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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ระดบัชั้นท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานะ
ของโรงเรียน 2) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
1 จ านวน  354 คน ไดจ้ากการการสุ่มอยา่งง่าย(Simple Random sampling) ไดจ้  านวนโรงเรียน เลือกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แบบเจาะจง (Purposive  sampling) การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random sampling) ไดต้วัแทน
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีขนาดจ านวนตามตารางการก าหนดขนาดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย  จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  การทดสอบที (t - test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) มีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์  

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1) ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยความพร้อมดา้นสังคมและ
วฒันธรรมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมาคือด้านความรู้ความสามารถ ส่วนความพร้อมด้านการส่ือสาร 
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ผลจากการสัมภาษณ์ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้พบวา่ แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อมการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย  2 ดา้น คือ ความพร้อมดา้นครู และดา้นนกัเรียน ซ่ึงมีความเช่ือมโยง
กนั โดยครูคือผูส่้งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ   

 2) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ระดบัชั้นท่ีสอน และ
สถานะของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่การจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3) ปัญหา คือ ครูยงัขาดทกัษะในการส่ือสารทางภาษา ขาดความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนขาดการส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี นอกจากน้ียงัเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างโรงเรียนขนาด
ใหญ่กบัโรงเรียนขนาดเล็ก ในเร่ืองของการจดัสรรงบประมาณ ท าใหโ้รงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสในการ
พฒันาทางดา้นส่ือเทคโนโลยแีละไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 

ขอ้เสนอแนะ คือ ครูควรมีการพฒันาตนเองทางดา้นการส่ือสารทางภาษา เห็นความส าคญั
ของการเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่
โรงเรียนในการจดัหาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆใหท้นัสมยั และควรมีการจดัอบรมพฒันาความรู้
ดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยใีหก้บัครูอยา่งทัว่ถึง  

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา แนวทางการแกไ้ข และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ปัญหาท่ีพบ คือ ครูยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของรวมตวัของประชาคมอาเซียน ครูส่วนใหญ่ยงัขาด
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น แนวทางในการแกไ้ข คือ จดัอบรมครูเก่ียวกบัการ
ใชภ้าษาองักฤษ ส่วนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ คือ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเพื่อน
บา้นในประชาคมอาเซียน 
ค าส าคญั  

ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน, การบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา  
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ABSTRACT 
 

The aims of this research were to 1) study and compare the preparedness for ASEAN 
Community of secondary school teachers in the Secondary Education Service Area Office            
1 according to the level of education and experience in teaching, level of teaching, learning strand 
and status of the school 2) study the problem and proposal about the preparedness for ASEAN  
Community of secondary school teachers in the Secondary Education Service Area Office 1. 

The sampling is 354 teachers in the Secondary Education Service Area Office 1 by 
mean of the proportional random sampling to get the representatives from schools, purposive 
sampling and simple random sampling to get representatives of teachers from 5 learning strands 
which are Science, Mathematics, Thais, Foreign Language and Social Religion and Culture Study 
by limiting amount of the sampling according to the table of  Krejcie and Morgan. The tool used 
in this research is questionnaire and interview form. The statistic applied to analyze the data 
composed of percentage, mean, standard deviation, t-test (independent), ANOVA which has Post 
Hoc by Scheffe’s Method and content analysis for data from open-end questionnaire and 
interview form. 

The result of the research found that 
1) the preparedness for ASEAN Community of secondary school teachers in the 

Secondary Education Service Area Office 1 had statistical overall average at a high level that the 
social and cultural preparedness had the average at the highest level, next was the knowledge and 
the ability, and the preparedness in communication has the lowest level which was at medium. 

The outcome of the interview for the teacher who was the head of the learning strand 
found that the scheme thought about the preparedness for ASEAN  Community  composed of       
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2 aspects : teacher and student  readiness which link together that teachers were persons who 
enhanced the learning management for the students to realized and pay attention in preparedness 
for the incoming changeable in their live. 

2) The result of comparison the preparedness for ASEAN Community of secondary 
school teachers in the Secondary Education Service Area Office 1 ranged by the level of 
education, level of class taught and status of the school had statistical overall average at not 
different  but categorize by the experience in teaching had overall average different in statistical 
significant at .05 and categorize by learning strands had overall average different in statistical 
significant at .01. 

3) The problem was teachers lack of skill in using language for communication, lack 
of knowledge about ASEAN  Community and lack of promoting in using ICT instrument by the 
school. Moreover, there was the problem of gap between the big and small school in dividing the 
budget which make the small school lacks of the opportunity in developing ICT media which was 
not enough for the learning management. 

The suggestion was that teachers should improve themselves in using language for 
communication, pay attention in preparedness for ASEAN  Community. The Ministry of  
Education ought to give enough budget to the school for providing ICT media and modern  
innovation and trained for improving knowledge in using ICT media should was provided 
thoroughly.  

The result of analyze interviewed about the problem, outline of correction, and other 
proposal found that teachers did not focus and pay attention to the important of ASEAN  
Community Community. Most of teachers lack of skill in using English and other neighbor 
language for communication. The guideline for solving these problem was to train how to used 
English for the teachers. For the other proposal was that administrator should enhance the 
teachers to have a good attitude toward Asian neighbor. 
Keyword 

The preparedness for ASEAN  Community, administration the secondary school      
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จากรองศาสตราจารย ์ ดร.กลา้ทองขาวอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ค  าปรึกษาขอ้
ช้ีแนะและความช่วยเหลือจนกระทัง่ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา                
ณ ท่ีน้ี 
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วิทยานิพนธ์ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงและถือเป็นพระคุณอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่าน
เป็นอยา่งสูง   ณ.โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในวิทยาลัยครุศาสตร์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้และ
ให้ค  าแนะน าด้วยดี เสมอมาขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ก รุณาตรวจสอบ
เคร่ืองมือผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิณสุดา  สิริธรังศรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  ทองเอม    
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สินธะวา  คามดิษฐ์ ดร.เฉลิมชยั  มนูเสวต และ ดร. พงษ์ภิญโญ   แมน้โกศล            
ให้ ค  า แนะน า ใ น ก า ร จั ด ท า เ ค ร่ื อ ง มื อ แ บ บส อบ ถ า ม ใ นก า ร วิ จั ย ข อ ข อบพ ร ะ คุ ณ                                               
วา่ท่ีร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ท่ีให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและให้ค  าแนะน าในหลายๆดา้นจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ทุกท่านท่ีไดก้รุณาตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นท าให้การวิจยัคร้ัง
น้ีไดข้อ้มูลครบถว้น 

คุณงามความดีอนัพึงมีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้จิยัขอมอบแด่บิดามารดาผูมี้คุณอนัเป็น
ท่ีเคารพยิ่งและคณาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้ตลอดจนทุกๆท่านท่ีให้ก าลงัใจช่วยเหลือจนกระทัง่
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 
 

ธีราภรณ์  ผลกอง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวจัิย 

โลกในยคุปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว ท าให้ทุกประเทศตอ้ง
เผชิญกบัภาวะความทา้ทายในการเร่งรัดพฒันาประเทศให้สอดคลอ้งกบัทิศทางความกา้วหนา้ของโลก 
ประเทศในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใตต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาประเทศจึงมีการรวมตวักนั
ของประเทศในภูมิภาค เกิดเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ในการเพิ่มอ านาจการต่อรองและ
ขีดความสามารถการแข่งขนัในทุก ๆ ดา้น รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆระดบัโลกท่ี
ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคประชาคมอาเซียน ซ่ึงประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย  
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  พม่า  ลาว  เวียดนาม  และกมัพูชาโดยประชาคม
อาเซียนมีเป้าหมายร่วมกนั3 เสาหลกั คือ ประชาคมดา้นการเมืองและความมัน่คงอาเซียนโดยใชก้ารศึกษา
สร้างความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้หลกัการแห่งประชาธิปไตยประชาคมดา้นเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึง
แต่ละประเทศตอ้งมีการพฒันากรอบทกัษะความสามารถในการแข่งขนัเวทีโลก  และประชาคมดา้นสังคม
และวฒันธรรมอาเซียนโดยใหถื้อวา่ความงดงามจากความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
แต่ละพื้นท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั แต่ในความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นจะช่วยสร้างความร่วมมือ
ในลกัษณะสังคมเอ้ืออาทรเพื่อใหส้ามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จของการเป็นประชาคมอาเซียนไดภ้ายในปี 
พ.ศ.2558 

