทศกาลเต๊ด (Tet) เป็นเทศกาลท่ีสาํคญัท่ีสุดของชาวเวียดนาม เป็นเทศกาล  ของ
การเร่ิมตน้ของปีใหม่ 
   - ดอกบวั (Lotus) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติของเวียดนาม 
   - ละครหุ่นกระบอกนา้ เป็นการละเล่นท่ีมีในเวียดนามแห่งเดียว ผูแ้สดง หุ่น กระบอก
นํ้ าจะยนือยูห่ลงัฉากในนํ้ าท่ีสูงถึงเอว เพื่อควบคุมการเคล่ือนไหวของหุ่นกระบอกดว้ยไม่ไผล่าํยาว 
   - ชุดประจาํชาติ  หญิงนิยมสวมกางเกงแพรขายาว มีเส้ือสวมชั้นในยาวสีขาว สวม
เส้ือชั้นนอกทบัยาวมาถึงกลางน่อง สวมหมวกเรียกว่า กุบหรือโนนลามีผา้รัดคางเพื่อกนัปลิว นิยม
ใส่ทั้งหญิงและชาย 
   - เฝอ ก๋วยเต๋ียวเวียดนาม มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัก๋วยเต๋ียว เป็นอาหารข้ึนช่ือ ในหลาย ๆ 
ประเทศ (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 49) 
  6. ประเทศสิงคโปร์ 
   - ประเทศสิงคโปร์ มีช่ือเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐสิงคโปร์” (Republic of 
Singapore) 
   - ความหลากหลายทางเช้ือชาติ แมจ้ะมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ แต่ ชาวสิงคโปร์ 
มีความภูมิใจท่ีเรียกพวกเขาว่า ‚คนสิงคโปร์‛ ตวัสิงโตทะเลหรือท่ีรู้จกั  ในช่ือของ Merlion ถือว่า
เป็นสญัลกัษณ์ประจาํ ประเทศสิงคโปร์ มีลกัษณะลาํตวั   ท่อนบนเป็นสิงโตและท่อนล่างเป็นปลา 
   - การเล่นว่าวยกัษ์ เป็นการละเล่นในยามว่าง มีลกัษณะคลา้ยการเล่นว่าวยกัษ์ของ
มาเลเซีย ซ่ึงในเดือนกุมภาพนัธจ์ะมีการจดัเทศกาลการละเล่น ว่าวข้ึน 
   - ชุดประจาํชาติ ชุดประจาํชาติสิงคโปร์มีความหลากหลายแยกตามกลุ่มประชากรใน
ประเทศ (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 58)   
  7. ประเทศมาเลเซีย 
   - ประเทศมาเลเซีย มีช่ือเป็นทางการว่า “มาเลเซีย” (Malaysia) 
   - ศาสนา ประเทศมาเลเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาํชาติ 
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   - ดอกไมป้ระจาํชาติ ดอกบุหงารายาหรือดอกชบาของไทย 
   - ตึกแฝด ‚เปโตรนาส ทาวเวอร์‛ (Petronas Towers) เป็นสญัลกัษณ์ของมาเลเซีย  ยุค
ใหม ่ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเชิดหนา้ชูตาของประเทศ สร้างตามความเช่ือของชาวจีน 
   - ศาสนาอิสลาม 
   - วายงั กูลิต (Wayang Kulit) ศิลปะท่ีโดดเด่นของมาเลเซีย ลกัษณะเหมือนกบัการเชิด
หุ่นเงาของอินโดนีเซียและการละเล่นหนงัใหญ่ของไทย 
   - ศีลตัหรือปัญจะศีลตั (Pencak silat) เป็นศิลปะการป้องกนัตวั เป็นการต่อสู้ดว้ยมือ
เปล่าของชาวมาเลเซีย 
   - ชุดประจาํชาติของมาเลเซีย ผูช้ายจะมีเอกลกัษณ์ท่ีการสวมหมวก โสร่งท่ีนุ่งทับ
กางเกงอีกทีหน่ึงและการพกกริช ผูห้ญิงจะนุ่งผา้ถุงทอแบบมาเลย ์สวมเส้ือแขน ยาวแบบพอดีตวั มี
ผา้คลอ้งคอ ดูหรูหราสวยงาม 
   - อาหารมาเลเซีย ‚สะเต๊ะ‛ (Satay) เป็นอาหารจานเด่นของมาเลเซีย ปรุงจากเน้ือหมกั 
เคร่ืองเทศ เสียบไมย้า่ง (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 56)  
  8. ประเทศบรูไนดารุสซาราม 
   - ประเทศบรูไนดารุสซาราม มีช่ือเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาราม”  
(Negara Brunei Darussalam) 
   - ศาสนา  ชาวบรูไนนบัถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาํชาติ 
   - ดอกซิมเพอร์ Simpor (Dillenia Suffruticosa) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติ 
   - พระราชวงัอิสตานา นูอลั อีมาน (Istana Nural Iman) เป็นพระราชวงัท่ีใหญ่โต   
มโหฬารมาก ถือว่าเป็นพระราชวงัแห่งศตวรรษ 
   - มสัยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (The Omar Ali Saifuddien Mosque) เป็นศูนยร์วม
ของชาวมุสลิม ความโดดเด่นของมสัยดิอยูท่ี่โดมตรงกลางซ่ึงสร้างดว้ยทองคาํ  สวยงามมาก ไดรั้บ
การเรียกขานว่า ‚มินิทชัมาฮาล‛ 
   - ซิเลน (Silat) เป็นศิลปะการป้องกนัตวัสมยัโบราณของบรูไนคลา้ยกบั ‚ศีลตั‛ของ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย (สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 51)  
  9. ประเทศอินโดนีเซีย 
   - ประเทศอินโดนีเซีย มีช่ือเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”   (Republic of 
Indonesia) 
   - ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจาํชาติ 
   - ดอกกลว้ยไมร้าตรี (Moon Orchid) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติ 

DPU



32 

 

   - พุทธสถานบุโรพุทโธ (Borobudur) คือสถาปัตยกรรมท่ีสาํคญัของศาสนาพุทธลทัธิ
มหายาน แสดงออกถึงความเป็นอจัฉริยะสูงสุดทางศิลปะสมยัไศเลนทรา  สร้างตามแบบ ศิลปะ 
ฮินดู-ชวา ท่ีผสมผสานศิลปะอินเดียและอินโดนีเซียเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งกลมกลืน บุโรพุทโธ  ยงัเป็น
พุทธสถานเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก 
   - การแสดง ‚วายงั‛ (Wayang) เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เด่นชดัของ
อินโดนีเซีย และเป็นศิลปะประจาํชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
   - ระบาํ ‚บารอง‛ (Barong) เป็นศิลปะการแสดงของชาวบาหลี มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า ‚กา
อิน‛ (ผา้นุ่งพนัแน่นรอบกาย) และ ‚คาบายา‛ (เส้ือตวัฟิตแขนยาว) ผา้นุ่งและเส้ือน้ีเป็นเคร่ืองแต่ง
กายของสตรีอินโดนีเซียและใชผ้า้คลุมศีรษะตามธรรมเนียมทางศาสนาอิสลาม (สุระ ดามาพงษ์และ
คณะ, 2556: 66)  
  10.  ประเทศฟิลิปปินส์ 
    - ประเทศฟิลิปปินส์ มีช่ือเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐฟิลิปปินส์”  (Republic of the  
Philippines) 
    - ศาสนาคริสต ์เป็นศาสนาประจาํชาติฟิลิปปินส์ 
    - ดอกซมัปากิตา้หรือดอกมะลิ (Sampa-Guita) เป็นดอกไมป้ระจาํชาติของฟิลิปปินส์ 
    - การแสดงทินิคลิง  (Tinikling) เป็นศิลปะการฟ้อนรําประจําชาติฟิลิปปินส์
คลา้ยคลึงกบัลาวกระทบไมข้องไทย 
    - การเตน้ราบายานิฮาน มีช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่โลก เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองท่ีไดรั้บ
อิทธิพลมาจากชาวมุสลิมทางภาคใตแ้ละการเตน้รําของชนเผา่ดั้งเดิม 
    - ชุดประจาํชาติ ชาวฟิลิปปินส์แต่งกายแบบสากลเหมือนยุโรปและอเมริกา ถา้เป็น
งานพิธีผูช้ายจะใส่เส้ือบารองและผูห้ญิงจะแต่งชุดประจาํชาติมีแขนยกสูงท่ีเรียกว่า บาลินตาวกั     
(สุระ ดามาพงษแ์ละคณะ, 2556: 61)   
 
 2.1.6 การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั 
  1. ราชอาณาจกัรไทย (Kingdom of Thailand) มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็น
ประชาธิปไตยเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว ไดพ้ระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัถาวรเมื่อ 10 ธนัวาคม 2475   ปัจจุบนัราชอาณาจกัรไทยใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 (ฉบบัท่ี 18) เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร 
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  2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) มีการ
ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต ์(แบบเบ็ดเสร็จนิยม)  ไดรั้บเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือ  พ.ศ.  2496 
ต่อมาเกิดความวุ่นวายขดัแยง้ภายใน กลายเป็นสงครามกลางเมือง พ.ศ.2518 พรรคคอมมิวนิสต์
ไดรั้บชยัชนะ ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ นครหลวงคือ เวียงจนัทร์ หลงัปี  พ.ศ.2529 เปิดประเทศ
โดยใชน้โยบาย จินตนาการใหม่ 
  3. ราชอาณาจกัรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia) การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ  ไดรั้บเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือ พ.ศ. 2496 โดยมีเจา้นโรดมสีหนุเป็นประมุข ปัจจุบนั 
ผูน้าํคือนายฮุนเซน  เมืองหลวงคือ  กรุงพนมเปญ 
  4. ประเทศเมียนมา(Union of Myanmar) ลกัษณะการเมืองการปกครอง   การปกครอง
แบบเผด็จการทหารภายใตรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2532 เปล่ียนช่ือจากประเทศพม่า มาเป็น   เมียนมาเมือง
หลวงคือ เนปิดอร์ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงใหม่แทนยา่งกุง้ 
  5. สาธารณะรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) การปกครองแบบ
คอมมิวนิสต(์แบบเบ็ดเสร็จนิยม)  โฮจิมินห์ประกาศเอกราชจากฝร่ังเศสให้แก่เวียดนามเม่ือ  2 กนั
ยาน พ.ศ.2488   พ.ศ. 2497 เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเวียดนามเหนือปกครองแบบเผด็จ
การคอมมิวนิสต์ เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย เวียดนามใต ้เมืองหลวง คือ กรุงไซ่ง่อน พ.ศ.2518 
เวียดนามเหนือรวมกบัเวียดนามใต ้ภายใตก้ารปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสต ์ปัจจุบนัเมืองหลวง   
คือกรุงฮานอย 
  6. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) แยกตวัออกจากสหพนัธรัฐมาเลเซีย 
ประกาศเอกราช มีประธานาธิบดีเป็นประมุขทางพิธีการ  นายกรัฐมนตรีเป็นผูน้าํฝ่ายบริหาร  เมือง
หลวงคือ  สิงคโปร์ 
  7. มาเลเซีย (Malaysia) การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  (สหพนัธรัฐ
ราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ) ปี พ.ศ.2506 ได้ประกาศเอกราช มีการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญทุก  5 ปี /คร้ัง ประมุขแห่งรัฐคือ ยงัดีเปอร์ตวน อากง นั้น คดัเลือก
จากรัฐ 9 รัฐ บนคาบสมุทรมาลาย ู(ยกเวน้ ปีนงั มะละกา เพราะไม่มีเจา้ครองรัฐและรัฐซาบาห์ รัฐซา
ราวกั) ซ่ึงมีการเลือกตั้ง 5 ปี /คร้ัง เมืองหลวงคือ  กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
  8. รัฐบูรไนดารุสซาราม (State of Brunei Darussalam) การปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์  พ.ศ. 2527 องักฤษใหเ้อกราชแก่บรูไน มีสุลต่าน เป็นประมุขและเป็นผูน้าํ
ในการบริหารดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม, เช้ือพระวงศช์ั้นสูง ดาํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองท่ีสาํคญั เมืองหลวงคือ บนัดาร์เสรีเบกาวนั 
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  9. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) การปกครองแบบประชาธิปไตย 
(ระบบประธานาธิบดี)  ไดรั้บเอกราชจากเนเธอร์แลนด์เมื่อ  พ.ศ. 2488 ปกครองด้วยระบบ
ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข เมืองหลวงคือ กรุงจาการ์ตา 
  10. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of The Philippines) การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (ระบบประธานาธิบดี) ไดรั้บเอกราชจากอเมริกา เมื่อ 4 กรกฎาคม 2489 ปกครอง
ดว้ยระบบประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา  (สุระ ดามาพงษ์และคณะ, 
2556: 31)   
 
2.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกีย่วกบัอาเซียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดบทบาทการดาํเนินงานดา้นต่างประเทศเชิงรุก โดยเนน้
การกระชับความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือทางด้าน
การศึกษา  ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนและการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา การใชโ้ครงสร้าง
พ้ืนฐานอาํนวยความสะดวกและเทคโนโลยกีารส่ือสาร รวมทั้งการบริหารจดัการทางการศึกษาใน
เชิงคุณภาพเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ไดก้าํหนดนโยบาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดงัน้ี  

นโยบายท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดี เก่ียวกบัอาเซียน เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นักศึกษา 
และประชาชน เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

 นโยบายท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทกัษะท่ี
เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ  ภาษา
เพื่อนบา้น เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะและความชาํนาญการ ท่ีสอดคลอ้งกับการปรับตัวและ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานทาํของประชาชนรวมทั้งการ
พิจารณาแผนผลิตกาํลงัคน 

นโยบายท่ี 3 การพฒันามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนกัศึกษา ครู 
และอาจารย ์ในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือ ให้มีการยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันา
ระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษา
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ดา้นอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งใน ขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและ
เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิก ของอาเซียน 

นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย การจดัทาํความตกลงยอมรับร่วม ดา้นการศึกษา การ
พฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสาํคญัต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

นโยบายท่ี 5 การพฒันาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรสาํคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
(สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

กล่าวไดว้่ากระทรวงศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งมีการ
ขบัเคล่ือนการเป็นประชาคมอาเซียนใหมี้ความพร้อมทั้ง 5 นโยบาย เพื่อเน้นการพฒันาครู อาจารย ์
บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชน ใหม้ีทกัษะท่ีเหมาะสม ใหม้ีการยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการ
ร่วมกนั ใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ เป็นพลเมืองของชาติท่ีมีประสิทธิภาพ เปิดเสรีการศึกษาใน
อาเซียน เพื่อพร้อมในการขบัเคล่ือนสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ดงัน้ี 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554, น.19)  กระทรวงศึกษาธิการ จดั
ใหม้ีการพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริม แลกเปล่ียนหมุนเวียนของนักศึกษาและครู อาจารย์
ในอาเซียน รวมทั้งให้การยอมรับในคุณสมบติั ทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และ การแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันาระบบการศึกษา
ทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมทางอาชีพ ทั้งในขั้นต้นและ ขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศ สมาชิกในอาเซียน   

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554, น.19)  การเตรียมความพร้อม
สาํหรับครูจดัให้มีการอบรมภาษาองักฤษสาํหรับครู เพื่อให้เป็นครู ยุคใหม่สามารถส่ือสารเป็น
ภาษาองักฤษและใช้ ICT ได้ ซ่ึงในยุคปัจจุบนัระบบการศึกษาตอ้งรองรับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยแีละครูจะตอ้งรู้เท่าทนัเทคโนโลยดีว้ย  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554, น.34) กระทรวงศึกษาธิการยงัได้
กาํหนดตวัช้ีวดัคุณภาพของครูไทยใน ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 

- ครูผูส้อนมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนในเร่ือง กฎบตัรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ปัญหา
ของอาเซียน สญัลกัษณ์  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน  

- ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
- ครูใชห้นงัสือ ตาํราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ เรียนรู้  
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- ครูใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการ
เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (offline)  

- ครูใชเ้ทคนิคและวิธีท่ีหลากหลายโดยเน้นกิจกรรมหรือกระบวนการในการ  จดัการ
เรียนรู้  

- ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ระหว่าง  ประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

- ครูใชก้ารวิจยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด

เสรีทางการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประกอบดว้ย การ
จดัทาํความตกลงยอมรับดา้นการศึกษา การพฒันา ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
สาํคญั ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดด้าํเนินงาน โครงการ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนสู่ และการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาเขา้สู่ประชาคม อาเซียนโดย
จดัทาํโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน  : Spirit of ASEAN โดยคดัเลือกโรงเรียน เขา้ร่วม
โครงการเพื่อพฒันาใหม้ีความพร้อมและศกัยภาพ ในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนจานวน 68 โรงเรียน 3 รูปแบบ คือ ไดแ้ก่ 1) โรงเรียน Sister School จานวน 
20 โรงเรียน 2) โรงเรียน Buffer School จานวน 24 โรงเรียน และ 3) โรงเรียน ASEAN Focus 
School จานวน 14 โรงเรียน รวมทั้งจดัตั้งโรงเรียนเครือข่ายมากกว่า 500 โรงเรียนทัว่ประเทศ 
โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวขณะน้ีกาลงัดาํเนินการพฒันาโรงเรียน สู่ ประชาคมอาเซียน 
และจดักิจกรรมในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (สาํนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2554: 2)  
 
2.3 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกีย่วกบัอาเซียน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดด้าํเนินโครงการพฒันาประเทศไทย
ให้เป็นศูนยก์ลาง การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมอบหมายให้สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาดาํเนินการโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สาํนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2552) คือโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN โดย
คดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ เพื่อพฒันาให้มีความพร้อมและศกัยภาพในการจัดการเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนจาํนวน 68 โรงเรียน มีเป้าหมายการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน โดย แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ  
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1) โรงเรียน Sister School จาํนวน 30 โรง เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนและมีศูนยอ์าเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เทคโนโลยี และ
ภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาประเทศในอาเซียน 9 ประเทศคือ เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  
สิงคโปร์  บรูไนดารุสซาลาม  ลาว  พม่า  กมัพูชาและมาเลเซีย) พหุวฒันธรรม      

2) โรงเรียน Buffer School จาํนวน 24 โรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนและมีศูนยอ์าเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ภาษา
ประเทศท่ีมีชายแดนติดท่ีตั้งของโรงเรียน เช่น ลาว พม่า กมัพูชาและมาเลเซีย) พหุวฒันธรรมและ
เทคโนโลย ี   

3) ASEAN  Focus School  เพื่อพฒันาศูนยอ์าเซียนศึกษาและจดัการเรียนรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยมีโรงเรียนเขา้
ร่วมโครงการ จาํนวน 14 โรงเรียน พฒันา เป็นโรงเรียนตน้แบบ  การเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน โดย
เน้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและจัดทําหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้      
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  รวมทั้งพฒันาศูนยอ์าเซียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้
เก่ียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน และกาํหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยใน
อาเซียนและแนวทางการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งน้ี  มีโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่าย 
มากกว่า 500 โรงเรียน ท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว   

การดาํเนินการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และการจดักิจกรรมในโรงเรียนเพื่อ
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมหลากหลาย เช่น การเรียนรู้
ผา่นส่ือ อุปกรณ์ รูปภาพ วีดิทศัน์ นิทรรศการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบั
โรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือ ICT (Information 
Communication Technology) เป็นการออกแบบและจดัประสบการณ์ให้โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสให้
นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเป็นศูนยอ์าเซียนและโรงเรียนเครือข่ายไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นไปตามแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนได้ประสบการณ์ตรง มี กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ท่ีเน้น        
การสร้างความตระหนักเร่ืองประชาคมอาเซียน  การดาํเนินการนาํแนวคิดการศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน เนน้การผสานแนวคิดดงักล่าวเขา้ไปในหลกัสูตรสถานศึกษา   ให้การทาํงานทั้งหมดเป็น
การทาํงานปกติ กล่าวคือ จดัเป็น 1) รายวิชาพ้ืนฐาน 2) รายวิชาเพ่ิมเติม และ 3) กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยประกนัผล ผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 กาํหนดไว ้ขณะเดียวกนัก็เป็นการเตรียมการใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ 
ค่านิยมของพลเมืองไทย ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ   และสามารถอยูใ่นประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งดี   
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สาํหรับโรงเรียน Sister School และ Buffer School อาจมีการพฒันาท่ีผูเ้รียนเตรียมการ
สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเขม้ขน้ ในเร่ืองของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงเป็นภาษา
ของอาเซียน การใชภ้าษาต่างประเทศท่ีสอง ท่ีเป็นภาษาเพื่อนบา้น รวมไปจนถึงการศึกษาเพื่อความ
เข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรม นอกจากน้ี ยงัมีระบบการส่ือสารท่ีเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social network) ในการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน  
อ่ืน ๆ ในประเทศในอาเซียน  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนน้โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน
โดยคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ เพื่อพฒันาใหม้ีความพร้อมและศกัยภาพ ในการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน แบ่งโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ โรงเรียน Sister 
School โรงเรียน Buffer School และ ASEAN Focus School ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมใน
โรงเรียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงเป็นภาษาของอาเซียน เ ร่ืองของการใช้
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ท่ีเป็นภาษาเพื่อนบ้าน รวมไปจนถึงการศึกษาเพื่อความเข้าใจความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และเพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ไดล้งมือปฏิบติั
จริงและมีกิจกรรมค่ายสร้างสรรคท่ี์เนน้การสร้างความตระหนกัเร่ืองประชาคมอาเซียน 
 
2.4 แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 น้ี ทาํให้มีสังคมใหม่เกิดข้ึนในช่ือว่า
อาเซียน (ASEAN) เป็นสงัคมท่ีเอ้ือต่อกนัอยูร่่วมกนัฉนัญาติมิตรในครอบครัวเดียวกนั เรียกว่าเป็น
ประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างประเทศสมาชิกในการ
อยูร่่วมกนั ใหเ้กิดสนัติภาพดา้นการเมือง ความมัน่คง พฒันาความเจริญกา้วหนา้ดา้นเศรษฐกิจ และ
พฒันาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนด้านสังคมวฒันธรรม ทั่วภูมิภาคน้ี ทั้ ง 10 ประเทศสมาชิก
อาเซียน  สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนักใน
การเป็นประชาคมอาเซียน 

ดงันั้น  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจ้ดัเอกสาร แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมธัยมศึกษา พ.ศ. 2554 ข้ึน ในหลกัสูตรสถานศึกษา  การ
ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  เป็นการออกแบบหลกัสูตรท่ียึดมาตรฐานการเรียนรู้และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดไว ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) มีการปรับใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
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ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนักมี็การสอนแทรกแนวคิดสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนในดา้น
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเขา้ไปดว้ย   

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํแนวการจดัการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั ในการนาํไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในหลกัสูตรการเรียนการสอนสาํหรับสถานศึกษา  จึงไดจ้ดัทาํเอกสาร
เฉพาะข้ึนช่ือ “แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554”  จากเอกสารดงักล่าวน้ี จะ
ช่วยใหส้ถานศึกษาไดจ้ดัการเรียนการสอน เป็นการประกนัผลไดว้่าผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดไว ้ สาระสาํคญัแนวการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้ นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย ความสาํคญั  4  ตอน ดงัน้ี  

 
ตอนที่ 1.  บทน า ความส าคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน  

คาํว่า ‚ASEAN‛ เป็นคาํยอ่มาจาก ‚Association of South East Asian Nations‛ แปลเป็น
ภาษาไทยอย่างเป็นทางการ โดยกระทรวงต่างประเทศของไทยว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต‛้ เป็นท่ีมาของช่ือ ‚ASEAN‛ ปรากฏในคาํปฏิญญาอาเซียน ท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวนัท่ี 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510  

มีจุดเร่ิมตน้จากสมาคมอาสาซ่ึงก่อตั้งเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ แต่ไดถู้กยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ไดม้ีการลงนามใน ‚ปฏิญญากรุงเทพ‛ หรือ
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ท่ีพระราชวงัสราญรมย ์เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 อาเซียน
ไดถื้อกาํเนิดข้ึน  มีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ ประกาศให้ก่อตั้ งสมาคม เพ่ือความร่วมมือแห่งภูมิภาคสําหรับประเทศแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยให้ใชช่ื้อว่า  Association of South East Asian Nations (ASEAN) และคาํว่า
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมือทั้งสิบรัฐสมาชิก
อาเซียนอยู่ร่วมกนัอย่างฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกนั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดี ระหว่างกนัในภูมิภาค ธาํรงไวซ่ึ้งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงทางการเมือง 
สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพฒันาทางสังคม และวฒันธรรม การกินดีอยู่ดีบน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา  
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อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและเป็นตวัอย่างของ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ความกา้วหนา้ของอาเซียนมีปัจจยัจากความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างรัฐสมาชิก อนัก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีสร้างสรรคแ์ละเอ้ือต่อความร่วมมือระหว่างกนั ทาํให้สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ดเ้ปล่ียนผา่นจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญหนา้ในยคุสงครามเยน็มาสู่ความ
มีเสถียรภาพ ความมัน่คงและความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดในปัจจุบนั 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดด้าํเนินงานโครงการเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN 
โดยคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการเพื่อพฒันาใหม้ีความพร้อมและศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนจาํนวน 68 โรง แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ
คือ 1) โรงเรียน Sister School จาํนวน 30 โรง  2)โรงเรียน Buffer School จาํนวน 24 โรง                
3) ASEAN Focus School จาํนวน 14 โรง ทั้งน้ีมีโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายมากกว่า 500 โรง โรงเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการดงักล่าว ขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และจัด
กิจกรรมในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน   

ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านส่ือ 
อุปกรณ์ รูปภาพ วีดิทศัน์ นิทรรศการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัโรงเรียนใน
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทางส่ือ ICT (Information communication Technology) ซ่ึง
กิจกรรมท่ีกล่าวมาเป็นการออกแบบและจดัประสบการณ์   เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนในโรงเรียนท่ี
เป็นศูนยอ์าเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายไดล้งมือปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตระหนักเร่ืองประชาคมอาเซียน เพื่อให้เห็นภาพสรุปท่ีสําคญั ของ
เป้าหมายการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 
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ภาพที่ 2.6  กรอบเป้าหมายการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน  
 

     เป้าหมายการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 

     Sister School  30 โรง   
 

  Buffer School  24  โรง   
 

ASEAN Focus School 14 โรง   
 

     School สังกัด สพฐ.   
 

- เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น
ต้นแบบการ พัฒนา
หลกัสูตรสถานศึกษา
ท่ี เ น้นอา เ ซี ย นเ ป็น
ภาษาองักฤษ ICT พหุ
วฒันธรรมภาษาเพ่ือน
บา้น 
- เ ป็นศูนย์อาเ ซียน
ศึกษาเผยแพร่ส่ือสาร
การเรียนรู้และแหล่ง
การเรียนรู้ เ ก่ียวกับ
อ า เ ซี ย น สํ า ห รั บ
ผู ้บริหาร ครู ผู ้เรียน
และชุ มชนร วมทั้ ง
ผูส้นใจทัว่ไป 
- จ ัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนัก
เก่ียวกบัอาเซียน 
- มีโรงเรียนเครือข่าย
อย่างนอ้ย 9 โรง 
 

- เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น
ต้น แบ บก าร พัฒ น า
หลกัสูตรสถานศึกษา
ท่ีเ น้นอาเ ซีย น เ น้น
ภาษาเ พ่ือนบ้าน พหุ
วฒันธรรม 
- เ ป็ น ศู น ย์อ า เ ซี ย น
ศึกษา เผยแพร่ส่ือสาร
การเรียนรู้และแหล่ง
การ เ รี ย น รู้ เ ก่ี ย วกับ
อ า เ ซี ย น สํ า ห รั บ
ผู ้บริหาร ครู ผู ้เ รียน
แ ล ะ ชุ ม ช น ร ว ม ทั้ ง
ผูส้นใจทัว่ไป  
- จ ัด กิจ ก ร ร ม ส ร้ า ง
ควา มรู้ ค วา มเ ข้าใ จ 
และ ความตระ หนัก
เก่ียวกบัอาเซียน 
- มีโรงเรียนเครือข่าย
อย่างนอ้ย 9 โรง 
 
 

- เป็นโรงเรียนตน้แบบ
การพฒันาการเรียนรู้
อาเซียน โดยบูรณาการ
ในหลกัสูตร 2551 เนน้
การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและการจดัทาํ
หน่วยการเรียนรู้
อาเซียนศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
- เ ป็ น ศู น ย์อ า เ ซี ย น
ศึกษาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน
ในโรงเรียนและชุมชน 
 

- ผู ้ บ ริ ห า ร ค รู แ ล ะ 
ผู ้เรียนมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ค ว า ม
ต ร ะ ห นัก เ ก่ี ย ว กั บ
อาเซียน 
- จ ัด กิจ ก ร ร ม ส ร้ า ง
ควา มรู้ ค วา มเ ข้าใ จ 
และ ความตระ หนัก
เก่ียวกบัอาเซียน 
- มีมุมอาเซียนศึกษา
ห รื อ ศู น ย์ อ า เ ซี ย น
ศึกษา 
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ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยา่งสูงสุด อนัจะเป็นพลงัการขบัเคล่ือน
การพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พิจารณาเห็นว่าการสร้างศกัยภาพ
ใหส้ถานศึกษา และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีมีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของเด็กไทย เพื่อการอยู่ร่วมกับประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.2558 

การดาํเนินการนาํแนวคิดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้เกิดความย ัง่ยืน ในการ
ดาํเนินการจึงเนน้ท่ีการผสานแนวคิดดงักล่าว เขา้ไปในหลกัสูตรสถานศึกษา ใหก้ารทาํงานทั้งหมด
เป็นการทาํงานปกติ กล่าวคือจดัเป็น 1) รายวิชาพ้ืนฐาน 2) รายวิชาเพ่ิมเติม และ3) กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน โดยเป็นการประผลได้ว่าผูเ้รียนมีคุณภาพตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก ําหนดไว้ ขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมการให้ผูเ้รี ยนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และเจตคติ ค่านิยมของพลเมืองไทยท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอยู่ใน
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งดี 

สาํหรับโรงเรียน  Sister School และ Buffer School อาจมีการพฒันาท่ีผูเ้รียนในส่วน
การเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเขม้ขน้ในเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการส่ือสาร ซ่ึง
เป็นภาษาของอาเซียน เร่ืองของการใชภ้าษาต่างประเทศท่ีสองท่ีเป็นภาษาเพื่อนบา้น รวมไปจนถึง
การศึกษาเพ่ือความเขา้ใจ ความหลากหลายทางวฒันธรรม นอกจากน้ี ยงัมีระบบการส่ือการท่ีเป็น
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างโรงเรียน
กบัโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศอาเซียน 
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ภาพที่ 2.7  กรอบหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้อาเซียน 

 
 เอกสารฉบบัน้ี เนน้สร้างความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเตรียมการสู่อาเซียน 

โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นผลิตผลการทาํงานของโรงเรียน ASEAN Focus School ท่ีจะเป็น
ตวัอยา่งการดาํเนินการสาํหรับโรงเรียนทัว่ไป ไดน้าํไปปรับใชใ้นการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ใน
บริบทของสถานศึกษาของตนเองต่อไปได ้
 
ตอนที่ 2  คุณลกัษณะเด็กไทยและตวัชี้วดัความส าเร็จ         

การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบผลสาํเร็จจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดเป้าหมาย คุณลกัษณะของเด็กไทยท่ีจะพฒันาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ชดัเจนทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะ/กระบวนการและเจตคติ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เตรียมการและดาํเนินการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น สถานทูต มหาวิทยาลยัภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกาํหนดคุณลกัษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียน จึงมีตวัช้ีวดัคือ 

1. มีความรู้ เก่ียวกบัประเทศอาเซียนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.1 ดา้นการเมืองไดแ้ก่  ระบบการปกครอง   ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  สิทธิ
เด็ก/สิทธิมนุษยชน   กฎหมายระหว่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน 

Sister School / Buffer School ข้อมูลพ้ืนฐาน/บริบทของโรงเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษา 

Sister School / 
 Buffer School 

 

จุดเน้นของ   Buffer School
ภาษาอังกฤษเพ่ือนบ้าน ICT 

พหุวฒันธรรม 

 

จุดเน้นของ   Buffer School
ภาษาอังกฤษเพ่ือนบ้าน ICT 

พหุวฒันธรรม 

 

 

อาเซียน 

 

รายวชิา
พื้นฐาน 

 
รายวชิา
เพิ่มเติม 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

Web 

Community 
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 1.2 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่   ระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระบบ
เศรษฐกิจ ปัจจยัการผลิต แรงงาน การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่  ชาติพันธุ์   ภาษา  ศาสนา  การแต่งกาย   
สาธารณสุข สภาพทางภูมิศาสตร์  เอกลกัษณ์ไทย  บุคคลสาํคญั  ประวติัศาสตร์ 

2. มีความรู้เก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน  ไดแ้ก่   ความหมายความสาํคญั  สาระสาํคญัของ
กฎบตัรอาเซียน  เป้าหมายและหลกัการ  องค์การอาเซียน   องค์การท่ีมีความสาํคญักบัอาเซียน
กระบวนการตดัสินใจ  การระงบัขอ้พิพาท  อตัลกัษณ์ สัญลกัษณ์ ความสัมพนัธ์กบัคนภายนอกใน
ดา้นทกัษะ/กระบวนการ  ซ่ึงเก่ียวกบั 

 - ทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาคนคือ เห็นคุณค่าของมนุษย ์ ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้  คิดอยา่งมีเหตุผล  จดัการควบคุมตนเอง               

 - ทักษะเป็นพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม   ยอมรับความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  มีภาวะผูน้าํ  แกปั้ญหาทางสงัคม 

 - ทกัษะพ้ืนฐาน  ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา การใชเ้ทคโนโลยี  แกปั้ญหาอย่าง
สนัติวิธี ทาํงานอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

3.  เจตคติ 
 - ดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 - วิถีชีวิตประชาธิปไตย สนัติวิธี 
 - รับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน 
 - ตระหนกัในความเป็นอาเซียน 
 - ยอมรับความแตกต่างการนบัถือศาสนา 
 - ภูมิใจในความเป็นไทยและอาเซียน 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จะประสบผลสาํเร็จหรือไม่
เพียงใด ตอ้งมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จทั้งคุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพผูบ้ริหาร เพ่ือใชป้ระเมิน
ความสาํเร็จ 

ตวัชี้วดัคุณภาพครู 
- ครูผูส้อนมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
- ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
- ครูใชห้นงัสือ ตาํราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการเรียนรู้ 
- ครูใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเผยแพร่

ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
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- ครูใชเ้ทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ 
- ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ทั้งในประเทศและใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน 
- ครูใชก้ารวิจยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
ตวัชี้วดัคุณภาพผู้บริหาร 
- ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ในการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
- ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใต้สภาวการณ์จํากัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และทกัษะในการใช ้ICT 
- ผูบ้ริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจดัการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเช่น โรงเรียน องคก์รเอกชนหน่วยงานราชการ และอ่ืน ๆ 
- ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน 
- ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารกบัภาคีเครือข่ายใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
ตอนที่ 3 แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการนาํแนวคิดหรือหลกัการในการพฒันา
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเอ้ือต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ เจต
คติและค่านิยม ตามท่ีระบุไวใ้นตอนท่ี 2 มาผนวกเขา้ไปในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ทั้งน้ีสามารถดาํเนินการไดห้ลายแนวทาง คือ 

1. จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ซ่ึงมีเน้ือหา
สาระเก่ียวกบัอาเซียนค่อนขา้งเด่นชดั ในสาระประวติัศาสตร์ ชั้นม.1 มาตรฐาน ส 4.2 ตวัช้ีวดัขอ้ 1 
และ 2 ดงัน้ี  ขอ้ 1 อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขอ้ 2 ระบุความสาํคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

2. จดัการเรียนรู้ในลกัษณะการบูรณาการ โดยอาจใชก้ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  หรือนาํประเด็นเก่ียวกับ
อาเซียนสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. อาจกาํหนดสาระเก่ียวอาเซียนเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 
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4. จดัการเรียนรู้เก่ียวอาเซียนในลกัษณะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ 
5. จดัเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา 
ทั้งน้ี โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความสามารถ และความถนดัของผูเ้รียน 

ตลอดจนจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบนัของประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศ  คือ 

1. การศึกษาประเด็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์
หลกัสูตร  

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสามารถจดัให้หลากหลายลกัษณะท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ แต่ผูส้อนหรือสถานศึกษาจะพิจารณาเลือกจดัการเรียนรู้ในลกัษณะใด จาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นสําคัญเก่ียวกับอาเซียนจากเอกสารสําคญัของอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี 

 1.1 วิเคราะห์ประเด็นสําคัญต่าง ๆ เก่ียวกับอาเซียน ท่ีปรากฏในเอกสารสําคัญท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ว่า กฎบตัรอาเซียน แผนการจดัตั้งประชาคมอาเซียน สาระสาํคญัการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ฯลฯ เพื่อนาํไปวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/สาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

 1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบกบัการวิเคราะห์หลกัสูตรของสถานศึกษา เพื่อกาํหนด
รูปแบบและกิจกรรมต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรดงักล่าว และเพื่อให้การพิจารณาวางแผนการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาและคณะครูผูส้อนสอดคลอ้งเป็นไปในทาง
เดียวกนั ดาํเนินการโดยโรงเรียนนาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้มาวิเคราะห์มาตรฐาน
ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน  

การวิเคราะห์หลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรจะทาํให้การสอนได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ตรงประเด็นในรายวิชาท่ีสอน สอดคลอ้งกบั  อุทยั บุญประเสริฐ (2540: 
1-27) ได้กล่าวถึงหลกัสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
หลกัสูตร เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการกาํหนดการทาํงานทางการศึกษาและต่อการกาํกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตร เป็นส่ิงสาํคญัขั้นพ้ืนฐานสาํหรับ
ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนโดยตรง 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 
การดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  เป็นการออกแบบหลกัสูตรท่ียึดมาตรฐาน

การเรียนรู้และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
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กาํหนดไว ้และมีการปรับให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ขณะเดียวกนัก็มีการสอนแทรกแนวคิดสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเขา้ไปดว้ย สามารถดาํเนินการไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี  

 2.1 การจดัเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน โดยการบูรณาการหรือสอดแทรกแนวคิดการจดัการ
เรียนรู่สู่ประชาคมอาเซียนไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งน้ีสามารถสอดแทรกใน 2 ลกัษณะ คือ 

  2.1.1 การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  2.1.2 การบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจดัทาํเป็นบูรณาการ 
 2.2 การจดัทาํเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
  2.2.1  การจัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลางไวแ้ลว้ ในบาง
มาตรฐานการเรียนรู้อาจเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนโดยตรง ในบางมาตรฐานการเรียนรู้แมไ้ม่เก่ียวขอ้งแต่
ก็สามารถบูรณาการหรือสอดแทรกเร่ืองเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนได ้ทั้งท่ีเป็นเน้ือหาสาระ ทกัษะ/
กระบวนการ หรือเจตคติค่านิยม ซ่ึงในหลกัสูตรสถานศึกษาสามารถกาํหนดไวใ้นคาํอธิบายรายวิชา
และโครงสร้างรายวิชาก่อนท่ีจะจดัทาํเป็นหน่วยการเรียนรู้ และดาํเนินการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

  ในระดบัของการจดัทาํเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 2 ลกัษณะ คือ การสอดแทรกหรือ
บูรณาการอาเซียนโดยใชก้ลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน และการบูรณาการ
ขา้มกลุ่มสาระการเรียนโดยใชห้วัขอ้ (Theme) เร่ืองอาเซียน ดงัน้ี 

  1) การจัดการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม การดาํเนินการประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา การกาํหนด
โครงสร้างรายวิชา การบูรณาการอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 
ตามลาํดบั ดงัน้ี 

   1.1) การกาํหนดโครงสร้างรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ โดยนาํมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ท่ีไดว้ิเคราะห์ มาจดัทาํโครงสร้างรายวิชาแสดง
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษาฯ ในชั้นต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํไปสอดแทรกได ้

   1.2) การจัดทาํผงัความคิด นําหน่วยการเรียนรู้ท่ีกาํหนด มาจัดทาํผงัมโน
ทศัน์ หรือผงัความคิดของแต่ละหน่วย 

   1.3) การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) นาํ
หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยท่ีกาํหนดไวต้ามผงัความคิดมาออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั 
โดยกาํหนดเป้าหมายจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั จดัทาํเป็นสาระสําคญั (1) และกาํหนด
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ช้ินงาน/ภาระงาน (2) เพื่อใหบ้รรลุสาระสาํคญัแลว้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (3) ตั้งคาํถามท่ีทา้
ทาย (4) เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดต่อไป 

  2) การจดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนโดยบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
หวัขอ้(Theme) อาเซียนเป็นหลกั การดาํเนินการในลกัษณะน้ีใชก้ระบวนการหรือขั้นตอนเดียวกบั
การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์หลกัสูตรสถานการศึกษา การกาํหนดโครงสร้างรายวิชา การบูรณาการอาเซียนในสาระ
การเรียนรู้ และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ซ่ึงในส่วนน้ีจะนาํเสนอแนวคิดการบูรณาการมาตรฐาน
การเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตวัอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตวัอย่างหน่วยการ
เรียนรู้ ตามลาํดบัดงัน้ี 

   2.1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตร เพื่อเช่ือมโยงมาจดัทาํ
เป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

   2.2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) 
   2.3) การจดัการเรียนรู้บูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็น

หวัขอ้หลกั (Theme) 
 การจดัทาํรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยการกาํหนดผลการเรียนรู้ เวลา ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความ

พร้อมของสถานศึกษา  แลว้นาํมาเขียนคาํอธิบายรายวิชา และนาํไปจดัหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบ
การเรียนรู้ และเขียนแผนผงัการเรียนรู้เพื่อนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 
 
ตอนที่ 4 แนวทางการวดัประเมนิผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียม
ผูเ้รียนให้มีความพร้อมท่ีจะทาํงาน และอยู่ร่วมกัประชากรในกลุ่มอาเซียนซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในเร่ือง
เก่ียวกบักฎบตัรอาเซียนและประเทศในกลุ่มอาเซียนดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
วีถีชีวิตของผูค้นในอาเซียนโดยกิจกรรมท่ีจดัให้กบัผูเ้รียนมุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เป็นบุคคลท่ีมี
ความเฉลียวฉลาด เฉียบคม ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยีสมยัใหม่และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสนัติสุข  

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียน
มีความกา้วหนา้ในการเรียน มีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถและเจตคติ ตามคุณลกัษณะเด็กไทย  
ในประชาคมอาเซียนและช้ีตวัวดั ท่ีกาํหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด โดยจดัใหก้ารวดัและประเมินผลเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนในระหว่างการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยคาํนึงถึงหลกัการสาํคญัดงัน้ี 
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1. เนน้กระบวนการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน(Formative Evaluation) และประเมินเพื่อ
ตดัสิน (Summative Evaluation) ครอบคลุมทั้งด้านพุทธนิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย โดยให้
ความสาํคญัทั้งความรู้คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 

2. เนน้การนาํผลประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

3. เนน้การประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบักระบวนการการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง ประเมินการสะทอ้นความสามารถ และการแสดงออกของ
ผูเ้รียน  

4. เนน้การบูรณาการประเมินผล ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียนโดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

5. เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกาํหนดเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมให้มีการประเมิน
ตนเองประเมินโดนเพื่อนและกลุ่มเพื่อน ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

6. เน้นการประเมินผูเ้รียน ซ่ึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมจากพฒันาการของผูเ้รียน 
ความประพฤติการสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ 

 
1. แนวทางการวดัและประเมนิผล 
การประเมินคุณลกัษณะ/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และเกณฑผ์ลการจดัการ

เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ครูผูส้อนควรจะดาํเนินการตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคุณลกัษณะ/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้สู่อาเซียน และเกณฑท์กัษะให้คะแนน
เพื่อพิจารณาว่าคุณลกัษณะ/ตวัช้ีวดันั้น มีรายละเอียดและกรอบกาํหนดอยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคุณลกัษณะ/
ตวัช้ีวดัการเรียนรู้สูป้ระชาคมอาเซียน  

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวปฏิบติัในการประเมินคุณลกัษณะ/ตวัช้ีวดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน  

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียนก่อนการประเมิน  
ขั้นตอนท่ี 5 สร้างหรือเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม/สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัใน

การประเมิน 
ขั้นตอนท่ี 6 ดาํเนินการประเมินคุณลกัษณะ/ตวัช้ีวดั  
ขั้นตอนท่ี 7 รานงายผลการประเมินต่อผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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จากขั้นตอนการวดัและประเมินขา้งต้น เป็นการเตรียมการเพ่ือวางแผนในภาพรวม
ตลอดแนวในรายวิชาอาเซียนศึกษา แต่เรียนรู้ในทางปฏิบติัผูส้อนตอ้งเตรียมการวดัและประเมินผล
การสอนเป็นรายชัว่โมง 

 
2. การวดัและประเมนิผลระดับช้ันเรียน  
ในการจดัเรียนการสอนแต่ละคร้ังผูส้อนควรมีการประเมินผลทุกคร้ังท่ีทาํการสอน และ

ควรทาํการประเมินผลใหท้ั้ง 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้ รียนว่ามี พ้ืน

ฐานความรู้เร่ืองท่ีกาํลงัจะเรียนมากน้อยเพียงใด แต่ละคนมีความรู้แตกต่างหรือไม่ เพื่อจะไดจ้ัด
กระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดเ้หมาะสมและถูกตอ้งต่อไป                     

2. การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินขณะกาํลงัทาํการสอนไปแลว้ระยะ
หน่ึงแลว้มีการตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนตอบหรืออธิบาย หรือตอบในแบบฝึกหัดหรือวิธีทดสอบ ครูและ
ผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย เพื่อครูและผูเ้รียนจะไดท้ราบผลสมัฤทธ์ิของการเรียนการสอนว่าไดผ้ลมากนอ้ย
เพียงใดไปพร้อม ๆ กนั                      

3. การประเมินหลงัเรียนสามารถทาํได ้2 ลกัษณะ คือ หลงัจากท่ีครูทาํการสอนจบไป
แลว้  1 ชัว่โมง 1 หน่วยการเรียน เพ่ือจะไดเ้ตรียมเน้ือหาและวิธีทดสอบไวใ้ห้พร้อมกบัการทดสอบ
คร้ังต่อไป และประเมินเม่ือเรียนครบตามหลกัสูตรเป็นการทดสอบความรู้ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนไดเ้รียน
มาแลว้ว่าผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจสามารถปฏิบติัใหผ้า่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ 

 
3.  วธิีและเคร่ืองมือวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนรู้           
การจดัการเรียนรู้โดยทัว่ไป มีวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเรียนรู้ของผุเ้รียนมีหลายประเภท ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ก ับ
จุดมุ่งหมายในการวดัว่าจะนาํไปใชเ้พื่อทาํอะไร ผูส้อนสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย
การสอนแต่ละคร้ังไดว้ิธีการวดัและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ มี 2 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นทางการ เป็นการวดัและ
ประเมินผลโดยการจดัสอบ และใชแ้บบทดสอบหรือแบบวดัผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน การเก็บขอ้มูล
ส่วนใหญ่ใชใ้นการวดัและประเมินผลคะแนนและแลว้นาํไปใชใ้นการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัเปรียบเทียบเพ่ือดูพฒันาการ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิเม่ือส้ินสุดการสอน  วิธีการวดั
และประเมินผลแบบทางการ เหมาะสาํหรับการประเมินเพื่อตดัสินมากกว่าการใชเ้พื่อการประเมิน
พฒันาการเรียนรู้ หรือหาจุดบกพร่องสาํหรับนาํไปปรับปรุงการเรียนการสอน แต่ถึงแมว้ิธีการและ
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เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงใหข้อ้มูลสารสนเทศเชิงปริมาณจะสะดวกแก่การนาํไปใชแ้ต่ก็มี
ขอ้ควรคาํนึงคือเคร่ืองมือควรมีความเท่ียงและความเช่ือมัน่ 

2. วิธีการวัดและประเมินผลท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการได้มาซ่ึงข้อมูลการ เรียนรู้
รายบุคคลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายซ่ึงผูส้อนเก็บรวบรวมตลอดเวลา เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ศึกษาความพร้อมและพฒันาผูเ้รียน เพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ปรับการเรียนการสอน
ให้เหมาะสม ลกัษณะของขอ้มูลท่ีได้ นอกจากท่ีเป็นตวัเลขแลว้ อาจเป็นข้อมูลบร รยายลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีผูส้อนเฝ้าสงัเกต หรือเป็นผลการเรียนรู้ในลกัษณะคาํอธิบายระดบัพฒันาการ จุดแข็ง 
จุดอ่อน หรือปัญหาของผูเ้รียนท่ีพบจากการสังเกตการณ์สัมภาษณ์หรือวิธีการอ่ืนๆ การวดัและ
ประเมินผลรูปแบบ น้ีเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพฒันาการเรียนรู้รายบุคคลช่วยใหผู้ส้อนเขา้ใจผูเ้รียน
อยา่งลึกซ้ึง 

วธิีด าเนินการประเมนิ 
1. การสงัเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บขอ้มูลจากการปฏิบติักรรมของผูเ้รียน ซ่ึงผูส้ังเกต

สามารถทาํไดต้ลอดเวลา แต่มีขอ้ควรคาํนึงถึงคือ ไม่ควรขดัจงัหวะทาํงานหรือขณะคิด ในการเก็บ
ขอ้มูลอาจมีเคร่ืองมือช่วยในการเก็บในหลายลักษณะแลว้แต่ลกัษณะขอ้มูลและการใชป้ระโยชน์ 
เช่น สมุดจกบนัทึกแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

2. การสอบปากเปล่า ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีแสดงออกดว้ยการพูดตอบประเด็นคาํถาม
ท่ีครูเป็นกาํหนดข้ึนเก่ียวกบัการเรียนรู้  

3. การพูดคุย เป็นการส่ือสาร 2 ทางระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน สามารถทาํเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มได ้การพูดคุยจะช่วยให้ครูผูส้อนติดตามตรวจสอบว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด เหมาะสาํหรับเป็นขอ้มูลท่ีใชพ้ฒันา  

4. การใชค้าํถาม การใชค้าํถามเป็นเร่ืองปกติในการจดัการเรียนรู้ เป็นเร่ืองง่าย ๆ แต่ถา้
เป็นคาํถามท่ีง่าย ๆ ไม่ทา้ทาย ไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้และเขา้ใจการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงได ้การใช้
คาํถามแบบน้ีจะทาํไดท่ี้เขม้ขน้มากข้ึน มีวิธีการฝึกการใชค้าํถามใหมี้ประสิทธิภาพ มี 5 วิธีการ ดงัน้ี 

 4.1 คาํถามท่ีให้คาํตอบท่ีเป็นไปได้หลากหลายคาํตอบ คาํถามแบบน้ีทาํให้ผูเ้รียน
ตอ้งคิดตอ้งตดัสินใจว่า คาํตอบใดถูกหรือใกลเ้คียงท่ีสุดเพราะเหตุใด และไม่ถูกตอ้งเพราะเหตุใด 
คาํถามแบบน้ีจะทาํใหผู้เ้รียนมีวิธีการเรียนท่ีลึกซ่ึงยิง่ข้ึน 

 4.2 คาํถามท่ีเป็นประโยคบอกเล่า เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย พร้อมเหตุผล 
การใชว้ิธีการน้ี ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามคิดท่ีสุงกว่าวิธีแรก เพราะผูเ้รียนจะตอ้งยกตวัอย่างสนับสนุน
ความคิดเห็นของตนเองผูเ้รียนจะไดฝึ้กสะทอ้นความคิด และมีการพฒันาการดา้นการยอมรับฟัง
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ความคิดเห็นของผูอ่ื้นและเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนเองผา่นกระบวนการอภิปราย และเป็น
การใชข้อ้มูลเพื่อการพฒันาแก่ทุกคนในชั้นเรียน 

 4.3 หาส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม หรือส่ิงท่ีใช่ (ถูก) ส่ิงท่ีไม่ใช่ (ไม่ถูก) และถามเหตุผล เช่น 
ลกัษณะคาํถาม ทาํไมทาํอยา่งน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ทาํไมทาํเช่นน้ีจึงเป็นผลลบ ท่ีเป็นผลบวกเช่น
ไรวิธีการน้ีเหมาะกบัการทาํงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มยอ่ย  

 4.4 ใหค้าํตอบเป็นประเด็นสรุป แลว้ตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนคิดท่ีมาของคาํตอบ 
 4.5 ตั้งคาํถามจากจุดท่ีเห็นต่าง โดยกาํหนดประเด็นให้เพ่ือผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการ

ส่ือสารการอธิบาย และอภิปรายโต้แยง้เชิงลึก เหมาะท่ีจะใช้อภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวกับสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม ปัญหาสุขภาพปัญหาเชิงจริยธรรม เป็นตน้  

5. การเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ เป็นการเขียนท่ีตอบกระทูห้รือคาํถามของครู ช่วยทาํให้
ครูผูส้อนทราบความกา้วหนา้ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

6. การประเมินการปฏิบัติ เป็นวิธีการประเมินงาน หรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้
ผูเ้รียนปฏิบติัซ่ึงการประเมินลกัษณะน้ีจะประเมินใน 2 ประเด็นหลกั คือ การประเมินภาระงานท่ี
กิจกรรม และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินปฏิบติั อาจปรับเปล่ียนไปตาม
ลกัษณะงานหรือประเภทกิจกรรมดงัน้ี 

 6.1 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การจัด
นิทรรศการการนาํเสนอ การสาํรวจ การประดิษฐ์ การจัดทาํแบบจาํลอง การแสดงละคร ผูส้อน
จะตอ้งสงัเกตและประเมินวิธีการทาํงานท่ีเป็นขั้นตอนและผลงานของผูเ้รียน 

 6.2 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนน้การสร้างลกัษณะนิสัย เช่น การรักษาความสะอาด 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การรักษาสาธารณสมบติัต่าง ๆ กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นตน้ลกัษณะการ
ประเมินเป็นการประเมินสงัเกตและจดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัผูเ้รียน 

 6.3 ภาระงานลกัษณะประเมินโครงการหรือโครงงาน ภาระงานน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการมาก ดงันั้นการประเมินจึงควรมีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ เช่นระยะก่อนดาํเนินการเป็นการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการดาํเนินการและ
ความเป็นไปได ้
 
2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

นพดล  สุตันติวณิชยก์ุล (2554: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษ ฐกิจอาเซียน ผล
การศึกษาพบว่าการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียน
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การสอนจาก  3 ระดบั คือมาก  นอ้ย ไม่พร้อมหรือไม่เปิดสอนนั้น ส่วนใหญ่ในดา้นหลกัสูตรต่าง ๆ 
จะอยูใ่นระดบันอ้ย ยกเวน้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จะอยู่ในระดบัมาก หรือ
ในส่วนของความพร้อมในดา้นการกาํหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ไทย ในการเตรียมความพร้อมการผลิตช่างฝีมือส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ทั้งน้ีเพราะ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมีนโยบายท่ีเน้นไปในด้านการผลิตช่างฝีมือหรือแรงงานฝีมือ
(Skilled Labour) ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา จึงทาํใหไ้ม่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเน้นแรงงานระดบัชาํนาญการ(Specialist) ซ่ึง
ผลิตโดยสถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

พชัราวลยั วงศ์บุญสินและคณะ (2549: 312)ได้ศึกษาโครงการวิจัยเร่ืองการพฒันา
บุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความ
พร้อมการเปิดเสรีดา้นบริการดา้นการศึกษา ประเทศไทยมีความจาํเป็นตอ้งเร่งปรับตวัในเชิงลึกมาก
ข้ึน โดยมีจุดยนื(Position) สาํคญัในการจดัการศึกษาของประเทศไทยทุกระดบัเพื่อเตรียมประชากร 
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทยให้เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา
(Educational Hub) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) 
นอกเหนือจากการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้ประชากรทุกคนอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม
และเสมอภาคกนั การพฒันาคุณภาพ การศึกษาท่ีไดม้าตรฐานทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
การเตรียมทรัพยากรบุคคลใหม้ีความสามารถในการแข่งขนั มีทกัษะในการทาํงาน ทกัษะทางภาษา 
ทกัษะชีวิต ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ จากการเตรียมความพร้อมขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  เช่ือว่าในปี 2558 นกัเรียนจะมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน มีศกัยภาพ
ในการติดต่อส่ือสาร การดาํเนินชีวิต และมีทกัษะในการทาํงานร่วมกนั เพื่อความเป็นประชาคม
อาเซียน 

สมเกียรติ  วฒันศิริชยักุล (2553: บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเร่ือง วิจยัอาเซียน จากการศึกษา
พบว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป ส่วนใหญ่ยงัขาดการรับรู้ในเร่ืองการ
รวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หวัใจหลกัของแผนยทุธศาสตร์ชาติมุ่งเนน้สร้าง “เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค”์ ซ่ึงตอ้งอาศยัการพฒันา “คน” เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทุกดา้น แรงงานของไทยไม่
มีปัญหาเร่ืองทกัษะของงาน แต่ประเด็นสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การแข่งขนัในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกได ้
ตอ้งพฒันาผูน้าํทุกระดบัทุกสาขาวิชาชีพใหม้ีทกัษะดา้นการใชภ้าษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ โดย
ปฏิรูปการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายการรวมตวักนัเป็นเศรษฐกิจอาเซียน 
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สุวรรณา  ตุลยวศินพงศแ์ละคณะ (2554 : 17) ศึกษาเร่ืองโครงการความพร้อมของ
กาํลงัคนรองรับการเปิดเสรีดา้นการคา้สินคา้ 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผล
การศึกษา มีขอ้เสนอแนะใหอ้าเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริการท่ีมีศกัยภาพ
ของอาเซียนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดา้นสินคา้อุปโภค /บริโภค ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีอาเซียนมี
การคา้ระหว่างกันในอาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
สัดส่วนการส่งออกสูงสุดของอาเซียน  อาเซียนตอ้งปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานภายในของ
อาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและใหเ้ร่งรัดการรวมกลุ่มเพ่ือเปิดเสรีสินคา้และบริการสาํคญั 
11 สาขาสาํคญั (priority sectors) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว การบินยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม ้ผลิตภณัฑ์ยาง 
ส่ิงทอ อิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้เกษตร และประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและ สุขภาพ ต่อมาไดเ้พ่ิม
สาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาท่ี 12  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการในสาขาต่าง ๆ 
ดงักล่าวไดอ้ยา่งเสรี และสร้างการรวมกลุ่มในดา้นการผลิตและการจดัซ้ือวตัถุดิบ เพื่อส่งเสริมการ
เป็นฐานการผลิตร่วมของอาเซียน และมีการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไป
ตามแผนการดาํเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC และไดม้อบหมายให้ประเทศต่าง ๆ ทาํหน้าท่ี
รับผดิชอบเป็นผูป้ระสานงานหลกั (Country Coordinators) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

- เมียนม่าร์ สาขาผลิตภณัฑเ์กษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries)  
- มาเลเซีย สาขาผลิตภณัฑย์าง (Rubber-based products) และสาขาส่ิงทอ (Textiles and 

Apparels)  
- อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภณัฑ์ไม  ้ (Wood-based 

products)  
- ฟิลิปปินส์ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics)  
- สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare)  
- ไทย สาขาการท่องเท่ียว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel)  
- เวียดนาม สาขาโลจิสติกส์ (Logistic) 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ไดศ้ึกษาเร่ืองการวิจยัเปรียบเทียบการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ประเทศอาเซียนทุกประเทศ 
สรุปตามเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่า การท่ีประเทศไทยจะ

กา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ทุก ๆ องคก์รและคนในประเทศจะตอ้งมีความพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลงเป็นประชากรอาเซียนในปี 2558 น้ี  ท่ีสาํคญัเยาวชนท่ียงัเป็นนักเรียน นักศึกษา ยิ่ง
มีส่วนสาํคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การติดต่อส่ือสาร ดงันั้น  ครูจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัอย่าง
ยิง่เก่ียวกบัการเรียนการสอน ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและตระหนักในความเป็นอาเซียน  จึงเป็น
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เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ท่ีจะเป็นผูใ้หค้วามรู้แก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะครูหัวหน้ากลุ่มสาระ         
การเรียนรู้และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รวมถึงบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา จึงควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้
รวมถึงประเด็นหลกัสาํคญั  3 ประเด็นหลกัทั้งเร่ืองของการเมืองความมัน่คง  เร่ืองเศรษฐกิจ  เร่ือง
สงัคมวฒันธรรม ความเป็นอยูใ่นแบบของอาเซียนหรือวิถีอาเซียน ในการอยู่ร่วมกนัเป็นพี่น้องของ
ชาวอาเซียนเป็นอยา่งดี การศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะสร้างความเขา้ใจในกฎระเบียบของ
อาเซียน เป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเพื่อกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ท่ีสนัติสุขต่อไป 

นอกจากน้ี ยงัเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศ และโอกาสท่ีจะมีสิทธิ
มีเสียงในการผลกัดนันโยบายของประเทศสู่เวทีระดบันานาชาติ  ในดา้นการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดบัคุณภาพการศึกษา การนาํโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มารองรับการขยายโอกาสและการยกระดบัคุณภาพให้
เป็นการศึกษาตลอดจนการบริหารจดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน
ดินแดนแห่งความสงบสุข สนัติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 
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บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิยั 

 
การวิจัยเร่ือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ2) เพื่อศึกษาความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1   มีขั้นตอนวิธีด  าเนินการวิจยัและสาระท่ีเก่ียวขอ้ง
ครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 67 โรงเรียน แบ่งส่วนท่ี
เป็นครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเป็น
ประชากรทั้งหมด จ  านวน  67 คน  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 รวม 67 โรงเรียน เป็นครูผูส้อนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 คนและครูผูส้อนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 คนจาก 67 โรงเรียน เป็น
จ านวนครูทั้งส้ิน 134 คน ยกเวน้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซ่ึงไม่มีการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จึงมีครูท่ีเป็นผูป้ฏิบติัการสอน ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมดจ านวน 133 
คน   
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3.2 เคร่ืองมือและวธิกีารสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน เพ่ือศึกษา เร่ือง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นครูผูส้อนทั้งในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และ
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต 1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check List) เก่ียวกบั เพศ สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ดา้นการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม        

ตอนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจสาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า(Rating Scale) ส่วนแรกมี        
9  ขอ้และมีขอ้ยอ่ยแตกต่างกนั ในแต่ละหวัขอ้  ในส่วนท่ี 2 มีขอ้ย่อยทั้งหมด 13 ขอ้โดยทั้ง 2 ส่วน
ไดแ้บ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจ เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ในระดบั มากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ในระดบั มาก  

3 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ในระดบั ปานกลาง  

2 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ในระดบั นอ้ย  

1 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ในระดบั นอ้ยท่ีสุด  

ตอนที่ 3   เป็นดา้นส ารวจผลการประเมินตนเองของผูต้อบแบบสอบถามและส ารวจ 
ความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยการ 
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ประเมินตนเองของผูต้อบแบบสอบถาม ใน 3 ขอ้ย่อย ส่วนการส ารวจความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนบัสนุนฯ ใชว้ิธีการใหเ้ลือกดา้นจากรายการต่าง ๆ  ในแบบสอบถาม  2 ดา้น คือ ความตอ้งการการ
ช่วยเหลือ ดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และดา้นแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
9 ขอ้ และดา้นส่ือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเก่ียวกบั การจดัการเรียนรู้สาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน  
11 ขอ้  แต่ละดา้นจะใหเ้ลือกระบุตามล าดบัความส าคญัและตอ้งการมากท่ีสุดเพียงดา้นละ 5 รายการ
เท่านั้น  โดยรายการท่ีตอ้งการมากท่ีสุดจะอยูล่  าดบัท่ี 1 และตามล าดบัต่อ ๆ ไปจนครบทั้ง 5 รายการ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐาน สาระส าคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนว

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2554 
2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชว้ิธีการแจกแบบสอบถามเม่ือคร้ังท่ีเขา้ อบรมประชุมครู      

เร่ืองการสอนวิชาอาเซียนบูรณากบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผูส้อนทั้งระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตอ้นและครูผูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ี
โรงเรียนทวีธาภิเศก  ประจ าปีการศึกษา 2556  เร่ือง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
อาเซียนศึกษา” โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศาสนาและวฒันธรรม  

3. น ามาจดัท าเป็นตารางเน้ือหาเพ่ือก าหนดเป็นค าถาม 
4. น าค าถามให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นอาเซียนจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ     

คุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั เมื่อไดผ้ลจากจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าไปหาค่า IOC ว่าสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
เม่ือไดค่้าความเช่ือมัน่ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย  แลว้จึงน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง        
30 โรงเรียน 

5. ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นอาเซียนจ านวน  5  ท่านดงัน้ี 
 1) ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั รักษาการคณบดี 

วิทยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 2) ดร.วิษณุ วงศสิ์นศิริกุล ผูอ้  านวยการศูนยเ์ตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน 
 3) นาวาเอกวชิรพร   วงศน์ครสว่าง ผูอ้  านวยการกองวิชาความมัน่คงและวิชาพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ กรมยทุธศึกษาทหารเรือ 
 4) นางมาลยัวรรณ จนัทร ครูเช่ียวชาญ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั (โรงเรียนตน้แบบศูนยอ์าเซียนศึกษา) 
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 5) นางพีรทิพย ์สุคนัธเมศวร์   ครูช านาญการ ครูผูป้ฏิบติัการสอนวิชาอาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั (โรงเรียนตน้แบบ
ศูนยอ์าเซียนศึกษา) 

6. เมื่อผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจัยน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์และปรับปรุงใหเ้หมาะสม  

7. น าแบบสอบถามชุดท่ีปรับปรุงไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่ประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบแอลฟา ครอนบาค  (Alpha 
Cronbach) ไดค่้า Alpha ท่ี .9938 แลว้น ามาปรับให้เป็นเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปถึงครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ทั้ง 67 โรงเรียน  โดย
วิธีการส่งดว้ยตนเอง  ส่งทางไปรษณีย ์ ส่งดว้ยการฝากกบัครูและบุคคลท่ีรู้จกักบัผูว้ิจยั  ครบทั้ง 67 
โรงเรียน 
 2. หลงัจากส่งแบบสอบถามไปแลว้ประมาณ 2 สปัดาห์ ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขอรับแบบสอบถามคืน
ดว้ยตนเองโดยวิธีการ ขอความอนุเคราะห์ใหท้างครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นผูช่้วยรวบรวมให ้และผูว้ิจยัไปรับดว้ยตนเอง
ในวนัหยดุราชการ และไดรั้บความอนุเคราะห์ ร่วมมือเป็นอยา่งดี ไดรั้บคืนจากครูหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 55 โรงเรียน จ  านวน 55 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 82 และไดรั้บคืนจากครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  55 โรงเรียน จ  านวน 109  ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 82 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจสาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และ
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในระดับมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 และความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนในการจดัการเรียนการ
สอนหรือการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
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 2. การลงรหสั (Coding) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มาลงรหสัตามท่ีได้
ก  าหนดไว ้
 3. การประมวลผลข้อมูล  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการลงรหัสเรียบร้อยแลว้มาบันทึก
ขอ้มูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เมื่อท าการจดัเตรียมขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงส ารวจ (Survey Research) ดงัน้ี 
  1) ขอ้มูลดา้นสถานภาพพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ถามเก่ียวกบั เพศ สถานภาพ  วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ดา้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
วิเคราะห์ จ  าแนกเป็นรายการ และค่าร้อยละ 
  2) ขอ้มูล เดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานของประชาคมอาเซียนและความรู้
ความเขา้ใจสาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ในระดบัมธัยมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554  ของครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 วิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย 
( X )และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .D.S )  และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย  3 กลุ่ม  
ดว้ยสถิติ t-test  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3 กลุ่ม ดว้ยสถิติ 
F-test  แปลความหมายตามเกณฑก์ารแปลผล โดยเกณฑใ์นการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบส (Best) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย   4.50 – 5.00 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ระดบั   มากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบั  มาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ระดบั  ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ระดบั  น้อย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียน
การสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ระดบั  น้อยที่สุด 
  3) ขอ้มูลจากรายการประเมินตนเอง ใน 3 ค  าถาม วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( .D.S )  และแปลความหมาย ดว้ย เกณฑเ์ดียวกนัท่ีใชใ้นขอ้ 2 
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  4) ข้อมูลจากค าถามเก่ียวกับความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากรายการความรู้
เก่ียวกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาและจากการส ารวจ
ส่ิงท่ีตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนส่ือประเภทต่าง ๆในการจดัการเรียนการสอน วิเคราะห์ใน
ความถ่ี ตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยและแจกแจงดว้ยคะแนนร้อยละ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 5 ตอน 
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์รายการความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาความตอ้งการ การช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบั 
อาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  สถานภาพ              
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ซ่ึงสามารถน าเสนอขอ้มูลเป็นจ านวนและร้อยละได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศและจ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