ประเทศในประชาคมอาเซียน ตระหนักดีว่า การศึกษาคือรากฐานและเป็นหัวใจส าคญั 
ในการพฒันาประเทศ จึงท าการปฏิรูปการศึกษาและพยายามสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศใหม้ากข้ึน
ซ่ึงความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคจะสามารถช่วยให้ประชาคมอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งความ
เจริญรุ่งเรืองและมีศกัยภาพในการแข่งขนัไดค้วามร่วมมือทางดา้นการศึกษาของประชาคมอาเซียนนั้น  
มีการลงนามในปฏิญญาชะอ า-หวัหิน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและผูน้ าของประเทศต่างๆในประชาคม
อาเซียน วิสัยทศัน์ร่วมของผูน้ าอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัสูง มีกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน และประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีการจดัท ากฎบตัรอาเซียน หรือธรรมนูญ
อาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร ทั้ งน้ีเป้าหมายหลักของการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียน คือการสร้างประชาคมท่ีมีความแขง็แกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่ิงทา้ทายทั้ง
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ด้านการเมืองความมัน่คง เศรษฐกิจและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี
สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งสะดวกมากยิ่งข้ึน และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึก
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหน่ึงในจุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล คือ “เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยา่งสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเขม้แข็ง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม และการเมืองและความมัน่คง”ซ่ึงการศึกษามีความส าคญัในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ต่อการสร้างประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งมาก จึงกล่าวไดว้า่ “ การศึกษาคือรากฐานของการพฒันา
ในทุกๆดา้น” ประเทศไทยมีความตระหนกัและมีการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการศึกษา โดยพฒันา
ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกดา้น(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, น. 2549) ให้ความส าคญักบับทบาทของการศึกษาในการขจดัความยากจนและการ
กา้วพน้จากความดอ้ยพฒันาทางเศรษฐกิจและมุ่งหวงัให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัศกัยภาพ
การแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล โดยมีแนวโนม้ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การขยายการศึกษาใหท้ัว่ถึง 
และการยกระดบัคุณภาพของการศึกษา(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ:2549)           
ในการขบัเคล่ือนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ซ่ึงปรากฏในร่างแผนงานการจดัตั้ ง
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio - Cultural Community) 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการกา้วสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558 อนัจะน าไปสู่การขจดัการไม่รู้หนงัสือในภูมิภาค ส่งเสริม
ให้มีการจดัการศึกษาภาคบงัคบั จดัการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกเพศอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากความ
เหล่ือมล ้ าทางสังคมเช้ือชาติ ภูมิประเทศ และความบกพร่องทางร่างกาย การศึกษาจะไม่ถูกปิดกั้นอยู่
เฉพาะกลุ่มในวงแคบอีกต่อไป แต่จะเกิดการจัดการศึกษาท่ีกวา้งไกล ในเชิงการศึกษา แบบข้าม
วฒันธรรม (Cross Culture) เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรี
การศึกษาในอาเซียน  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(2554) ไดว้ิเคราะห์ว่า 
ครูผูส้อนทุกคนเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัในการจดัการเรียนรู้อาเซียนศึกษา จึงก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จคุณภาพครูอาเซียนเพื่อใชป้ระเมินความส าเร็จของครู คือ ครูผูส้อนมีความรู้เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร ใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ
ในการจดัการเรียนรู้ มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การ
เผยแพร่ผลงานออนไลน์และออฟไลน์ ใชเ้ทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้สามารถ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียนและครูใช้
ประสบการณ์วิจยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองดงันั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึง
เป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนกลไกการศึกษาเพื่อมุ่งพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์
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มีคุณภาพอนัเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาความเจริญรุ่งเรืองในประชาคมอาเซียนให้มีความเขม้แข็ง 
พฒันาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองอาเซียนท่ีมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 
สามารถติดต่อส่ือสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความสงบสุข การให้ความรู้เก่ียวกับการ
เตรียมพร้อมเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสถานศึกษาทุกแห่งควรให้ความส าคญั 
ในการน้ีครูเป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงมีอยู ่3 ดา้นดงัน้ี 1.ความ
พร้อมดา้นความรู้ความสามารถ ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัส่ือเทคโนโลยี 2.ความพร้อมดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การ
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ การส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้นอยา่งนอ้ย 1 ภาษา และ 3.ความพร้อมดา้นสังคม
และวฒันธรรม ไดแ้ก่ การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วถีิชีวติ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
ไดท้  าการศึกษาความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการศึกษาต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ตาม ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 
ระดบัชั้นท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานะของโรงเรียน 

3.  เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  
  
1.3  ค ำถำมกำรวจัิย 

1.  ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1อยูใ่นระดบัใด 

2.  ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ท่ีมีระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ระดบัชั้นท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานะของ
โรงเรียน ต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่างกนัหรือไม่ 

3.  ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร 
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1.4  สมมตฐิำนกำรวจัิย 
1.  ครูท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่างกนั  
2.  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ต่างกนั 
3.  ครูระดบัชั้นท่ีสอน ต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่างกนั 
4.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่างกนั 
5.  สถานะของโรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน ต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่างกนั 

 
1.5  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาค้นควา้เอกสาร เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงได้มาจากการ
สังเคราะห์ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ตามตัวช้ีวดัคุณภาพครูอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ดังน้ี ครูผู ้สอนมีความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ครูสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ครูใช้หนงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ
เรียนรู้ ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกาจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน
ออนไลน์และออฟไลน์ ครูใชเ้ทคนิคและวธีิสอนท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ ครูสามารถและเปล่ียน
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน ครูใชป้ระสบการณ์วิจยั 
ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง และผูว้ิจยัได้ศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนและวเิคราะห์หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นการน าแนวคิดหรือ
หลกัการในการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเอ้ือต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการ เจตคติและค่านิยม ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ตลอดจนจาก
การสังเคราะห์วรรณกรรมของ อจัฉราภรณ์ กล่ินเกษร (2555) เรวดี ปุนนะรา (2556) ศิริรัตน สุดใจ (2556) 
สมใจ กงเติม (2556) นภมณฑ ์เจียมสุข (2555) กนัตาภา สุทธิอาจ (2556) โดยผูว้จิยัไดน้ ามาบูรณาการเป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภูมิหลงัของครู  ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ของครู  

1.ดา้นความรู้ความสามารถ 
   1.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
อาเซียน 
   1.2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ 
   1.3 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ
ใชส่ื้อและเทคโนโลยี 
2. ดา้นการส่ือสาร 
   2.1 ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
   2.2 ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 
3. ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
   3.1 ยอมรับความหลากหลายทาง 
วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
     3.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 

1. ระดบัการศึกษา 
       1.1 ระดบัปริญญาตรี 
       1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 
       2.1 ไม่เกิน 10 ปี 
       2.2 มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
       2.3 มากกวา่ 15 ปี 
3. ระดบัชั้นท่ีสอน 
       3.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
       3.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย4. กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
       4.1 วทิยาศาสตร์ 
       4.2 คณิตศาสตร์ 
       4.3 ภาษาไทย 
       4.4 ภาษาต่างประเทศ 
       4.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สถานะของโรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน 
      5.1 เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      5.2 ไม่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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1.6  ขอบเขตและข้อจ ำกดัของกำรวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

เน้ือหาในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงแบ่งออกเป็น  
3 ดา้นดงัน้ี  

1.1  ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ และความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใช้ส่ือและ
เทคโนโลย ี

1.2  ความพร้อมดา้นการส่ือสารไดแ้ก่ ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ และส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อน
บา้น 

1.3  ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 
เช้ือชาติ ศาสนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ านวน 4,574  คน 
2.2  กลุ่มตวัอย่างใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีจ านวนตามตารางการก าหนดขนาดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  354  คน ซ่ึงไดม้าโดยใชก้ารสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน(Multi-stage sampling)ไดแ้ก่ การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random sampling)ไดจ้  านวน
โรงเรียนการเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบเจาะจง(Purposive  sampling) ส าหรับหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random sampling)  

3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
3.1  ตวัแปรต้น  คือภูมิหลังของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ระดบัชั้นท่ีสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานะของโรงเรียน 

3.2  .ตัวแปรตาม  คือ ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 แบ่งเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ ความ
พร้อมดา้นความรู้ความสามารถความพร้อมดา้นการส่ือสาร ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม  

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
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ขอ้จ ากดัของการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะท าการวดัและประเมินความพร้อมของครูจากความ
คิดเห็นและการรับรู้ของครูดว้ยตวัครูเองโดยไม่ไดก้  าหนดมาตรฐาน องคป์ระกอบ และเกณฑ์การ
วดัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  หมายถึง การด าเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ
สมาชิกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ให้เกิดการรวมตวัและความร่วมมือกนัอยา่งรอบดา้น เพิ่มอ านาจการ
ต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนกบัประเทศต่างๆในเวทีโลก โดยประกอบดว้ย 3 
เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน ซึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัโดยภายใตก้รอบขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้
ประเทศในประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  
สิงคโปร์  บรูไน  พม่า  ลาว  เวยีดนาม  และกมัพชูา 

ควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของครู หมายถึง  ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีการศึกษาขอ้มูล ท าความเขา้ใจในการปฏิบติัตนเป็นผูน้ า
ความรู้และส่ิงต่างๆมาด าเนินการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพทดัเทียมกับผูเ้รียนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได ้ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ  หมายถึง ครูมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถน า
ความรู้นั้ นมาถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีให้กับผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจและน าทักษะ
กระบวนการไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ขอ้ดงัน้ี 

1.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน หมายถึง ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูล
พื้นฐานของอาเซียน ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา สัญลกัษณ์วิสัยทศัน์ วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน 
กฎบตัรอาเซียนองค์ประกอบ3 เสาหลกั ของอาเซียน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสู่
อาเซียนได ้

1.2  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ครูมีการน าความรู้เร่ือง
ประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอดแก่ผูเ้รียนในการจดักระบวนการเรียนการสอนสามารถน าประเด็นส าคญั
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสอดแทรกเขา้ไปในสาระการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในระดบัชั้น และ
สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเก่ียวกบัอาเซียนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการและเจตคติ 
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1.3  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หมายถึง ครูสามารถ
ปฏิบติังานโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  การสืบคน้หาขอ้มูล และมี
กระบวนการเผยแพร่ความรู้ดว้ยวธีิการใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

2.  ความพร้อมดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา)  หมายถึง ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการส่ือสารทาง
ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ดงัน้ี 

2.1  ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ หมายถึง ครูมีการใช้ภาษาองักฤษในการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และสามารถ ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษดว้ยความเขา้ใจ และมีการจดักระบวนการเรียน
การสอนเป็นภาษาองักฤษได ้

2.2  ส่ือสารด้วยภาษาเพื่อนบา้น หมายถึง ครูสามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคม
อาเซียนในการฟังและสนทนา สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนดว้ยภาษาเพื่อนบา้นในประชาคม
อาเซียนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา    

3.  ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม หมายถึง ครูมีความรู้ความเขา้ใจและยอมรับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา มีความเอ้ืออาทรและแบ่งปัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ
ด าเนินชีวิต  จารีต ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือ ท่ามกลางความแตกต่างของทุกชนชั้นของสังคมใน
อาเซียน 

3.1  การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา หมายถึง ครูมีการยอมรับ
วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนาของพลเมืองในประชาคมอาเซียน สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกบัเพื่อน
บา้นในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข มีการเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนนกัเรียนท่ีมาจากประเทศเพื่อนบา้น โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 

3.2  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ หมายถึง ครูสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของพลเมืองอาเซียนดว้ย
ความเขา้ใจ และสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เช่น ไป
ศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ภูมิหลังของครู หมายถึง ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 ไดแ้ก่ 

1.  ระดบัการศึกษา หมายถึง วุฒิทางการศึกษาสูงสุดท่ีครูเรียนจบ ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี
และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

2.  ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน หมายถึง ระยะเวลาท่ีครูปฏิบติัการสอนตั้งแต่เร่ิม
ท างานจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่  
  ไม่เกิน 10 ปี   
  มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
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  มากกวา่ 15 ปี 
3.  ระดับชั้ นท่ีสอน หมายถึง ครูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัการสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  

5.  สถานะของโรงเรียนท่ีครูปฏิบัติงาน หมายถึง ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและครูปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ครู หมายถึง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีหลกัในการปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 