สถานภาพ 
เพศ  

รวม 
 

ร้อยละ 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 43.64 31 56.36 55 33.54 

ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 16 29.63 38 70.37 54 32.92 

ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 20 36.36 35 63.64 55 33.54 

รวม 60 36.59 104 63.41 164 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ครูเพศหญิง มากกว่า ครูเพศชาย กล่าวคือ มีครูเพศหญิง 104 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 63.41 และมีครูเพศชายจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ  านวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.54 ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 54 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.92 และ ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ  านวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.54 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและจ าแนกตาม
ประสบการณ์ 
 

 
ประสบการณ์ 

วุฒิการศึกษา  
 

รวม 

 
 
ร้อยละ 

ปริญญา
ตรี 

 
ร้อยละ 

สูงกว่า 
ปริญญา
ตรี 

 
ร้อยละ 

1-5 ปี 54 85.70 9 14.30 63 38.4 
มากกว่า 5 ปี 75 74.30 26 25.70 101 61.6 

รวม 129 78.70 35 21.30 164 100 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี มีจ  านวน 129 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.7 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3  และเป็นครูท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี มีจ  านวน 63 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.4   ครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีจ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1    

แสดงดงัตารางท่ี 4.3 - 4.16  แบ่งระดบัความคิดเห็นแบ่งเป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบั     5 คือค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดบั   4    คือค่าเฉล่ีย    3.50 – 4.49     หมายถึง      มาก 
ระดบั   3    คือค่าเฉล่ีย   2.50 – 3.49     หมายถึง      ปานกลาง  
ระดบั 2    คือค่าเฉล่ีย   1.50 – 2.49     หมายถึง      นอ้ย  
ระดบั 1    คือค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.49     หมายถึง     นอ้ยท่ีสุด  

 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม  ความรู้ความเขา้ใจ 
สาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ ครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แสดงตามสถานภาพ 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระ
พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคม

อาเซียน 

ครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 

รวม 
 

ระดับ 

X  .D.S  X  .D.S

 
X  .D.S  X  

1.  สาระส าคัญพ้ืนฐาน 
     เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   
      ความเป็นมา การก่อต้ัง 
      อาเซียนและพัฒนาการ  
     ของประชาคมอาเซียน 

4.25 0.54 4.28 0.49 4.16 0.64 4.23 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของประชาคม   
    อาเซียน 

4.33 0.56 4.09 0.57 4.17 0.65 4.20 มาก 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระ
พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคม

อาเซียน 

ครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 

รวม 
 

ระดับ 

X  .D.S  X  .D.S

 
X  .D.S  X  

3.  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN     
     Charter) 

4.07 0.66 4.06 0.62 3.99 0.79 4.04 มาก 

4.  กรอบการด าเนินงานที่  
     ส าคัญของประชาคม  
     อาเซียน : 3 เสาหลัก 
     (Three Pillars of  
      ASEAN Community) 

3.90 0.61 3.77 0.60 3.84 0.72 3.84 มาก 

5.  เสาหลักที ่1 3.79 0.58 3.78 0.60 3.70 0.67 3.76 มาก 

6. เสาหลักที่ 2 3.90 0.63 3.84 0.61 3.69 0.66 3.81 มาก 

7. เสาหลักที่ 3 3.78 0.65 3.67 0.58 3.66 0.63 3.70 มาก 

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของ  
   ประเทศสมาชิกอาเซียน    

4.28 0.18 4.20 0.69 4.08 0.63 4.19 มาก 

9. การเมืองการปกครองของ 
    ประเทศสมาชิกอาเซียนใน 
    ปัจจุบัน     

4.35 0.70 4.17 0.67 4.13 0.70 4.21 มาก 

10. แนวการจดัการเรียนรู้สู่ 
      ประชาคมอาเซียนระดบั 
      มัธยมศึกษาของ      
      ส านักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      กระทรวงศึกษาธิการ    
      พ.ศ. 2554 

3.73 0.53 3.71 0.68 3.62 0.70 3.69 มาก 

รวม 4.01 0.45 3.95 0.50 3.90 0.55 3.95 มาก 
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จากตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมทั้ง 10 รายการ  แสดงตามสถานภาพ
พบว่า ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย รวมมากท่ีสุด ( X  = 4.01) รองคือ
ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (X  = 3.95) และครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้น้อย
ท่ีสุด ( X  = 3.90)  แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์ากทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  แต่ถา้พิจารณาเป็นรายการแต่ละ
ขอ้จะพบว่า ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้เร่ืองสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน  ความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียนและพฒันาการ ของประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด (X  = 4.28)
รองคือหวัหนา้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X  = 4.25) และครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้
น้อยท่ีสุด ( X  = 4.16)  แต่ก็ยงัอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้งหมด ไม่แตกต่างกัน  แต่ภาพรวมทั้ง 10
รายการ  ระดับต ่าสุดคือเร่ืองแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมธัยมศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554   (X  = 3.69) 

 
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความรู้ความเข้าใจ
สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการของ
ประชาคมอาเซียน ของรายการแต่ละดา้น 
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  .D.S  ระดับ 

1.  สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้ง  
     อาเซียนและพฒันาการของประชาคมอาเซียน 

1.1 ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการของประชาคม   
อาเซียน 

 
4.24 0.64 มาก 

    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ 4.35 0.77 มาก 
    1.3  ปฏิญญากรุงเทพฯและสาระส าคญัของปฏิญญากรุงเทพฯ 4.00 0.82 มาก 
    1.4  สญัลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย 4.54 0.62 มากท่ีสุด 
    1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.47 0.67 มาก 
    1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.37 0.75 มาก 
    1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ในภาษาองักฤษ 4.15 0.8 มาก 
   1.8  บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่ม 4.15 0.69 มาก 
   1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญ่ีปุ่น) 4.13 0.82 มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  .D.S  ระดับ 

  1.10  อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญ่ีปุ่น  ออสเตรเลีย   
          นิวซีแลนด ์   อินเดีย) 4.05 0.82 มาก 
  1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน 4.27 0.84 มาก 
  1.12 ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.04 1.01 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.77 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์ พบว่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย รวมเท่ากบั 4.23 และ
พบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองสญัลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.54 และระดบัต ่าสุดคือเร่ือง ปฏิญญากรุงเทพฯ และสาระส าคญัของปฏิญญากรุงเทพฯ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  

 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน 
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 

2. วตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
     2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน 

4.36 0.70 มาก 

     2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้งเป็นประชาคม 
           อาเซียน 

4.29 0.68 มาก 

     2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมวิชาการ  
          วิทยาศาสตร์ และดา้นการบริหาร 

4.02 0.70 มาก 

    2.4  เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุนในอาเซียน 4.11 0.71 มาก 
ภาพรวม 4.20 0.70 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.20 และ
พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจสูงสุด คือ เร่ืองวตัถุประสงค์เร่ิมแรกของอาเซียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
เท่ากบั 4.36 และ ระดบัต ่าสุดคือ เร่ือง การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม วิชาการ 
วิทยาศาสตร์ และดา้นการบริหาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 

 

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั 
ประชาคมอาเซียน 

ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 
3.  กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 
    3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 

 
3.96 

 
0.75 

 
มาก 

    3.2 ความส าคญัของการประชุมสุดยอดอาเซียน 3.95 0.78 มาก 
    3.3 เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN Way) 3.95 0.91 มาก 
    3.4 สญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้วสี เหลือง 10  ตน้” 4.30 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6    ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.04 
และพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองสัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน “รวงขา้วสีเหลือง        
10 ตน้” ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และระดบัต ่าสุด 2 เร่ือง คือเร่ือง ความส าคญัของการประชุมสุด
ยอดอาเซียน และเร่ืองเพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN Way) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 
 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญ
พ้ืนฐานเก่ียวกบั กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของประชาคมอาเซียน : 3 เสาหลกั (Three  Pillars of 
ASEAN Community) 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญของประชาคม อาเซียน : 3 เสา  
      หลัก(Three Pillars of ASEAN Community) 
    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

 
 

4.13 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ)  
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 
    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.63 0.79 มาก 
    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียน  
          เขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

3.76 0.78 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.76 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.84 และ

พบว่า ระดบัความรู้ความเข้าใจสูงสุด คือ เร่ืองวตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 36 และ ระดบัต ่าสุดคือ เร่ือง การจดัท าแผน AEC Blueprint 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 
 
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียน เก่ียวกบัเสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคม การเมืองและความ 
มัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC) 
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 

5.  เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคม การเมืองและความ   
    ม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-  
     APSC) 
    5.1 สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

 
 
 

3.88 

 
 
 

0.70 

 
 
 

มาก 
    5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 3.91 0.73 มาก 
    5.3 ความส าคญัของสนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชีย  
          ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.83 0.76 มาก 

   5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน     3.81 0.75 มาก 
   5.5  ความส าคญัของปฏิญญาภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต ้ 3.75 0.72 มาก 

   5.6   ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทางทหาร 3.63 0.74 มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)  
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 
   5.7  ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบัประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย 
          ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.70 0.84 มาก 

   5.8  วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหวา่งรัฐ 
          สมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.64 0.78 มาก 

   5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั 3.65 0.75 มาก 
ภาพรวม 3.76 0.75 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์ พบว่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 และ
พบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองวตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และระดบัต ่าสุดคือ เร่ือง ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทาง
ทหารซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 
 
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนเก่ียวกับเสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือด้าน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community)  
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
6.  เสาหลักที่ 2 ความร่วมมือด้าน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  
     (ASEAN Economic  Community)  
     6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2 ประชาคม  เศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

3.87 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
    6.2 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 3.88 0.83 มาก 
    6.3 ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อ  
            เศรษฐกิจโลก 

3.86 0.77 มาก 

   6. 4 ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 3.83 0.78 มาก 
   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 3.74 0.82 มาก 
   6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยายปริมาณการคา้  และการลงทุน 
           ภายในภูมิภาค 

3.68 0.77 มาก 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
    

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
   6.7  หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 3.84 0.77 มาก 
   6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษศุีลกากรภายใต ้ความตกลงการคา้ 
          สินคา้ของอาเซียน(ATIGA) 

3.62 0.81 มาก 

   6.9   เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.02 0.71 มาก 
   6.10  สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพในการแขง่ขนัของ 
             อาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.79 0.73 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.77 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน
ประชาคมอาเซียนเก่ียวกบั เสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) อยู่ในระดบัมาก      มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.81 และพบว่า ระดบัความรู้
ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองเขตการคา้เสรีอาเซียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และระดบัต ่าสุดคือ เร่ือง 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต ้ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน (ATIGA) ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.62 

 

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนเก่ียวกบัเสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคม สังคม และวฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
7.  เสาหลักที่ 3 ความร่วมมือด้านประชาคมสังคม และวัฒนธรรม 
     อาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community)   
      7.1 เป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 
 

3.86 

 
 

0.73 

 
 

มาก 
      7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development) 3.84 0.70 มาก 
      7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and  
              Protection) 

3.73 0.72 มาก 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
      7.4 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and  Rights) 3.73 0.72 มาก 
      7.5 ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring Environmental  
             Sustainability) 

3.71 0.73 มาก 

      7.6 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 3.70 0.75 มาก 
      7.7 การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the  Development  
            Gap) 

3.51 0.69 มาก 

      7.8 แผนปฏิบติัการประชาสงัคมและวฒันธรรม อาเซียน 3.55 0.73 มาก 
ภาพรวม 3.70 0.72 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.70 

และพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองเป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซีย
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และระดบัต ่าสุดคือ เร่ืองการลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the 
Development Gap) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนเก่ียวกบัสญัลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน    
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเขา้ใจ 

X  S.D. ระดบั 
8.  สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน    
    8.1 ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
4.24 

 
0.77 

 
มาก 

    8.2  ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.18 0.73 มาก 
   8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  4.15 0.70 มาก 

ภาพรวม 4.19 0.73 มาก 
 

 
 

DPU



73 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.1 และ
พบว่า ระดบัความรู้ความเข้าใจสูงสุด คือ เร่ืองช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และระดบัต ่าสุดคือ เร่ือง ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

 
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนเก่ียวกบั การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั 
  

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเขา้ใจ 

X  S.D. ระดบั 
9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจบัุน     4.21 0.69 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.12   ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึงมีข้อ

ค าถามเพียง 1 ข้อ (เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญแนะน าเร่ืองการเมืองเป็นเร่ืองอ่อนไหวจึงเป็นค าถาม
ภาพรวมของอาเซียนเท่านั้น) 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ระดับมธัยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 
 

ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนเก่ียวกบั แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

 

สาระส าคัญพ้ืนฐาน ประชาคมอาเซียนเกีย่วกบัแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 

10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมัธยมศึกษาของ   
       ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวง 
       ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 
    10.1 ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและ 
             การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

4.06 

 
 
 
 

0.66 

 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 

สาระส าคัญพ้ืนฐาน ประชาคมอาเซียนเกีย่วกบัแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 

    10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 3.82 0.70 มาก 
    10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะเดก็ไทยใน  
             ประชาคมอาเซียน 

3.74 0.71 มาก 

   10.4   ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.60 0.76 มาก 
   10.5   ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.60 0.80 มาก 
  10.6   ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.57 0.86 มาก 
  10.7   ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาประชาคมอาเซียนและ  
           การวเิคราะห์หลกัสูตร 

3.57 0.78 มาก 

  10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
          ในหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.73 0.80 มาก 

  10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
          อาเซียนระดบัชั้นเรียน 

 
3.64 

 
0.77 

 
มาก 

 10.10  วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3.66 0.77 มาก 
10.11  วธีิการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม   
            อาเซียนดา้นความรู้ 

 
3.69 

 
0.74 

 
มาก 

10.12  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ 3.66 0.75 มาก 
10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.63 0.79 มาก 

ภาพรวม 3.69 0.76 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะห์ พบว่าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.69 
และพบว่า ระดบัความรู้ความเข้าใจสูงสุด คือ เร่ืองความส าคัญและความเป็นมาของประชาคม
อาเซียนและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และระดบัต ่าสุดมี 2 
เร่ือง คือเร่ือง ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา และเร่ือง ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและการวิเคราะห์หลกัสูตร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจโดยรวม เป็น
การประเมินตนเองของผูต้อบแบบสอบ ถามเก่ียวกบั เร่ืองประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 
 

ความรู้ความเข้าใจโดยรวม  ประเมนิตนเอง สาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนระดบัมธัยมศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ 

X  .D.S  ระดับ 

11.   ความรู้ความเข้าใจ โดยรวมของตัวท่านเอง ที่เกี่ยวกบัความรู้  
        ความเข้าใจ เร่ือง อาเซียน และแนวการจารเรียนรู้ สู่ประชาคม 
       อาเซียน ระดับมัธยมศึกษาของ สพฐ. 

  
 

    11.1  ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมเก่ียวกบัอาเซียน 4.07 0.68 มาก 
    11.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
             อาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ตามแนวการจดัการเรียนรู้สู่ 
             ประชาคม อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

 
3.77 

 
0.77 มาก 

   11.3  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ ท่ีท่านอาจใชเ้พื่อการศึกษา     
            สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน    
            เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือการ  
            จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของท่าน  

 
 

3.46 

 
 

0.92 

 
ปาน
กลาง 

ภาพรวม 3.77 0.79 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.14   ผลการวิเคราะห์ พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.77 

และพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอาเซียน และแนวการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  และระดบัต ่าสุดคือ เร่ือง ความรู้
และทกัษะภาษาองักฤษ ท่ีอาจใชเ้พื่อการศึกษา สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบั
อาเซียน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 
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ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ แสดงในตารางท่ี 4.15 – 4.26 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามเพศ 
 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 
ชาย หญิง 

t-test Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  

1. สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคม
อาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และ
พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

      

   1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการ 
          ของประชาคมอาเซียน 

4.28 0.58 4.21 0.68 0.686 0.494 

   1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนาม 
           ปฏิญญากรุงเทพ 

4.25 0.86 4.41 0.71 -1.320 0.189 

   1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญัของ  
           ปฏิญญากรุงเทพ 

3.93 0.78 4.04 0.85 -0.788 0.432 

   1.4  สญัลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย 4.53 0.60 4.55 0.64 -0.146 0.884 
   1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.37 0.69 4.53 0.65 -1.502 0.135 
   1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.27 0.71 4.42 0.77 -1.286 0.200 
   1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ใน 
          ภาษาองักฤษ 

4.18 0.79 4.13 0.81 0.373 0.710 

   1.8  บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่ม 
        ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย  
         ตะวนัออกเฉียงใต ้

4.15 0.68 4.14 0.70 0.051 0.959 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ)   
 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 
ชาย หญิง  

t-test 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
   1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญ่ีปุ่น) 4.25 0.82 4.06 0.81 1.460 0.146 
   1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญ่ีปุ่น   
         ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

4.13 0.85 4.01 0.79 0.935 0.351 

   1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน 4.20 0.88 4.31 0.81 -0.793 0.429 
   1.12 ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.10 0.95 4.00 1.05 0.607 0.545 
2. วตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน       
   2.1  วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน  4.43 0.74 4.32 0.67 1.023 0.308 
  2.2  วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้งเป็น 
         ประชาคมอาเซียน          

4.33 0.71 4.26 0.67 0.667 0.506 

   2.3  การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสงัคมและ       
          วฒันธรรม วชิาการ  วิทยาศาสตร์ และ   
           ดา้นการบริหาร 

4.13 0.72 3.96 0.72 1.465 0.145 

   2.4  เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุนใน   
         อาเซียน 

4.22 0.72 4.05 0.70 1.471 0.143 

3. กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)       
   3.1  สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน  
          (ASEAN  Charter) 

4.00 0.74 3.93 0.75 0.555 0.579 

   3.2  ความส าคญัของการประชุมสุดยอด  
          อาเซียน 

4.02 0.72 3.90 0.81 0.895 0.372 

   3.3  เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN   
          Way) 

3.92 0.96 3.97 0.88 -0.370 0.712 

   3.4  สญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้ว        
          สีเหลือง 10  ตน้” 

4.30 0.85 4.30 0.85 0.014 0.989 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ)   
 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 
ชาย หญิง  

t-test 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคญัของประชาคม  
      อาเซียน : 3 เสาหลกั(Three Pillars of    
       ASEAN Community) 

      

    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม อาเซียน  
           (ASEAN Community)  

4.08 0.74 4.15 0.69 -0.611 0.542 

    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.67 0.75 3.61 0.82 0.473 0.637 
    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณาการ
เศรษฐกิจของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.85 0.78 3.70 0.77 1.178 0.241 

5.  เสาหลกัที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคม 
      การเมืองและความ มัน่คงอาเซียน   
     (ASEAN Political and Security    
     Community- APSC)        

      

    5.1  สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและ 
           ความมัน่คงอาเซียน 

3.97 0.66 3.84 0.73 1.141 0.255 

   5.2  วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและ  
          ความมัน่คงอาเซียน 

4.02 0.75 3.85 0.72 1.439 0.152 

   5.3  ความส าคญัของสนธิสญัญาไมตรีและ 
          ความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.98 0.75 3.74 0.76 1.978 0.050 

    5.4 ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและ 
          ความมัน่คงอาเซียน     

3.92 0.74 3.75 0.75 1.379 0.170 

    5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาคเอเชีย 
          ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.83 0.72 3.70 0.72 1.125 0.262 

   5.6  ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทาง 
          ทหาร 

3.73 0.73 3.58 0.75 1.301 0.195 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ)   
 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 
ชาย หญิง  

t-test 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
    5.7  ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบัประเทศ 
            นอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.80 0.88 3.64 0.82 1.138 0.257 

    5.8   วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้น 
            การเมืองระหวา่งรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.87 0.77 3.51 0.76 2.877 0.005 

    5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ข 
           ไดโ้ดยล าพงั 

3.83 0.69 3.54 0.76 2.465 0.015 

6.  เสาหลักที ่2   ความร่วมมือด้าน ประชาคม 
     เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
     Community) 

      

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2 ประชาคม   
          เศรษฐกิจอาเซียน 

3.93 0.73 3.83 0.76 0.878 0.381 

   6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 3.95 0.85 3.84 0.81 0.845 0.399 
   6.3  ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ 
           ของอาเซียนต่อเศรษฐกิจโลก 

4.02 0.72 3.77 0.78 2.010 0.046 

   6.4  ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง 
          เสมอภาค 

3.93 0.73 3.77 0.80 1.300 0.195 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 3.97 0.84 3.61 0.78 2.768 0.006 
   6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยายปริมาณการคา้ 
          และการลงทุนภายในภูมิภาค 

3.82 0.70 3.61 0.81 1.691 0.093 

   6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 3.87 0.83 3.82 0.73 0.395 0.694 
   6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษศุีลกากรภายใต ้ 
         ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน(ATIGA) 

3.65 0.90 3.61 0.76 0.337 0.737 

   6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.12 0.76 3.96 0.68 1.345 0.181 
   6.10 สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพใน 
          การ แข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.98 0.75 3.68 0.70 2.583 0.011 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง  
t-test 

 
Sig. X  .D.S  X  .D.S  

7.  เสาหลักที ่3  ความร่วมมือด้านประชาคมสังคม 
      และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio  
       Cultural community)   

      

  7.1  เป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
         อาเซียน 

4.03 0.76 3.76 0.69 2.360 0.019 

  7.2  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human  
         Development) 

4.03 0.71 3.72 0.67 2.796 0.006 

  7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social  
          Welfare and Protection) 

3.90 0.75 3.63 0.69 2.388 0.018 

  7.4  สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social  
          Justice and  Rights) 

3.88 0.78 3.63 0.67 2.152 0.033 

  7.5  ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring  
          Environmental Sustainability) 

3.88 0.78 3.61 0.69 2.363 0.019 

  7.6  การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  
         Identity) 

3.85 0.78 3.62 0.73 1.939 0.054 

  7.7 การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing  
          the Development Gap) 

3.60 0.69 3.45 0.68 1.332 0.185 

  7.8  แผนปฏิบติัการประชาสงัคมและวฒันธรรม 
        อาเซียน 

3.78 0.72 3.42 0.71 3.132 0.002 

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 
    อาเซียน    

      

  8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.25 0.82 4.23 0.74 0.154 0.878 
  8.2  ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิก 
         อาเซียน 

4.15 0.82 4.20 0.67 -0.439 0.662 

  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
         สมาชิกอาเซียน  

4.17 0.74 4.13 0.68 0.281 0.779 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)   
 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 
ชาย หญิง  

t-test 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก 
    อาเซียนในปัจจบัุน 

4.33 0.68 4.14 0.69 1.701 0.091 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 4.03 0.50 3.91 0.51 1.465 0.145 

 
จากตารางท่ี 4.15  ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญั

พ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมคีวามรู้มากกว่า (X = 4.03) ส่วน
เพศหญิงมีความรู้นอ้ยกว่า (X = 3.91) แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์ากทั้งเพศชายและเพศหญิง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าเพศชายมีความรู้น้อยกว่าเพศหญิง 2 เร่ืองคือ สัญลกัษณ์ของอาเซียนและ
ความหมายเพศชายมีความรู้น้อยกว่า ( X = 4.53) เพศหญิงมีความรู้มากกว่า ( X = 4.55) และ
วตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพศชายมีความรู้น้อยกว่า( X = 4.08) 
เพศหญิงมีความรู้มากกว่า (X = 4.15)   
 
ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบ ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ แนวการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
จ าแนกตามเพศ 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา 

ชาย หญิง  
t-test 

 
Sig. X  .D.S  X  .D.S  

10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   
       ระดับมัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
        พ.ศ. 2554 

      

  10.1  ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคม 
           อาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
           อาเซียน 

4.13 0.65 4.02 0.67 1.064 0.289 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 3.82 0.65 3.82 0.73 -0.006 0.996 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา 

ชาย หญิง  
t-test 

 
Sig. X  .D.S  X  .D.S  

  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะ 
           เดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 

3.83 0.69 3.69 0.71 1.234 0.219 

  10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.67 0.77 3.56 0.75 0.887 0.376 
  10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.67 0.88 3.57 0.76 0.762 0.447 
  10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.60 0.94 3.56 0.81 0.303 0.762 
  10.7 ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาประชาคม 
          อาเซียนและ การวเิคราะห์หลกัสูตร 

3.57 0.83 3.58 0.75 -0.081 0.935 

 10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคม 
         อาเซียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.87 0.89 3.64 0.74 1.723 0.087 

10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการ 
         เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัชั้นเรียน 

3.77 0.83 3.57 0.73 1.595 0.113 

10.10  วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
           การเรียนรู้ 

3.78 0.80 3.59 0.75 1.582 0.116 

10.11  วธีิการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
            สู่ประชาคมอาเซียนดา้น ความรู้ 

3.73 0.73 3.66 0.75 0.582 0.562 

10.12  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
           ดา้นทกัษะกระบวนการ 

3.70 0.77 3.63 0.75 0.533 0.595 

10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.70 0.85 3.60 0.76 0.809 0.420 
ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.76 0.65 3.65 0.64 1.000 0.319 

 

จากตารางท่ี 4.16   ผลการเปรียบเทียบ ภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั แนวการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 จ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายมีความรู้มากกว่า ( X = 3.76) ส่วนเพศหญิงมี
ความรู้นอ้ยกว่า ( X = 3.65) แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์มากทั้งเพศชายและเพศหญิง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าเพศชายมีความรู้น้อยกว่าเพศหญิง คือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับการจดัการศึกษาประชาคม
อาเซียนคือเพศชายมีความรู้นอ้ยกว่า (X = 3.57) เพศหญิงมีความรู้มากกว่า (X = 3.58) และมีความรู้
เท่ากนั คือเร่ืองคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน คือเพศชาย ( X = 3.82) เพศหญิง ( X = 
3.82)   

DPU



83 

 

ตารางที่ 4.17 ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง ท่ี  เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ประชาคม อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 จ  าแนกตามเพศ  
 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียนของตวัท่านเอง 
ชาย หญิง  

t-test 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง ท่ี   
      เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ืองประชาคม 
      อาเซียน และ แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม   
      อาเซียนระดับมัธยมศึกษาของส านักงาน 
      คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 

      

    11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน 4.30 0.67 3.93 0.66 3.419 0.001 
    11.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการ  
            เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา  
            ตามแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
            อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

3.92 0.87 3.69 0.70 1.810 0.072 

   11.3  ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ ท่ีท่านอาจ   
            ใชเ้พ่ือการศึกษา สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 
            และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือเสริม 
            ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือ 
            การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
            ของท่าน 

3.73 0.94 3.30 0.88 2.980 0.003 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.98 0.71 3.64 0.62 3.227 0.002 
 

จากตารางท่ี 4.17  ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจโดยรวมของตวัท่านเอง ท่ี 
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 จ  าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายมีความรู้มากกว่า ( X =3.98) ส่วน
เพศหญิงมีความรู้นอ้ยกว่า (X = 3.64) แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์ากทั้งเพศชายและเพศหญิง  
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ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนระดบัชั้นม.ตน้และครูผูส้อนระดบัชั้นม.ปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน

เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 
 

F-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
1.  สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั   
     อาเซียนความเป็นมา การก่อตั้ง   
     อาเซียนและพฒันาการของ   
     ประชาคมอาเซียน 

      

  

   1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและ  
         พฒันาการของประชาคม 
         อาเซียน 

4.31 0.63 4.24 0.64 4.16 0.66 0.698 0.499 

  1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลง 
         นามปฏิญญากรุงเทพ 

4.40 0.81 4.41 0.71 4.25 0.78 0.692 0.502 

  1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระ 
         ส าคญัของปฏิญญากรุงเทพ 

4.05 0.93 4.04 0.80 3.91 0.73 0.510 0.602 

  1.4  สญัลกัษณ์ของอาเซียนและ 
         ความหมาย 

4.51 0.63 4.57 0.54 4.55 0.69 0.149 0.862 

  1.5 ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.44 0.66 4.54 0.61 4.44 0.74 0.408 0.666 
  1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.35 0.75 4.44 0.66 4.31 0.84 0.469 0.626 
  1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน  
        ในภาษาองักฤษ 

 
4.15 

 
0.80 

 
4.22 

 
0.72 

 
4.09 

 
0.89 

 
0.364 

 
0.695 

 1.8  บทบาทของอาเซียนจากการ 
        รวมกลุ่มประเทศสมาชิกใน   
       ภูมิภาค เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
 

4.11 

 
 

0.76 

 
 

4.30 

 
 

0.60 

 
 

4.04 

 
 

0.69 

 
 

2.057 

 
 

0.131 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

 
 

 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญั

พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 
 

F-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
  1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน     
       ญ่ีปุ่น) 

 
4.16 

 
0.79 

 
4.13 

 
0.78 

 
4.09 

 
0.89 

 
0.108 

 
0.897 

  1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน   
        ญ่ีปุ่น  ออสเตรเลีย      
         นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

 
4.09 

 
0.78 

 
4.06 

 
0.81 

 
4.02 

 
0.87 

 
0.108 

 
0.898 

 1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการ 
         อาเซียน 

 
4.29 

 
0.81 

 
4.33 

 
0.70 

 
4.18 

 
0.98 

 
0.474 

 
0.624 

 1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.09 1.04 4.13 0.78 3.89 1.18 0.872 0.420 
2. วตัถุประสงค์ของประชาคม 
    อาเซียน 
    2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของ 
          อาเซียน 

 
 

4.51 

 
 

0.64 

 
 

4.20 

 
 

0.74 

 
 

4.36 

 
 

0.70 

 
 

2.650 

 
 

0.074 

    2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของ    
          การก่อตั้งเป็น ประชาคม    
          อาเซียน          

 
 

4.44 

 
 

0.63 

 
 

4.19 

 
 

0.65 

 
 

4.24 

 
 

0.74 

 
 

2.108 

 
 

0.125 
   2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจ 
         สงัคมและวฒันธรรม วิชาการ  
         วิทยาศาสตร์และดา้นการ 
         บริหาร 

 
 

4.15 

 
 

0.73 

 
 

3.91 

 
 

0.65 

 
 

4.02 

 
 

0.73 

 
 

1.477 

 
 

0.232 

  2.4  เขตการคา้เสรีและเขตการ 
         ลงทุนในอาเซียน 

 
4.22 

 
0.66 

 
4.06 

 
0.66 

 
4.05 

 
0.80 

 
0.966 

 
0.383 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญั
พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 

F-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

3. กฎบตัรอาเซียน (ASEAN 
Charter) 

        

   3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎ  
         บตัรอาเซียน  (ASEAN    
         Charter) 

4.00 0.75 3.94 0.66 3.93 0.84 0.141 0.868 

  3.2  ความส าคญัของการประชุม 
         สุดยอดอาเซียน 

4.04 0.77 3.94 0.71 3.85 0.85 0.750 0.474 

 3.3  เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน   
        (ASEAN Way) 

3.93 0.90 4.00 0.85 3.93 0.98 0.116 0.891 

 3.4 สญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน 
       “รวงขา้วสี เหลือง 10  ตน้” 

4.31 0.81 4.33 0.73 4.25 0.99 0.123 0.884 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคญั 
     ของประชาคมอาเซียน : 3  
     เสาหลกั(Three Pillars of   
     ASEAN  Community) 

        

   4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม  
         อาเซียน  (ASEAN  
         Community)  

4.16 0.71 4.06 0.68 4.16 0.74 0.416 0.660 

  4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.65 0.78 3.57 0.72 3.65 0.89 0.185 0.831 
   4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณา 
          การเศรษฐกิจ ของอาเซียนเขา้กบั 

3.87 0.72 3.69 0.70 3.71 0.90 0.946 0.390 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน

เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 

F-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

5.  เสาหลักที ่1 ความร่วมมือด้าน 
     ประชาคมการเมืองและ ความ  
     ม่ันคงอาเซียน (ASEAN  Political  
     and Security  Community-  
     APSC)        

      

  

    5.1 สาระส าคญัของประชาคม 
          การเมืองและ ความมัน่คง 
          อาเซียน 

3.89 0.66 3.93 0.64 3.84 0.81 0.222 0.801 

  5.2  วตัถุประสงคข์องประชาคม 
           การเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

3.91 0.73 3.93 0.67 3.89 0.81 0.031 0.970 

  5.3  ความส าคญัของสนธิสัญญา 
         ไมตรีและความร่วมมือในเอเชีย 
          ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.87 0.75 3.85 0.71 3.76 0.84 0.313 0.732 

  5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคม 
         การเมืองและความมัน่คงอาเซียน     

3.82 0.75 3.87 0.67 3.75 0.82 0.381 0.684 

  5.5  ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาค 
         เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.76 0.72 3.80 0.74 3.69 0.72 0.303 0.739 

  5.6  ความส าคญัของกรอบความ 
         ร่วมมือทาง ทหาร 

3.71 0.74 3.67 0.73 3.53 0.77 0.899 0.409 

 5.7 ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบั 
        ประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย 
       ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.73 0.87 3.78 0.72 3.60 0.93 0.640 0.529 

5.8  วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
        ดา้นการเมืองระหวา่งรัฐสมาชิก 
        กบัรัฐสมาชิก 

3.75 0.78 3.59 0.74 3.58 0.83 0.749 0.475 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

 

 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญั

พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 

F-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่ 
        สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั 

3.64 0.65 3.63 0.83 3.67 0.77 0.052 0.950 

6.   เสาหลักที ่2  ความร่วมมือด้าน  
      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
      (ASEAN Economic  Community) 

      
  

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2  
           ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.91 0.82 3.89 0.69 3.80 0.73 0.328 0.721 

    6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิต 
          เดียว 

3.96 0.86 3.93 0.75 3.75 0.87 1.092 0.338 

   6.3  ความสามารถในการแขง่ขนัทาง 
          เศรษฐกิจ ของอาเซียนต่อ 
         เศรษฐกิจโลก 

3.96 0.84 3.93 0.72 3.69 0.72 2.067 0.130 

   6.4  ประโยชน์ของการพฒันา 
          เศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 

3.91 0.73 3.89 0.74 3.69 0.86 1.315 0.271 

   6.5  จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบั 
          เศรษฐกิจโลก 

3.84 0.86 3.74 0.76 3.69 0.86 0.816 0.444 

  6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยาย 
         ปริมาณการคา้และการลงทุน 
          ภายในภูมิภาค 

3.73 0.73 3.76 0.78 3.56 0.81 1.008 0.367 

    6.7  หลกัการของการจดัตั้งประชาคม 
           เศรษฐกิจ 

3.91 0.78 3.89 0.74 3.71 0.79 1.125 0.327 

    6.8   สิทธิประโยชน์ทางภาษศุีลกากร 
            ความตกลงการคา้สินคา้ของ 
            อาเซียน(ATIGA) 

3.73 0.83 3.65 0.76 3.49 0.84 1.221 0.298 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญั

พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 

F-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

    6.9   เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.11 0.79 4.00 0.67 3.95 0.68 0.748 0.475 
    6.10   สร้างอ านาจการต่อรองและ 
               ศกัยภาพในการ แข่งขนัของ 
              อาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.93 0.69 3.78 0.77 3.67 0.72 1.701 0.186 

7.  เสาหลักที ่3  ความร่วมมือด้าน 
       ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม 
       อาเซียน (ASEAN Socio  Cultural  
       community)   

      

  

  7.1  เป้าหมายประชาคมสังคมและ 
         วฒันธรรม อาเซียน 

3.93 0.72 3.85 0.76 3.80 0.70 0.425 0.654 

  7.2  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
          (Human  Development) 

3.93 0.72 3.80 0.66 3.78 0.74 0.710 0.493 

  7.3  การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม  
          (Social  Welfare and Protection) 

3.84 0.74 3.67 0.70 3.67 0.72 0.978 0.378 

  7.4  สิทธิและความยุติธรรมทาง     
       สังคม (Social   Justice and  Rights) 

3.80 0.78 3.69 0.67 3.69 0.72 0.439 0.646 

  7.5  ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
          (Ensuring   Environmental  
           Sustainability) 

3.73 0.78 3.70 0.74 3.69 0.69 0.034 0.966 

  7.6  การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน  
         (ASEAN  Identity) 

3.75 0.80 3.69 0.72 3.67 0.75 0.145 0.865 

  7.7  การลดช่องวา่งทางการพฒันา  
      (Narrowing  the Development Gap) 

3.58 0.69 3.52 0.64 3.42 0.74 0.791 0.455 

  7.8  แผนปฏิบติัการประชาสงัคมและ 
        วฒันธรรม  อาเซียน 

3.67 0.72 3.46 0.64 3.53 0.81 1.192 0.306 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

 
จากตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้
มากท่ีสุด ( X = 4.01) รองคือครูระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  ( X =3.96) และครูระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้นอ้ยท่ีสุด (X =3.89) แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์มากทั้งหมดไม่แตกต่างกนั 
แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้เร่ืองสัญลกัษณ์ของ
อาเซียนและความหมายมากท่ีสุด ( X =4.55) รองคือครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย( X =4.57) 
และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้น้อยท่ีสุด  ( X = 4.51) แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด
ทั้งหมดไม่แตกต่างกนั   

 
 
 
 

 
ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญั

พ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 

F-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศ 
    สมาชิกอาเซียน    

        

  8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศ 
         สมาชิกอาเซียน 

4.29 0.83 4.28 0.74 4.15 0.73 0.602 0.549 

  8.2  ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศ 
        สมาชิกอาเซียน 

4.29 0.71 4.20 0.76 4.05 0.70 1.489 0.229 

  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
         ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

4.27 0.71 4.17 0.73 4.04 0.67 1.590 0.207 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศ 
      สมาชิก อาเซียนในปัจจบัุน 

4.35 0.70 4.17 0.67 4.13 0.70 1.572 0.211 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 4.01 0.50 3.96 0.46 3.89 0.57 0.831 0.438 
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ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ แนวการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคม อาเซียนระดับมัธยมศึกษาของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูผูส้อนระดบัชั้นม.ตน้และ
ครูผูส้อนระดับชั้นม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระดับมธัยมศึกษา 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 

F-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม 
     อาเซียนระดบัมัธยมศึกษาของ 
     ส านักงานคณะกรรมการ   การศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ    
     พ.ศ. 2554 

        

   10.1  ความส าคญัและความเป็นมา 
           ของประชาคม อาเซียนและการ 
           จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.18 0.67 4.02 0.63 3.98 0.68 1.429 0.243 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคม 
            อาเซียน 

3.87 0.64 3.89 0.72 3.69 0.74 1.346 0.263 

  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันา 
           คุณลกัษณะ เดก็ไทยใน  
           ประชาคมอาเซียน 

3.76 0.64 3.80 0.71 3.67 0.77 0.447 0.641 

  10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.62 0.73 3.69 0.70 3.49 0.84 0.927 0.398 
  10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.62 0.76 3.69 0.75 3.51 0.90 0.665 0.516 
  10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหาร 
           สถานศึกษา 

3.60 0.76 3.65 0.95 3.47 0.86 0.606 0.547 

  10.7  ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดั 
         การศึกษาประชาคมอาเซียนและ  
         การวเิคราะห์หลกัสูตร 

3.62 0.62 3.59 0.90 3.51 0.79 0.294 0.745 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี 4.19  ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนระดับมธัยมศึกษา ขอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554  จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ความรู้มากท่ีสุด ( X =3.73) รองคือครูระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ( X =3.71) และครูระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้นอ้ยท่ีสุด (X = 3.62) แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์ากทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้เร่ืองคุณลกัษณะ
เด็กไทยในประชาคม อาเซียนมากท่ีสุด ( X =3.89) รองคือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X = 
3.87) และครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้น้อยท่ีสุด( X = 3.69) แต่ทั้งหมดก็ยงัอยู่ใน
เกณฑม์าก ไม่แตกต่างกนั 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระดับมธัยมศึกษา 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
 
 

F-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
          ประชาคมอาเซียนในหลกัสูตร 
         สถานศึกษา 

3.84 0.66 3.65 0.89 3.69 0.84 0.828 0.439 

10.9  แนวทางการวดัและประเมินผล  
        การจดัการ เรียนรู้สู่ประชาคม  
        อาเซียนระดบัชั้นเรียน 

 
3.71 

 
0.66 

 
3.61 

 
0.81 

 
3.60 

 
0.85 

 
0.327 

 
0.722 

10.10 วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและ 
          ประเมินผล การเรียนรู้ 

3.69 0.63 3.67 0.80 3.62 0.87 0.125 0.882 

10.11 วธีิการวดัและประเมินผลการ 
          จดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
          อาเซียนดา้นความรู้ 

3.71 0.60 3.70 0.84 3.65 0.77 0.090 0.914 

10.12  การวดัและประเมินผลการ 
           เรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ 

3.69 0.61 3.67 0.87 3.62 0.77 0.205 0.815 

10.13 การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.61 0.60 3.71 0.90 3.58 0.85 0.173 0.841 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.73 0.53 3.71 0.68 3.62 0.70 0.457 0.634 

DPU
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ตารางที่ 4.20 ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง  ท่ี เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ประชาคม อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 จ  าแนกตามสถานภาพ 
 

 

ความรู้ความเข้าใจโดยรวม  ประเมนิ
ตนเอง สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียนและแนวการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระดับมธัยมศึกษา 

ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน 

มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  

11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัว 
     ท่านเอง ท่ีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
     เร่ืองอาเซียน และ แนวการจดัการ 
     เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ 
     มัธยมศึกษาของสพฐ. พ.ศ.2554    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
            อาเซียน 

4.11 0.66 4.07 0.72 4.02 0.68 0.245 0.783 

    11.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนว 
          การจดัการ เรียนรู้สู่ประชาคม 
          อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาตาม 
          แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
         อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ  
         สพฐ. พ.ศ.2554    

3.78 0.63 0.72 0.94 3.82 0.72 0.213 0.808 

   11.3  ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ   
            ท่ีท่านอาจใช ้เพ่ือการศึกษา    
            สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศและ  
            ขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือ  
            เสริมประสิทธิภาพการจดัการ 
             เรียนการสอนหรือการจดัการ  
             เรียนรู้ เก่ียวกบัประชาคม 
             อาเซียนของท่าน 

3.49 0.84 3.41 1.00 3.47 0.94 0.122 0.885 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.79 0.58 3.73 0.76 3.77 0.68 0.106 0.900 
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จากตารางท่ี 4.20   ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาในการ
ประเมินตนเอง จ  าแนกตามสถานภาพ การประเมินตนเองพบว่า ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ความรู้มากท่ีสุด ( X =3.79) รองคือครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ( X =3.77) และครูระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความรู้น้อยท่ีสุด ( X = 3.73) แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์มากทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้มากท่ีสุดคือ เร่ือง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนว การจดัการ เรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาตามแนว
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. พ.ศ.2554 มากท่ีสุด ( X =3.82) 
รองคือครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X = 3.78) และครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีความรู้
นอ้ยท่ีสุด (X = 0.72)  ซ่ึงแตกต่างกนั 
 

 

ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
1. สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบัอาเซียน   
    ความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และ 
    พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

      

    1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและ 
           พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

4.26 0.64 4.17 0.66 0.686 0.494 

    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการ 
            ลงนามปฏิญญากรุงเทพ 

4.36 0.73 4.34 0.91 0.094 0.925 

    1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญั 
           ของปฏิญญากรุงเทพ 

4.02 0.83 3.91 0.78 0.695 0.488 

   1.4  สญัลกัษณ์ของอาเซียนและ 
         ความหมาย 

4.55 0.62 4.51 0.61 0.305 0.761 

DPU
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
   1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน    
         ญ่ีปุ่น) 

4.13 0.80 4.11 0.87 0.112 0.911 

  1.10   อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน  
             ญ่ีปุ่น   ออสเตรเลีย      
             นิวซีแลนด ์  อินเดีย) 

4.06 0.83 4.03 0.79 0.214 0.830 

  1.11  สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการ 
           อาเซียน 

4.24 0.85 4.37 0.81 -0.821 0.413 

  1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.05 1.05 3.97 0.89 0.427 0.670 
2. วตัถุประสงค์ของประชาคม 
     อาเซียน 

      

    2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของ 
          อาเซียน  

4.38 0.71 4.29 0.67 0.705 0.482 

   2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของ  
        การ ก่อตั้งเป็น ประชาคม  
        อาเซียน          

4.28 0.70 4.31 0.63 -0.271 0.787 

    2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจ 
         สงัคมและวฒันธรรม วิชาการ   
         วิทยาศาสตร์ และดา้น การ 
         บริหาร 

4.03 0.72 4.00 0.77 0.223 0.823 

    2.4  เขตการคา้เสรีและเขตการ 
           ลงทุน ในอาเซียน 

4.12 0.70 4.09 0.74 0.225 0.822 

3. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)       
    3.1  สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎ 
         บตัรอาเซียน  (ASEAN   
          Charter) 

3.97 0.76 3.91 0.70 0.384 0.702 

DPU



96 

 

ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. 
    3.2  ความส าคญัของการประชุม 
           สุดยอดอาเซียน 

3.94 0.79 3.97 0.75 -0.225 0.822 

    3.3  เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน  
           (ASEAN Way) 

3.98 0.88 3.83 0.98 0.903 0.368 

    3.4 สญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน 
          “รวง ขา้วสี เหลือง 10  ตน้” 

4.33 0.86 4.20 0.80 0.779 0.437 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคญัของ 
     ประชาคม อาเซียน : 3 เสาหลกั 
     (Three Pillars of ASEAN  
      Community) 

      

    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม  
         อาเซียน( ASEAN Community)  

4.15 0.73 4.06 0.64 0.664 0.507 

    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.65 0.75 3.54 0.95 0.716 0.475 
    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณา 
           การเศรษฐกิจ ของอาเซียนเขา้ 
           กบัเศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.77 0.80 3.71 0.71 0.358 0.721 

5.  เสาหลกัที่ 1 ความร่วมมือด้าน 
     ประชาคมการเมืองและ ความ  
     มัน่คงอาเซียน (ASEAN  Political  

  and Security  Community- APSC)        

      

     5.1 สาระส าคญัของประชาคม 
           การเมืองและ ความมัน่คงอาเซียน 

3.88 0.73 3.91 0.61 -0.285 0.776 

     5.2  วตัถุประสงคข์องประชาคม 
             การเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

3.91 0.74 3.89 0.72 0.207 0.836 

DPU
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
     5.3  ความส าคญัของสนธิสญัญา 
            ไมตรีและความร่วมมือใน      
             เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.84 0.79 3.77 0.69 0.504 0.615 

     5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคม 
            การเมืองและความมัน่คงอาเซียน     

3.82 0.74 3.77 0.77 0.352 0.725 

     5.5  ความส าคญัของ ปฏิญญา 
            ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.77 0.72 3.69 0.72 0.594 0.554 

     5.6  ความส าคญัของกรอบความ 
             ร่วมมือทาง ทหาร 

3.64 0.77 3.60 0.65 0.306 0.760 

     5.7  ประโยชน์ของความสมัพนัธ ์
            กบัประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย 
            ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.71 0.84 3.66 0.87 0.347 0.729 

     5.8  วิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
            ดา้นการเมืองระหว่างรัฐ 
            สมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.65 0.80 3.60 0.74 0.342 0.733 

     5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่ 
            สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั 

3.64 0.75 3.66 0.76 -0.096 0.924 

6.  เสาหลกัที่ 2   ความร่วมมือด้าน 
    ประชาคม เศรษฐกจิอาเซียน  

    (ASEAN Economic  Community) 
      

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2  
        ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.84 0.73 3.94 0.80 -0.686 0.494 

   6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิต 
             เดียว 

3.89 0.79 3.83 0.95 0.398 0.691 

DPU
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
   6.3  ความสามารถในการแข่งขนั 
          ทางเศรษฐกิจ ของอาเซียนต่อ 
          เศรษฐกิจโลก 

3.86 0.75 3.86 0.85 0.023 0.982 

    6.4  ประโยชน์ของการพฒันา 
            เศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 

3.85 0.76 3.74 0.85 0.738 0.462 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบั 
         เศรษฐกิจโลก 

3.79 0.80 3.54 0.89 1.592 0.113 

  6.6   เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยาย 
          ปริมาณการคา้และการลงทุน 
          ภายในภูมิภาค 

3.69 0.76 3.66 0.84 0.222 0.825 

    6.7 หลกัการของการจดัตั้ง 
          ประชาคมเศรษฐกิจ 

3.85 0.77 3.77 0.77 0.553 0.581 

    6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
           ศุลกากรภายใตค้วามตกลง 
           การคา้สินคา้ของอาเซียน 
          (ATIGA) 

3.66 0.78 3.49 0.92 1.125 0.262 

   6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.04 0.74 3.94 0.59 0.704 0.482 
   6.10 สร้างอ านาจการต่อรองและ 

ศกัยภาพในการ แข่งขนัของ 
            อาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.78 0.70 3.83 0.86 -0.327 0.744 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

 
 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
7.  เสาหลักที ่3  ความร่วมมือด้าน 
     ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม 
     อาเซียน (ASEAN Socio  Cultural  
     community)   

      

   7.1 เป้าหมายประชาคมสงัคมและ 
         วฒันธรรมอาเซียน 

3.88 0.73 3.80 0.72 0.548 0.584 

  7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
         (Human  Development) 

3.85 0.69 3.77 0.77 0.606 0.546 

  7.3  การคุม้ครองและสวสัดิการ 
        สงัคม (Social  Welfare and  
        Protection) 

3.71 0.71 3.77 0.77 -0.423 0.673 

  7.4 สิทธิและความยติุธรรมทาง 
        สงัคม (Social  Justice and  Rights) 

3.73 0.72 3.71 0.75 0.104 0.917 

  7.5  ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
         (Ensuring   Environmental  
         Sustainability) 

3.68 0.75 3.80 0.68 -0.841 0.402 

  7.6  การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน  
        (ASEAN  Identity) 

3.70 0.76 3.71 0.75 -0.115 0.908 

 7.7  การลดช่องวา่งทางการพฒันา  
     (Narrowing  the  Development Gap) 

3.49 0.69 3.57 0.70 -0.633 0.528 

7.8 แผนปฏิบติัการประชาสงัคมและ 
     วฒันธรรมอาเซียน 

3.54 0.74 3.60 0.69 -0.412 0.681 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญั

พ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีการศึกษาระดบั ปริญญา
ตรี มีความรู้มากกว่า  ( X =3.96) ส่วนครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีความรู้น้อยกว่า        
( X =3.93) แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี มีความรู้
เร่ือง ธงของอาเซียน สีและความหมายมากท่ีสุด ( X =4.51) ส่วน ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
ความรู้นอ้ยกว่า (X = 4.46 ) แต่ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑม์ากไม่แตกต่าง 

 
 
 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
 
 

t-test 

 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
8. สัญลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศ 
    สมาชิกอาเซียน    

      

    8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศ 
            สมาชิกอาเซียน 

4.24 0.79 4.23 0.69 0.080 0.936 

    8.2 ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศ 
          สมาชิกอาเซียน 

4.17 0.72 4.23 0.77 -0.417 0.677 

     8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็น 
            เอกลกัษณ์ของประเทศ 
            สมาชิกอาเซียน 

4.16 0.70 4.11 0.72 0.303 0.762 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศ 
     สมาชิก อาเซียนในปัจจุบัน 

4.22 0.70 4.17 0.66 0.405 0.686 

 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 
 

3.96 
 

0.50 
 

3.93 
 

0.56 
 

0.348 
 

 

0.728 
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ แนวการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคม อาเซียนระดับมัธยมศึกษาของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนระดบัชั้นม.ตน้และ
ครูผูส้อนระดับชั้นม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ

มธัยมศึกษา 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี  
t-test 

 
Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  

10.  แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
       อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ    
       พ.ศ. 2554 

      

       10.1  ความส าคญัและความเป็นมา 
                ของประชาคม อาเซียนและ 
                การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
                อาเซียน 

4.07 0.64 4.03 0.75 0.326 0.745 

       10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยใน 
                ประชาคมอาเซียน 

3.87 0.65 3.63 0.84 1.559 0.126 

       10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการ 
                พฒันาคุณลกัษณะ เดก็ไทยใน 
                ประชาคมอาเซียน 

3.78 0.65 3.60 0.88 1.147 0.258 

       10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.61 0.73 3.54 0.85 0.481 0.631 
       10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.61 0.80 3.57 0.81 0.267 0.790 
       10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหาร 
                สถานศึกษา 

3.60 0.87 3.49 0.82 0.678 0.498 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ แนวการ

จดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า  ครูท่ีมีการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี มีความรู้มากกว่า  (X =3.72)  ส่วนครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีความรู้นอ้ย

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ

มธัยมศึกษา 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี  
t-test 

 
Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  

        10.7  ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดั 
                  การศึกษาประชาคมอาเซียน 
                  และการวิเคราะห์หลกัสูตร 

3.62 0.76 3.40 0.81 1.494 0.137 

         10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
                  สู่ประชาคมอาเซียนใน 
                  หลกัสูตรสถานศึกษา 

3.78 0.79 3.54 0.82 1.528 0.129 

         10.9  แนวทางการวดัและประเมินผล  
                  การจดัการ เรียนรู้สู่ประชาคม 
                 อาเซียนระดบัชั้นเรียน 

3.66 0.79 3.57 0.74 0.592 0.555 

        10.10  วิธีการและเคร่ืองมือวดัผลและ 
                    ประเมินผล การเรียนรู้ 

3.66 0.77 3.66 0.80 0.012 0.990 

        10.11  วิธีการวดัและประเมินผลการ 
                    จดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
                    อาเซียนดา้นความรู้ 

3.74 0.73 3.49 0.74 1.847 0.067 

        10.12  การวดัและประเมินผลการ 
                   เรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ 

3.71 0.75 3.49 0.71 1.534 0.127 

       10.13  การวดัและประเมินผลดา้น 
                  เจตคติ 

3.67 0.78 3.49 0.82 1.254 0.212 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.72 0.62 3.58 0.71 1.193 0.235 
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กว่า ( X =3.58)   แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและครูท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี  มีความรู้เร่ือง วิธีการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล การ
เรียนรู้เท่ากนั (X =3.66)  แต่ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑม์ากไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.23 ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง  ท่ี เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ประชาคม อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 

ความรู้ความเข้าใจโดยรวม  ประเมนิ
ตนเอง สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ

มธัยมศึกษา 

 
 

ปริญญาตรี 

 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี  

 
t-test 

 
 

Sig. 

 

X  

 

.D.S  
 

X  

 

.D.S  

11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของ 
       ตวัท่านเอง ทีเ่กีย่วกบัความรู้  
       ความเข้าใจเร่ืองประชาคมอาเซียน  
       และแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
       อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     
      พ.ศ. 2554 

    

  

      11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
              อาเซียน 

4.12 0.69 3.89 0.63 1.780 0.077 

 11.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
          แนวการจดัการเรียนรู้สู่ 

          ประชาคมอาเซียนระดบั 
          มธัยมศึกษาตามแนวการ 
          จดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
          อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

3.82 0.78 3.60 0.74 1.517 0.131 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
 จากตารางท่ี 4.23 ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมของตวัท่านเอง ท่ีเก่ียวกบัความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองประชาคมอาเซียน และแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 จ  าแนกตาม          
วุฒิการศึกษา  พบว่า  ครูท่ีมีการศึกษาระดบั ปริญญาตรี มีความรู้มากกว่า ( X =3.81)  ส่วนครูท่ีมี
การศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีความรู้น้อยกว่า ( X =3.59)   แต่ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มากไม่
แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 

 

ความรู้ความเข้าใจโดยรวม  ประเมนิ
ตนเอง สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ

มธัยมศึกษา 

 
 

ปริญญาตรี 

 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี  

 
t-test 

 
 

Sig. 

 

X  

 

.D.S  
 

X  

 

.D.S  

11.3  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ  
         ท่ีท่านอาจใช ้เพื่อการศึกษา  
         สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศและ  
         ขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อ 
         เสริมประสิทธิภาพการจดัการ 
         เรียนการสอนหรือการจดัการ 
         เรียนรู้เก่ียวกบัประชาคม 
         อาเซียนของท่าน 

3.50 0.94 3.29 0.83 1.243 0.216 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.81 0.68 3.59 0.61 1.753 0.081 
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ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 

t-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  

1. สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบัอาเซียนความ
เป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการของ
ประชาคมอาเซียน 

      

    1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการ 
           ของประชาคมอาเซียน 

4.16 0.63 4.29 0.65 -1.243 0.216 

    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนาม 
           ปฏิญญากรุงเทพ 

4.19 0.86 4.46 0.69 -2.181 0.031 

    1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญัของ  
           ปฏิญญากรุงเทพ 

3.76 0.82 4.15 0.79 -3.003 0.003 

   1.4   สญัลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย 4.54 0.59 4.54 0.64 -0.049 0.961 
   1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.44 0.67 4.49 0.67 -0.378 0.706 
   1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.30 0.82 4.41 0.71 -0.864 0.389 
   1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ใน 
         ภาษาองักฤษ 

4.06 0.86 4.21 0.77 -1.121 0.264 

   1.8  บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่ม 
          ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย 
          ตะวนัออกเฉียงใต ้

4.17 0.68 4.13 0.70 0.411 0.682 

  1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญ่ีปุ่น) 4.11 0.74 4.14 0.86 -0.210 0.834 
 1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญ่ีปุ่น   
         ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

4.05 0.73 4.06 0.87 -0.090 0.929 

 1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน 4.24 0.80 4.29 0.86 -0.364 0.716 
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 

t-test 

 
 

Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  

     1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   3.89 1.05 4.13 0.99 -1.478 0.141 
2. วตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน       
     2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน  4.22 0.73 4.45 0.67 -2.007 0.046 
     2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้ง 
           เป็นประชาคมอาเซียน      

4.17 0.68 4.36 0.67 -1.673 0.096 

    2.3  การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสงัคมและ       
          วฒันธรรม วชิาการ  วิทยาศาสตร์ และ 
          ดา้นการบริหาร 

3.98 0.73 4.05 0.73 -0.560 0.576 

    2.4 เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุนใน 
          อาเซียน 

4.14 0.74 4.09 0.69 0.471 0.638 

3. กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)       
    3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน  
          (ASEAN  Charter) 

3.87 0.75 4.01 0.74 -1.144 0.254 

    3.2  ความส าคญัของการประชุมสุดยอด 
          อาเซียน 

3.95 0.79 3.97 0.87 0.094 0.925 

    3.3  เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN  
          Way) 

3.92 0.97 4.29 0.79 -0.341 0.734 

   3.4  สญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้วสี 
          เหลือง 10  ตน้” 

4.32 0.93 4.01 0.74 0.223 0.824 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคญัของประชาคม  
     อาเซียน : 3 เสาหลกั(Three Pillars of        
      ASEAN  Community) 

      

  4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม อาเซียน  
         (ASEAN Community)  

4.08 0.75 4.16 0.69 -0.692 0.490 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
  4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.63 0.83 3.62 0.77 0.087 0.930 
  4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณาการ 
        เศรษฐกิจของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.79 0.83 3.73 0.75 0.488 0.626 

5.   เสาหลกัที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคม 
      การเมืองและ ความ มัน่คงอาเซียน (ASEAN   
        Political and Security  Community-  
       APSC)        

      

    5.1 สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและ 
         ความมัน่คงอาเซียน 

3.98 0.71 3.82 0.70 1.441 0.152 

   5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและ  
          ความมัน่คงอาเซียน 

4.05 0.77 3.82 0.70 1.935 0.055 

  5.3 ความส าคญัของสนธิสญัญาไมตรีและ 
         ความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.95 0.81 3.75 0.73 1.638 0.103 

 5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและ 
        ความมัน่คงอาเซียน 

3.92 0.75 3.74 0.74 1.489 0.138 

  5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาคเอเชีย 
        ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.79 0.72 3.72 0.72 0.611 0.542 

 5.6  ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทางทหาร 3.62 0.75 3.64 0.74 -0.205 0.838 
 5.7  ประโยชน์ของความสมัพนัธก์บัประเทศ 
        นอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.71 0.87 3.69 0.83 0.156 0.876 

 5.8  วิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้น 
        การเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.71 0.83 3.59 0.75 0.957 0.340 

 5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ข 
       ไดโ้ดยล าพงั 

3.71 0.77 3.60 0.74 0.917 0.361 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
6.  เสาหลกัที่ 2   ความร่วมมือด้าน ประชาคม 
       เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic  
       Community) 

      

     6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2 ประชาคม   
              เศรษฐกิจอาเซียน 

3.81 0.74 3.90 0.76 -0.761 0.448 

   6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 4.02 0.68 3.79 0.90 1.695 0.092 
   6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
         ของอาเซียนต่อเศรษฐกิจโลก 

3.97 0.72 3.79 0.79 1.436 0.153 

   6.4 ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอยา่ง 
         เสมอภาค 

3.97 0.78 3.74 0.77 1.814 0.071 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจ  
         โลก 

3.81 0.84 3.69 0.81 0.884 0.378 

   6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยายปริมาณการคา้ 
         และการลงทุนภายในภูมภิาค 

3.78 0.73 3.62 0.80 1.242 0.216 

  6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 3.81 0.80 3.85 0.75 -0.339 0.735 
  6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต ้ 
         ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน 
         (ATIGA) 

3.62 0.85 3.62 0.79 -0.036 0.971 

  6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.05 0.68 4.00 0.73 0.415 0.679 
  6.10 สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพใน 
         การ แข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจ 
        โลก 

3.87 0.68 3.74 0.76 1.113 0.267 
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
7.  เสาหลกัที่ 3  ความร่วมมือด้านประชาคม    
     สังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN   
      Socio  Cultural community)   

      

  7.1  เป้าหมายประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
         อาเซียน 

3.95 0.68 3.80 0.75 1.294 0.197 

  7.2  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human  
         Development) 

3.90 0.67 3.79 0.73 0.998 0.320 

  7.3  การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social  
          Welfare and Protection) 

3.79 0.68 3.68 0.75 0.955 0.341 

  7.4  สิทธิและความยติุธรรมทางสงัคม (Social  
         Justice and  Rights) 

3.84 0.68 3.65 0.74 1.632 0.105 

  7.5  ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring  
         Environmental Sustainability) 

3.81 0.69 3.64 0.76 1.412 0.160 

  7.6  การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  
        Identity) 

3.75 0.67 3.67 0.80 0.601 0.549 

  7.7  การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing  
          the Development Gap) 

3.62 0.58 3.44 0.74 1.671 0.097 

  7.8 แผนปฏิบติัการประชาสงัคมและ 
        วฒันธรรมอาเซียน 

3.73 0.65 3.45 0.75 2.471 0.014 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
8. สัญลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิก 
     อาเซียน    

      

   8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิก 
          อาเซียน 

4.24 0.78 4.24 0.76 0.004 0.997 

  8.2  ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิก 
        อาเซียน 

4.14 0.72 4.21 0.74 -0.555 0.580 

  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ 
        ประเทศสมาชิกอาเซียน  

4.17 0.68 4.13 0.72 0.406 0.685 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก 
     อาเซียนในปัจจุบัน 

4.21 0.70 4.22 0.69 -0.103 0.918 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.97 0.48 3.94 0.53 0.297 0.767 

 
จากตารางท่ี 4.24   ผลการเปรียบเทียบภาพรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญั

พ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ 1 – 5 ปี มีความรู้มากท่ีสุด ( X =3.97) ครูท่ีมีประสบการณ์ 5 ปี ข้ึนไปมี
ความรู้นอ้ยท่ีสุด (X =3.94)   แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น จะพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์   5 ปี ข้ึนไป 
มีความรู้เร่ือง สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการ
ของประชาคมอาเซียนทุกเร่ืองมากท่ีสุด(X =4.29) ครูท่ีมีประสบการณ์  1 – 5 ปี มีความรู้น้อยท่ีสุด   
( X =4.16)  แต่ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ แนวการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคม อาเซียนระดับมัธยมศึกษาของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนระดบัชั้นม.ตน้และ
ครูผูส้อนระดับชั้นม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ 
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
10.  แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน     
      ระดับ มธัยมศึกษาของส านกังาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

      

   10.1  ความส าคญัและความเป็นมาของ 
           ประชาคมอาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ 
           ประชาคมอาเซียน 

4.03 0.57 4.08 0.72 -0.47 0.639 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 3.87 0.63 3.78 0.74 0.804 0.422 
  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันา 
          คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 

3.84 0.65 3.68 0.73 1.399 0.164 

  10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.60 0.81 3.59 0.72 0.075 0.940 
  10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.63 0.81 3.58 0.80 0.392 0.695 
  10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.63 0.87 3.53 0.86 0.726 0.469 
  10.7 ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
           ประชาคมอาเซียนและ การวิเคราะห์ 
          หลกัสูตร 

 
3.68 

 
0.71 

 
3.50 

 
0.81 

 
1.430 

 
0.155 

 10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่   
        ประชาคมอาเซียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 

 
3.86 

 
0.72 

 
3.64 

 
0.84 

 
1.669 

 
0.097 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ)   
 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษา 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการ 
          เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัชั้นเรียน 

 
3.71 

 
0.75 

 
3.59 

 
0.79 

 
0.967 

 
0.335 

10.10  วิธีการและเคร่ืองมือวดัผลและ 
          ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.76 0.76 3.59 0.78 1.360 0.176 

10.11  วิธีการวดัและประเมินผลการจดัการ 
           เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นความรู้ 

 
3.75 

 
0.69 

 
3.65 

 
0.77 

 
0.779 

 
0.437 

10.12  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
            ดา้นทกัษะกระบวนการ 

 
3.70 

 
0.73 

 
3.63 

 
0.77 

 
0.533 

 
0.595 

10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.79 0.77 3.53 0.79 2.059 0.041 
ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.76 0.57 3.65 0.68 1.089 0.278 

 
จากตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบภาพรวม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั แนวการ

จัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนระดับมธัยมศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 จ  าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์   
1 – 5 ปี มีความรู้มากกว่า ( X =3.76) ครูท่ีมีประสบการณ์ 5 ปี ข้ึนไปมีความรู้น้อยกว่า ( X =3.65)  
แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น จะพบว่าครูท่ีมปีระสบการณ์  5 ปี ข้ึนไป มีความรู้เร่ืองความส าคญัและ
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด ( X =4.08)  
ครูท่ีมีประสบการณ์   1 – 5 ปี มีความรู้น้อยกว่า ( X =4.03)   แต่ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มากท่ีไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.26 ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง  ท่ี เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ประชาคม อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 จ  าแนกตามประสบการณ์ 
 

ความรู้ความเข้าใจโดยรวม  ประเมนิตนเอง 
สาระส าคญัพ้ืนฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน
และแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระดับมธัยมศึกษา 

 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 

 
 
 

t-test 

 
 
 

Sig. X  .D.S  X  .D.S  
11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตวัท่านเอง    
      ที่เกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจเร่ืองประชาคม 
      อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ 
      ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
      พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2554 

      

    11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม 
            อาเซียน 

4.21 0.74 3.98 0.63 2.003 0.047 

    11.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการ 
             จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบั 
             มธัยมศึกษาตามแนวการจดัการเรียนรู้สู่ 
             ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา 
            ของ สพฐ. 