 
1.8  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

2.  ไดแ้นวทางใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ไดท้ราบถึงปัญหาท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
ครูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3.  มีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนมธัยมศึกษา เก่ียวกับความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และสามารถน าไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานให้มีประสิทธิภาพทดัเทียมกลุ่มประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1  ความหมาย แนวคิด และขอบข่ายเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1  ความหมายการบริหารการศึกษา 
2.1.2  แนวคิดการบริหารสถานศึกษา  
2.1.3  ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 

2.2  ความหมายและความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารวชิาการ 
2.2.1  ความหมายของการบริหารวชิาการ 
2.2.2  ความส าคญัของการบริหารวชิาการ 

2.3  ความหมาย แนวคิด และหลกัการเก่ียวกบัความพร้อมของครูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.3.1  ความหมายของความพร้อม 
2.3.2  ความพร้อมของครูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.3.2.1  ความพร้อมดา้นความรู้ 
2.3.2.2  ความพร้อมดา้นการส่ือสาร 
2.3.2.3  ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม 
2.3.2.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.4  ขอ้มูลพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2.4.1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2.4.2  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2.5  ความหมาย หลกัสูตร และเป้าหมายเก่ียวกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.5.1  ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.5.2  เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.6  บริบทโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 1 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  ความหมาย แนวคิด และขอบข่ายเกี่ยวกบัการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1  ความหมายการบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา (Educational Administration) เป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีเก่ียวกบั
การวางแผน การจดัองคก์าร การน าและการควบคุมการใชท้รัพยากรในการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
บุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสวนทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง ตลอดชีวติ 

ประชุม รอดประเสริฐ (2533, น. 65) กล่าววา่ ในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิต 
คือ นกัเรียนท่ีมีคุณภาพนั้นโดยทฤษฎีระบบแลว้ โรงเรียนถือไดว้า่เป็นระบบๆ หน่ึงผูบ้ริหารตอ้งมีความ
เขา้ใจองคป์ระกอบของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตท่ีเกิดข้ึนและควรน าเอาทฤษฎีระบบมาวเิคราะห์ใชใ้น
การบริหารงานโรงเรียน 

อุบล เพียรพิทกัษ์ (2548, น.11)  กล่าวว่า การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคล
หลายๆคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆดา้น นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมท่ีตรงกันกับความต้องการของสังคมโดย
กระบวนการต่างๆท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อบุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ี
ตนด าเนินชีวิตอยู่ หน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารก็คือ การประสานงานให้บุคคลต่างๆปฏิบติัไปดว้ยดีและ
บ ารุงรักษาหน่วยงานใหด้ ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงและมีความเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆข้ึนไป 

ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, น.68 ) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลโดยการใชก้ระบวนการต่าง ๆ เพื่อพฒันาทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และดา้นสติปัญญาของบุคคล ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา คือ การจดักิจกรรมของผูบ้ริหารดว้ยกระบวนการท่ีเก่ียวกบั
การวางแผน การจดัองคก์าร การน าและการควบคุมการใชท้รัพยากรในการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางการศึกษา ซ่ึงการบริหารการศึกษาจะรวมไปถึงการบริหาร
สถานศึกษาดว้ย โดยมีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

2.1.2  แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประชาชน ให้มี

ความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆและเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชน ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมี
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ความสามารถอยา่งเพียงพอต่อการบริหารสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหาร
สถานศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ ปฏิบติัตามนโยบายของแต่ละสถานศึกษา
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างการศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 4 
ไดใ้หค้วามหมายสถานศึกษาไวว้า่ “สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานพฒันา เด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนย์
การเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 

สมยศ  นาวีการ (2545 , น.11) ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาไว้ว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนและใชบุ้คคลอ่ืนเพื่อความส าเร็จ ของเป้าหมายขององคก์าร องคก์าร
ทุกประเภทตอ้งมีผูบ้ริหารแสดงหาก าไร และไม่แสดงหาก าไร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผูบ้ริหารทุกคน
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดงัต่อไปน้ี คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัหาบุคคล การฝึกอบรม การ
เป็นผูน้ า การจดัการความขดัแยง้ กิจกรรมเหล่าน้ีต้องอาศยักระบวนการพื้นฐานสองอย่างคือ  การ
ตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร และความเขา้ใจเร่ืองบุคคล กลุ่ม และองคก์าร 

บุญจนัทร์ จนัทร์เจียม (2548, น.13) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาไวว้า่ เป็นการ
ปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบในดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้

นิคม  แก้วสา (2548, น.13) ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาไว้ว่าบริหาร
สถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คือการบริหารบริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมายคือ
คุณภาพการศึกษาของนกัเรียนโดยมีงานวชิาการเป็นหลกั งานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะท า
ใหน้กัเรียนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนบัสนุนและเป็นงานเสริมให้
งานวชิาการประสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน 

อุบล เพียรพิทกัษ์ (2548 , น.13) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาไวว้่าเป็นการ
บริหารงานในสถานศึกษาทุกๆด้าน  ส าหรับรูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต่ละสถานศึกษา
อาจจะแตกต่างกนัไปตามความรู้ความสามารถในการใชศ้าสตร์ใชศิ้ลป์ในการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่
ละภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วุฒิชัย  วีระวฒัน์ (2549, น.9) ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาไวว้่าเป็น
กระบวนการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อตอ้งการพฒันาหรือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกใน
สังคมใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
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มนตทิ์พย ์ทรงกิติพิศาล (2552, น. 33) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาไวว้า่เป็น
การส่งเสริม ช่วยเหลือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะผลกัดนัให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้

ยุกตนันท์ หวานฉ ่ า (2555, น.11) ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาไวว้่าเป็น
กระบวนการในการท างาน โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการ 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไป 

สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ปฏิบติัตามนโยบาย
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีครูให้
ท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและวฒันธรรมแตกต่างกนั การบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง ผูบ้ริหาร
ตอ้งปฏิบติัภารกิจอยา่งเป็นระบบในสถานศึกษาท่ีด าเนินการ 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป และจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ใหก้ารจดัการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา และการพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผูบ้ริหารจะปฏิบติัตามขอบข่าย
ของการบริหารสถานศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1.3  ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 33) ไดก้  าหนดให้สถานศึกษามีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผิดชอบ การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงาน
ตามกฎหมายท่ีมีขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด ซ่ึงการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบียบท่ีคณะกรรมการ เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด ซ่ึงจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม 
หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนก าหนด อ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ ซ่ึงจะตอ้งครอบคลุมขอบข่าย
และภารกิจของสถานศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ซ่ึงมีขอบข่ายและภารกิจดงัต่อไปน้ี  
 
 
1) การบริหารวชิาการ 

แนวคิด    งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหาร
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จดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วม
จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการ
จดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดั
ปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวชิาการๆไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
2.  เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพฒันาตนเอง และการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3.  เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุน
การพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัได้
อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง 
2) การบริหารงานงบประมาณ 

แนวคิด การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษารวมทั้งจดัหา
รายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส

ตรวจสอบได ้
2. เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
3. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

   
 3)  การบริหารงานบุคคล 

แนวคิด  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
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ความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีความ
มัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่ อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตาม                              

หลกัธรรมาภิบาล 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ี

รับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ โดยยึดมัน่ใน

ระเบียบวนิยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 
4.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพไดรั้บการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการศึกษาพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4) การบริหารทัว่ไป 

แนวคิด  การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัระบบบริหารองค์กรให้บริการ
บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและ
การจดัการศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้บริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบติังานของ

สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึง

จะก่อใหเ้กิด ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพ์นัธ์ุเสือ)  (2554, น.16)  กล่าวไวว้า่ ขอบข่ายของการบริหารงานใน

สถานศึกษามีอยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจทั้ง 4 กลุ่มงาน แลว้น ามาเขา้สู่
หลักของการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ
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กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดไว ้คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้น
การบริหารทัว่ไป 

สรุปไดว้า่ ขอบข่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นกรอบใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาน ามาใชเ้ป็น
รูปแบบในการบริหาร และผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มงานนั้นๆเป็นอยา่งดี ขอบข่ายใน
การบริหารสถานศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มบริหาร ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป จากการศึกษาขอบข่ายในการบริหารสถานศึกษาพบวา่ งาน
วชิาการเป็นงานท่ีเป็นหวัใจหลกัของการบริหารสถานศึกษา ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริหารวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
 
2.2  ความหมายและความส าคัญเกีย่วกบัการบริหารวชิาการ 

2.2.1  ความหมายของการบริหารวชิาการ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545             

มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษามากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะท าให้สถานศึกษา
ด าเนินการคล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย งานวิชาการถือเป็นงานหลกัหรือภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดขอบข่ายภารกิจของการบริหารวิชาการไวด้ังน้ี คือ1) การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา  2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ 4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  5) การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภาพภายในสถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535, น.16)  ให้ความหมายของการบริหารวิชาการวา่ การบริหาร
วชิาการ  หมายถึง การะบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ดีข้ึนตั้ งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

เกสิณีชิวปรีชา (2540, น. 8) ใหค้วามหมายของงานวิชาการวา่ งานวิชาการหมายถึง กิจกรรม
ทางการศึกษาท่ีจดัข้ึนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และเกิดการ
เรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ คุณสมบติัและทกัษะความสามารถตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นจุดหมายของ
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การศึกษาชาติและสอดคลอ้งกบัระบอบการปกครองของประเทศในขณะนั้น ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นการเรียนการสอนโดยตรงและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและดา้นมาตรฐานยิง่ข้ึนดว้ย 

ศิริพรรณ์ จินดาทอง (2540, น. 10) ให้ความหมายของการบริหารวิชาการว่า การบริหาร
วิชาการ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมถึงการปรับปรุงการ
พฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีดี มี
คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพ ช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

จินดา ทรัพยเ์มฆ (2549, น.24 ) ให้ความหมายของการบริหารวิชาการวา่ การบริหารวิชาการ 
หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อพฒันาและเสริมสร้างประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดี  

มีคุณสมบติัและลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สังคมตอ้งการ 
กุลฑรี พิกุลแกม (2551, น. 18) ให้ความหมายของการบริหารวิชาการวา่ การบริหารวิชาการ 

หมายถึง การบริหารโรงเรียนโดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียน
การสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

สรุปไดว้่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน
เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ และทกัษะความสามารถตามท่ีได้ก าหนดไวใ้น
จุดมุ่งหมายของการศึกษาของชาติและสอดคลอ้งกบัระบอบการปกครองของประเทศในขณะนั้น รวมถึง
การปรับปรุงการพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพฒันานกัเรียน
ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีต่อไป การบริหารวชิาการมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2.2.2  ความส าคญัของการบริหารวชิาการ 
งานวชิาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารโรงเรียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นงานท่ี