3.94 0.82 3.67 0.72 2.153 0.033 

    11.3  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ ท่ีท่าน 
             อาจใช ้เพื่อการศึกษา สืบคน้ขอ้มูล 
             สารสนเทศและขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบั 
             อาเซียนเพื่อเสริมประสิทธิภาพการ 
             จดัการเรียนการสอนหรือการจดัการ 
             เรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
             ของท่าน 

3.57 0.91 3.39 0.93 1.253 0.212 

ภาพรวมผลการเปรียบเทียบ 3.90 0.70 3.68 0.64 2.103 0.037 
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จากตารางท่ี 4.26 ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมของตวัท่านเอง ท่ีเก่ียวกับความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองประชาคม อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์   1 – 5 ปี มีความรู้มากกว่า (X =3.90) ครูท่ีมปีระสบการณ์ 
5 ปี ข้ึนไปมีความรู้นอ้ยกว่า (X =3.68) แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น จะพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ 5 ปี 
ข้ึนไป มีความรู้นอ้ยกว่าทุกดา้น แต่ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 แสดง
การวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.27 – 4.30 

 
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ภาพรวม ล  าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรก ของความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนบัสนุนรายการ ดา้นความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของ
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 
 

 

รายการความต้องการการช่วยเหลือสนบัสนุนรายการ ด้านความรู้
เกีย่วกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

จ านวน 
 

ร้อยละ 

1.  แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา   
     ของส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

120 73.20 

2.  สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้ง 
      อาเซียน และพฒันาการของประชาคมอาเซียน 

103 62.80 

3.  เสาหลกัท่ี 2  ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     (ASEAN Economic Community) 

99 60.40 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)   
  
รายการความต้องการการช่วยเหลือสนบัสนุนรายการ ด้านความรู้
เกีย่วกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

จ านวน 
 

ร้อยละ 

4.  เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความ   
     มัน่คงอาเซียน(ASEAN  Political and Security Community-  
     APSC)        

98 59.80 

5.  เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
     อาเซียน(ASEAN Socio Cultural community)   

96 58.50 

 
หมายเหตุ. นอกจาก 5 รายการ ตามล าดบัความส าคญัท่ีตอ้งการ ดูไดจ้ากภาคผนวก ง 

 
จากตารางท่ี 4.27  ผลการวิเคราะห์ภาพรวม พบว่า ล  าดบัความส าคญั 5 ล าดบั  ล  าดบัท่ี 1 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 120 คน หรือ ร้อยละ 73.2 เห็นว่าแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2554 เป็นเร่ืองท่ีส าคัญและมีความต้องการท่ีสุด ล  าดับท่ี 2  สาระส าคัญพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการของประชาคมอาเซียน มีจ  านวน 
103 คน คิดเป็น  ร้อยละ 62.8  ล  าดบัท่ี 3  เสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีจ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 ล าดบัท่ี 4  เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมือง
และความมัน่คงอาเซียน(ASEAN  Political and Security Community – APSC)  มีจ  านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.8 และล าดบัท่ี 5  เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน(ASEAN Socio Cultural community) มีจ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
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ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ ล  าดับความส าคัญ 5 ล าดับแรก ของความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนบัสนุนความรู้เก่ียวกบั ส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบัสาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน ของหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา  เขต 1 
 

รายการที่ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนความรู้เกีย่วกบัส่ือ 
การเรียนการสอนเกีย่วกบัสาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน 

 

จ านวน 
 

ร้อยละ 

1. ส่ือมลัติมีเดีย  CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน       135 82.30 
2.  เอกสารหรือส่ือท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบั   
     อาเซียนและประชาคมอาเซียน หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั 
    ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

102 62.20 

3.  หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน 93 56.70 
4.  การจดัสอนภาษาองักฤษ   71 43.30 
5.  การจดัสอนภาษาอาเซียน 69 42.10 

 
หมายเหตุ. นอกจาก 5 รายการ ตามล าดบัความส าคญัท่ีตอ้งการ ดูไดจ้ากภาคผนวก ง 

 
จากตารางท่ี 4.28  ผลการวิเคราะห์ภาพรวม  พบว่า 5 ล าดบั ของความตอ้งการส่ือการ

จดัการเรียนการสอนสาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน  มีความต้องการมาก  ล าดับท่ี 1 คือ ส่ือ
มลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน โดยมีจ  านวน ครูจ  านวน 135 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 82.3 ล  าดบั ท่ี 2 เอกสารหรือส่ือท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียน
และประชาคมอาเซียน หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีจ  านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  ล  าดบัท่ี 3  หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน 
มีจ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  ล  าดบัท่ี 4 การจดัสอนภาษาองักฤษ มีจ  านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.3 และล าดบัท่ี 5 การจดัสอนภาษาอาเซียน มีจ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 
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ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ล  าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรก ของ ความตอ้งการการ
ช่วยเหลือสนับสนุน ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ระหว่างครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครูผูส้อนระดบัชั้นม.ตน้ และครูผูส้อนระดบัชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มธัยมศึกษา เขต 1จ าแนก
ตามสถานภาพ 
 

รายการความต้องการการ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
แล ะ แน ว ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่
ประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ร้อยละ 

ด้ านความ รู้ เกี่ ย วกับประชาคม
อาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

      

1. แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
    อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา   
   ของส านกังานคณะกรรมการ  
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

41 74.50 38 70.40 41 74.50 

2. สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบั   
    อาเซียนความเป็นมาการก่อตั้ง   
    อาเซียน และพฒันาการของ 
    ประชาคมอาเซียน 

36 65.50 29 53.70 38 69.10 

3. วตัถุประสงคข์องประชาคม  
    อาเซียน 

30 54.50 30 55.60 33 60.0 

4. กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของ 
   ประชาคมอาเซียน 

21 38.2 27 50.0 30 54.50 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ)  

 

รายการความต้องการการ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ความรู้เกีย่วกบัอาเซียน

และแนวการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ร้อยละ 

4. เสาหลกัท่ี 2  ความร่วมมือดา้น  
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    (ASEAN Economic Community) 

35 63.60 34 63.00 30 54.50 

5. กฎบตัรอาเซียน(ASEAN Charter) 26 47.30 17 31.50 29 52.70 
5. เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้น 
    ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
    อาเซียน(ASEAN Socio Cultural  
     community)   

32 58.20 35 64.80 29 52.70 

 
จากตารางท่ี 4.29   แสดงล าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรกของความตอ้งการจ าแนกตาม

สถานภาพ พบว่า การเลือกรายการท่ีส าคญัท่ีสุด 5 ล าดบัแรกระหว่างครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผูส้อนระดบัชั้นม.ตน้ และครูผูส้อนระดบัชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มธัยมศึกษา เขต 1  มี
ความต้องการมากล าดบัท่ี 1 คือความตอ้งการความรู้เก่ียวกบัแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2554 มากท่ีสุด คือร้อยละ74.5  ร้อยละ 70.4 และร้อยละ 74.5 ซ่ึงครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และครูผูส้อนระดับชั้น ม.ปลาย มีความต้องการเท่ากัน ล  าดับท่ี 2  สาระส าคัญพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัอาเซียน ความเป็นมาการก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการของ ประชาคมอาเซียน  ร้อยละ 69.1 
ล  าดบัท่ี 3 วตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน ร้อยละ 60.0  ล  าดบัท่ี 4 มีความตอ้งการเท่ากนั 2 เร่ือง 
คือ  กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของประชาคมอาเซียน ร้อยละ 54.5 และเสาหลกัท่ี 2  ความร่วมมือ
ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  ร้อยละ 54.5  แต่ล  าดบัท่ี 5 มี
ความตอ้งการเท่ากนั 2 เร่ือง คือ  กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ร้อยละ 52.7และเสาหลกัท่ี 3 
ความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน(ASEAN Socio Cultural community)  
ร้อยละ 52.7 
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ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ ล  าดับความส าคัญ 5 ล าดับแรก ของความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนับสนุนความรู้เก่ียวกบั ส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกับสาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  จ าแนกตามสถานภาพ 
 
รายการที่ต้องการการช่วยเหลือ
สนับสนุนความรู้เกีย่วกบัส่ือ 
การเรียนการสอนเกีย่วกบัสาระ
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียน 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา
ตอนต้น 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ร้อยละ 

ด้านส่ิงที่ต้องการการช่วยเหลือ
สนับสนุน ประเภทของส่ือต่าง ๆ 
1. ส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ือง   
    ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน       

 
 

45 

 
 

81.80 

 
 

43 

 
 

79.60 

 
 

47 

 
 

85.50 

2. เอกสารหรือส่ือท่ีใหข้อ้มูล        
    เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบั  
    อาเซียนและประชาคมอาเซียน   
    หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศ 
    ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

36 65.50 30 55.60 36 65.50 

3. หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศ  
    อาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการ  
    สอน 

33 60.0 28 51.90 32 58.20 

4. จดัสอนภาษาองักฤษ   23 41.80 23 42.60 25 45.50 
5. การจดัวิทยากรใหค้วามรู้ท่ี 
    เก่ียวกบัประเทศอาเซียนและ  
    ประชาคมอาเซียน 

24 43.60 20 37.00 23 41.80 

 
จากตารางท่ี 4.30   แสดงล าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรก จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า 

การเลือกรายการท่ีส าคญัท่ีสุด 5 ล าดบัแรกเก่ียวกบัส่ือ เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน  
ระหว่างครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูผูส้อนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และครูผูส้อน
ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียน
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มธัยมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มธัยมศึกษา เขต 1 มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
คือ ล  าดบัท่ี 1 มีความตอ้งการส่ือมลัติมีเดีย  CD/DVD  เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียนมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีอยู ่ร้อยละ 81.80 ร้อยละ 79.6 และ ร้อยละ 85.50   ล  าดบัท่ี 2  เอกสารหรือส่ือท่ีให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียนและประชาคมอาเซียนหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศ ใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน ร้อยละ 65.50  ร้อยละ 55.60  และร้อยละ 65.50  ซ่ึงครูหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความตอ้งการเท่ากนัคือร้อยละ 65.50   ล  าดบั
ท่ี 3 หนังสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 60.0  ร้อยละ 51.90 
และร้อยละ 58.20   ล าดบัท่ี 4 จดัสอนภาษาองักฤษ ร้อยละ 41.80  ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 45.50  
และล าดบัท่ี 5  การจดัวิทยากรให้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียนและประชาคมอาเซียน ร้อยละ 
43.60   ร้อยละ 37.00 และร้อยละ 41.80   
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บทที ่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนและความต้องการการช่วยเหลือ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1โดยผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 
 
5.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
 2. เพื่อศึกษาความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียนและเพ่ือศึกษา
ความตอ้งการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 ระหว่างครูท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ท่ีต่างกนั 
 
5.2 วธิีด าเนินการวจิยั 
 5.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด 67 
โรงเรียน ดงัน้ี 

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาใชเ้ป็นประชากรทั้งหมดจาก 67 โรงเรียน จ  านวน 67 คน  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เป็นครูผูส้อนระดบัละ 1 คน จากทั้งหมด  67 โรงเรียนจ านวน  
134  คน  แต่เน่ืองจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไม่มีการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จึงมี
ครูทั้งหมดจ านวน  133  คน 
 5.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนและความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
 5.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถาม ถึงครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ  านวน
ทั้งหมด 67 โรงเรียน 67 ฉบับ ได้รับคืน 55 โรงเรียน จ  านวน 55 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 82 
แบบสอบถามส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ  านวน 67 โรงเรียน  โรงเรียนละ 
2 คน คือครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 1 คน และครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 คน      
ทั้งหมด  67 โรงเรียน เวน้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซ่ึงไม่มีการสอน ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จึงมีครูท่ีเป็นผูป้ฏิบติัการสอน จ านวน  133 คนไดรั้บแบบสอบถามคืน จ  านวน 109  ฉบบั 
คิดเป็น ร้อยละ 82 
 5.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
คือ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ความถ่ีจากระดับความต้องการการช่วยเหลือ
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สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตามล าดับ
ความส าคญั ซ่ึงคิดค่าเป็นร้อยละ 
 
5.3 สรุปผลการวจิยั  

การวิจัยเร่ือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 5.3.1 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความต้องการการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
   ดา้นผลการวิเคราะห์โดยรวม ความรู้ความเขา้ใจสาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 แสดงตาม
สถานภาพ  พบว่าอยูใ่นระดบัมาก   
   ดา้นสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียนและ
พฒันาการของประชาคมอาเซียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นสญัลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
ปฏิญญากรุงเทพฯ และสาระส าคญัของปฏิญญากรุงเทพฯ 
   ดา้นวตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียนพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสาระพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นวตัถุประสงค์เร่ิมแรกของอาเซียน และ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ดา้นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และดา้นการบริหาร   
   ดา้นกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองสญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้วสีเหลือง 10 ตน้” 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2 เร่ือง คือเร่ือง ความส าคญัของการประชุมสุดยอดอาเซียน และเร่ือง
เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN Way) 
   ดา้นกรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของประชาคม อาเซียน : 3 เสาหลกั (Three Pillars of 
ASEAN Community) พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองวตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เร่ือง การจดัท าแผน AEC Blueprint 
   ดา้นเสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคม การเมืองและความ มัน่คงอาเซียน (ASEAN 
Political and Security Community-APSC) พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองวตัถุประสงค์ของประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือเร่ือง ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทางทหาร 
   ดา้นเสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ เร่ืองเขตการคา้เสรีอาเซียน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เร่ือง สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
ภายใต ้ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน (ATIGA)    
   ดา้นเสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคม สังคมและวฒันธรรมอาเซียน  (ASEAN 
Socio Cultural Community) พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือเร่ืองเป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ เร่ือง การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 
   ดา้นสญัลกัษณ์ วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิก
อาเซียน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ เร่ือง ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน  
   ดา้นการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั พบว่าอยูใ่นระดบัมาก  
 5.3.2 ผลการวิเคราะห์ ดา้นแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองความส าคญัและความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด มี 
2 เร่ือง คือเร่ือง ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา และเร่ือง ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ประชาคมอาเซียนและการวิเคราะห์หลกัสูตร   
   ด้านความรู้ความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดในการประเมินตนเอง ซ่ึงมี 3 รายการคือ  
1) ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมเก่ียวกบัอาเซียน  2) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ตามแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ
มธัยมศึกษา ของ สพฐ.  3) ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ ท่ีท่านอาจใชเ้พื่อการศึกษา สืบคน้ขอ้มูล 
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สารสนเทศ และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือ
การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของท่าน พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
   การประเมินตนเองของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
และครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความรู้ในระดบัมาก เน่ืองจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในทุกสาระวิชาโดย ยึด
มาตรฐานการเรียนรู้และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไว ้
   เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
อาเซียน และแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ระดับมัธยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  เน่ืองจากการเรียนวิชาอาเซียน
ศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษานั้น ครูผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนให้ตรงตามหลกัสูตรของ
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  ซ่ึงสามารถเลือก
วิธีการสอนไดต้ามความพร้อมของโรงเรียน 
   ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ เร่ือง ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษท่ีอาจใชเ้พื่อการศึกษา 
สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียน
การสอนหรือการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  
 5.3.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและ
ความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ พบว่าไมแ่ตกต่างกนั 

 5.3.4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและ
ความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่าไม่แตกต่างกนั 
 5.3.5 ผลการวิเคราะห์ภาพโดยรวมทั้งหมด ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ล าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรก ของความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนับสนุนรายการความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 พบว่าล  าดบัท่ี 1 ร้อยละ 73.2 มีความตอ้งการดา้น แนวการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและมีความตอ้งการท่ีสุด ล  าดบัท่ี 2  ร้อยละ 62.8  
มีความตอ้งการดา้น สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน 
และพฒันาการของประชาคมอาเซียน   ล  าดบัท่ี 3  ร้อยละ 60.4 มีความตอ้งการดา้น เสาหลกัท่ี 2 
ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ล  าดบัท่ี 4 ร้อยละ 59.8 มีความตอ้งการดา้น เสาหลกั
ท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน(ASEAN  Political and Security 
Community- APSC)  และล าดบัท่ี 5 ร้อยละ 58.5 มีความตอ้งการดา้น เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural community)  
 5.3.6 ผลการวิเคราะห์ภาพรวม ล  าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรก ของความตอ้งการการช่วยเหลือ
สนบัสนุนความรู้เก่ียวกบั ส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา  เขต 1  พบว่า 5 ล าดบั ของความตอ้งการส่ือการ
จดัการเรียนการสอนสาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน  มีความตอ้งการมากท่ีสุดเป็น ล าดบัท่ี 1 ร้อย
ละ 82.3 คือส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน ล  าดบัท่ี 2 ร้อยละ 62.2 มี
ความตอ้งการ เอกสารหรือส่ือท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียนและประชาคม
อาเซียน หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ล  าดบัท่ี 3 ร้อยละ 56.7  มีความ
ตอ้งการ หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน  ล  าดบัท่ี 4 ร้อยละ 43.3 มี
ความตอ้งการ การจดัสอนภาษาองักฤษ และล าดบัท่ี 5 ร้อยละ 42.1 มีความตอ้งการการจดัสอนภาษา
อาเซียน 
 
5.4 อภิปรายผล  

ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 
 5.4.1 ผลการวิเคราะห์  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความตอ้งการการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
   ความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 
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   1) ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญั พ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า ทั้งครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีความรู้ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก  และพบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจสูงสุด คือ เร่ืองสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียนและพฒันาการ ของประชาคมอาเซียน  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก   
   ส่วนท่ีมีความรู้สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มากนั้น ดว้ยครูผูส้อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ตอ้งใชค้วามรู้เหล่าน้ีสอนแทรกแนวคิดและ
บูรณาการในการเรียนการสอนในทุกสาระของวิชาสงัคมศึกษา ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน
และท าใหค้รูตอ้งศึกษาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและมีความรู้ในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีไดก้  าหนด
ไว้  จึงมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม  ไดพ้ฒันาความรู้ดา้นเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
   ระดบัต ่าสุด คือ เร่ือง แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  แต่ก็ยงัอยูใ่นค่าเฉล่ีย
ระดบั มาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนดา้นความรู้ในการจดัการเรียน
การสอน ซ่ึงต้องการเอกสารแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษาของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เป็นล าดบัแรก   
   ดว้ยเหตุท่ี แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 มีระดบัต ่านั้น อาจมีสาเหตุมา
จากเอกสารหรือต าราขอ้มูล ท่ีจะใหค้วามรู้ส าหรับครูนั้นค่อนขา้งมีนอ้ยและตอ้งศึกษาคน้ควา้หาเอง
จากอินเทอร์เน็ต ครูบางท่านอาจจะไม่สะดวก   แมว้่าจะอยู่ในระดบัต ่าสุด แต่ก็ยงัจดัอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมาก   
   อยา่งไรก็ตาม การประเมินตนเอง ผลการประเมินอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
คือ ดา้นแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 (อยู่ในแบบสอบถามขอ้ 11) และยงัมีความ
ตอ้งการในดา้นน้ีเป็นล าดบัท่ี 1 ดว้ย   จากภาพรวมดงักล่าวน้ี แสดงใหเ้ห็นว่า ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใหค้วามส าคญัและสนใจใฝ่รู้ในการจดัการเรียนการ

DPU



128 

สอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตวัช้ีวดัคุณภาพครู ว่าครูผูส้อนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนใน
หลกัสูตรการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 
   2) ดา้นความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนดา้นความรู้เพื่อช่วยใน
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมพบว่า ความต้องการ การช่วยเหลือ 
สนบัสนุนรายการความรู้เก่ียวกบัอาเซียน  5 ล าดบัแรก ของความส าคญั คือ ล  าดบัท่ี 1  เร่ือง แนว
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด ล  าดบัท่ี  2  เร่ืองสาระส าคญัพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และพฒันาการของประชาคมอาเซียน  ล  าดบัท่ี 3 
เร่ืองเสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล  าดบัท่ี 4  เร่ืองเสาหลกัท่ี 1 ความ
ร่วมมือด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community- APSC) ล  าดบัท่ี 5  เร่ืองเสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio Cultural community)  
   จากความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอน ดา้นความรู้เพื่อช่วยในเร่ือง
การจดัการเรียนการสอนของของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ท่ีต้องการเป็นล าดับท่ี 1 ในเร่ือง แนวการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่าครูมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาในดา้นการจดัการ
เรียนการสอนของครู ให้ตรงตามหลกัสูตรของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 
   3) ดา้นความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนรายการความรู้เก่ียวกบั ส่ือการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา 
เขต 1โดยรวมพบว่า ความตอ้งการ การช่วยเหลือเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน 5 
ล าดบัแรก ของความส าคญั ดงัน้ีคือ ล  าดบัท่ี 1 คือ ส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียน ล  าดบัท่ี 2 เป็นเอกสารหรือส่ือท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียน
และประชาคมอาเซียน หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ล  าดับท่ี 3 
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หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน ล  าดบัท่ี 4 เป็นการจดัสอนภาษาองักฤษ และล าดบัท่ี 5 การจดั
สอนภาษาอาเซียน  
   จากความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุน รายการความรู้เก่ียวกบั ส่ือการเรียนการสอน
เก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีตอ้งการเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
ประเทศอาเซียน เพราะการน าเสนอส่ือการเรียนการสอนแบบภาพเคล่ือนไหว  จะท าให้นักเรียนมี
ความสนใจและสามารถจดจ าไดง่้ายกว่าจากการอ่านหรือการเล่าให้นักเรียนฟัง  ดังนั้น ความ
ตอ้งการส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน จึงมีความส าคญัส าหรับส่ือท่ี
ใชใ้นเร่ืองประชาคมอาเซียน 
   4) ผลการเปรียบเทียบ ความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญ พ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า 
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้มากท่ีสุด  รองคือครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  และ
ล าดบัสุดทา้ยคือ ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  แต่ทั้งหมดก็ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ภาพรวม ความรู้ความเขา้ใจสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนวการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ในการประเมินตนเอง พบว่า ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีความรู้มากท่ีสุด รองคือครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และล าดบัสุดทา้ยคือครูระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้มีความรู้นอ้ยท่ีสุด แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑม์ากทั้งหมดไม่แตกต่างกนันั้น   
   กล่าวไดว้่าครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใหค้วามส าคญั
และมีความกระตือรือร้น ในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น้ี  
   5) ผลการเปรียบเทียบ ความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนด้านความรู้เพื่อช่วยใน
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั เป็นล าดบัท่ี 1
คือ ดา้นความตอ้งการความรู้เก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา 
ของส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 มากท่ีสุด ทั้งครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และครูผูส้อนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  
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   กล่าวไดว้่าครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตอ้งการท่ีจะ
พฒันาการเรียนการสอน ในเร่ืองของการจัดการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ให้ตรงตาม
หลกัสูตรของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  
สอดคลอ้งกบั อุทยั บุญประเสริฐ (2540, น.1-27) ไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรของโรงเรียน ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองหลกัสูตร เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการก าหนดการท างานทางการศึกษา ความรู้ความ
เข้าใจเร่ือหลกัสูตร เป็นส่ิงส าคัญขั้นพ้ืนฐานส าหรับผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน
โดยตรงโครงสร้างพ้ืนฐานของหลกัสูตร จะช่วยให้เห็นภาพรวมของหลกัสูตรนั้น ว่ามีลกัษณะ
อยา่งไรส าคญัอยา่งไร 
    6) ผลการเปรียบเทียบ ความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนความรู้เก่ียวกับส่ือการ
เรียนการสอนเก่ียวกับสาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  พบว่า มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั เป็น ล  าดบัท่ี 1 
คือมีความตอ้งการส่ือมลัติมีเดีย  CD/DVD  เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียนมากท่ีสุด  ทั้งครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และครูผูส้อนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   เพราะการน าเสนอส่ือการเรียนการสอนแบบภาพเคล่ือนไหว  จะท าให้
นกัเรียนมีความสนใจและสามารถจดจ าไดง่้ายกว่าจากการอ่านหรือการเล่าให้นักเรียนฟัง  ดงันั้น 
ความตอ้งการส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน จึงมีความส าคญัส าหรับ
ส่ือการเรียนการสอน ท่ีใชใ้นเร่ืองประชาคมอาเซียน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีประโยชน์มากยิ่งข้ึนจึงควรมีการน าผลจากการวิจยั และมี
การศึกษาเพ่ิมเติม ดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 
 5.5.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
   1) สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ควรให้ความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา ส าหรับครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยการใหว้ิทยากรท่ีมีความช านาญในเร่ืองอาเซียนมาให้ความรู้เร่ืองประเทศสมาชิก
อาเซียน เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะส าหรับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนในการก้าวเข้าสู้การเป็นประชาคมอาเซียน(ASEAN 
Community) ในปี พ.ศ. 2558 น้ี 
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   2) ส าหรับสาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียน ในดา้นต่าง ๆ ครูผูส้อน ควรให้ความส าคญั
ความเป็นมา ก  าเนิดอาเซียน เก่ียวกบัปฏิญญากรุงเทพฯ และสาระส าคญัของปฏิญญากรุงเทพฯ การ
จดัท าแผน AEC Blueprint จนกระทัง่การเกิดของ กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) และการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประเด็นหลกัท่ีส าคญัของ ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ของ 3 เสาหลกัคือ เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN  Political and Security Community- APSC)   เสาหลกัท่ี 2  ความร่วมมือดา้น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน(ASEAN Socio Cultural community)  ความรู้พ้ืนฐาน
เหล่าน้ี  นักเรียน  ครูผูส้อน  ผูบ้ริหาร  ควรมีความรู้เป็นอย่างดี โดยรู้เขารู้เรา เพื่ออนาคตของ
อาเซียน อนัจะน ามาซ่ึงความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุขของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) 
   3) ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ควรให้ความส าคญัในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ในรายวิชาอาเซียน
ศึกษาท่ีสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ทั้งดา้นเน้ือหาสาระของประเทศสมาชิกอาเซียนและกิจกรรม
เก่ียวกับวิถีชีวิต วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแนวการการ
จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพื่อใหม้ีการด าเนินการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ และวัตถุประสงค์ การวัดและประเมินผล ตามเวลาท่ีก  าหนดและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  
 5.5.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 
   1) เร่ืองการตอบสนองความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  พบว่า 5 ล าดบัแรก ท่ีตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบั คือ ล  าดบัท่ี 1  เร่ือง 
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับมธัยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เป็นเร่ืองท่ีส าคัญท่ีสุด ล  าดับท่ี  2  เร่ือง
หลกัสูตรอาเซียนศึกษา ในสาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และ
พฒันาการของประชาคมอาเซียน  ล  าดบัท่ี 3 เร่ืองเสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ล  าดบัท่ี 4  เร่ืองเสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
(ASEAN Political and Security Community- APSC) ล  าดบัท่ี 5  เร่ืองเสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural community) ในส่วนน้ี  โรงเรียน
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มธัยมศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรให้การ
สนับสนุนกับครูผูส้อนในกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อ
ครูผูส้อนไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   2) เร่ืองการตอบสนองความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุน ดา้นส่ือการเรียนการสอน
เก่ียวกบัอาเซียน ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1
โดยรวมพบว่า ความตอ้งการ การช่วยเหลือเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน 5 ล าดบั
แรก ของความส าคญั ดงัน้ีคือ ล  าดบัท่ี 1 คือ ส่ือมลัติมีเดีย CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศ
อาเซียน ล  าดบัท่ี 2 เป็นเอกสารหรือส่ือท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ล  าดบัท่ี 3 หนังสือท่ี
เก่ียวกบัประเทศอาเซียน ล  าดบัท่ี 4 เป็นการจดัสอนภาษาองักฤษ และล าดบัท่ี 5 การจดัสอนภาษา
อาเซียน ในส่วนน้ี  โรงเรียนมธัยมศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรให้การสนับสนุนกบัครูผูส้อนในกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อครูผูส้อนได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   3) ควรมีการศึกษาความรู้เร่ืองประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อจดัท าหลกัสูตร
ในการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป 

   4) ควรมีการศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ท่ีเรียนวิชาอาเซียน
ศึกษา เช่น ตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติม เร่ืองอะไรในรายวิชาอาเซียนศึกษา   ตอ้งการกิจกรรมเสริมการ
เรียนอาเซียนศึกษา อยา่งไร ตอ้งการหลกัสูตรแบบไหน เป็นตน้ 
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บรรณานุกรม 
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สารสนเทศจากส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 
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แบบสอบถามส าหรับ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา  และ

วัฒนธรรมที่เก่ียวกับอาเซียนและแนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ระดับมัธยมศึกษา 

การวิจัยเร่ือง  “ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการช่วยเหลือ

สนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1” 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเพ่ือการท าวิทยานิพนธ ์ของนกัศึกษาปริญญาโท 
สาขาการจดัการการศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์   ในการน าไปใช ้ให้การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับ
อาเซียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพ่ือศึกษาความตอ้งการ การช่วยเหลือสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

แบบสอบถามฉบับนี ้ แบ่งเป็น 3 ตอน  
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ความรู้ความเขา้ใจสาระพ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่  
                  ประชาคมอาเซียน                
ตอนท่ี 3   แบบสอบถามส ารวจความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนในการจดัการเรียนการสอน    
                 หรือการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน  
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด  4 ขอ้ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงใน   หนา้ขอ้ความ ท่ีตรง
กบัสถานภาพ 
   1.  เพศ   
             1.  ชาย                  2.  หญิง    
   2.  สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
      1.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    
           2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเก่ียวกบัอาเซียน      
                     2.1 ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     2.2 ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รหสัสถานศึกษา □□□□□□ 
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  3.  วุฒิการศกึษา 
        1. ปริญญาตรี              2. สูงกว่าปริญญาตรี   
  4.   ประสบการณ์ดา้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในระดบั    
        มธัยมศึกษา 
       1.    1-5 ปี                    2.    5 ปี ข้ึนไป      
 

ตอนที่ 2   ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบัอาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
                อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 
                  แบบสอบถามส่วนน้ี มีทั้งหมด 8 ขอ้และมีขอ้ยอ่ยในแต่ละหวัขอ้ โปรดท าเคร่ืองหมาย   
                   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง  
                 
ระดับความคดิเห็นม ี5 ระดับ ดงัน้ี 
5 หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการสอน 

เก่ียวกบัอาเซียนในระดบั มากที่สุด 
4 หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการสอน 

เก่ียวกบัอาเซียนในระดบั มาก  
3 หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการสอน 

เก่ียวกบัอาเซียนในระดบั ปานกลาง  
2 หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการสอน 

เก่ียวกบัอาเซียนในระดบั น้อย  
1 หมายถึง   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน / แนวการจดัการเรียนการสอน 

เก่ียวกบัอาเซียนในระดบั น้อยที่สุด  
 

 

รายการ 
ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
1. สาระส าคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อต้ังอาเซียน และพัฒนาการของประชาคมอาเซียน 

  1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการของประชาคมอาเซียน      
  1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนามปฏิญญากรุงเทพ      
   1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญัของปฏิญญากรุงเทพ      
  1.4  สญัลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย      
  1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย      
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รายการ 
ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
 1.6  ค าขวญัของอาเซียน      
 1.7  การเรียก “ประชาคมอาเซียน” ในภาษาองักฤษ      
 1.8  บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่มประเทศสมาชิก                   
         ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

     

  1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญ่ีปุ่น)      
 1.10 อาเซียน+6 (เกาหลีใต ้จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ อินเดีย)      
 1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน      
 1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน        

2. วตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 

  2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน       
  2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียน               
  2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม  วิชาการ  
        วิทยาศาสตร์ และดา้นการบริหาร 

     

  2.4 เขตการคา้เสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน      
3. กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 

   3.1 สาระส าคญั ขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)      
   3.2  ความส าคญัของการประชุมสุดยอดอาเซียน      
   3.3  เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN Way)      
   3.4 สญัลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้วสีเหลือง 10 ตน้”       
4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญของประชาคมอาเซียน : 3 เสาหลัก  (Three Pillars of ASEAN Community)  

    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม อาเซียน (ASEAN Community)       
    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint      
    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณาการเศรษฐกิจ ของอาเซียน 
           เขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

     

 5.  เสาหลกัที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน(ASEAN Political and  
          Security Community - APSC) 
 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


142 

 

รายการ 
ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
       5.1 สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและความมัน่คง                       
                 อาเซียน 

     

      5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน      
      5.3 ความส าคญัของสนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือ 
              ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

     

      5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน          
      5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้      
      5.6  ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทางทหาร      
      5.7 ประโยชน์ของความสมัพนัธก์บัประเทศนอกภูมิภาค 
              เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

     

     5.8 วิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหวา่ง 
              รัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

     

     5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั      
6.  เสาหลกัที่ 2   ความร่วมมือด้าน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน    
        (ASEAN Economic Community) 

     

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
    6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว      
    6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อ 
          เศรษฐกิจโลก 

     

    6.4 ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค      
    6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก      
    6.6 เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยายปริมาณการคา้และการลงทุน 
          ภายในภูมิภาค 

     

    6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ      
    6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใตค้วามตกลงการคา้ 
          สินคา้ของอาเซียน(ATIGA) 

     

    6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน      
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รายการ 
ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
    6.10  สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพในการแข่งขนั 
             ของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

     

7.  เสาหลกัที่ 3  ความร่วมมือด้านประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
        อาเซียน(ASEAN Socio Cultural community)   

     

    7.1 เป้าหมายประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน      
    7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development)      
    7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection)      
   7.4 สิทธิและความยติุธรรมทางสงัคม (Social Justice and  Rights)      
   7.5 ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring Environmental Sustainability)      
   7.6 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)      
   7.7 การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap)      
  7.8 แผนปฏิบติัการประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน      
8. สัญลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน    

  8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน      
  8.2 ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน      
  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน       
9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน      
      

10.  แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ    
       การศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2554 
      

   10.1  ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและ 
           การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

     

   10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน      
   10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะเดก็ไทยใน    
           ประชาคมอาเซียน 

     

   10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน      
   10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู      
   10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา      
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รายการ 
ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
   10.7  ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาประชาคมอาเซียนและ 
           การวิเคราะห์หลกัสูตร 

     

  10.8   แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใน  
           หลกัสูตรสถานศึกษา 

     

  10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่  
          ประชาคมอาเซียนระดบัชั้นเรียน 

     

  10.10 วิธีการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้      
  10.11 วิธีการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
            อาเซียนดา้นความรู้ 

     

  10.12  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ      
  10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ      
      

11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของการประเมนิตวัท่านเอง ที่เกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจเร่ืองอาเซียน   
       และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมธัยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ    
       การศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2554  
      

    11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน      
     11.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการเรียนรู้สู่   
            ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ตามแนวการจดัการ  
            เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

     

   11.3  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ ท่ีท่านอาจใชเ้พื่อการศึกษา     
          สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน    
          เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือการจดั      
          การเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของท่าน 
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ตอนที่ 3  
3.1 จากรายการความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนทั้ง  9 รายการน้ี โปรดใส่หมายเลข ล  าดบัความส าคญั 5 ล าดบั ท่ีท่านตอ้งการ ในช่องว่าง 
(ล  าดบัท่ีตอ้งการ) เพียง   5 ขอ้ เท่านั้น โดยไม่ตอ้งเขียนรายการ  

 
 

ขอ้ท่ี 
 

รายการความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ล าดบัท่ี   
ท่ีตอ้งการ 

1 สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และ
พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

 

…….. 

2 วตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน …….. 
3 กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) …….. 
4 กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของประชาคมอาเซียน …….. 
5 เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  

                    (ASEAN  Political and Security Community-APSC)        

 

…….. 

6 เสาหลกัท่ี 2  ความร่วมมือดา้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                    (ASEAN Economic Community) 

 

…….. 

7 เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
                    (ASEAN Socio Cultural community)   

 

…….. 