เป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียนใหป้ระสบผลส าเร็จ 
กิตติมา ปรีดีดิลก (2532, น. 48) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของของการบริหารวชิาการไวว้า่ งาน

วิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพมกัจะไดรั้บ
การพิจารณาจากผลงานวชิาการเป็นส าคญั 

อ าภา บุญช่วย (2537, น. 2) ได้กล่าวถึงความส าคญัของของการบริหารวิชาการไวว้่า งาน
วชิาการมิใช่เพียงใหน้กัเรียนอ่านออก เขียนได ้ท าเลขเก่งเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการด าเนินชีวิตในสังคมอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข งานวิชาการยงัเนน้การออกไปประกอบอาชีพไดแ้ละเป็นงานท่ีรับผิดชอบ 
ต่อคุณภาพของพลเมืองท่ีจะออกไปช่วยพฒันาประเทศชาติในอนาคตดว้ย 
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อุทยั บุญประเสริฐ (2540, น.25) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของของการบริหารวิชาการไวว้า่ มี
เป็นงานท่ีมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน เพราะถือเป็นงานหลกัในการบริหารสถานศึกษา และ
ถือเป็นหวัใจของการจดัการศึกษา 

กุลฑรี พิกุลแกม (2551, น. 19) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของของการบริหารวิชาการไวว้า่ การ
บริหารงานวชิาการเป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยตรง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เกิด
ผลส าเร็จทางการศึกษาตามจุดมุ่งหมาย ดงันั้นไม่วา่กิจกรรมใดท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอนและท าให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ถือว่างานนั้นเป็นงานในขอบเขตหน้าท่ีของผูบ้ริการในดา้นวิชาการ
ทั้งส้ิน 

สรุปไดว้า่ งานวชิาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารโรงเรียนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
เป็นงานท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียน งานวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดผลส าเร็จทาง
การศึกษาตามจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพสามรถพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้าต่อไป 
หากประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาตอ้งน าหลกัสูตรการศึกษาของอาเซียนมาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ดงันั้นครูควรมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา) และดา้นสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงหากครูมีความ
พร้อมทั้ง 3 ดา้นน้ีจะท าให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด 
เก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 
 
2.3  ความหมาย แนวคิด หลกัการเกีย่วกบัความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 

2.3.1  ความหมายของความพร้อม 
กู๊ด (Good, 1973, น.30) ไดใ้ห้ความหมายของความพร้อมไวว้่า หมายถึงความเต็มใจ 

ความตอ้งการ และความสามารถท่ีจะกระท ากิจกรรมท่ีก าหนดให้ ความพร้อมจะมีมากนอ้ยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัระดบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน ประสบการณ์ท่ีผา่นมา สติปัญญาและอารมณ์ 

กมลรัตน์ หล าสุวรรณ (2540) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง สภาพความสมบูรณ์
ทัง่ร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมจะตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทางดา้นร่างกาย ทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความพอใจ
ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือพอใจท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ 

ศรีสุกาญจน์ บิณฑประสิทธ์ิ (2540) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง ภาวะท่ีบุคคล
มีวฒิุภาวะทางดา้นร่างกาย จิตใจ และประสบการณ์การเรียนตลอดจนสามารถท ากิจกรรมต่างๆให้บรรลุ
ส าเร็จได ้
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วชิญาพร สุวรรณแทน (2541) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ
สนใจมีความเตม็ใจและมีความกระตือรือร้นท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอยา่งให้ส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยเตรียมการ
ไวล่้วงหนา้ 

ไพจิต จยัวฒัน์ (2546, น.61) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความพร้อมวา่เป็นสภาพการณ์หรือ
คุณภาพของการเตรียมพร้อมของบุคคลหรือองค์การอนัเกิดจากการเตรียมการไวล่้วงหน้าในการท่ีจะ
กระท าการใดๆให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยวุฒิภาวะสติปัญญา
ประสบการณ์ความตั้งใจความกระตือรือร้นท่ีจะกระท าการนั้นๆความพร้อมมีท่ีมาจากองคป์ระกอบดา้น
ร่างกายองคป์ระกอบดา้นจิตใจองคป์ระกอบดา้นประสบการณ์และสติปัญญา 

อจัฉราพร กล่ินเกสร (2555, น.38) ให้ความหมายไวว้่า ความพร้อม หมายถึง สภาพท่ี
เตรียมพร้อมในการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้สามารถลุล่วงและส าเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
การด าเนินกิจกรรมของการกระท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีไดถู้กเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดความมัน่ใจและตั้งใจ
ในการท่ีจะปฏิบติักิจกรรมนั้นๆให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนคุณสมบติั
หรือภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะท างานหรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างมีแนวโน้มจะ             
ประสบผลส าเร็จอยา่งตามวตัถุประสงค ์

สรุปไดว้่า ความพร้อมคือ การท่ีบุคคลมีสภาพความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ มีความ
มัน่ใจและตั้งใจในการท ากิจกรรมนั้นโดยมีการเตรียมการไวล่้วงหนา้เพื่อให้งาน ให้ประสบผลส าเร็จไป
ได้ด้วยดีตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้โดยอาศัยวุฒิภาวะสติปัญญาประสบการณ์ความตั้ งใจความ
กระตือรือร้นท่ีจะกระท าการนั้นๆ ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ครูนบัเป็นอาชีพหลกัท่ีจะเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชากรในประเทศ ดงันั้นครูควรมีความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) 
และดา้นสังคมและวฒันธรรม 

2.3.2  ความพร้อมของครูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการศึกษาของ

ประเทศไทย 5 ประการ เพื่อเตรียมความพร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
1) การเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 
2) การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่นความรู้ด้านภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 

3) การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยนกัเรียน  นกัศึกษา ครูอาจารยใ์น
อาเซียน 

DPU



20 

4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

5) การสร้างกลไกเพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
กรมอาเซียน (2556) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนไวว้า่

มีการรับรู้ สร้างความเข้าใจข้อมูลประชาคมอาเซียนและข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน วิเคราะห์
ผลกระทบทั้งบวกและลบพร้อมปรับตวัและแข่งขนัในเวทีภูมิภาคระดบัโลก ก าหนดมาตรการรองรับการ
เปล่ียนแปลง รักษาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ ขยายผลส าหรับกลุ่มท่ีมีโอกาส ใชจุ้ดแขง็ท่ี
มี และสร้างภูมิคุม้กนัจุดดอ้ย สร้างเครือข่ายการผลิตและพนัธมิตรทางการคา้กบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาบุคลากรในชุมชน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษ และภาษาทอ้งถ่ินของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการรองรับ
ความตอ้งการของภาคธุรกิจและประชาชน 

ว.อ าพรรณ (2555, น. 58) ไดก้ล่าวถึงความพร้อมของสถานศึกษา ผูส้อน และผูเ้รียน เพื่อกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนไวว้า่ ประเทศไทยในฐานะผูร่้วมก่อตั้งอาเซียน 1 ใน 5 ประเทศ เม่ือ พ.ศ.2510 ท่ีผา่น
มา ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพของการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เขม้แข็งได ้
การศึกษาถูกจดัอยูใ่นประชาคมสังคมและวฒันธรรม มีบทบาทในอนัท่ีจะส่งเสริมใหค้วามเป็นประชาคม
ดา้นอ่ืนๆมีความเขม้แข็งตามไป จึงกล่าวได้ว่า “ การศึกษาคือรากฐานของการพฒันาในทุกๆด้าน” 
ประเทศไทยมีความตระหนกัและมีการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการศึกษา โดยพฒันาให้ความส าคญั
ต่อการด าเนินการเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการในทุกดา้นโดยมีจุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ี 

1)  เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา โดยให้ประเทศไทยเป็น Education Hup มีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับกรอบความคิด ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในดา้น การศึกษา 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการ
และการจดัการศึกษา 

2) การเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาหลกัของอาเซียน และภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ เตรียมความรู้เก่ียวกับอาเซียนและหลักสูตรอาเซียนศึกษา เป็นต้น 
3) การเตรียมความพร้อมของการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากวา่อุดมศึกษาให้สร้างความรู้สึกแบบเพื่อน แบบพี่
นอ้ง แบบสมาชิกท่ีอยูใ่นครอบครัวอาเซียน สร้างค่านิยมการเป็นอาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายผูน้ ากลุ่ม
เยาวชนรุ่นใหม่ ใหเ้ป็นผูน้ าอาเซียนรุ่นต่อไป 

เรวดี ปุนนรา (2556, น. 26) ได้ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมของการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ไวว้่าตอ้งรับรู้เหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้สามารถวิเคราะห์ และ
ปรับตวัในทุกเร่ืองก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัตนเอง 

DPU



21 

สรุปไดว้า่ ความพร้อมของครูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง  ครูมีการรับรู้เหตุการณ์ท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้สามารถวิเคราะห์ และปรับตวัในทุกเร่ืองก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
และมีการศึกษาขอ้มูล ท าความเขา้ใจในการปฏิบติัตนเป็นผูน้ าความรู้และส่ิงต่างๆมาด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัผูเ้รียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.3.2.1  ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ 
ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ครูนบัเป็นอาชีพท่ีส าคญั

ท่ีจะขบัเคล่ือนเยาวชนให้มีความรู้และเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงท่ีจะเขา้มาในคร้ังน้ี ดงันั้นครูจึงตอ้งมี
ความรู้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีให้กบัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและน าไปใชใ้นชีวิต
ปะจ าวนัได ้ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1)  ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน  
2)  ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
3) ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (2542) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบอกไวว้่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ก าหนดให้รัฐต้องจดัการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้
เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมาย เก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ 
และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข   สนบัสนุนการคน้ควา้งานวิจยัในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ เร่งรัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู  และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมชาติ ดงันั้น จึงควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
กฎหมายแม่บท ในการบริหารและจดัการศึกษาอบรมให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวจึงจ าเป็น  ต้องตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ งน้ีโดยประกาศ                       
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116   ตอนท่ี 74 ก ลงวนัท่ี  19 สิงหาคม 2542 