8 สญัลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน    …….. 
9 แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ของส านกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

 

…….. 
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 3.2   ส ารวจ ส่ิงท่ีตอ้งการ การช่วยเหลือสนบัสนุน ประเภทของส่ือต่าง ๆ ในการจดัการ
เรียนการสอนของท่าน จากทั้งหมด 11 รายการ ท่านเพียงแต่ใส่หมายเลขขอ้ เรียงล  าดบัความส าคญั
ท่ีท่านตอ้งการ ในช่องว่าง (ล  าดบัท่ีตอ้งการ) เพียง   5 ขอ้ เท่านั้น โดยไม่ตอ้งเขียนรายการ (เพื่อช่วย
ใหผู้ว้ิจยั สามารถวิเคราะห์จดักลุ่มความตอ้งการไดเ้ป็นท่ีชดัเจน) ดงัตาราง   
 

 

ขอ้ท่ี 
 

 รายการท่ีตอ้งการ เพื่อสนบัสนุนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอาเซียน 
ล าดบัท่ี   
ท่ีตอ้งการ 

1 ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัประเทศอาเซียน       …….. 
2 สารสนเทศ เก่ียวกบัประเทศอาเซียน       …….. 
3 เอกสารเก่ียวกบัประเทศอาเซียน         …….. 
4 ส่ือมลัติมีเดีย  CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน       …….. 
5 หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน เพื่อการจดัการเรียนการสอน …….. 
6 การจดัวิทยากรใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียนและประชาคมอาเซียน …….. 
7 การจดัอบรมเก่ียวกบัประเทศอาเซียน             …….. 
8 จดัสมัมนาท่ีเก่ียวกบัอาเซียนศกึษา …….. 
9 จดัสอนภาษาองักฤษ   …….. 
10 การจดัสอนภาษาอาเซียน …….. 
11 เอกสารหรือส่ือท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบัอาเซียนและ

ประชาคมอาเซียน หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

…….. 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่น 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

การวิจัยเร่ือง  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนและความตอ้งการการช่วยเหลือสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอาเซียนของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9938 30 
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กฎบัตรอาเซียน  
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กฎบตัรอาเซียน 
(กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ. (2553).  “กฎบัตรอาเซียน”, มกราคม 2552.) 

กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย อารัมภบท และข้อบังคบ 55 ข้อ ใน 13 หมวด 
 

หมวดที่ 1 วตัถุประสงค์และหลกัการ - กล่าวถึงวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ 
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย - ระบุฐานะทางกฎหมาย 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ - อธิบายสมาชิก การรับสมาชิกใหม่ 
หมวดที่ 4 องค์กร - กล่าวถึงองคก์รและการท างาน ประกอบดว้ย ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คณะ 

  มนตรีประสานงาน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ องคก์รรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  
  คณะกรรมการถาวรประจ าอาเซียน เลขาธิการและส านกัเลขาธิการ องคก์รสิทธิมนุษยชน 
  อาเซียน 

หมวดที่ 5 องค์ภาวะที่มคีวามสัมพนัธ์กบัอาเซียน - มีรายช่ือตามภาคผนวก 2 
หมวดที่ 6 ความคุ้มกนัและเอกสิทธิ์ - เอกสิทธ์ิทางการทูตของอาเซียน 
หมวดที่ 7 การตดัสินใจ - กล่าวถึงเกณฑก์ารตดัสินท่ีอยูบ่นหลกัการปรึกษาหารือ และฉนัทามติ 
หมวดที่ 8 การระงับข้อพพิาท - กล่าวถึงวิธีระงบัขอ้พิพาทและคนกลาง โดยท่ีประชุมสุดยอด 

   อาเซียน เป็นช่องทางสุดทา้ย 
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน กล่าวถึงการจดัท างบประมาณของส านกัเลขาธิการ 
หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน กล่าวถึงประธานอาเซียน พิธีการทางการทูต  

    ภาษาท างาน 
หมวดที่ 11 อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์- กล่าวถึงค าขวญั ธง ดวงตรา วนัและเพลงอาเซียน 
หมวดที่ 12 ความสัมพนัธ์ภายนอก - กล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนการเจรจาของอาเซียน กบัคู่เจรจา 
หมวดที่ 13 บทบัญญัตทิั่วไปและบทบัญญัตสุิดท้าย - กล่าวถึงการบงัคบัใช ้
 
อารัมภบท  

เราบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เป็นผูแ้ทน 

รับทราบดว้ยความพึงพอใจในความส าเร็จอยา่งสูง และการขยายตวัของอาเซียนนบัตั้งแต่มี
การก่อตั้งข้ึนท่ีกรุงเทพมหานครดว้ยการประกาศใชป้ฏิญญาอาเซียน  
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ระลึกถึงการตัดสินใจจัดท ากฎบัตรอาเซียน  ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ปฏิญญา
กวัลาลมัเปอร์ว่าดว้ยการจัดท ากฎบตัรอาเซียน  และปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบตัร
อาเซียน  

ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างประชาชนและรัฐ
สมาชิกอาเซียนซ่ึงมีความผกูพนักนัทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนมีวตัถุประสงคแ์ละชะตาร่วมกนั  

ได้รับแรงบันดาลใจและรวมกนัภายใตว้ิสยัทศัน์เดียวกนั อตัลกัษณ์เดียวกนั และประชาคม
ท่ีมีความเอ้ืออาทรเดียวกนั  

รวมกันด้วยความปรารถนาและเจตจ านงร่วมกันท่ีจะด ารงอยู่ในภูมิภาคแห่งสันติภาพ  
ความมั่นคงและเสถียรภาพท่ีถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน  มีความมั่งคั่งและ
ความกา้วหนา้ทางสงัคมร่วมกนั และท่ีจะส่งเสริมผลประโยชน์  อุดมการณ์ และแรงดลใจท่ีส าคญั
ของอาเซียน  

เคารพความส าคญัพ้ืนฐานของมิตรภาพและความร่วมมือ และหลกัการแห่งอธิปไตย ความ
เสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน ฉันทามติและเอกภาพในความ
หลากหลาย  

ยึดมั่นในหลกัการแห่งประชาธิปไตย หลกันิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  

ตกลงใจท่ีจะประกนัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนรุ่นปัจจุบนัและ
อนาคต และตั้งมัน่ให้ ความอยู่ดีกินดี การด ารงชีวิตและสวสัดิการของประชาชนเป็นแกนของ
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน  

เช่ือมัน่ในความจ าเป็นท่ีจะกระชบัสายสมัพนัธท่ี์มีอยูข่องความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน
ระดับภูมิภาค เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีมีความเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ และมีความรับผดิชอบทางสงัคม เพื่อท่ีจะตอบสนองอยา่งมีประสิทธิภาพต่อความทา้ทาย
และโอกาสในปัจจุบนัและอนาคต  

ผูกพันท่ีจะเร่งสร้างประชาคมโดยผ่านความร่วมมือ และการรวมตวัในภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการจดัตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบดว้ยประชาคมความมัน่คงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ตามท่ีระบุไวใ้นปฏิญญา
บาหลีว่าดว้ยขอ้ตกลงอาเซียนฉบบัท่ี 2 

ในการนี ้จงึตกลงใจท่ีจะจดัท ากรอบทางกฎหมายและทางสถาบนัของอาเซียนโดยกฎบตัร
น้ี และเพ่ือการนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงมาประชุมกนัท่ี
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สิงคโปร์ ในวาระประวติัศาสตร์ครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ไดเ้ห็นชอบกับกฎบตัร
อาเซียนน้ี  
 
หมวดที่ 1 วตัถุประสงค์และหลกัการ – กล่าวถึงวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ 
ข้อ 1: วตัถุประสงค์  

วตัถุประสงค์ของอาเซียนคือ เพื่อธ ารงรักษา  และเพ่ิมพูนสันติภาพ ความมัน่คง และ
เสถียรภาพ กบัทั้งเสริมสร้างคุณค่าทางสนัติภาพในภูมิภาคใหม้ากข้ึน  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรับตวัสู่สภาวะปกติของภูมิภาคโดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ดา้นการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรมใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน  

เพื่อธ ารงรักษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หเ้ป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และปราศจากอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงอ่ืนๆ ทุกชนิด  

เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยูร่่วมกบัประชาคมโลกไดโ้ดยสันติ
ในสภาวะท่ีเป็นธรรม มีประชาธิปไตยและมีความสมานสามคัคี  

เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวท่ีมีเสถียรภาพ  ความมัง่คัง่ มีความสามารถในการ
แข่งขนัสูง และมีการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจซ่ึงมีการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรีของสินคา้ บริการ และการลงทุน การเคล่ือนยา้ย
ท่ีไดรั้บความสะดวกของนกัธุรกิจ ผูป้ระกอบวิชาชีพ ผูม้ีความสามารถพิเศษและแรงงาน และการ
เคล่ือนยา้ยอยา่งเสรียิง่ข้ึนของเงินทุน เพื่อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพฒันาในอาเซียน
ผา่นความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและความร่วมมือ  

เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตย เพ่ิมพูนธรรมาภิบาล และหลกันิติธรรม ตลอดจนส่งเสริม
และคุม้ครอง สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานโดยค านึงถึงสิทธิและหนา้ท่ีของรัฐสมาชิกของ
อาเซียน  

เพื่อเผชิญหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลกัความมัน่คงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ ต่อส่ิงทา้
ทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขา้มชาติ และส่ิงทา้ทายขา้มพรมแดนอ่ืนๆ  

เพ่ือสนับสนุนการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพื่อท าให้แน่ใจว่ามีการคุม้ครองสภาพแวดลอ้มใน
ภูมิภาค ความย ัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมในภูมิภาค 
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาค  

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยผา่นความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดยิ่งข้ึนในเร่ืองการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลงัประชาชนและเสริมสร้างความ
เขม้แข็งแห่งประชาคมอาเซียน  
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เพ่ือเพ่ิมพูนความอยูดี่กินดี และการด ารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดว้ยการใหป้ระชาชนมี
โอกาสท่ีทดัเทียมกนัในการเขา้ถึง การพฒันามนุษย ์สวสัดิการสงัคม และความยติุธรรม  

เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มัน่คง และปราศจากยา
เสพติด ส าหรับประชาชนของอาเซียน  

เพื่อส่งเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงทุกภาคส่วนของสังคมไดรั้บการ
ส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วม และไดรั้บผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตวัและการสร้างประชาคมของ
อาเซียน  

เพื่อส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียนดว้ยการส่งเสริมความส านึกถึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และมรดกของภูมิภาคยิง่ข้ึน และ  

เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นศูนยร์วม และบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลงัขบัเคล่ือน
ขั้นแรกของความสมัพนัธ ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ในภาพแบบ
ของภูมิภาคท่ี เปิดกวา้ง โปร่งใส และไม่ปิดกั้น  
 ข้อ 2: หลกัการ  

ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้ 1 อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยนั 
และยึดมัน่ในหลกัการพ้ืนฐานท่ีปรากฏในปฏิญญา ความตกลง อนุสัญญา ขอ้ตกลง สนธิสัญญา 
และตราสารอ่ืนๆ ของอาเซียน อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนจะปฏิบติัตามหลกัการดงัต่อไปน้ี  

(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค  บูรณภาพแห่งดินแดน และอตัลกัษณ์
แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง  

(ข) ความผกูพนัและความรับผดิชอบร่วมกนัในการเพ่ิมพูนสนัติภาพ ความมัน่คงและความ
มัง่คัง่ของภูมิภาค  

(ค) การไม่ใชก้ารรุกราน และการข่มขู่ว่าจะใชห้รือการใชก้  าลงั หรือการกระท าอ่ืนใดใน
ลกัษณะท่ีขดัต่อกฎหมายระหว่างประเทศ  

(ง) การอาศยัการระงบัขอ้พิพาทโดยสนัติ  
(จ) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน  
(ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐ ในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ

แทรกแซง การบ่อนท าลาย และการบงัคบั จากภายนอก  
(ช) การปรึกษาหารือท่ีเพ่ิมพูนข้ึนในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์

ร่วมกนัของอาเซียน  
(ซ) การยึดมัน่ต่อหลกันิติธรรม ธรรมาภิบาล หลกัการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม 

รัฐธรรมนูญ  
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(ฌ) การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริม
ความยติุธรรมทางสงัคม  

(ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ  รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ  

(ฎ) การละเวน้จากการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการใชดิ้นแดนของ
ตน ซ่ึงด าเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐท่ีมิใช่สมาชิกอาเซียนหรือผูก้ระท าท่ีไม่ใช่รัฐใดๆ  
ซ่ึงคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิก
อาเซียน  

(ฏ) การเคารพในวฒันธรรม ภาษาและศาสนาท่ีแตกต่างของประชาชนอาเซียน  โดยเน้น
คุณค่าร่วมกนัของประชาชนอาเซียนในจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย  

(ฐ) ความเป็นศูนยร์วมของอาเซียนในความสมัพนัธภ์ายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม โดยคงไวซ่ึ้งความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั การมองไปภายนอก การไม่ปิดกั้นและ
การไม่เลือกปฏิบติั และ  

(ฆ) การยดึมัน่ในกฎการคา้พหุภาคีและระบอบของอาเซียนซ่ึงมีกฎเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับการ
ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไปสู่
การขจดัการ กีดกันทั้งปวงต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซ่ึง
ขบัเคล่ือนโดยตลาด  

 
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย – ระบุฐานะทางกฎหมาย 
ข้อ 3: สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน  

อาเซียน ในฐานะองคก์ารระหว่างประเทศในระดบัรัฐบาล ไดรั้บสภาพบุคคลตามกฎหมาย
โดยกฎบตัรน้ี 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ - อธิบายสมาชิก การรับสมาชิกใหม่ 
ข้อ 4: รัฐสมาชิก  

รัฐสมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
ข้อ 5: สิทธิและพนัธกรณ ี 

ใหรั้ฐสมาชิกมีสิทธิและพนัธกรณีท่ีเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎบตัรน้ี  
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ใหรั้ฐสมาชิกมีมาตรการท่ีจ  าเป็นทุกประการอนัรวมถึงการออกกฎหมายภายในท่ีเหมาะสม เพื่ออนุ
วติับทบัญญัติของกฎบัตรน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปฏิบัติตามพนัธกรณีทั้งหมดของรัฐ
สมาชิกในกรณีการละเมิดกฎบตัรอยา่งร้ายแรง หรือการไมป่ฏิบติัตาม ใหน้ าขอ้ 20 มาใชบ้งัคบั  
ข้อ 6: การรับสมาชิกใหม่  

กระบวนการในการสมคัร และการรับสมาชิกของอาเซียนให้ก  าหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน การรับสมาชิกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  

(ก) ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์อนัเป็นท่ียอมรับว่าอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง  
(ค) การตกลงท่ีจะผกูพนัและเคารพกฎบตัรน้ี และ  
(ง) ความสามารถและ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัพนัธกรณีของสมาชิกภาพ  

การรับสมาชิกให้ตดัสินโดยฉันทามติโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  ตามข้อเสนอแนะของคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน รัฐผูส้มคัรจะไดรั้บเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อไดล้งนามภาคยานุวติัสาร
กฎบตัรน้ี 
 
หมวดที่ 4 องค์กร  

 กล่าวถึงองค์กรและการท างาน ประกอบด้วย ท่ีประชุมสุดยอดอาเ ซียน คณะมนตรี
ประสานงาน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ องคก์รรัฐมนตรีเฉพาะสาขา คณะกรรมการถาวร
ประจ าอาเซียน เลขาธิการและส านกัเลขาธิการ องคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
ข้อ 7: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

ให้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบด้วยประมุขของรัฐ  หรือ หัวหน้ารัฐบาลของรัฐ
สมาชิก  
ใหท่ี้ประชุมสุดยอดอาเซียน:  

(ก) เป็นองคก์รสูงสุดในการก าหนดนโยบายของอาเซียน  
(ข) พิจารณาหารือ ใหแ้นวนโยบาย และตดัสินใจ ในประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องอาเซียน ในเร่ืองส าคญัท่ีเป็นผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก และในทุกประเด็นท่ีไดม้ี
การน าเสนอต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน และองคก์รระดบัรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  

(ค) สัง่การใหรั้ฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละคณะมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้จดัการประชุมเฉพาะ
กิจระหว่างรัฐมนตรี และหารือประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบัอาเซียน ท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียวระหว่างคณะ
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มนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ทั้งน้ี ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับรองกฎการด าเนินการ
ประชุมดงักล่าว  

(ง) ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีกระทบต่ออาเซียนโดยด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม  
(จ) ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตห้มวดท่ี 7 และ 8  
(ฉ) อนุมติัการจดัตั้งและการยุบองค์กรระดบัรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบนัอ่ืนๆ ของ

อาเซียน และ  
(ช) แต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน ท่ีมีชั้นและสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรีซ่ึงจะปฏิบติัหน้าท่ีโดย

ไดรั้บความไวว้างใจ และตามความพอใจของประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล ตามขอ้เสนอแนะ
ของท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  
ใหท่ี้ประชุมสุดยอดอาเซียน  

(ก) จดัประชุมสองคร้ังต่อปี และใหรั้ฐสมาชิกซ่ึงเป็นประธานอาเซียนเป็นเจา้ภาพ และ  
(ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจ าเป็น ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจ โดยมีประธาน

การประชุมเป็นรัฐสมาชิกซ่ึงเป็นประธานอาเซียน โดยจดัในสถานท่ีท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลง
กนั  
ข้อ 8: คณะมนตรีประสานงานอาเซียน  

ใหค้ณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดว้ยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และประชุม
กนัอยา่งนอ้ยสองคร้ังต่อปี  
ใหค้ณะมนตรีประสานงานอาเซียน  

(ก) เตรียมการประชุมของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  
(ข) ประสานการอนุวติัความตกลงและขอ้ตดัสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  
(ค) ประสานงานกบัคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสอดคลอ้งกนัของ

นโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกนั  
(ง) ประสานงานรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ซ่ึงเสนอท่ีประชุมสุดยอด

อาเซียน  
(จ) พิจารณารายงานประจ าปีของเลขาธิการอาเซียนเก่ียวกบังานของอาเซียน  
(ฉ) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเก่ียวกับหน้าท่ี  และการด าเนินงานของ

ส านกังานเลขาธิการอาเซียนและองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ช) เห็นชอบการแต่งตั้งและการยติุหนา้ท่ีของรองเลขาธิการอาเซียน ตามขอ้เสนอแนะของ

เลขาธิการอาเซียน และ  
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(ซ) ปฏิบติัภารกิจอ่ืนตามท่ีก  าหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี หรือหน้าท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากท่ี
ประชุมสุดยอดอาเซียน ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนได้รับการสนับสนุนโดยเจา้หน้าท่ี
อาวุโสท่ีเก่ียวขอ้ง  
ข้อ 9: คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ  

ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ประกอบดว้ยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน  

ใหค้ณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ มีองคก์รระดบัรัฐมนตรีเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
ในขอบข่ายการด าเนินงานของตน  

ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐแต่งตั้งผูแ้ทนของรัฐตนส าหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคม
อาเซียนแต่ละคณะเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแต่ละเสาหลกัของเสาหลกัทั้งสามของประชาคม
อาเซียน ใหค้ณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ  

(ก) ท าใหแ้น่ใจว่ามีการอนุวติัขอ้ตดัสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ข) ประสานการปฏิบติังานของสาขาต่างๆ ท่ีอยูใ่นขอบข่ายการด าเนินงานของตน และใน

ประเด็นซ่ึง คาบเก่ียวกบัคณะมนตรีประชาคมอ่ืนๆ และ  
(ค) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน เก่ียวกบั เร่ืองท่ีอยู่ใน

ขอบข่าย การด าเนินงานของตน  
ใหค้ณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะประชุมกนัอย่างน้อยสองคร้ังต่อปี และมีประธานการ
ประชุมเป็นรัฐมนตรีท่ีเหมาะสมจากรัฐสมาชิกซ่ึงเป็นประธานอาเซียน  
ใหค้ณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีอาวุโสท่ีเก่ียวขอ้ง  
ข้อ 10: องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา  

 (ก) ด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละองคก์รท่ีมีอยู่  
(ข) ปฏิบติัตามความตกลง และขอ้ตดัสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ท่ีอยู่ในขอบข่าย

การด าเนินงานของแต่ละองคก์ร  
(ค) เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เขม้แข็งข้ึน เพื่อสนับสนุนการ

รวมตวัของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน และ  
(ง) เสนอรายงานและขอ้เสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละองคก์ร  

องค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแต่ละองค์กร  อาจมีเจา้หน้าท่ีอาวุโส และองค์กรย่อยท่ี
เก่ียวขอ้งในขอบข่ายการด าเนินงานของตนตามท่ีระบุในภาคผนวก 1 เพื่อด าเนินหน้าท่ีของตน 
ภาคผนวกดงักล่าวอาจไดรั้บการปรับปรุงใหท้นัสมยั โดยเลขาธิการอาเซียนตามขอ้เสนอแนะของ
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คณะกรรมการของผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียน โดยไม่ตอ้งใชบ้ทบญัญติัว่าดว้ยการแกไ้ขภายใตก้ฎ
บตัรน้ี  
ข้อ 11: เลขาธิการอาเซียนและส านักงานเลขาธิการอาเซียน  

ใหเ้ลขาธิการอาเซียนไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งหา้ปีท่ีไม่สามารถต่ออายไุด ้และใหไ้ดรั้บการเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน  บน
พ้ืนฐานของการหมุนเวียนตามล าดับตัวอกัษร โดยค านึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสามารถ 
รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่าเทียมกนัทางเพศ  
ใหเ้ลขาธิการอาเซียน  

(ก) ปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งระดบัสูงน้ี โดยเป็นไปตามบทบญัญติั
ของกฎบตัรฉบบัน้ีและตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข) อ านวยความสะดวกและสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการอนุวติัความตกลงและขอ้
ตดัสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกับงานของอาเซียนต่อท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน  

(ค) เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา และการ
ประชุมอาเซียนอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ง) เสนอขอ้คิดเห็นของอาเซียนและเขา้ร่วมการประชุมกบัภาคีภายนอกตามแนวนโยบายท่ี
ไดรั้บ ความเห็นชอบและตามอ านาจหนา้ท่ี ท่ีเลขาธิการอาเซียนไดรั้บมอบหมาย และ  

(จ) เสนอแนะการแต่งตั้ งและการยุติหน้าท่ีของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน เพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

ใหเ้ลขาธิการอาเซียนเป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของอาเซียนดว้ย  
ให้เลขาธิการอาเซียนไดรั้บการสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนส่ีคน  ซ่ึงมีชั้นและ

สถานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
รองเลขาธิการอาเซียนทั้งส่ีคนตอ้งมีสญัชาติท่ีแตกต่างจากเลขาธิการอาเซียน และมาจากรัฐสมาชิก
ท่ีแตกต่างกนัส่ีรัฐสมาชิกอาเซียน  

ใหร้องเลขาธิการอาเซียนส่ีคน ประกอบดว้ย  
(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปีท่ีไม่สามารถต่ออายไุด ้

ซ่ึงไดรั้บเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพ้ืนฐานของการหมุนเวียนตามล าดบัตวัอกัษร 
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โดยค านึงถึงความซ่ือสตัยสุ์จริต คุณสมบติั ความสามารถ ประสบการณ์ และความเท่าเทียมกนัทาง
เพศ และ  

(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี และอาจต่ออายุไดอี้ก
สามปี ให ้รองเลขาธิการอาเซียนสองคนน้ีไดรั้บการคดัเลือกโดยเปิดกวา้งบนพ้ืนฐานของความรู้
ความสามารถ  

ใหส้ านกัเลขาธิการอาเซียนประกอบดว้ยเลขาธิการอาเซียนและพนกังานตามท่ีจ  าเป็น  
ใหเ้ลขาธิการอาเซียนและพนกังาน  
(ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซ่ือสัตย์สุจริต  ความมีประสิทธิภาพ และ

ความสามารถ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
(ข) ไม่ขอหรือรับค าสัง่จากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ  
(ค) ละเวน้จากการด าเนินการใด ซ่ึงอาจมีผลสะทอ้นถึงต าแหน่งหน้าท่ีของตน ในฐานะท่ี

เป็นเจา้หนา้ท่ีของส านกัเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงรับผดิชอบต่ออาเซียนเท่านั้น  
รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐรับท่ีจะเคารพในลกัษณะความเป็นอาเซียน โดยเฉพาะของความ

รับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน  และจะไม่แสวงหาท่ีจะมีอิทธิพลต่อเลขาธิการ
อาเซียนและพนกังาน ในการปฏิบติัตามความรับผดิชอบของบุคคลเหล่านั้น  
ข้อ12: คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน  

ให้รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐแต่งตั้งผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนหน่ึงคน  ในระดับ
เอกอคัรราชทูตท่ีมีถ่ินพ านกั ณ กรุงจาการ์ตา  
ผูแ้ทนถาวรรวมกนัตั้งข้ึนเป็นคณะกรรมการผูแ้ทนถาวร ซ่ึงจะตอ้ง  

(ก) สนับสนุนการท างานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดบัรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขา  

(ข) ประสานงานกบัส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และองค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขาอ่ืนๆ  

(ค) ติดต่อประสานงานกบัเลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียนในทุกเร่ืองท่ี
เก่ียวกบังานของตน  

(ง) อ านวยความสะดวกความร่วมมือของอาเซียนกบัหุน้ส่วนภายนอก และ  
(จ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีอาจก าหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  

ข้อ 13: ส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ  
ใหรั้ฐสมาชิกแต่ละรัฐจดัตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ซ่ึงจะตอ้ง  
(ก) ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกลางแห่งชาติ  
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(ข) เป็นหน่วยงานระดบัชาติ ซ่ึงเก็บรักษาขอ้สนเทศในเร่ืองทั้งปวงเก่ียวกบัอาเซียน  
(ค) ประสานงานระดบัชาติเก่ียวกบัการอนุวติัขอ้ตดัสินใจของอาเซียน  
(ง) ประสานงานและสนบัสนุนการเตรียมการระดบัชาติของการประชุมอาเซียน  
(จ) ส่งเสริมอตัลกัษณ์และความส านึกเก่ียวกบัอาเซียนในระดบัชาติ และ  
(ฉ) มีส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียน  

ข้อ 14: องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน  
โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และหลกัการของกฎบตัรอาเซียนเก่ียวกบัการส่งเสริม และ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ใหอ้าเซียนจดัตั้งองคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียนข้ึน  
องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนจะตอ้งด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  ซ่ึงจะก าหนดโดยท่ีประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  
ข้อ 15: มูลนิธิอาเซียน  

ใหมู้ลนิธิอาเซียนสนบัสนุนเลขาธิการอาเซียน และด าเนินการร่วมกบัองคก์รของอาเซียนท่ี
เก่ียวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน  โดยการส่งเสริมความส านึกท่ีเพ่ิมข้ึน
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประชาชน และการด าเนินการร่วมกนัท่ี
ใกลชิ้ดระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ในอาเซียน  
ให้มูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียน ผูซ่ึ้งจะตอ้งเสนอรายงานต่อท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนผา่นคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
 
หมวดที่ 5 องค์ภาวะที่มคีวามสัมพนัธ์กบัอาเซียน - มีรายช่ือตามภาคผนวก 2 
ข้อ 16: องค์ภาวะที่มคีวามสัมพนัธ์กบัอาเซียน  

อาเซียนอาจมีความสมัพนัธก์บัองคภ์าวะซ่ึงสนบัสนุนกฎบตัรอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วตัถุประสงคแ์ละหลกัการของอาเซียน องคภ์าวะท่ีมีความสมัพนัธเ์หล่าน้ีระบุอยูใ่นภาคผนวก 2  
ให้คณะกรรมการผูแ้ทนถาวรบญัญติักฎว่าดว้ยขั้นตอนด าเนินงาน และหลกัเกณฑ์ส าหรับการมี
ความสมัพนัธต์ามขอ้เสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน  
ภาคผนวก 2 อาจไดรั้บการปรับปรุงให้ทันสมยั  โดยเลขาธิการอาเซียนตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร โดยไม่ตอ้งใชบ้ทบญัญติัว่าดว้ยการแกไ้ขภายใตก้ฎบตัรน้ี  
 

หมวดที่ 6 ความคุ้มกนัและเอกสิทธิ์ – เอกสิทธ์ิทางการทูตของอาเซียน 
ข้อ 17: ความคุ้มกนัและเอกสิทธิ์ของอาเซียน  
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ให้อาเซียนได้รับเอกสิทธ์ิและความคุม้กันในดินแดนของรัฐสมาชิกเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้
บรรลุความมุ่งประสงคข์องอาเซียน  

ความคุม้กนัและเอกสิทธ์ิจะถูกก าหนดไวใ้นความตกลงต่างหากระหว่างอาเซียนและรัฐ
สมาชิกเจา้ภาพ  
 ข้อ 18: ความคุ้มกนัและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของส านักเลขาธิการอาเซียน  

ใหเ้ลขาธิการอาเซียนและพนกังานของส านกัเลขาธิการอาเซียนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
อยา่งเป็นทางการของอาเซียนหรือเป็นตวัแทนของอาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรั้บความคุม้กนัและเอก
สิทธ์ิเท่าท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระของตน  
ความคุม้กนัและเอกสิทธ์ิภายใตข้อ้น้ีจะถูกก าหนดไวใ้นความตกลงต่างหากของอาเซียน  
 ข้อ 19: ความคุ้มกนั และเอกสิทธิ์ของผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาเซียน  

ให้ผูแ้ทนถาวรของรัฐสมาชิกประจ าอาเซียนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสมาชิกท่ีเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นทางการของอาเซียนหรือเป็นตวัแทนของอาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรั้บความ
คุม้กนัและเอกสิทธ์ิเท่าท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
ให้ความคุ้มกันและเอกสิทธ์ิของผูแ้ทนถาวร และเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ีของ
อาเซียนอยู่ภายใตบ้งัคบัของอนุสัญญากรุงเวียนนา  ว่าดว้ยความสัมพนัธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 หรือ
เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวดที่ 7 การตดัสินใจ - กล่าวถึงเกณฑก์ารตดัสินท่ีอยูบ่นหลกัการปรึกษาหารือ และฉนัทามติ 
ข้อ 20: การปรึกษาหารือและฉันทามติ  

โดยหลกัการพ้ืนฐาน ใหก้ารตดัสินใจของอาเซียนอยูบ่นพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือและ
ฉนัทามติ  

หากไม่สามารถหาฉนัทามติได ้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตดัสินว่า การตดัสินใจเฉพาะ
เร่ืองหน่ึงเร่ืองใด จะสามารถท าไดอ้ยา่งไร  

ไม่มีความใดในวรรค 1 และ 2 ของขอ้น้ีกระทบถึงวิธีการตดัสินใจ ท่ีระบุอยู่ในตราสารทา
งกฎหมายของอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎบตัรอยา่งร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบติัตาม ใหเ้สนอเร่ืองดงักล่าวไป
ยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตดัสิน  
 ข้อ 21: การอนุวตัแิละขั้นตอนการด าเนินงาน  
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ใหค้ณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะบญัญติักฎว่าดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานของ
ตนเองในการอนุมติัขอ้ผกูพนัดา้นเศรษฐกิจ อาจน าสูตรการเขา้ร่วมแบบยดืหยุน่รวมถึงสูตรอาเซียน
ท่ีไม่รวมสมาชิกบางรัฐมาใช ้หากมีฉนัทามติ  
 
หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท - กล่าวถึงวิธีระงับข้อพิพาทและคนกลาง โดยท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน เป็นช่องทางสุดทา้ย 
ข้อ 22: หลกัการทั่วไป  

รัฐสมาชิกต้องพยายามท่ีจะระงับข้อพิพาททั้งปวงอย่างสันติให้ทนัท่วงที โดยผ่านการ
สนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา  

ให้อาเซียนจัดตั้งและธ ารงไวซ่ึ้งกลไกการระงับขอ้พิพาทในทุกสาขาความร่วมมือของ
อาเซียน  
ข้อ 23: คนกลางที่มตี าแหน่งหน้าที่น่าเช่ือถือ การประนีประนอม และการไกล่เกลีย่  

รัฐสมาชิกท่ีเป็นคู่กรณีในขอ้พิพาทอาจจะตกลงกนัเม่ือใดก็ไดท่ี้จะใชค้นกลางท่ีมีต  าแหน่ง
หนา้ท่ีน่าเช่ือถือ การประนีประนอม หรือการไกล่เกล่ีย เพื่อระงบัขอ้พิพาทภายในระยะเวลาท่ีตกลง
กนั คู่กรณีในข้อพิพาทอาจร้องขอให้ประธานอาเซียน  หรือเลขาธิการอาเซียน ท าหน้าท่ีโดย
ต าแหน่ง ในการเป็นคนกลางท่ีมีต  าแหน่งหนา้ท่ีน่าเช่ือถือ การประนีประนอม หรือการไกล่เกล่ีย  
ข้อ 24: กลไกระงับข้อพพิาทตามตราสารเฉพาะ  

ให้ระงบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไกและขั้นตอนการ
ด าเนินการท่ีก  าหนดไวใ้นตราสารนั้นๆ  

ใหร้ะงบัขอ้พิพาทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการตีความหรือการใชต้ราสารอาเซียนใดๆ  โดยสันติ
ตามสนธิสญัญาทางไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตามกฎว่าดว้ยขั้นตอน
การด าเนินงานของสนธิสญัญาดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมิก  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ  ให้ระงบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตีความหรือการใชค้วามตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารว่าดว้ยกลไกระงบัขอ้พิพาทของ
อาเซียน  
ข้อ 25: การจดัตั้งกลไกระงับข้อพพิาท  

ในกรณีท่ีมิไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเป็นการเฉพาะ ให้มีการจดัตั้งกลไกระงบัขอ้พิพาทท่ี
เหมาะสม รวมถึงอนุญาโตตุลาการ ส าหรับขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความหรือการใชก้ฎบตัรน้ี 
และตราสารอาเซียนอื่นๆ  
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ข้อ 26: ข้อพพิาทที่มอิาจระงับได้  
ในกรณีท่ียงัคงระงบัขอ้พิพาทมิได้ ภายหลงัการใชบ้ทบญัญติัก่อนหน้าน้ีในหมวดน้ีแลว้ 

ใหเ้สนอขอ้พิพาทนั้นไปยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน เพ่ือตดัสิน  
ข้อ 27: การปฏิบัตติาม  

เลขาธิการอาเซียนโดยการช่วยเหลือจากส านกัเลขาธิการอาเซียน หรือ องค์กรอาเซียนอ่ืนๆ 
ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง จะสอดส่องดูแลการปฏิบติัตามผลการวินิจฉัย ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ตดัสินใจ ซ่ึง
เป็นผลจากกลไกระงบัขอ้พิพาทของอาเซียน และส่งรายงานไปยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  
รัฐสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากการไม่ปฏิบติัตามผลการวินิจฉยั ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ตดัสินใจ ซ่ึง
เป็นผลจากกลไกระงบัขอ้พิพาทของอาเซียน อาจส่งเร่ืองไปยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตดัสิน  
ข้อ 28: บทบัญญัตขิองกฎบัตรสหประชาชาติ และกระบวนการระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง  

หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกฎบตัรน้ี รัฐสมาชิกยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะใชว้ิธีการระงบัขอ้
พิพาทอย่างสันติ ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 33(1) ของกฎบตัรสหประชาชาติ หรือตราสารทาง กฎหมาย
ระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีรัฐสมาชิกคู่พิพาทเป็นภาคี 
 
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน กล่าวถึงการจดัท างบประมาณของส านกัเลขาธิการ 
ข้อ 29: หลกัการทั่วไป  

อาเซียนจะต้องก าหนดกฎและขั้ นตอนการด าเนินงานทางการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  

อาเซียนจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการทางการเงินท่ีดีและ
ระเบียบวินยัดา้นงบประมาณ  

บญัชีการเงินจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบภายในและภายนอก  
 

 ข้อ 30: งบประมาณส าหรับการด าเนินงานและการเงินของส านักเลขาธิการอาเซียน  
ส านกัเลขาธิการอาเซียนจะตอ้งไดรั้บทรัพยากรทางการเงินท่ีจ  าเป็นเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีของ

ตนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานของส านักเลขาธิการอาเซียน  จะตอ้งมาจากรัฐสมาชิก

อาเซียนโดยเงินบริจาคประจ าปีรัฐละเท่าๆ กนั ซ่ึงจะตอ้งส่งใหท้นัก  าหนด  
เลขาธิการจะตอ้งเตรียมงบประมาณส าหรับการด าเนินงานประจ าปีของส านักเลขาธิการ

อาเซียน  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร  
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ส านกัเลขาธิการอาเซียนจะตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎ และขั้นตอนการด าเนินงาน
ทางการเงินท่ีก  าหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการผูแ้ทน
ถาวร 
 

หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน กล่าวถึงประธานอาเซียน พิธีการทางการทูต 
ภาษาท างาน 
ข้อ 31: ประธานอาเซียน  

ต าแหน่งประธานอาเซียนให้หมุนเวียนทุกปี  บนพ้ืนฐานของล าดับอักษรของช่ือ
ภาษาองักฤษของรัฐสมาชิก  
ในหน่ึงปีปฏิทิน อาเซียนจะมีต าแหน่งประธานหน่ึงเดียว โดยรัฐสมาชิกท่ีรับต าแหน่งประธานนั้น 
จะท าหนา้ท่ีเป็นประธานของ  

(ก) การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ  
(ง) องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจา้หน้าท่ีระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ี 

เหมาะสม และ  
(จ) คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร  

 ข้อ 32: บทบาทของประธานอาเซียน  
รัฐสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนจะตอ้ง  
(ก) ส่งเสริมและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาเซียน รวมถึง  ความ

พยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขนั โดยการริเร่ิมทางนโยบาย การประสานงาน 
ฉนัทามติ และความร่วมมือ  

(ข) ท าใหแ้น่ใจว่ามีความเป็นศูนยร์วมของอาเซียน  
(ค) ท าใหแ้น่ใจว่ามีการตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วน หรือสถานการณ์วิกฤติท่ีมีผลกระทบ

ต่ออาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที รวมถึงจดัให้มีคนกลางท่ีมีต  าแหน่งน่าเช่ือถือและ
การจดัการอ่ืนเช่นว่า เพ่ือแกไ้ขขอ้กงัวลเหล่าน้ีโดยทนัที  

(ง) เป็นตัวแทนของอาเซียน  ในการเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพนัธ์กับหุ้นส่วน 
ภายนอกภูมิภาคใหใ้กลชิ้ดข้ึน และ  

(จ) ปฏิบติัภารกิจและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีอาจไดรั้บมอบหมาย  
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 ข้อ 33: พธิีการและแนวปฏิบัตทิางการทูต  
อาเซียนและรัฐสมาชิกจะตอ้งยึดมัน่ในพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูตท่ีมีอยู่ในการ

ด าเนินกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน การเปล่ียนแปลงใดๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการผูแ้ทนถาวร  
 ข้อ 34: ภาษาท างานของอาเซียน  

ภาษาท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ 
 

หมวดที่ 11 อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์- กล่าวถึงค าขวญั ธง ดวงตรา วนัและเพลงอาเซียน 
ข้อ 35: อตัลกัษณ์ของอาเซียน  

อาเซียนจะตอ้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ร่วมกนัของตนและความรู้สึกเป็นเจา้ของในหมู่ประชาชน
ของตน เพื่อใหบ้รรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกนัของอาเซียน  
 ข้อ 36: ค าขวญัของอาเซียน  

ค าขวญัของอาเซียน คือ "วิสยัทศัน์เดียว อตัลกัษณ์เดียว ประชาคมเดียว"  
 ข้อ 37: ธงอาเซียน  

ธงอาเซียนจะเป็นตามท่ีแสดงไวใ้นภาคผนวก 3  
 ข้อ 38: ดวงตราอาเซียน  

ดวงตราอาเซียนจะเป็นตามท่ีแสดงไวใ้นภาคผนวก 4  
 ข้อ 39: วนัอาเซียน  

ใหว้นัท่ี 8 สิงหาคม เป็นวนัอาเซียน  
 ข้อ 40: เพลงประจ าอาเซียน  

ใหอ้าเซียนมีเพลงประจ าอาเซียน  
 

หมวดที่ 12 ความสัมพนัธ์ภายนอก - กล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนการเจรจาของอาเซียน กบัคู่เจรจา 
ข้อ 41: การด าเนินความสัมพนัธ์ภายนอก  

อาเซียนจะตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร และการเจรจา ความร่วมมือ และความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั กบัประเทศ องค์การและสถาบนัระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ  

ความสัมพนัธ์ภายนอกของอาเซียนจะยึดมัน่ในวตัถุประสงค์และหลกัการท่ีวางไวใ้นกฎ
บตัรน้ี  
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อาเซียนจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนขั้นแรกในการจดัการภูมิภาคท่ีอาเซียนไดริ้เร่ิมข้ึน และธ ารง
ไวซ่ึ้งความเป็นศูนยร์วมของอาเซียนในความร่วมมือระดบัภูมิภาคและการสร้างประชาคม  

ในการด าเนินความสัมพนัธ์ภายนอกของอาเซียน รัฐสมาชิกจะประสานงานและพยายาม
พฒันาท่าทีร่วมและด าเนินการร่วมกนั บนพ้ืนฐานของเอกภาพและความสามคัคี  

แนวนโยบายยทุธศาสตร์ของความสมัพนัธ์ภายนอกของอาเซียน  ให้ก  าหนดโดยท่ีประชุม
สุดยอดอาเซียนโดยการเสนอแนะของท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  

ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะท าใหแ้น่ใจว่า ความสมัพนัธภ์ายนอกของอาเซียน
ด าเนินไปอยา่งเสมอตน้เสมอปลายและเป็นไปในทางท่ีสอดคลอ้งกนั  

อาเซียนสามารถท าความตกลงกับประเทศ หรือองค์การและสถาบนัระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ  กระบวนการท าความตกลงดังกล่าวให้ก  าหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน โดยการหารือกบัคณะมนตรีประชาคมอาเซียน  
ข้อ 42: ผู้ประสานงานกบัคู่เจรจา  

ในฐานะผูป้ระสานงานประเทศ ใหรั้ฐสมาชิกผลดักนัรับผดิชอบภาพรวมการประสานงาน 
และส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียนในความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาท่ี
เก่ียวขอ้ง องคก์ารและสถาบนัระดบัภูมิภาคและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัหุ้นส่วนภายนอก  นอกจากหน้าท่ีอ่ืนแลว้ ให้ผูป้ระสานงาน
ประเทศ  

(ก) เป็นผูแ้ทนอาเซียน และเพ่ิมพูนความสมัพนัธ ์บนพ้ืนฐานของความเคารพซ่ึงกนัและกนั
และ ความเสมอภาค โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการของอาเซียน  

(ข) เป็นประธานร่วมในการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างอาเซียนและหุน้ส่วนภายนอก และ  
(ค) รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ีสามและองค์การระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
ข้อ 43: คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศ  

คณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ีสามอาจตั้ งข้ึนในประเทศท่ีมิใช่สมาชิกอาเซียน 
ประกอบดว้ยหวัหนา้คณะผูแ้ทนทางทูตของรัฐสมาชิกอาเซียน คณะกรรมการในลกัษณะเดียวกนั
อาจจัดตั้งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การระหว่างประเทศต่างๆ คณะกรรมการเช่นว่าจะตอ้ง
ส่งเสริมผลประโยชน์ และอตัลกัษณ์ของอาเซียนในประเทศและองค์การระหว่างประเทศเจา้ภาพ  
ให้ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก าหนดกฎ  ว่าด้วยขั้นตอนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเช่นว่า  
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ข้อ 44: สถานภาพของภาคภีายนอก  
ในการด าเนินความสัมพนัธ์ภายนอกของอาเซียน ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

อาจมอบสถานภาพอยา่งเป็นทางการ ให้แก่ภาคีภายนอกในฐานะประเทศคู่เจรจา ประเทศคู่เจรจา
เฉพาะดา้น หุน้ส่วนเพื่อการพฒันา ผูส้งัเกตการณ์พิเศษ ผูไ้ดรั้บเชิญ หรือสถานภาพอ่ืนท่ีอาจจดัตั้ง
ข้ึนต่อไป อาเซียนอาจเชิญภาคีภายนอกใหเ้ขา้ร่วมการประชุม หรือกิจกรรมความร่วมมือ โดยมิตอ้ง
ก  าหนดใหส้ถานภาพอยา่งเป็นทางการใดๆ ตามกฎว่าดว้ยขั้นตอนการด าเนินงาน  
ข้อ 45: ความสัมพนัธ์กบัระบบสหประชาชาต ิและองค์การและสถาบันระหว่างประเทศอ่ืน  

อาเซียนอาจขอสถานภาพท่ีเหมาะสมกับระบบสหประชาชาติ  รวมทั้งกับองค์การและ
สถาบนัระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศอ่ืน  

คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของอาเซียนใน
องคก์าร และสถาบนัระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศอ่ืน  
ข้อ 46: การส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการของรัฐที่มใิช่รัฐสมาชิกอาเซียนประจ าอาเซียน  

รัฐท่ีมิใช่สมาชิกอาเซียน และองคก์ารระหว่างประเทศระดบัรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งอาจแต่งตั้ง 
และส่งเอกอคัรราชทูตเป็นผูแ้ทนอย่างเป็นทางการประจ าอาเซียน  ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนจะเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการส่งผูแ้ทนอยา่งเป็นทางการเช่นว่า 
 
หมวดที่ 13 บทบัญญัตทิั่วไปและบทบัญญัตสุิดท้าย – กล่าวถึงการบงัคบัใช ้
ข้อ 47: การลงนาม การให้สัตยาบัน การเกบ็รักษา และการมผีลใช้บังคบั  

กฎบตัรน้ีจะตอ้งไดรั้บการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  
กฎบตัรน้ีจะอยูใ่ตบ้งัคบัของการใหส้ตัยาบนัจากรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐตามกระบวนการ

ภายในของ แต่ละรัฐ  
สตัยาบนัสารจะตอ้งเก็บรักษาไวก้บัเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงจะแจง้ให้รัฐสมาชิกทุกรัฐทราบ

ถึงการส่งมอบสตัยาบนัสารแต่ละฉบบัโดยพลนั  
กฎบตัรน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีสามสิบหลงัจากวนัท่ีมีการส่งมอบสัตยาบนัสารฉบบัท่ี

สิบใหแ้ก่เลขาธิการอาเซียน  
 
ข้อ 48: การแก้ไข  

รัฐสมาชิกใด ๆ อาจเสนอขอ้แกไ้ขกฎบตัร  
ขอ้เสนอแกไ้ขกฎบตัรจะตอ้งยืน่โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยฉันทามติต่อท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียนเพื่อตดัสิน  
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ขอ้แกไ้ขกฎบตัรท่ีไดต้กลงกนัโดยฉนัทามติโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนจะตอ้งไดรั้บการ
สตัยาบนัจากรัฐสมาชิกทุกรัฐ ตามขอ้ 47  

ขอ้แกไ้ขใด ๆ จะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีสามสิบ หลงัจากวนัท่ีมีการส่งมอบสัตยาบนัสาร
ฉบบัสุดทา้ยต่อเลขาธิการอาเซียน  
ข้อ 49: อ านาจและหน้าที่และกฎว่าด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน  

นอกจากจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกฎบตัรน้ี คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผู ้
ก  าหนดอ านาจและหนา้ท่ี และกฎว่าดว้ยขั้นตอนการด าเนินงาน และตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าอ  านาจหนา้ท่ี
และกฎว่าดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานสอดคลอ้งกนั  
ข้อ 50 การทบทวน  

กฎบตัรน้ีอาจไดรั้บการทบทวนเม่ือครบหา้ปีหลงัจากท่ีมีผลใชบ้งัคบั หรือตามท่ีไดก้  าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  
ข้อ 51 การตคีวามกฎบัตร  

เมื่อรัฐสมาชิกใดๆ ร้องขอให้ส านักงานเลขาธิการอาเซียน ตีความกฎบตัร  ตามกฎว่าดว้ย
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีก  าหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
ใหร้ะงบัขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเกิดจากการตีความกฎบตัรตามบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในหมวด 8  
หัวและช่ือท่ีใชใ้นแต่ละหมวดและในแต่ละข้อของกฎบตัรน้ีมีไวเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในการอา้งอิง
เท่านั้น  
ข้อ 52 ความต่อเน่ืองทางกฎหมาย  

สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอ้ตกลง ปฏิญญา พิธีสาร  และตราสารอาเซียนอ่ืนๆ 
ทั้งหมด ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัแลว้ก่อนการมีผลใชบ้งัคบัของกฎบตัรน้ี ใหมี้ผลใชไ้ดต่้อไป  
ในกรณีท่ีเกิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างสิทธิและพนัธกรณีของรัฐสมาชิกอาเซียนภายใตต้รา
สารดงักล่าวและกฎบตัรน้ี ใหย้ดึถือกฎบตัรน้ีเป็นส าคญั  
ข้อ 53 ต้นฉบับ  

ให้ส่งมอบตน้ฉบบัภาษาองักฤษของกฎบตัรน้ีท่ีลงนามแลว้แก่เลขาธิการอาเซียน ซ่ึงจะ
จดัท าส าเนาท่ีไดรั้บ การรับรองใหแ้ก่รัฐสมาชิกแต่ละรัฐ  
ขอ้ 54 การจดทะเบียนกฎบตัรอาเซียน  
ให้เลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบตัรอาเซียนกบัส านักเลขาธิการสหประชาชาติ  ตามขอ้ 102 
วรรค 1 ของ กฎบตัรสหประชาชาติ  
ข้อ 55 สินทรัพย์ของอาเซียน  

ใหสิ้นทรัพยแ์ละกองทุนขององคก์ารอยูใ่นนามของอาเซียน  
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ภาคผนวก ฆ 
ผลการวิเคราะห์  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเ รียนมัธยมศึกษา สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  .D.S  ระดับ 

1.  สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
     ความเป็นมา การก่อต้ังอาเซียนและพัฒนาการของ   
     ประชาคมอาเซียน 
    1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการของ  
           ประชาคมอาเซียน 4.24 0.64 มาก 
    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนาม 
           ปฏิญญากรุงเทพฯ 4.35 0.77 มาก 
    1.3  ปฏิญญากรุงเทพฯและสาระส าคญัของปฏิญญา 
            กรุงเทพฯ 4 0.82 มาก 
    1.4  สัญลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย 4.54 0.62 มากที่สุด 
    1.5 ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.47 0.67 มาก 
    1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.37 0.75 มาก 
    1.7 การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ในภาษาองักฤษ 4.15 0.8 มาก 
    1.8 บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่ม 4.15 0.69 มาก 
    1.9 อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญ่ีปุ่ น) 4.13 0.82 มาก 
   1.10  อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญ่ีปุ่ น  ออสเตรเลีย    
            นิวซีแลนด ์อินเดีย) 4.05 0.82 

มาก 

  1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน 4.27 0.84 มาก 
  1.12 ภาษาทางการที่ใชใ้นอาเซียน   4.04 1.01 มาก 

 

สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดับ 

2. วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
     2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน 

 
4.36 

 
0.70 

 
มาก 

     2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้งเป็น 
           ประชาคมอาเซียน 

4.29 
 

0.68 มาก 

     2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม 
          วิชาการ วิทยาศาสตร์ และดา้นการบริหาร 

4.02 0.70 มาก 

    2.4  เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุนในอาเซียน 4.11 0.71 มาก 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
3.  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
    3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน (ASEAN    
           Charter) 

 
 

3.96 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
   3.2 ความส าคญัของการประชุมสุดยอดอาเซียน 3.95 0.78 มาก 
  3.3 เพลงอาเซียนกบัวิถีอาเซียน (ASEAN Way) 3.95 0.91 มาก 
  3.4 สัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน “รวงขา้วสี เหลือง  
        10  ตน้” 

4.30 0.85 มาก 

 

 

สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคญัของประชาคม อาเซียน :  
     3 เสาหลัก(Three Pillars of ASEAN Community) 
    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน (ASEAN  
            Community) 

 
 
 

4.13 

 
 
 

0.71 

 
 

มาก 

    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.63 0.79 มาก 
    4.3  การพฒันาเศรษฐกจิ การบูรณาการเศรษฐกจิของ 
         อาเซียน เขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

3.76 0.78 มาก 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
5.  เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคม การเมืองและความ  
     ม่ันคง อาเซียน (ASEAN Political and Security  
      Community-APSC) 
     5.1 สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและความมัน่คง  
            อาเซียน 

 
 
 

3.88 

 
 
 

0.70 

 
 

มาก 

    5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและความมัน่คง  
           อาเซียน 

3.91 0.73 
มาก 

    5.3 ความส าคญัของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือใน 
           เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.83 0.76 มาก 

   5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คง 
          อาเซียน     

3.81 0.75 
มาก 

   5.5 ความส าคญัของปฏิญญาภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต้ 3.75 0.72 มาก 
   5.6 ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทางทหาร 3.63 0.74 มาก 
   5.7 ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบัประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย 
         ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.70 0.84 มาก 

   5.8 วิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหว่างรัฐ 
          สมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.64 0.78 มาก 

   5.9 ปัญหาที่ประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั 3.65 0.75 มาก 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
6.  เสาหลักที่ 2 ความร่วมมือด้าน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน   
      (ASEAN   Economic  Community)  
     6.1 วตัถุประสงคข์องเสาที่ 2 ประชาคม  เศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

3.87 

 
 

0.75 

 
 

มาก 
    6.2 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 3.88 0.83 มาก 
    6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อ  
            เศรษฐกิจโลก 

3.86 0.77 มาก 

   6. 4 ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 3.83 0.78 มาก 
   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 3.74 0.82 มาก 
   6.6 เคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยขยายปริมาณการคา้  และการลงทุน 
           ภายในภูมิภาค 

3.68 0.77 มาก 

   6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 3.84 0.77 มาก 
   6.8 สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต ้ความตกลงการคา้ 
            สินคา้ของอาเซียน(ATIGA) 

3.62 0.81 มาก 

   6.9 เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.02 0.71 มาก 
   6.10 สร้างอ  านาจการต่อรองและศกัยภาพในการแข่งขนัของ 
             อาเซียนในเวทีเศรษฐกจิโลก 

3.79 0.73 มาก 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
7.  เสาหลักที่ 3 ความร่วมมือด้านประชาคมสังคม และ 
    วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community)   
      7.1 เป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 
 

3.86 

 
 

0.73 

 
 

มาก 
      7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development) 3.84 0.70 มาก 
      7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and  
              Protection) 

3.73 0.72 มาก 

      7.4 สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and    
            Rights) 

3.73 0.72 
มาก 

      7.5 ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring Environmental  
              Sustainability) 

3.71 0.73 มาก 

      7.6 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 3.70 0.75 มาก 
      7.7 การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the    
             Development Gap) 

3.51 0.69 มาก 

      7.8 แผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรม อาเซียน 3.55 0.73 มาก 

 

สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเขา้ใจ 

X  S.D. ระดบั 
8.  สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน    
    8.1 ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
4.24 

 
0.77 

 
มาก 

    8.2  ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.18 0.73 มาก 
     8.3  ศิลปวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  4.15 0.70 มาก 

 

 

สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเขา้ใจ 

X  S.D. ระดบั 
9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน     4.21 0.69 มาก 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  S.D. ระดบั 
10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา  
       ของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 
    10.1 ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและ 
             การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

4.06 

 
 
 
 

0.66 

 
 
 
 

มาก 
    10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 3.82 0.70 มาก 
    10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะเดก็ไทยใน  
            ประชาคมอาเซียน 

3.74 0.71 มาก 

   10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.60 0.76 มาก 
   10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.60 0.80 มาก 
  10.6   ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.57 0.86 มาก 
  10.7  ประเดน็ที่เกี่ยวกบัการจดัการศึกษาประชาคมอาเซียนและ  
           การวิเคราะห์หลกัสูตร 

3.57 0.78 มาก 

  10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
          ในหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.73 0.80 มาก 

  10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ 
           ประชาคม อาเซียนระดบัชั้นเรียน 

 
3.64 

 
0.77 

 
มาก 

 10.10 วิธีการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3.66 0.77 มาก 
 10.11  วิธีการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม   
             อาเซียนดา้นความรู้ 

 
3.69 

 
0.74 

 
มาก 

 10.12  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ 
            กระบวนการ 

3.66 0.75 
มาก 

 10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.63 0.79 มาก 
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สาระพ้ืนฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ความรู้ความเข้าใจ 

X  .D.S  ระดับ 

11.   ความรู้ความเข้าใจ โดยรวมของตัวท่านเอง ที่เก่ียวกับความรู้  
        ความ เข้าใจ เร่ือง อาเซียน และแนวการจารเรียนรู้ สู่ประชาคม 
         อาเซียน ระดับ มัธยมศึกษาของ สพฐ. 

   

       11.1  ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมเกี่ยวกบัอาเซียน 4.07 0.68 มาก 
       11.2  ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวการจดัการเรียนรู้สู่ 
                ประชาคม อาเซียนระดบัมธัยมศึกษา ตามแนวการจดัการ 
                เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

 
3.77 

 
0.77 มาก 

      11.3  ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ ที่ท่านอาจใชเ้พื่อการศึกษา     
                สืบคน้ขอ้มูล สารสนเทศ และขอ้ความรู้ที่เกี่ยวกบัอาเซียน    
                เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือการ 
                จดัการเรียนรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนของท่าน  

 
 

3.46 

 
 

0.92 
 

ปานกลาง 
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ภาคผนวก ง 
ผลการเปรียบเทียบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความ

ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศ   สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง 

t-test Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  

1. สาระส าคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน
ความเป็นมา การก่อต้ังอาเซียน และพัฒนาการของ
ประชาคมอาเซียน 

      

    1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการ 
            ของประชาคมอาเซียน 

4.28 0.58 4.21 0.68 0.686 0.494 

    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนาม 
           ปฏิญญากรุงเทพ 

4.25 0.86 4.41 0.71 -1.320 0.189 

    1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญัของ  
           ปฏิญญากรุงเทพ 

3.93 0.78 4.04 0.85 -0.788 0.432 

   1.4  สัญลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย 4.53 0.60 4.55 0.64 -0.146 0.884 
   1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.37 0.69 4.53 0.65 -1.502 0.135 
   1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.27 0.71 4.42 0.77 -1.286 0.200 
   1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ในภาษาองักฤษ 4.18 0.79 4.13 0.81 0.373 0.710 
   1.8  บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่ม 
          ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  
          เฉียงใต ้

4.15 0.68 4.14 0.70 0.051 0.959 

  1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญี่ปุ่น) 4.25 0.82 4.06 0.81 1.460 0.146 
  1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญี่ปุ่น  ออสเตรเลยี   
          นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

4.13 0.85 4.01 0.79 0.935 0.351 

  1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน 4.20 0.88 4.31 0.81 -0.793 0.429 
  1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.10 0.95 4.00 1.05 0.607 0.545 
2. วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน       
    2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน  4.43 0.74 4.32 0.67 1.023 0.308 
   2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้งเป็น 
         ประชาคมอาเซียน          

4.33 0.71 4.26 0.67 0.667 0.506 

    2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสังคมและ       
           วฒันธรรม วชิาการ  วทิยาศาสตร์ และดา้น 
           การบริหาร 
 

4.13 0.72 3.96 0.72 1.465 0.145 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง 

t-test Sig. 
 X  .D.S  X  .D.S  

    2.4 เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุนในอาเซียน 4.22 0.72 4.05 0.70 1.471 0.143 
3. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)       
    3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน  
          (ASEAN  Charter) 

4.00 0.74 3.93 0.75 0.555 0.579 

    3.2  ความส าคญัของการประชุมสุดยอดอาเซียน 4.02 0.72 3.90 0.81 0.895 0.372 
    3.3  เพลงอาเซียนกบัวถิอีาเซียน (ASEAN Way) 3.92 0.96 3.97 0.88 -0.370 0.712 
    3.4 สัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้วสี 
          เหลือง 10  ตน้” 

4.30 0.85 4.30 0.85 0.014 0.989 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญของประชาคม  
     อาเซียน : 3 เสาหลัก(Three Pillars of ASEAN    
     Community) 

      

    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม อาเซียน  
           (ASEAN Community)  

4.08 0.74 4.15 0.69 -0.611 0.542 

    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.67 0.75 3.61 0.82 0.473 0.637 
    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณาการเศรษฐกิจ  
           ของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.85 0.78 3.70 0.77 1.178 0.241 

5.  เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคม 
        การเมืองและความ ม่ันคงอาเซียน (ASEAN   
        Political and Security  Community- APSC)        

      

    5.1 สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและ 
             ความมัน่คงอาเซียน 

3.97 0.66 3.84 0.73 1.141 0.255 

   5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและ  
              ความมัน่คงอาเซียน 

4.02 0.75 3.85 0.72 1.439 0.152 

    5.3 ความส าคญัของสนธิสญัญาไมตรีและ 
              ความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.98 0.75 3.74 0.76 1.978 0.050 

    5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและ 
              ความมัน่คงอาเซียน     

3.92 0.74 3.75 0.75 1.379 0.170 

    5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาคเอเชีย 
             ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.83 0.72 3.70 0.72 1.125 0.262 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง 

t-test Sig. 
X  .D.S  X  .D.S  

    5.6  ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทาง 
              ทหาร 

3.73 0.73 3.58 0.75 1.301 0.195 

    5.7 ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบัประเทศ 
             นอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.80 0.88 3.64 0.82 1.138 0.257 

    5.8 วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้น 
              การเมืองระหวา่งรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.87 0.77 3.51 0.76 2.877 0.005 

    5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ข 
           ไดโ้ดยล าพงั 

3.83 0.69 3.54 0.76 2.465 0.015 

6.  เสาหลักที่ 2   ความร่วมมือด้าน ประชาคม 
     เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
     Community) 

      

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2 ประชาคม   
          เศรษฐกิจอาเซียน 

3.93 0.73 3.83 0.76 0.878 0.381 

   6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 3.95 0.85 3.84 0.81 0.845 0.399 
   6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
         ของอาเซียนต่อเศรษฐกิจโลก 

4.02 0.72 3.77 0.78 2.010 0.046 

   6.4 ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง 
              เสมอภาค 

3.93 0.73 3.77 0.80 1.300 0.195 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 3.97 0.84 3.61 0.78 2.768 0.006 
   6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยายปริมาณการคา้ 
          และการลงทุนภายในภูมิภาค 

3.82 0.70 3.61 0.81 1.691 0.093 

   6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 3.87 0.83 3.82 0.73 0.395 0.694 
   6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต ้ 
          ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน(ATIGA) 

3.65 0.90 3.61 0.76 0.337 0.737 

  6.9   เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.12 0.76 3.96 0.68 1.345 0.181 
 6.10  สร้างอ  านาจการต่อรองและศกัยภาพใน 
            การ แข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.98 0.75 3.68 0.70 2.583 0.011 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
7.  เสาหลักที่ 3  ความร่วมมือด้านประชาคมสังคม 

      และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio  
       Cultural community)   

      

  7.1 เป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
           อาเซียน 

4.03 0.76 3.76 0.69 2.360 0.019 

  7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human  
            Development) 

4.03 0.71 3.72 0.67 2.796 0.006 

  7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social  
            Welfare and Protection) 

3.90 0.75 3.63 0.69 2.388 0.018 

  7.4 สิทธิและความยุติธรรมทางสงัคม (Social  
           Justice and  Rights) 

3.88 0.78 3.63 0.67 2.152 0.033 

  7.5 ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring  
           Environmental Sustainability) 

3.88 0.78 3.61 0.69 2.363 0.019 

  7.6 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  
           Identity) 

3.85 0.78 3.62 0.73 1.939 0.054 

  7.7 การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing  
            the Development Gap) 

3.60 0.69 3.45 0.68 1.332 0.185 

  7.8 แผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรม 
          อาเซียน 

3.78 0.72 3.42 0.71 3.132 0.002 

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 
    อาเซียน    

      

  8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.25 0.82 4.23 0.74 0.154 0.878 
  8.2 ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.15 0.82 4.20 0.67 -0.439 0.662 
  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
         สมาชิกอาเซียน  

4.17 0.74 4.13 0.68 0.281 0.779 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก 
     อาเซียนในปัจจุบัน 

4.33 0.68 4.14 0.69 1.701 0.091 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   
       ระดับมัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
        พ.ศ. 2554 

      

   10.1  ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคม 
          อาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
          อาเซียน 

4.13 0.65 4.02 0.67 1.064 0.289 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 3.82 0.65 3.82 0.73 -0.006 0.996 
  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะ 
        เดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 

3.83 0.69 3.69 0.71 1.234 0.219 

  10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.67 0.77 3.56 0.75 0.887 0.376 
  10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.67 0.88 3.57 0.76 0.762 0.447 
  10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.60 0.94 3.56 0.81 0.303 0.762 
  10.7 ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาประชาคม 
         อาเซียนและ การวเิคราะห์หลกัสูตร 

3.57 0.83 3.58 0.75 -0.081 0.935 

 10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคม 
      อาเซียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.87 0.89 3.64 0.74 1.723 0.087 

10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการ 
       เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัชั้นเรียน 

3.77 0.83 3.57 0.73 1.595 0.113 

10.10 วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
          การเรียนรู้ 

3.78 0.80 3.59 0.75 1.582 0.116 

10.11  วธีิการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
              สู่ประชาคมอาเซียนดา้น ความรู้ 

3.73 0.73 3.66 0.75 0.582 0.562 

10.12  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
                        ดา้นทกัษะกระบวนการ 

3.70 0.77 3.63 0.75 0.533 0.595 

10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.70 0.85 3.60 0.76 0.809 0.420 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ชาย หญิง 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง ท่ี   
     เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ืองประชาคม 
     อาเซียน และ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม   
     อาเซียนระดบัมัธยมศึกษาของส านักงาน 
     คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2554 

      

    11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน 4.30 0.67 3.93 0.66 3.419 0.001 
    11.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการ  
           เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา  
           ตามแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
           อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

3.92 0.87 3.69 0.70 1.810 0.072 

   11.3  ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ ท่ีท่านอาจ   
            ใชเ้พ่ือการศึกษา สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 
            และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือเสริม 
           ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือ 
           การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
            ของท่าน 

3.73 0.94 3.30 0.88 2.980 0.003 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
1. สาระส าคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียน   
    ความเป็นมา การก่อต้ังอาเซียน และ  
    พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 

      
  

   1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและ  
         พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

4.31 0.63 4.24 0.64 4.16 0.66 0.698 0.499 

  1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลง 
         นามปฏิญญากรุงเทพ 

4.40 0.81 4.41 0.71 4.25 0.78 0.692 0.502 

  1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญั  
         ของปฏิญญากรุงเทพ 

4.05 0.93 4.04 0.80 3.91 0.73 0.510 0.602 

 1.4  สัญลกัษณ์ของอาเซียนและ 
         ความหมาย 

4.51 0.63 4.57 0.54 4.55 0.69 0.149 0.862 

 1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.44 0.66 4.54 0.61 4.44 0.74 0.408 0.666 
 1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.35 0.75 4.44 0.66 4.31 0.84 0.469 0.626 
 1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ใน 
        ภาษาองักฤษ 

4.15 0.80 4.22 0.72 4.09 0.89 0.364 0.695 

 1.8  บทบาทของอาเซียนจากการ 
       รวมกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
       เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

4.11 0.76 4.30 0.60 4.04 0.69 2.057 0.131 

 1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญี่ปุ่น) 4.16 0.79 4.13 0.78 4.09 0.89 0.108 0.897 
1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญี่ปุ่น   
     ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

4.09 0.78 4.06 0.81 4.02 0.87 0.108 0.898 

 1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการ 
         อาเซียน 

4.29 0.81 4.33 0.70 4.18 0.98 0.474 0.624 

 1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.09 1.04 4.13 0.78 3.89 1.18 0.872 0.420 
 

2. วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
    2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน 
 

4.51 0.64 4.20 0.74 4.36 0.70 2.650 0.074 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
 2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการ 
         ก่อตั้งเป็น ประชาคมอาเซียน          

4.44 0.63 4.19 0.65 4.24 0.74 2.108 0.125 

  2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสงัคม 
     และวฒันธรรม วชิาการวทิยาศาสตร์  
     และดา้นการบริหาร 

4.15 0.73 3.91 0.65 4.02 0.73 1.477 0.232 

   2.4 เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุน 
         ในอาเซียน 

4.22 0.66 4.06 0.66 4.05 0.80 0.966 0.383 

3. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)         

   3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัร 
          อาเซียน  (ASEAN  Charter) 

4.00 0.75 3.94 0.66 3.93 0.84 0.141 0.868 

   3.2  ความส าคญัของการประชุม 
         สุดยอดอาเซียน 

4.04 0.77 3.94 0.71 3.85 0.85 0.750 0.474 

  3.3  เพลงอาเซียนกบัวถิีอาเซียน   
        (ASEAN Way) 

3.93 0.90 4.00 0.85 3.93 0.98 0.116 0.891 

 3.4 สัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวง 
       ขา้วสี เหลือง 10  ตน้” 

4.31 0.81 4.33 0.73 4.25 0.99 0.123 0.884 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญของ 
     ประชาคม อาเซียน : 3 เสาหลัก    
      (Three Pillars of ASEAN    
       Community) 