การจดัการศึกษาในอนาคตน้ี จ  าเป็นตอ้งยึดแนวตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อยา่งไรก็ตามการด าเนินการจดัการศึกษาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต จ าเป็น
ต่อการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อด าเนินการจดัการศึกษา ในการน้ีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตระหนกั
ถึงประเด็นน้ี จึงได้น าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบรรจุลงไป พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติอย่าง
เน้นหนกัและชดัเจนในหมวดท่ี 9 ว่าด้วยเร่ืองเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ซ่ึงมีเน้ือความท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยัดงัน้ี 
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มาตรา 64 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิต และพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือ
ทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืนโดยเร่งรัดพฒันาขีดความ 
สามารถในการผลิตจดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาทั้งน้ีโดยเปิดให ้มีการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม 

มาตรา 65  ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อให้มีทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

มาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้
ท่ีคุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทานและผลก าไรท่ีได้จากการด าเนินกิจการด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รประชาชนรวมทั้งให้
มีการลดอตัราค่าบริการเป็นพิเศษในการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวเพื่อการพฒันาคนและสังคมหลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

จากเน้ือความในมาตรา 63-69  พอท่ีจะสรุปหนา้ท่ีในส่วนของครูท่ีจะตอ้งท าเพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกบั พรบ. การศึกษาแห่งชาติไดด้งัน้ี คือ 

1.  ครูตอ้งท าการผลิต ส่ือ ต าราเรียน วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและทนัสมยั 

2.  ครูตอ้งมีการพฒันาขีดความสามารถของตนเองในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ช้ เพื่อให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.  ครูตอ้งมีการถ่ายทอดความรู้ดา้นเทคโนโลยใีหก้บัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษา คน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติเช่นการใช ้internet ในการคน้ควา้หาขอ้มูล 

4.  ครูต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อก าหนดนโยบาย แผน การพฒันาการใช้ และการประเมิน
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการศึกษามากท่ีสุด 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2554) การพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่เพียงใด ตอ้งมีตวัช้ีวดัความส าเร็จ คุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพผูบ้ริหาร เพื่อใชป้ระเมิน
ความส าเร็จ 

ตวัช้ีวดัคุณภาพครูอาเซียน  มีดงัน้ี 
1) ครูผูส้อนมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2) ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3) ครูใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการเรียนรู้ 
4) ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การเผยแพร่

ผลงานออนไลน์และออฟไลน์ 
5) ครูใชเ้ทคนิคและวธีิสอนท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ 
6) ครูสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ทั้งในประเทศและในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 
7)  ครูใชป้ระสบการณ์วจิยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
ตวัช้ีวดัคุณภาพผูบ้ริหารอาเซียน มีดงัน้ี 
1)  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2)  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการภายใตส้ภาวการณ์จ ากดัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
3)  ผูบ้ริหารมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และทกัษะการใช ้ICT 
4)  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการประสานภาคเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจดัการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (โรงเรียน องคก์รเอกชน หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 
5)  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
6) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารกบัภาคีเครือข่ายในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 
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ตารางที ่2.1 ตารางแสดงตวัช้ีวดัคุณภาพผูเ้รียนอาเซียน มีดงัน้ี 
 

ดา้นความรู้ 
 

             คุณสมบติัของผูเ้รียน              ตวัช้ีวดัมธัยมศึกษา 
1. มีความรู้เก่ียวกบัประเทศอาเซียน 
1.1 ดา้นการเมือง ไดแ้ก่ 
- ระบบการปกครอง 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
- สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน 
- กฎหมายระหวา่งประเทศ 
1.2 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

-  -ระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- ระบบเศรษฐกิจ 
- ปัจจยัการผลิต 
- แรงงาน การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
1.3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
- ชาติพนัธ์ุ - ภาษา - ประวติัศาสตร์ 
- ศาสนา - การแต่งกาย 
- สาธารณสุข - สภาพทางภูมิศาสตร์ 
- เอกลกัษณ์ไทย - บุคคลส าคญั 
2. มีความรู้เก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน ไดแ้ก่ 
2.1 ความหมาย ความส าคญั 
2.2 สาระส าคญัของกฎบตัรอาเซียน 
- เป้าหมายและหลกัการ  
- องคก์รอาเซียน - กระบวนการตดัสินใจ 
- องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน 

 
1.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์และ
จ าแนกความเหมือน/ความแตกต่าง เก่ียวกบั
ระบอบการปกครอง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหวา่ง
ประเทศในดา้นการเมือง 
1.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์และ
จ าแนก ความเหมือน/ความแตกต่าง เก่ียวกบั
ระบบเงินตรา ระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัการผลิต 
แรงงาน การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
1.3 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์และ  
จ าแนกความเหมือน/ความแตกต่าง เก่ียวกบั
ชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา การแต่งกาย 
สาธารณสุข สภาพทางภูมิศาสตร์ เอกลกัษณ์
ไทย บุคคลส าคญั ประวติัศาสตร์ในดา้นสังคม
และวฒันธรรม 
 
2.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์ 
ความจ าเป็น ความส าคญัของกฎบตัรอาเซียน 
2.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถวเิคราะห์
เป้าหมาย หลกัการ อตัลกัษณ์ สัญลกัษณ์ ของ
กฎบตัรอาเซียน 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ดา้นทกัษะ/กระบวนการ 
 

             คุณสมบติัของผูเ้รียน              ตวัช้ีวดัมธัยมศึกษา 
ทกัษะพื้นฐาน  
1. ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา (ภาษาองักฤษ 
และ ภาษาประเทศในอาเซียนอีกอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง 
สร้างสรรค ์
3. มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ 
4. มีความสามารถในการท างานและอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้น 
 
 

 
1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
นอ้ย 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ และ ภาษาของ
ประเทศในอาเซียนอีกอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน น าเสนอ เผยแพร่ แลกเปล่ียนผลงานใน
ระดบัอาเซียน 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถแกปั้ญหาได้
อยา่งสันติวธีิ 
4. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถท างานและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น  

ทกัษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม  
1. เคารพและยอมรับความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 
2. มีภาวะผูน้ า 
3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือท าเพื่อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลง 

 
1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีใหค้วามสนใจ ยอมรับ 
และเห็น ประโยชน์ในความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีเคารพในความแตกต่าง 
หลากหลายทางวฒันธรรม 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีปฏิบติัตนเป็นผูน้ าท่ี
เก่ียวขอ้งกบั กิจกรรมอาเซียนศึกษาและมีผลงาน
ปรากฏ 
4. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถเสนอปัญหา
สังคมและสามารถเสนอทางเลือกในการ
แกปั้ญหา ไดแ้สดงความคิดเห็น 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

คุณสมบติัของผูเ้รียน ตวัช้ีวดัมธัยมศึกษา 
ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตน  

1. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั (สิทธิ

เด็ก/สิทธิมนุษยชน)  

2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งมี

เหตุผล มีวธีิคิดอยา่งถูกตอ้ง 

4. มีความสามารถในการจดัการ/ควบคุมตนเอง 

(การวางแผน การด าเนินการตามแผน 

ประเมินผล) 

 
1. ร้อยละของนกัเรียนท่ียอมรับและปฏิบติัต่อ
ผูอ่ื้นดว้ย ความเท่าเทียมกนัและตระหนกัใน
คุณค่าของมนุษย ์
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางสังคมและ
วฒันธรรม 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะ
เก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 
4. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความสามารถควบคุม

ตนเอง ยดืหยุน่ ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ดา้นเจตคติ 
 

             คุณสมบติัของผูเ้รียน              ตวัช้ีวดัมธัยมศึกษา 
1. มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 

2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็น

อาเซียน 

3. ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน 

4. มีวถีิชีวติประชาธิปไตย ยดึมัน่ในหลกั 
ธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามคัคี
ธรรม) /สันติวธีิ /สันติธรรม 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ียอมรับ เห็นประโยชน์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย
ความกระตือรือร้น และรู้คุณค่าของความเป็น
ไทย และความเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีแสดงความเอ้ืออาทร 
แบ่งปัน ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสมาชิก
ในประเทศอาเซียน 
4.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคารวะธรรม ปัญญา
ธรรม สามคัคีธรรม และปฏิบติัตนเป็นประจ า 
สม ่าเสมอ 
4.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถแกปั้ญหาอยา่ง

สันติวธีิ / สันติธรรมเป็นประจ า สม ่าเสมอ 

  
อรรถพล อนนัตวรสกุล (2555) กล่าวในงาน EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ

พฒันาวิชาชีพครู คร้ังท่ี  5  ถึงบทบาทและการปรับตวัของครู เม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนวา่ “ครูมีอาวุธ
อยู่แล้วในมือ นั่นคือความรู้และแผนการสอนท่ีมีอยู่ ดงันั้นครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความ
เช่ือมโยงให้มีความต่อเน่ืองกนั และเตรียมนกัเรียนอย่างเป็นระบบ ท่ีไม่ใช่แค่การท่องจ าอย่างเดียวว่า 
ผูน้  าคนนั้นช่ืออะไร ประเทศน้ีเกิดข้ึนเม่ือไหร่ แต่ต้องมีการแบ่งแยกระดับชั้ นของเด็กเพื่อให้มอง
ประชาคมอาเซียนไดช้ดัเจนกวา่เดิมอีก พร้อมทั้งท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ รู้
จุดยืนท่ีเหมาะสมในสังคม และสามารถมองรอบด้านได้ ท่ีส าคญัเป็นครูไทยยุคน้ีตอ้งต่ืนตวัก้าวทนั
ความรู้ใหม่ๆ ตอ้นรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” 

อจัฉราภรณ์ กล่ินเกษร  (2555, น. 41)  กล่าววา่ ครูมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการจะสร้าง
นักเรียนท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม ครูเป็นผูด้  าเนินการจดัการศึกษา และเป็นผูด้  าเนินนโยบายต่างๆท่ี
ออกมาจากส่วนกลางใหเ้กิดเป็นรูปธรรมข้ึนมา เพราะแมว้า่นโยบายนั้นจะมีแนวทางท่ีดีเพียงใด  แต่ถา้ผู ้
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ท่ีจะน ามาปฏิบติันั้นไม่มีความพร้อมนโยบายต่างๆเหล่านั้นก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงครูจะ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดคุณภาพไดน้ั้นยอ่มตอ้งมีความพร้อมในดา้นต่างๆท่ีสมควรจะมี ซ่ึง
นโยบายในการจดัการศึกษาเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียนนั้นครูก็จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะน านโยบาย
เหล่านั้นมาใช ้

สมใจ กงเติม  (2555, น.51) ไดส้รุปขอ้เสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานในการ
จดัการศึกษาเพื่อเตรียมกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 

1)  การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ ในสาระและรายละเอียดของกฎบตัรอาเซียน
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัในความเป็นมา ความส าคญั และทิศทางของความร่วมมือ
ท่ีจะเกิดข้ึน ในภูมิภาคในอนาคตอนัใกลท่ี้ถูกตอ้ง โดยการ 

1.1)  การจดัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
อาเซียนศึกษา ซ่ึงรวมถึง ASEAN+3 และASEAN+6 

1.2)  จดัสรรผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองกฎบตัรอาเซียน ใหเ้ป็น 
วทิยากรเผยแพร่ใหค้วามรู้ และสร้างความเขา้ใจ ใหแ้ก่สถานศึกษาทุกระดบัตามท่ีร้องขออยา่งเร่งด่วน 

1.3)  จดัท าและเผยแพร่หลกัสูตรอาเซียนศึกษา โดยมีการบรรจุลงในหลกัสูตรการเรียน
การสอนภาคบงัคบั และระบุเวลาการเรียนการสอนท่ีแน่นอน ในสถานศึกษาทุกระดบั 

1.4)  จดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษาและศูนยใ์ห้บริการขอ้มูล เก่ียวกบักฎบตัรอาเซียนและ
ประเทศสมาชิก ท่ีรองรับและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและประชาชนทัว่ไป 

2)  การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และเพิ่มพนูทกัษะการใชภ้าษาองักฤษซ่ึงถูก
ก าหนดในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหใ้ชเ้ป็นภาษาอาเซียน ใหแ้ก่คนไทยในทุกระดบัโดยการ 

2.1)   พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนทัว่ไป ในทุกระดบั
และประเภทการศึกษา โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถึงระดบัใชก้ารหรือระดบัส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัและส่ือสารไดจ้ริง 

2.2)  พฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนก าลังพลภาครัฐ ให้มี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัการ
อบรมภาษาองักฤษระดบัต่างๆ ในหน่วยงาน การจดัสรรทุนการศึกษาและเปิดโอกาสในการส่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และขา้ราชการไปเขา้ร่วมการอบรมภาษาองักฤษร่วมกบัหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการปฏิบติังาน
ระหวา่งกนั เป็นตน้ 

ศศิธารา พิชยัชาญณรงค ์ (2555)  กล่าววา่ การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างประชาคม
อาเซียนโดยการศึกษาเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวความคิด ความเขา้ใจกนัระหว่างประเทศ
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สมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเขม้แขง็และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนและเศรษฐกิจโลก โดยในแผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Blueprint for 
ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC Blueprint) ไดก้  าหนดให้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
เป้าหมายส าคญัอนัดบัแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีดีของประชากรในภูมิภาค ดว้ยการให้ความส าคญั
กบัการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการเรียนรู้
ตลอดชีวติ การส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการเพื่อด าเนินการ
ภายในปี 2555-2558 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 

1)  การใหค้วามส าคญักบัการศึกษา โดยรณรงคใ์หป้ระชาชนทุกคนอ่านออกเขียนได ้ 
ลดอตัราการไม่รู้หนงัสือ เปิดโอกาสอยา่งเท่าเทียม ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 4 ใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีมีอตัราประชากรรู้หนงัสือร้อยละ 93.5 และมีเพียงร้อยละ 6.5 ของประชากรวยั
เรียนท่ีไม่รู้หนงัสือ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดส่้งให้มีการเรียนการสอนทางไกล การศึกษานอกระบบ 
การเรียนจากศูนยก์ารเรียนชุมชน (Community Learning Centers-CLCs) ทั้งน้ีประเทศไทยไดรั้บการ
ยอมรับกบัประเทศอาเซียนวา่ เป็นประเทศท่ีมีความเขม้แข็งในการส่งเสริมการพฒันาระบบการเรียนการ
สอนผา่น CLCs รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกบัศูนยก์ารเรียนชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนดว้ย 

2)  การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยส่งเสริมการสอนภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษา 
ราชการของอาเซียน การพฒันาครูซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประเทศไทยมี
เครือข่ายความร่วมมือดา้นการพฒันาครูกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และจดัการส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน 

3)  การส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม โดยเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรับการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมภายในประเทศ พฒันากรอบคุณวฒิุแห่งชาติ ระบบคุณวฒิุวชิาชีพเพื่อ
เป็นกลไกและเคร่ืองมือในการพฒันาก าลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสร้างความ
เป็นหุน้ส่วนในการจดัการศึกษาระหวา่งสถาบนัการศึกษาภาคเอกชนและสถาบนัเฉพาะทาง 

4)  การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการพฒันาดา้นการส่ือสาร การเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในสาระวชิาและระดบัชั้นต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ก าหนดสมรรถนะผูเ้รียนในดา้นไอซีทีในแต่ละระดบัการศึกษา พฒันายกระดบัสถาบนัการศึกษา
ให้มีความสามารถเฉพาะทางดา้นไอซีทีเพื่อผลิตบุคลกรดา้นไอซีทีให้มีทกัษะความเช่ียวชาญสูง สร้าง
แรงจูงใจเพื่อเพิ่มศกัยภาพแรงงานในการเขา้ฝึกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพดา้นไอซีทีท่ีมีการก าหนด
ไวใ้นระดบัสากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง
ต่อเน่ือง 

DPU



30 

5)  การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงประยกุต ์โดยส่งเสริม
และสนบัสนุนการผลิตและพฒันาครู คณาจารยน์กัวทิยาศาสตร์และบุคลากรทางดา้นวชิาชีพทางดา้นการ
วจิยัท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม รวมทั้งสร้างเครือข่าย
การวจิยัเพื่อสร้างนวตักรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

สรุปไดว้า่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนและช่วยเหลือให้
ครูมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน การจดัการเรียนการสอน และการใชส่ื้อและเทคโนโลยี โดยเนน้
ใหค้รูวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัท าหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความตระหนกั มีความรู้ มีความเขา้ใจและมีเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน และเตรียมพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน นอกจาครูมีความพร้อมด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
อาเซียนแลว้ ครูยงัตอ้งมีความพร้อมดา้นการส่ือสารทางภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นของอาเซียนเพื่อ
ใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัพลเมืองของประเทศสมาชิกในอาเซียนอีกดว้ย 

2.3.2.2  ความพร้อมดา้นการส่ือสาร 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษ เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 
1)  สร้างเสริมและฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของ นกัเรียน นกัศึกษา ครู ขา้ราชการ

และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2)  พฒันาศกัยภาพครู เพื่อยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
3)  พฒันา ผลิต และจดัสรรส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออิเลคทรอนิกส์ในการจดัการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษแก่สถานศึกษา 
4) สนับสนุนการจัดบรรยากาศ กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5)  ส่งเสริมการเรียนการสอน/การอบรมสาขาวชิาต่าง ๆ ทั้งสายสามญัและสายอาชีพ ในและ

นอกระบบเป็นภาษาองักฤษ 
6)  สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
7)  ก าหนดและประกาศให้ภาษาองักฤษเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการส าเร็จการศึกษาของ

สถานศึกษา และในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเล่ือนระดบั ปรับต าแหน่ง รวมถึงการพิจารณาให้รางวลัหรือ
เงินตอบแทนของขา้ราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551) ได้จดัท าโครงการเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความ
พร้อมให้กับคนไทยเพื่อก้าวสูประชาคมอาเซียน โดยมีความร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการ
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ต่างประเทศ ในการจดัอบรมครูและนกัเรียนทัว่ประเทศ และลงนามในบนัทึกความเขา้ใจร่วมกบักรม
เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพานิช ในการจดัอบรมและสัมมนาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความ
พร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ดงันั้นจึงตอ้งสร้างและพฒันาศกัยภาพของเด็กไทยใหมี้ความรู้ใน 3 
ดา้น คือ 

1)  ทกัษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นของอาเซียน ซ่ึงครูตอ้ง
ผลกัดนัใหน้กัเรียนกลา้พดู กลา้แสดงออก โดยตอ้งเรียนรู้เพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  ทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูตอ้งเป็นผูน้ าในการถ่ายทอดให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกบัสถานศึกษาของประเทศสมาชิกโดยส่งส่งเสริมใหมี้
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงวฒันธรรมและความเป็นอยูร่ะหวา่งกนั 

3)  ทกัษะวชิาชีพตอ้งเร่งพฒันาความสารมารถทางทกัษะอาชีพใหแ้รงงานไทยมีฝีมือสามารถ
แข่งขนักบัต่างประเทศไดโ้ดยเฉพาะการเปิดเสรีตลาดแรงงานในปี 2558 จะมีการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน
ใน 7 สาขาวชิารวมถึงอาชีพบริการ 32 สาขา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีการลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยส่งเสริมการสอน
ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชใ้นการทางานของอาเซียน การพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน การพฒันาครูซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประเทศไทยมีเครือข่ายความร่วมมือดา้นการพฒันาครูกบัประเทศในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งการพฒันาส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
สถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน  

สมเกียรติ อ่อนวิมล กล่าวไวเ้ก่ียวกบัภาษาองักฤษกบัอนาคตของไทยในอาเซียนวา่ กฎบตัร
อาเซียนขอ้ 34 บญัญติัวา่ “The working language of ASEAN shall be English ภาษาท่ีใชใ้นการท างานของ
อาเซียนคือภาษาองักฤษ” หมายความวา่ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
กนัมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถ่ิน ดงันั้นภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองมืออนัดบั
หน่ึงส าหรับพลเมืองอาเซียนในการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์สู่โลกกวา้งของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่ง
มิตรไมตรีท่ีขยายกวา้งไร้พรมแดน ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียนเคียงคู่ภาษาท่ีหน่ึงอนั
เป็นภาษาประจ าชาติ 

ส่วนภาษาท่ีสามของชาวอาเซียนนั้นก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียนภาษาหน่ึงภาษาใดหรือมากว่า
หน่ึงภาษา เช่นภาษามาเลย ์ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า 
ภาษาฟิลิปปิโน ภาษาฮินดี และ ภาษาทมิฬ นอกจากนั้นยงัมีภาษาของประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนท่ีเป็น
ประเทศคู่เจรจาส าคัญของอาเซียนอีกแปดประเทศ คือ จีน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ รัสเซีย ซ่ึงหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ภาษาท่ีนอกเหนือจาก
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ภาษาองักฤษ คือ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย และภาษาท่ีใชใ้นอินเดียอีกหลายภาษา (ฮินดี อูรดู
ทมิฬ  เบงกาลี ฯลฯ) 