        

   4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม  
         อาเซียน  (ASEAN Community)  

4.16 0.71 4.06 0.68 4.16 0.74 0.416 0.660 

   4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.65 0.78 3.57 0.72 3.65 0.89 0.185 0.831 

   4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณา 
         การเศรษฐกิจ ของอาเซียนเขา้กบั  
         เศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.87 0.72 3.69 0.70 3.71 0.90 0.946 0.390 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
5.  เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือด้าน 
       ประชาคมการเมืองและ ความ  
       ม่ันคงอาเซียน (ASEAN  Political  
        and Security  Community-  
        APSC)        

      

  

   5.1 สาระส าคญัของประชาคม 
             การเมืองและ ความมัน่คง 
             อาเซียน 

3.89 0.66 3.93 0.64 3.84 0.81 0.222 0.801 

  5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคม 
           การเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

3.91 0.73 3.93 0.67 3.89 0.81 0.031 0.970 

  5.3 ความส าคญัของสนธิสัญญา 
           ไมตรีและความร่วมมือในเอเชีย 
            ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.87 0.75 3.85 0.71 3.76 0.84 0.313 0.732 

  5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคม 
            การเมืองและความมัน่คง 
            อาเซียน     

3.82 0.75 3.87 0.67 3.75 0.82 0.381 0.684 

  5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาค 
            เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.76 0.72 3.80 0.74 3.69 0.72 0.303 0.739 

  5.6  ความส าคญัของกรอบความ 
           ร่วมมือทาง ทหาร 

3.71 0.74 3.67 0.73 3.53 0.77 0.899 0.409 

 5.7 ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบั 
          ประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย 
          ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.73 0.87 3.78 0.72 3.60 0.93 0.640 0.529 

 5.8 วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
           ดา้นการเมืองระหวา่งรัฐสมาชิก 
          กบัรัฐสมาชิก 
 

3.75 0.78 3.59 0.74 3.58 0.83 0.749 0.475 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
5.9  ปัญหาที่ประเทศอาเซียนไม่ 
           สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั 

3.64 0.65 3.63 0.83 3.67 0.77 0.052 0.950 

6.  เสาหลกัท่ี 2   ความร่วมมือด้าน  
       ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  
       (ASEAN Economic  Community) 

      
  

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2  
             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.91 0.82 3.89 0.69 3.80 0.73 0.328 0.721 

    6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิต 
             เดียว 

3.96 0.86 3.93 0.75 3.75 0.87 1.092 0.338 

   6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทาง 
             เศรษฐกิจ ของอาเซียนต่อ 
             เศรษฐกิจโลก 

3.96 0.84 3.93 0.72 3.69 0.72 2.067 0.130 

   6.4 ประโยชน์ของการพฒันา 
            เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

3.91 0.73 3.89 0.74 3.69 0.86 1.315 0.271 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบั 
            เศรษฐกิจโลก 

3.84 0.86 3.74 0.76 3.69 0.86 0.816 0.444 

  6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยาย 
            ปริมาณการคา้และการลงทุน 
            ภายในภูมิภาค 

3.73 0.73 3.76 0.78 3.56 0.81 1.008 0.367 

    6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคม 
           เศรษฐกิจ 

3.91 0.78 3.89 0.74 3.71 0.79 1.125 0.327 

    6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร 
            ความตกลงการคา้สินคา้ของ 
            อาเซียน(ATIGA) 

3.73 0.83 3.65 0.76 3.49 0.84 1.221 0.298 

    6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.11 0.79 4.00 0.67 3.95 0.68 0.748 0.475 
    6.10 สร้างอ  านาจการต่อรองและ 
               ศกัยภาพในการ แข่งขนัของ 
              อาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.93 0.69 3.78 0.77 3.67 0.72 1.701 0.186 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
7.  เสาหลักที่ 3  ความร่วมมือด้าน 
       ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม 
       อาเซียน (ASEAN Socio  Cultural  
       community)   

      

  

  7.1 เป้าหมายประชาคมสังคมและ 
           วฒันธรรม อาเซียน 

3.93 0.72 3.85 0.76 3.80 0.70 0.425 0.654 

  7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
           (Human  Development) 

3.93 0.72 3.80 0.66 3.78 0.74 0.710 0.493 

  7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม  
           (Social  Welfare and Protection) 

3.84 0.74 3.67 0.70 3.67 0.72 0.978 0.378 

  7.4 สิทธิและความยุติธรรมทาง     
       สังคม (Social   Justice and  Rights) 

3.80 0.78 3.69 0.67 3.69 0.72 0.439 0.646 

  7.5 ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
       (Ensuring   Environmental  
            Sustainability) 

3.73 0.78 3.70 0.74 3.69 0.69 0.034 0.966 

  7.6 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน  
           (ASEAN  Identity) 

3.75 0.80 3.69 0.72 3.67 0.75 0.145 0.865 

  7.7 การลดช่องวา่งทางการพฒันา  
           (Narrowing  the Development Gap) 

3.58 0.69 3.52 0.64 3.42 0.74 0.791 0.455 

  7.8 แผนปฏิบติัการประชาสังคมและ 
           วฒันธรรม  อาเซียน 

3.67 0.72 3.46 0.64 3.53 0.81 1.192 0.306 

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศ 
    สมาชิกอาเซียน    

        

  8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศ 
         สมาชิกอาเซียน 

4.29 0.83 4.28 0.74 4.15 0.73 0.602 0.549 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
  8.2 ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศ 
       สมาชิกอาเซียน 

4.29 0.71 4.20 0.76 4.05 0.70 1.489 0.229 

  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
        ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

4.27 0.71 4.17 0.73 4.04 0.67 1.590 0.207 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศ 
      สมาชิก อาเซียนในปัจจุบัน 

4.35 0.70 4.17 0.67 4.13 0.70 1.572 0.211 

10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม 
     อาเซียนระดบัมัธยมศึกษาของ 
     ส านักงานคณะกรรมการ   การศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ    
     พ.ศ. 2554 

        

   10.1  ความส าคญัและความเป็นมา 
           ของประชาคม อาเซียนและการ 
           จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

4.18 0.67 4.02 0.63 3.98 0.68 1.429 0.243 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคม 
            อาเซียน 

3.87 0.64 3.89 0.72 3.69 0.74 1.346 0.263 

  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันา 
           คุณลกัษณะ เดก็ไทยใน  
           ประชาคมอาเซียน 

3.76 0.64 3.80 0.71 3.67 0.77 0.447 0.641 

  10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.62 0.73 3.69 0.70 3.49 0.84 0.927 0.398 
  10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.62 0.76 3.69 0.75 3.51 0.90 0.665 0.516 
  10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหาร 
           สถานศึกษา 

3.60 0.76 3.65 0.95 3.47 0.86 0.606 0.547 

  10.7  ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดั 
         การศึกษาประชาคมอาเซียนและ  
         การวเิคราะห์หลกัสูตร 
 

3.62 0.62 3.59 0.90 3.51 0.79 0.294 0.745 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
          ประชาคมอาเซียนในหลกัสูตร 
         สถานศึกษา 

3.84 0.66 3.65 0.89 3.69 0.84 0.828 0.439 

     10.9  แนวทางการวดัและประเมินผล  
           การจดัการ เรียนรู้สู่ประชาคม  
            อาเซียนระดบัชั้นเรียน 

 
3.71 

 
0.66 

 
3.61 

 
0.81 

 
3.60 

 
0.85 

 
0.327 

 
0.722 

     10.10 วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและ 
            ประเมินผล การเรียนรู้ 

3.69 0.63 3.67 0.80 3.62 0.87 0.125 0.882 

    10.11 วธีิการวดัและประเมินผลการ 
            จดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
            อาเซียนดา้นความรู้ 

3.71 0.60 3.70 0.84 3.65 0.77 0.090 0.914 

    10.12  การวดัและประเมินผลการ 
              เรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ 

3.69 0.61 3.67 0.87 3.62 0.77 0.205 0.815 

    10.13 การวดัและประเมินผลดา้น 
           เจตคติ 

3.61 0.60 3.71 0.90 3.58 0.85 0.173 0.841 

11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัว 
     ท่านเอง ท่ีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
     เร่ืองอาเซียน และ แนวการจัดการ 
     เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ 
     มัธยมศึกษาของสพฐ. พ.ศ.2554    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
          อาเซียน 

4.11 0.66 4.07 0.72 4.02 0.68 0.245 0.783 

    11.2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนว 
          การจดัการ  เรียนรู้สู่ประชาคม 
          อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาตาม 
          แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
         อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ  
         สพฐ. พ.ศ.2554    

3.78 0.63 0.72 0.94 3.82 0.72 0.213 0.808 
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ความต้องการการช่วยเหลือ 
สนับสนุนรายการความรู้เกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษ
าตอนต้น 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ร้อยละ 

1.  สาระส าคญัพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาเซียน

ความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และ

พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

41 74.50 38 70.40 41 74.50 

2.  วตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซียน 36 65.50 29 53.70 38 69.10 

3.  กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 30 54.50 30 55.60 33 60.0 

 
 
 
 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครูระดับช้ัน   
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

F-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
   11.3  ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ   
            ท่ีท่านอาจใช ้เพ่ือการศึกษา    
            สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศและ  
            ขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือ  
            เสริมประสิทธิภาพการจดัการ 
             เรียนการสอนหรือการจดัการ  
             เรียนรู้ เก่ียวกบัประชาคม 
             อาเซียนของท่าน 

3.49 0.84 3.41 1.00 3.47 0.94 0.122 0.885 DPU
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ความต้องการการช่วยเหลือ 
สนับสนุนรายการความรู้เกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียน 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษ
าตอนต้น 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ร้อยละ 

4. กรอบการด าเนินงานท่ีส าคญัของ
ประชาคมอาเซียน 

21 38.2 27 50.0 30 54.5 

5. เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมการเมืองและความ 
    มัน่คงอาเซียน(ASEAN  Political 
and Security Community-  
    APSC)        

31 56.4 38 70.4 29 52.7 

6. เสาหลกัท่ี 2  ความร่วมมือดา้น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    (ASEAN Economic Community) 

35 63.6 34 63.0 30 54.5 

7. เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้น
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน(ASEAN Socio Cultural 
community)   

32 58.2 35 64.8 29 52.7 

8. สญัลกัษณ์วฒันธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน    

23 41.8 22 0.7 16 29.1 

9. แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา   
   ของส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 

41 74.5 38 70.4 41 74.5 
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รายการที่ต้องการเกีย่วกบัส่ือเพ่ือ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
สาระพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน 

หัวหน้า 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษ
าตอนต้น 

 
ร้อยละ 

ครู 
ระดับช้ัน 
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
ร้อยละ 

ดา้นส่ิงท่ีตอ้งการการช่วยเหลือ
สนบัสนุน ประเภทของส่ือต่าง ๆ 
1. ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัประเทศ  
    อาเซียน     

16 29.1 22 40.7 16 29.1 

2. สารสนเทศ เก่ียวกบัประเทศ 
    อาเซียน       

23 41.8 21 38.9 22 40.0 

3. เอกสารเก่ียวกบัประเทศอาเซียน         17 30.9 22 40.7 16 29.1 
4. ส่ือมลัติมีเดีย  CD/DVD เร่ืองต่าง ๆ  
    ท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน       

45 81.8 43 79.6 47 85.5 

5. หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประเทศอาเซียน 
เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

33 60.0 28 51.9 32 58.2 

6. การจดัวิทยากรใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวกบั
ประเทศอาเซียนและ 
    ประชาคมอาเซียน 

24 43.6 20 37.0 23 41.8 

7. การจดัอบรมเก่ียวกบัประเทศ 
    อาเซียน             

20 36.4 15 27.8 20 36.4 

8. จดัสมัมนาท่ีเก่ียวกบัอาเซียนศกึษา 16 29.1 17 31.5 20 36.4 
9. จดัสอนภาษาองักฤษ   23 41.8 23 42.6 25 45.5 
10. การจดัสอนภาษาอาเซียน 22 40.0 29 53.7 18 32.7 
11. เอกสารหรือส่ือท่ีใหข้อ้มูล 
      เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรรู้-น่ารู้ เก่ียวกบั  
      อาเซียนและประชาคมอาเซียน  
      หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศ 
      ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

36 65.5 30 55.6 36 65.5 

  สูงกว่า t-test Sig. 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

X  .D.S  X  .D.S  
1. สาระส าคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียน 
    ความเป็นมา การก่อต้ังอาเซียน และ 
    พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 

      

    1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและ 
          พฒันาการของประชาคมอาเซียน 

4.26 0.64 4.17 0.66 0.686 0.494 

    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลง  
          นามปฏิญญากรุงเทพ 

4.36 0.73 4.34 0.91 0.094 0.925 

    1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญั 
           ของปฏิญญากรุงเทพ 

4.02 0.83 3.91 0.78 0.695 0.488 

   1.4  สัญลกัษณ์ของอาเซียนและ 
         ความหมาย 

4.55 0.62 4.51 0.61 0.305 0.761 

   1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.46 0.67 4.51 0.66 -0.446 0.656 
   1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.34 0.78 4.46 0.66 -0.809 0.419 
   1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ใน 
           ภาษาองักฤษ 

4.16 0.80 4.14 0.81 0.079 0.937 

   1.8  บทบาทของอาเซียนจากการ 
          รวมกลุ่มประเทศสมาชิกใน 
           ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

4.19 0.66 4.00 0.80 1.411 0.160 

  1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญี่ปุ่น) 4.13 0.80 4.11 0.87 0.112 0.911 
  1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญี่ปุ่น   
          ออสเตรเลยี   นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

4.06 0.83 4.03 0.79 0.214 0.830 

  1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการ 
          อาเซียน 

4.24 0.85 4.37 0.81 -0.821 0.413 

  1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   4.05 1.05 3.97 0.89 0.427 0.670 
2. วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน       
    2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน  4.38 0.71 4.29 0.67 0.705 0.482 
   2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการ 
         ก่อตั้งเป็น ประชาคมอาเซียน          

4.28 0.70 4.31 0.63 -0.271 0.787 

 

ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า t-test Sig. 
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เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ปริญญาตรี 

X  .D.S  X  .D.S  
    2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสังคม 
          และวฒันธรรม วชิาการ   
         วทิยาศาสตร์ และดา้น การบริหาร 

4.03 0.72 4.00 0.77 0.223 0.823 

    2.4 เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุน 
          ในอาเซียน 

4.12 0.70 4.09 0.74 0.225 0.822 

3. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)       
    3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัร 
          อาเซียน  (ASEAN  Charter) 

3.97 0.76 3.91 0.70 0.384 0.702 

    3.2  ความส าคญัของการประชุม 
           สุดยอดอาเซียน 

3.94 0.79 3.97 0.75 -0.225 0.822 

    3.3  เพลงอาเซียนกบัวถิอีาเซียน  
           (ASEAN Way) 

3.98 0.88 3.83 0.98 0.903 0.368 

    3.4 สัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวง 
           ขา้วสี เหลือง 10  ตน้” 

4.33 0.86 4.20 0.80 0.779 0.437 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญของ 
     ประชาคม อาเซียน : 3 เสาหลัก 
      (Three Pillars of ASEAN   
       Community) 

      

    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม  
           อาเซียน  (ASEAN Community)  

4.15 0.73 4.06 0.64 0.664 0.507 

    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.65 0.75 3.54 0.95 0.716 0.475 
    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณา 
           การเศรษฐกิจ ของอาเซียนเขา้กบั 
           เศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.77 0.80 3.71 0.71 0.358 0.721 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
5.   เสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้น 
       ประชาคมการเมืองและ ความ  
       มัน่คงอาเซียน (ASEAN  Political  
        and Security  Community- APSC)        

      

   5.1 สาระส าคญัของประชาคม 
          การเมืองและ ความมัน่คงอาเซียน 

3.88 0.73 3.91 0.61 -0.285 0.776 

   5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคม 
           การเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

3.91 0.74 3.89 0.72 0.207 0.836 

   5.3 ความส าคญัของสนธิสัญญา 
           ไมตรีและความร่วมมือในเอเชีย 
            ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.84 0.79 3.77 0.69 0.504 0.615 

    5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคม 
           การเมืองและความมัน่คงอาเซียน     

3.82 0.74 3.77 0.77 0.352 0.725 

    5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญา 
            ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.77 0.72 3.69 0.72 0.594 0.554 

    5.6  ความส าคญัของกรอบความ 
             ร่วมมือทาง ทหาร 

3.64 0.77 3.60 0.65 0.306 0.760 

    5.7 ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบั 
             ประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย 
             ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.71 0.84 3.66 0.87 0.347 0.729 

  5.8  วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
          ดา้นการเมืองระหวา่งรัฐสมาชิก 
         กบัรัฐสมาชิก 

3.65 0.80 3.60 0.74 0.342 0.733 

 5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่ 
         สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั 

3.64 0.75 3.66 0.76 -0.096 0.924 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
6.  เสาหลกัท่ี 2   ความร่วมมือดา้น 
       ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  
       (ASEAN Economic  Community) 

      

    6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2  
             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.84 0.73 3.94 0.80 -0.686 0.494 

   6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิต 
             เดียว 

3.89 0.79 3.83 0.95 0.398 0.691 

   6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทาง 
            เศรษฐกิจ ของอาเซียนต่อ 
            เศรษฐกิจโลก 

3.86 0.75 3.86 0.85 0.023 0.982 

    6.4  ประโยชน์ของการพฒันา 
            เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

3.85 0.76 3.74 0.85 0.738 0.462 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบั 
            เศรษฐกิจโลก 

3.79 0.80 3.54 0.89 1.592 0.113 

  6.6 เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยาย 
           ปริมาณการคา้และการลงทุน 
           ภายในภูมิภาค 

3.69 0.76 3.66 0.84 0.222 0.825 

    6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคม 
           เศรษฐกิจ 

3.85 0.77 3.77 0.77 0.553 0.581 

    6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร 
             ภายใตค้วามตกลงการคา้สินคา้ของ 
              อาเซียน(ATIGA) 

3.66 0.78 3.49 0.92 1.125 0.262 

   6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน 4.04 0.74 3.94 0.59 0.704 0.482 
   6.10 สร้างอ  านาจการต่อรองและ 
             ศกัยภาพในการ แข่งขนัของ 
             อาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.78 0.70 3.83 0.86 -0.327 0.744 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
7.  เสาหลกัท่ี 3  ความร่วมมือดา้น 
       ประชาคมสงัคม และวฒันธรรม 
        อาเซียน (ASEAN Socio  Cultural  
         community)   

      

   7.1 เป้าหมายประชาคมสังคมและ 
           วฒันธรรมอาเซียน 

3.88 0.73 3.80 0.72 0.548 0.584 

  7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
            (Human  Development) 

3.85 0.69 3.77 0.77 0.606 0.546 

  7.3 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม  
           (Social  Welfare and Protection) 

3.71 0.71 3.77 0.77 -0.423 0.673 

  7.4 สิทธิและความยุติธรรมทาง 
           สังคม (Social  Justice and  Rights) 

3.73 0.72 3.71 0.75 0.104 0.917 

  7.5 ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
           (Ensuring   Environmental  
           Sustainability) 

3.68 0.75 3.80 0.68 -0.841 0.402 

  7.6 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน  
           (ASEAN  Identity) 

3.70 0.76 3.71 0.75 -0.115 0.908 

  7.7 การลดช่องวา่งทางการพฒันา  
     (Narrowing  the  Development Gap) 

3.49 0.69 3.57 0.70 -0.633 0.528 

  7.8 แผนปฏิบติัการประชาสังคมและ 
           วฒันธรรม  อาเซียน 

3.54 0.74 3.60 0.69 -0.412 0.681 

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศ 
    สมาชิกอาเซียน    

      

  8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศ 
         สมาชิกอาเซียน 

4.24 0.79 4.23 0.69 0.080 0.936 

  8.2 ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศ 
        สมาชิกอาเซียน 

4.17 0.72 4.23 0.77 -0.417 0.677 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
     8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
         ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.16 0.70 4.11 0.72 0.303 0.762 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศ 
     สมาชิก อาเซียนในปัจจุบัน 

4.22 0.70 4.17 0.66 0.405 0.686 

10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม 
     อาเซียนระดบัมัธยมศึกษาของ 
     ส านักงานคณะกรรมการ   การศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ    
     พ.ศ. 2554 

      

     10.1  ความส าคญัและความเป็นมา 
             ของประชาคม อาเซียนและการ 
            จดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
            อาเซียน 

4.07 0.64 4.03 0.75 0.326 0.745 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคม 
          อาเซียน 

3.87 0.65 3.63 0.84 1.559 0.126 

  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันา 
         คุณลกัษณะ เดก็ไทยในประชาคม 
          อาเซียน 

3.78 0.65 3.60 0.88 1.147 0.258 

   10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.61 0.73 3.54 0.85 0.481 0.631 
   10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.61 0.80 3.57 0.81 0.267 0.790 
   10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหาร 
         สถานศึกษา 

3.60 0.87 3.49 0.82 0.678 0.498 

   10.7  ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดั 
         การศึกษาประชาคมอาเซียนและ  
         การวเิคราะห์หลกัสูตร 

3.62 0.76 3.40 0.81 1.494 0.137 

 10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
       ประชาคมอาเซียนในหลกัสูตร 
        สถานศึกษา 

3.78 0.79 3.54 0.82 1.528 0.129 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
10.9  แนวทางการวดัและประเมินผล  
          การจดัการ เรียนรู้สู่ประชาคม 
          อาเซียนระดบัชั้นเรียน 

3.66 0.79 3.57 0.74 0.592 0.555 

10.10  วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและ 
              ประเมินผล การเรียนรู้ 

3.66 0.77 3.66 0.80 0.012 0.990 

10.11  วธีิการวดัและประเมินผลการ 
          จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

      

          ดา้นความรู้ 3.74 0.73 3.49 0.74 1.847 0.067 
10.12  การวดัและประเมินผลการ 
           เรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการ 

3.71 0.75 3.49 0.71 1.534 0.127 

10.13  การวดัและประเมินผลดา้น 
           เจตคติ 

3.67 0.78 3.49 0.82 1.254 0.212 

11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัว 
     ท่านเอง ท่ีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
      เร่ืองประชาคมอาเซียน และ แนว 
      การจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคม 
     อาเซียนระดบัมัธยมศึกษาของ 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     
     พ.ศ. 2554 

      

   11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
          อาเซียน 

4.12 0.69 3.89 0.63 1.780 0.077 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
    11.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนว 
           การจดัการ  เรียนรู้สู่ประชาคม 
           อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาตาม 
           แนวการจดัการเรียนรู้สู่ 
           ประชาคมอาเซียนระดบั 
           มธัยมศึกษาของ สพฐ. 

3.82 0.78 3.60 0.74 1.517 0.131 

11.3  ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ ท่ี 
          ท่านอาจใช ้เพ่ือการศึกษา สืบคน้ 
           ขอ้มูลสารสนเทศและ ขอ้ความรู้ 
           ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือเสริม 
           ประสิทธิภาพการจดัการเรียน 
           การสอนหรือการจดัการเรียนรู้ 
           เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน            
           ของท่าน 

3.50 0.94 3.29 0.83 1.243 0.216 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
1. สาระส าคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียนความเป็นมา 
การก่อต้ังอาเซียน และพัฒนาการของประชาคม
อาเซียน 

      

    1.1  ความเป็นมา การก่อตั้งและพฒันาการ 
            ของประชาคมอาเซียน 

4.16 0.63 4.29 0.65 -1.243 0.216 

    1.2  รายช่ือประเทศสมาชิกในการลงนาม 
           ปฏิญญากรุงเทพ 

4.19 0.86 4.46 0.69 -2.181 0.031 

    1.3  ปฏิญญากรุงเทพและสาระส าคญัของ  
           ปฏิญญากรุงเทพ 

3.76 0.82 4.15 0.79 -3.003 0.003 

   1.4  สัญลกัษณ์ของอาเซียนและความหมาย 4.54 0.59 4.54 0.64 -0.049 0.961 
   1.5  ธงของอาเซียน สีและความหมาย 4.44 0.67 4.49 0.67 -0.378 0.706 
   1.6  ค าขวญัของอาเซียน 4.30 0.82 4.41 0.71 -0.864 0.389 
   1.7  การเรียก“ประชาคมอาเซียน”ในภาษาองักฤษ 4.06 0.86 4.21 0.77 -1.121 0.264 
   1.8  บทบาทของอาเซียนจากการรวมกลุ่ม 
          ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  
          เฉียงใต ้

4.17 0.68 4.13 0.70 0.411 0.682 

  1.9  อาเซียน+3  (เกาหลีใต ้ จีน  ญี่ปุ่น) 4.11 0.74 4.14 0.86 -0.210 0.834 
  1.10 อาเซียน+6  (เกาหลีใต ้จีน ญี่ปุ่น  ออสเตรเลยี   
          นิวซีแลนด ์ อินเดีย) 

4.05 0.73 4.06 0.87 -0.090 0.929 

  1.11 สถานท่ีตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน 4.24 0.80 4.29 0.86 -0.364 0.716 
  1.12  ภาษาทางการท่ีใชใ้นอาเซียน   3.89 1.05 4.13 0.99 -1.478 0.141 
2. วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน       
    2.1 วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของอาเซียน  4.22 0.73 4.45 0.67 -2.007 0.046 
   2.2 วตัถุประสงคห์ลกัส าคญัของการก่อตั้งเป็น 
         ประชาคมอาเซียน      

4.17 0.68 4.36 0.67 -1.673 0.096 

    2.3 การส่งเสริมทางเศรษฐกิจสังคมและ       
         วฒันธรรม วชิาการ  วทิยาศาสตร์ และดา้น 
           การบริหาร 

3.98 0.73 4.05 0.73 -0.560 0.576 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
    2.4 เขตการคา้เสรีและเขตการลงทุนในอาเซียน 4.14 0.74 4.09 0.69 0.471 0.638 

3. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)       

    3.1 สาระส าคญัขอ้ตกลงของกฎบตัรอาเซียน  
          (ASEAN  Charter) 

3.87 0.75 4.01 0.74 -1.144 0.254 

    3.2  ความส าคญัของการประชุมสุดยอดอาเซียน 3.95 0.79 3.97 0.87 0.094 0.925 

    3.3  เพลงอาเซียนกบัวถิอีาเซียน (ASEAN Way) 3.92 0.97 4.29 0.79 -0.341 0.734 

    3.4 สัญลกัษณ์ประชาคมอาเซียน“รวงขา้วสี 
          เหลือง 10  ตน้” 

4.32 0.93 4.01 0.74 0.223 0.824 

4.  กรอบการด าเนินงานที่ส าคัญของประชาคม  
     อาเซียน : 3 เสาหลัก(Three Pillars of ASEAN    
     Community) 

      

    4.1 วตัถุประสงคข์องประชาคม อาเซียน  
           (ASEAN Community)  

4.08 0.75 4.16 0.69 -0.692 0.490 

    4.2  การจดัท าแผน AEC Blueprint 3.63 0.83 3.62 0.77 0.087 0.930 

    4.3  การพฒันาเศรษฐกิจ การบูรณาการเศรษฐกิจ  
           ของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.79 0.83 3.73 0.75 0.488 0.626 

5.   เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือด้านประชาคม 
        การเมืองและ ความ ม่ันคงอาเซียน (ASEAN   
        Political and Security  Community- APSC)        

      

    5.1 สาระส าคญัของประชาคมการเมืองและ 
             ความมัน่คงอาเซียน 

3.98 0.71 3.82 0.70 1.441 0.152 

    5.2 วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและ  
           ความมัน่คงอาเซียน 

4.05 0.77 3.82 0.70 1.935 0.055 

    5.3 ความส าคญัของสนธิสญัญาไมตรีและ 
              ความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.95 0.81 3.75 0.73 1.638 0.103 

     5.4  ผลจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและ 
              ความมัน่คงอาเซียน     
 

3.92 0.75 3.74 0.74 1.489 0.138 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
   5.5 ความส าคญัของ ปฏิญญาภูมิภาคเอเชีย 
             ตะวนัออกเฉียงใต ้

3.79 0.72 3.72 0.72 0.611 0.542 

    5.6  ความส าคญัของกรอบความร่วมมือทาง 
              ทหาร 

3.62 0.75 3.64 0.74 -0.205 0.838 

    5.7 ประโยชน์ของความสัมพนัธ์กบัประเทศ 
             นอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.71 0.87 3.69 0.83 0.156 0.876 

    5.8 วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้น 
              การเมืองระหวา่งรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิก 

3.71 0.83 3.59 0.75 0.957 0.340 

    5.9  ปัญหาท่ีประเทศอาเซียนไม่สามารถแกไ้ข 
             ไดโ้ดยล าพงั 

3.71 0.77 3.60 0.74 0.917 0.361 

6.  เสาหลักที่ 2   ความร่วมมือด้าน ประชาคม 
       เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
       Community) 

      

      6.1 วตัถุประสงคข์องเสาท่ี 2 ประชาคม   
              เศรษฐกิจอาเซียน 

3.81 0.74 3.90 0.76 -0.761 0.448 

   6.2  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 4.02 0.68 3.79 0.90 1.695 0.092 

   6.3 ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
              ของอาเซียนต่อเศรษฐกิจโลก 

3.97 0.72 3.79 0.79 1.436 0.153 

   6.4 ประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง 
              เสมอภาค 

3.97 0.78 3.74 0.77 1.814 0.071 

   6.5 จุดเนน้ของการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 3.81 0.84 3.69 0.81 0.884 0.378 

   6.6  เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยขยายปริมาณการคา้ 
             และการลงทุนภายในภูมิภาค 

3.78 0.73 3.62 0.80 1.242 0.216 

    6.7 หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 3.81 0.80 3.85 0.75 -0.339 0.735 

    6.8  สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต ้ 
             ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน(ATIGA) 

3.62 0.85 3.62 0.79 -0.036 0.971 

    6.9  เขตการคา้เสรีอาเซียน 
 

4.05 0.68 4.00 0.73 0.415 0.679 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
    6.10 สร้างอ  านาจการต่อรองและศกัยภาพใน 
              การ แข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

3.87 0.68 3.74 0.76 1.113 0.267 

7.  เสาหลักที่ 3  ความร่วมมือด้านประชาคมสังคม 

      และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio  
       Cultural community)   

      

  7.1  เป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
           อาเซียน 

3.95 0.68 3.80 0.75 1.294 0.197 

  7.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human  
            Development) 

3.90 0.67 3.79 0.73 0.998 0.320 

  7.3  การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social  
            Welfare and Protection) 

3.79 0.68 3.68 0.75 0.955 0.341 

  7.4 สิทธิและความยุติธรรมทางสงัคม (Social  
           Justice and  Rights) 

3.84 0.68 3.65 0.74 1.632 0.105 

  7.5  ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ensuring  
           Environmental Sustainability) 

3.81 0.69 3.64 0.76 1.412 0.160 

  7.6  การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  
           Identity) 

3.75 0.67 3.67 0.80 0.601 0.549 

  7.7  การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing  
            the Development Gap) 

3.62 0.58 3.44 0.74 1.671 0.097 

  7.8 แผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรม 
          อาเซียน 

3.73 0.65 3.45 0.75 2.471 0.014 

8. สัญลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน          
   8.1  ช่ือเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.24 0.78 4.24 0.76 0.004 0.997 
  8.2 ดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 4.14 0.72 4.21 0.74 -0.555 0.580 
  8.3  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
         สมาชิกอาเซียน  

4.17 0.68 4.13 0.72 0.406 0.685 

9.  การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก 
     อาเซียนในปัจจุบนั 

4.21 0.70 4.22 0.69 -0.103 0.918 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
10.  แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน     
      ระดับ มัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
       พ.ศ. 2554 

      

   10.1  ความส าคญัและความเป็นมาของประชาคม 
          อาเซียนและการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
          อาเซียน 

4.03 0.57 4.08 0.72 -0.47 0.639 

  10.2  คุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 3.87 0.63 3.78 0.74 0.804 0.422 
  10.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะ 
        เดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 

3.84 0.65 3.68 0.73 1.399 0.164 

  10.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียน 3.60 0.81 3.59 0.72 0.075 0.940 
  10.5  ตวัช้ีวดัคุณภาพครู 3.63 0.81 3.58 0.80 0.392 0.695 
  10.6  ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.63 0.87 3.53 0.86 0.726 0.469 
  10.7 ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาประชาคม 
            อาเซียนและ การวเิคราะห์หลกัสูตร 

 
3.68 

 
0.71 

 
3.50 

 
0.81 

 
1.430 

 
0.155 

  10.8  แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคม 
           อาเซียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 

 
3.86 

 
0.72 

 
3.64 

 
0.84 

 
1.669 

 
0.097 

10.9  แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการ 
         เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัชั้นเรียน 

 
3.71 

 
0.75 

 
3.59 

 
0.79 

 
0.967 

 
0.335 

10.10  วธีิการและเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
              การเรียนรู้ 

3.76 0.76 3.59 0.78 1.360 0.176 

10.11  วธีิการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
              สู่ประชาคมอาเซียนดา้นความรู้ 

 
3.75 

 
0.69 

 
3.65 

 
0.77 

 
0.779 

 
0.437 

10.12  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
            ดา้นทกัษะกระบวนการ 
 
 
 

 
3.70 

 
0.73 

 
3.63 

 
0.77 

 
0.533 

 
0.595 
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ความรู้ความเข้าใจสาระพ้ืนฐานเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์ 
1 – 5 ปี 

 

ประสบการณ์ 
  5 ปีขึน้ไป 

 
t-test Sig. 

X  .D.S  X  .D.S  
10.13  การวดัและประเมินผลดา้นเจตคติ 3.79 0.77 3.53 0.79 2.059 0.041 
11.  ความรู้ความเข้าใจโดยรวมของตัวท่านเอง ท่ี   
      เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเร่ืองประชาคม 
      อาเซียน และ แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม 
      อาเซียนระดับมัธยมศึกษาของส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2554 

      

    11.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม 
            อาเซียน 

4.21 0.74 3.98 0.63 2.003 0.047 

    11.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวการจดัการ  
           เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัมธัยมศึกษา  
           ตามแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม 
           อาเซียนระดบัมธัยมศึกษาของ สพฐ. 

3.94 0.82 3.67 0.72 2.153 0.033 

    11.3  ความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษ ท่ีท่านอาจ    
            ใช ้เพ่ือการศึกษา สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  
             และขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือเสริม 
            ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนหรือ 
            การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
             ของท่าน 

3.57 0.91 3.39 0.93 1.253 0.212 
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ประวตัผิู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล    กนัตาภา  สุทธิอาจ 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2523 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ)  
มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
     กรุงเทพมหานคร 
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