สรุปไดว้่า ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ในการทางานของอาเซียน การพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน การพฒันาครู
ซ่ึงเป็นปัจจยัหลักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ครูตอ้งมีความพร้อมทางการส่ือสารทางภาษา
โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นของอาเซียน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ไดเ้พื่อท่ีครูจะ
ไดมี้ทกัษะกระบวนการในการส่ือสารทางภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากครูจะมีความพร้อม
ทางการส่ือสารทางภาษาแลว้ ครูยงัตอ้งมีความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมอีกด้วย เพื่อท่ีจะ
ส่งเสริมใหค้นในอาเซียนเกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

2.3.2.3  ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
สุรินทร์ พิศสุวรรณ  (2554)  กล่าวว่า บทบาทการศึกษาใน 3 เสาหลกัอาเซียนก าหนดให้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาการท างานของอาเซียน และส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาของแต่ละ
ชาติสมาชิกในการศึกษาทุกระดบั  

เสาการเมืองและความมัน่คง คือการใหก้ารศึกษา ความรู้ ความเขา้ใจในกฎบตัรอาเซียน 
เสาเศรษฐกิจ คือการพฒันากรอบทกัษะฝีมือในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อน าไปสู่การยอมรับ

กรอบคุณสมบติัร่วมของอาเซียน การเคล่ือนยา้ยนกัเรียนการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือดว้ยการปรับปรุง
มาตรฐานวชิาชีพและการศึกษาและอาชีพบนขีดความสามารถของอาเซียนสู่ระดบัภูมิภาคและนานาชาติ
โดยเฉพาะมาตรฐานสมรรถนะการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและมธัยม  

 เสาสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ การพฒันาเน้ือหาร่วมดา้นอาเซียนของโรงเรียนหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษาดา้นศิลปะและวฒันธรรมของอาเซียนในอุดมศึกษาให้ภาษาของอาเซียนเป็นวิชาเลือกใน
ภาษาต่างชาติในโรงเรียนส่งเสริมโครงการระดบัภูมิภาคท่ีสร้างความตระหนกัในความเป็นอาเซียนในหมู่ 
เยาวชน การสนบัสนุนการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ในชุมชนชนบทดว้ยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้มีประชุมวิจยัดา้นวิชาการอาเซียนเพื่อเสริมการวิจยัพฒันาภูมิภาคในการ สร้างความเขา้ใจอนัดี 
ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียน และมอบรางวลัสีเขียวของอาเซียนและร่วมจดั
กิจกรรมฉลองวนัเกิดอาเซียนในวนั ท่ี 8 สิงหาคม ตลอดเดือนสิงหาคม 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาเซียนมีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยืน และส่งเสริมอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของอาเซียน ทั้งน้ีภายใตป้ระชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนครอบคลุมในหลายดา้น อาทิ 
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การศึกษา การพฒันาเยาวชน ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และการสาธารณสุข เป็นตน้ โดยจดัท าแผนปฏิบติั
การดา้นสังคมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมซ่ึงเนน้ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร 
2) แกไ้ขผลกระทบต่อสังคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 
3) ส่งเสริมความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและการจดัการการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ 
4) ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญา้ การเรียนรู้ประวติัศาสตร์

และวฒันธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีจะน าไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 
การพฒันาอาเซียนดา้นสังคม 
สุดชาดา ไชยรัตน์ (2557, น.79) อาเซียนมุ่งหวงัประโยชน์จากการรวมตวักนัเพื่อท าให้

ประชาชนมีการกินดีอยูดี่ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีสิงแวดลอ้มท่ีดี มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ดงัเสาหลกัความร่วมมือของอาเซียน (ประชาคมสังคมและวฒันธรรม) โดยอาเซียนมีพฒันาการด าเนิน
ความร่วมมือดา้นสังคม ดงัต่อไปน้ี 

1)  อาเซียนไดต้ั้งเป้าการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดย
มุ่งหวงัให้เป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีสังคมเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดี และมีการพฒันาในทุกดา้น เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

2)  เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน อาเซียนไดจ้ดัท าแผนงานการ
จดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยความร่วมมือ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความย ัง่ยืนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 

3)  มีกลไกด าเนินงาน ไดแ้ก่ การประชุมรายสาขา ระดบัเจา้หน้าท่ีอาวุโส ระดบัรัฐมนตรี 
คณะมนตรีประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียน รวมทั้ งการประชุมคณะกรรมการด้านสังคมและ
วฒันธรรม 

4) อาเซียนใหค้วามส าคญักบัประเด็นความคุม้ครองทางสังคม โดยจดัท า Zero Draft ASEAN 
Declaration on Strengthening Social Protection เพื่อให้ประเทศสมาชิกให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของส านกังานเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงเน้ือหาหลกัจะเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัภารกิจของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยข์องแต่ละประเทศสมาชิก 

5)  การด าเนินงานเพื่อให้ความคุม้ครอง หรือให้หลกัประกนัทางสังคมในดา้นต่างๆ อาทิ
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ระบบประกนัสังคม และบริการสังคม โดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มประชากรท่ี
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ยากจนและดอ้ยโอกาส เพื่อให้ไดรั้บสิทธิทางสังคม ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ อนัเป็นความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

6)  อาเซียนตอบรับแนวทางขององคก์รสหประชาชาติท่ีวา่ ไม่มีการให้ค  าจ  ากดัความของค า
วา่ การคุม้ครองทางสังคมอยา่งเป็นเอกฉนัท ์หรือการจดัประเภทมาตรการการคุม้ครองทางสังคมท่ีชดัเจน
ในวรรณกรรมต่างๆ หรือกระทัง่ในแนวปฏิบติัเชิงนโยบาย แต่มีการให้ค  าจ  ากดัความของมาตรฐานการ
คุม้ครองทางสังคมว่า เป็นการแทรกแซงทางนโยบายท่ีมีเจตนาเพื่อบรรเทาความยากจน รวมทั้งเพื่อ
ปรับปรุงสวสัดิการมนุษย ์โดยมาตรการคุม้ครองทางสังคมส่วนใหญ่จะใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน
และกลุ่มเปราะบาง ท่ีรวมถึงผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่ไดท้  างาน คนวา่งงาน ผูสู้งอายุท่ีไม่ไดท้  างาน กลุ่มพิเศษ เช่น 
คนป่วย คนพิการ ผูสู้งอายุ และชนกลุ่มน้อย เพื่อต่อสู้กบัปัญหาทางเศรษฐกิจ ตวัอย่างมาตรการการ
แทรกแซงของภาครัฐ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ นโยบายตลาดแรงงาน การให้บริการทางสังคม การ
ประกนัสังคม และการช่วยเหลือทางสังคม เป็นตน้ 

การพฒันาอาเซียนดา้นวฒันธรรม 
สุดชาดา ไชยรัตน์ (2557, น.79)  จากอตัลกัษณ์ของอาเซียน เป็นพื้นฐานของภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยแสดงความเป็นตวัตนร่วมกนั จารีต ค่านิยม และความเช่ือ รวมทั้งความปรารถนา
ในฐานะประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมให้ตระหนักและมีค่านิยมร่วมกนัในความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ท่ามกลางความแตกต่างของทุกชนชั้นของสังคม อาเซียนจึงด าเนินงานดา้นวฒันธรรม เช่น 

1) การส่งเสริมการตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคม สร้าง
ความรู้สึกของการเป็นเจา้ของ และการรวมกนัของเอกภาพท่ามกลางความลากหลาย และส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในเร่ืองวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม 

2) การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสงวนและอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมของอาเซียน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาคมวา่จะส่งเสริมความตระหนกัรับรู้ และความ
เขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภูมิภาค และความคล้ายคลึงกนัทาง
วฒันธรรมและความแตกต่างทางวฒันธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อปกป้องความเป็นเอกลกัษณ์
ของมรดกทางวฒันธรรมของอาเซียนในภาพรวม 

3) การสร้างสรรค์ดา้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน และการ
ด ารงอยูร่่วมกนัของอาเซียนโดยสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม และการส่งเสริมร่วมมือกนัในอุตสาหกรรม
ดา้นวฒันธรรม 

4) การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน และการปลูกฝังอตัลกัษณ์อาเซียน และสร้างอาเซียนท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการก่อตั้งประชาคม โดยสนบัสนุนทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วม 

DPU



35 

5) ด าเนินการความร่วมมือดา้นกีฬาซีเกมส์ มหกรรมนาฏศิลป์อาเซียนวรรณกรรมซีไรต ์
และดนตรีอาเซียนเป็นตน้ 

สรุปได้ว่า ความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม คือ การยอมรับความหลากหลายทาง
วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา มีความเอ้ืออาทรและแบ่งปัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการด าเนินชีวิต  
จารีต ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือ ท่ามกลางความแตกต่างของทุกชนชั้นของสังคมในอาเซียน ซ่ึงครู
นบัเป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งมีความพร้อมในดา้นสังคมและวฒันธรรม พร้อมท่ีจะยอมรับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของนกัเรียนในอาเซียน โดยการเขา้ใจในสังคมวฒันธรรม ประเพณี เช้ือชาติ ศาสนา ของ
นกัเรียนและจดัการเรียนการสอนดว้ยความรู้สึกถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของนกัเรียน 

2.3.2.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554, น.13) ไดศึ้กษา

ประเด็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์หลักสูตร การจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน เป็นการน าแนวคิดหรือหลกัการในการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเอ้ือต่อการเป็น
พลเมืองอาเซียน ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ เจตคติและค่านิยม มาผนวกเขา้ไปในการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทั้งน้ีสามารถด าเนินการไดห้ลาย
แนวทาง คือ 

1) จดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ซ่ึงมีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัอาเซียนค่อนขา้งเด่นชดั ในสาระประวติัศาสตร์ ชั้น ม.1 มาตรฐาน ส 4.2 ตวัช้ีวดัขอ้ 1 และ 2 ดงัน้ี 

ขอ้ 1 อธิบายพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ขอ้ 2 ระบุความส าคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2) จดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการ โดยอาจใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรมเป็นแกน บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน หรือน าประเด็นเก่ียวกบัอาเซียนสอดแทรก
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) อาจก าหนดสาระเก่ียวกบัอาเซียนเป็นรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
4) จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนในลกัษณะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
5) จดัเป็นกิจกรรมเสริมในสถานศึกษา 
ทั้งน้ี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผูเ้รียน 

ตลอดจนจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบนัของประเทศสมาชิกอาเซียน  
แต่ละประเทศ 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและวเิคราะห์หลกัสูตร  
การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสามารถจดัได้หลากหลายลกัษณะท่ีไดก้ล่าวไว้

ขา้งตน้ แต่ก่อนท่ีผูส้อนหรือสถานศึกษาจะพิจารณาเลือกการเรียนรู้ในลกัษณะใด จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัอาเซียนจากเอกสารส าคญัของอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์
สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ประเด็นส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัอาเซียนท่ีปรากฏในเอกสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้วา่ กฎบตัรอาเซียน แผนการจดัตั้งประชาคมอาเซียน สาระส าคญัการประชุมสุดยอดอาเซียน
ฯ เพื่อน าไปวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  

2) วิเคราะห์มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ประกอบกบัการวิเคราะห์หลกัสูตรของสถานศึกษา เพื่อก าหนดรูปแบบและ
กิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรดงักล่าว และเพื่อให้การพิจารณาวางแผนการจดัการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาและครูผูส้อนสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ด าเนินการ
โดยโรงเรียนน าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้มาวิเคราะห์มาตรฐานตวัช้ีวดัและสาระการ 
เรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 
ตอนท่ี 2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในหลกัสูตรสถานศึกษา  
 การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นการออกแบบหลกัสูตรท่ียึดมาตรฐานการ
เรียนรู้และองค์ประกอบอ่ืนๆ ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ก าหนดไว ้และมีการปรับให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัก็มีการสอนแทรกแนวคิดส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นการจดัการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเขา้ไปดว้ย ซ่ึงสามารถด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.1 การจดัเป็นรายวิชาพื้นฐาน โดยการบูรณาการหรือสอดแทรกแนวคิดการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งน้ีสามารถสอดแทรกใน 2 ลกัษณะ คือ 
       2.1.1 การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
       2.1.2 การบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจดัท าเป็นบูรณาการ 
 2.2 การจดัท าเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 
รายละเอียดของการด าเนินการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ เป็นดงัน้ี 

2.2.1 การจดัเป็นรายวชิาพื้นฐาน  
 การจดัเป็นรายวิชาพื้นฐานนั้น เน่ืองจากหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551ได้

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลางไวแ้ลว้ ในบางมาตรฐานการเรียนรู้อาจ
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เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนโดยตรง ในบางมาตรฐานการเรียนรู้แมไ้ม่เก่ียวขอ้งแต่สามารถบูรณาการหรือ
สอดแทรกเร่ืองเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนได ้ทั้งท่ีเป็นเน้ือหาสาระ ทกัษะ/กระบวนการ หรือเจต
คติค่านิยม ซ่ึงในหลักสูตรสถานศึกษาสามารถก าหนดไวใ้นค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง
รายวิชาก่อนท่ีจะจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ และด าเนินการจดัการเรียนรู้ต่อไปในระดบัของการ
จดัท าเป็นรายวิชาพื้นฐานน้ี ในเอกสารน้ีขอน าเสนอ 2 ลกัษณะ คือ การสอดแทรกหรือบูรณาการ
อาเซียนโดยใช้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นแกน และการบูรณาการขา้มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ (Theme) เร่ืองอาเซียนเป็นหลกั รายละเอียด ดงัน้ี 

1) การจดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม การด าเนินการประกอบดว้ย การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา การก าหนดโครงสร้าง
รายวชิา การบูรณาการอาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ตามล าดบั ดงัน้ี 

1.1) การก าหนดโครงสร้างรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยน า 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ท่ีไดว้ิเคราะห์ตามขอ้ 1.1 มาจดัท าโครงสร้างรายวิชาแสดงหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการอาเซียน โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ ในชั้นต่างๆ ท่ีสามารถน าไปสอดแทรกได ้

1.2) การจดัท าผงัความคิด น าหน่วยการเรียนรู้ในขอ้ 1.1 มาจดัท าผงัมโนทศัน์หรือผงั
ความคิด ของแต่ละหน่วย  

1.3) การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) น าหน่วยการ
เรียนรู้ใน แต่ละหน่วยท่ีก าหนดไวต้ามผงัความคิดมาออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั โดยก าหนด
เป้าหมายจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั จดัท าเป็นสาระส าคญั (1) และก าหนดช้ินงาน/ภาระงาน 
(2) เพื่อใหบ้รรลุสาระส าคญัแลว้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (3) ตั้งค  าถามท่ีทา้ทาย (4) เพื่อกระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดต่อไป 

2) การจดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนโดยบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยหวัขอ้ (Theme) 
อาเซียนเป็นหลกั การด าเนินการในลกัษณะน้ีใชก้ระบวนการหรือขั้นตอนเดียวกบัการบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบดว้ย การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา การ
ก าหนดโครงสร้างรายวชิา การบูรณาการอาเซียนในสาระการเรียนรู้ และการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงใน
ส่วนน้ีจะน าเสนอแนวคิดการบูรณาการมาตรฐานการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตวัอย่างการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ ตามล าดบั ดงัน้ี 

2.1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตร เพื่อเช่ือมโยงมาจดัท าเป็นหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ  

2.2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design)  
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2.3) การจดัการเรียนรู้บูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชอ้าเซียนเป็นหวัขอ้หลกั 
2.3  การจดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 
การจดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม โดยการก าหนดผลการเรียนรู้แลว้น ามาเขียนค าอธิบาย

รายวชิาและน าไปจดัหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ และเขียนการจดัการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 3 แนวทางการวดัและประเมินผล การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียม
ผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะท างาน และอยูร่่วมกบัประชากรในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงตอ้งเรียนรู้ในเร่ือง
เก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน และประเทศในกลุ่มอาเซียนดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
วถีิชีวติของผูค้นในอาเซียน โดยกิจกรรมท่ีจดัใหก้บัผูเ้รียนมุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี
ความเฉลียวฉลาด เฉียบคม ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยสีมยัใหม่และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติสุข 

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นการตรวจสอบวา่ผูเ้รียน
มีความกา้วหนา้ในการเรียน มีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถและเจตคติ ตามคุณลกัษณะเด็กไทย
ในประชาคมอาเซียนและตวัช้ีวดั ท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด โดยจดัใหก้ารวดัและประเมินผลเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนในระหวา่งการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและน าผลไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข และส่งเสริมผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข โดยค านึงถึงหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1) เน้นกระบวนการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน (Formative Evaluation) และประเมินเพื่อ
ตดัสิน (Summative Evaluation) ครอบคลุมทั้งดา้นพุทธพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย โดยให้ความส าคญั
ทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 

2) เน้นการน าผลการประเมินมาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของตน และกระบวนการเรียนรู้ 

3) เนน้การประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินการสะทอ้นความสามารถ และการแสดงออกของผูเ้รียน 

4) เนน้การบูรณาการประเมินผล ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน โดยประเมินจากคุณภาพของงาน และกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5) เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ประเมิน ส่งเสริมให้มีการประเมินตนเอง 
ประเมินโดยเพื่อนและกลุ่มเพื่อน ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

DPU



39 

6) เน้นการประเมินผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมจากพฒันาการของผูเ้รียน ความ
ประพฤติ ความสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ 

สรุปไดว้า่ การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนั้น จะตอ้งมีการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทุกระดบัชั้น ดงันั้นการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
พ.ศ. 2551 จะน าไปสู่การเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระให้มีการบูรณาการเก่ียวกบัอาเซียน 
เพื่อเป็นการท าใหก้ารจดัการเรียนรู้มีกรอบและแนวทางในการจดัการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึน 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสามารถจดัได้หลากหลายลักษณะ
ก่อนท่ีผูส้อนหรือสถานศึกษาจะพิจารณาเลือกการเรียนรู้ในลักษณะใด จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา
วเิคราะห์ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัอาเซียนจากเอกสารส าคญัของอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์สาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551การด าเนินการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นการออกแบบหลกัสูตรท่ียึดมาตรฐานการเรียนรู้และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไว ้และมีการปรับให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัมี
การสอนแทรกแนวคิดส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
 
2.4  ข้อมูลพืน้ฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 

2.4.1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนประกอบไปดว้ย ความหมาย ประวติัความเป็นมา 

สัญลกัษณ์ วิสัยทศัน์ วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งอาเซียน กฎบตัรอาเซียน และเป้าหมายของประชาคม
อาเซียน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ความหมายของประชาคมอาเซียน 

อาเซียน ( ASEAN ) มาจากค าวา่ Association of South-East Asian Nations แปลวา่ประชาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการด าเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใหเ้กิดการรวมตวัและความร่วมมือกนัอยา่งรอบดา้น เพิ่มอ านาจการต่อรองและ
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนกบัประเทศต่างๆในเวทีโลก โดยประกอบด้วย 3 เสาหลกั 
ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน ซึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัโดยภายใตก้รอบขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้ประเทศใน
ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  
บรูไน  พม่า  ลาว  เวยีดนาม  และกมัพชูา 
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ประวติัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือ ASEAN มีจุดก าเนิดแรกเร่ิมจาก

ปัจจยัส าคญัของการเมืองในภูมิภาคแถบน้ีท่ีเกิดจากระบอบคอมมิวนิสต์ในบางประเทศเช่น ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนามเพื่อมิใหเ้กิดการแทรกซึมของลทัธิคอมมิวนิสตจึ์งส่งผลให้เกิดการรวมตวัของ
ประเทศโลกเสรีท่ีมุ่งก่อตั้งเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัภูมิภาค แรกเร่ิมมี 3 ประเทศคือ ไทย มาเลย์
เซีย และสิงคโปร์ ก่อตั้งเป็นสมาคม ASA ( Association of Southeast Asians ) ภายหลงัมีการลงนาม
ในปฏิญญากรุงเทพฯ ( Bangkok Declaration ) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 จดัตั้งเป็น ASEAN โดย
เร่ิมแรกจดัตั้งโดยประเทศสมาชิก 5 ประเทศคือ ไทย มาเลยเ์ซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและ ฟิลิปปินส์ 
เรียกว่ากลุ่ม “Upper 5 Countries” ภายหลงัเม่ือระบอบคอมมิวนิสตล่์มสลายลงประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคไดเ้ร่ิมสนใจสมคัรเป็นสมาชิกอาเซียนเรียกวา่กลุ่ม “ Lower 5 Countries”  ดงัน้ีคือ 

บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิกเม่ือ 7 มกราคม 2527  
เวยีดนาม เป็นสมาชิกเม่ือ 28 กรกฎาคม 2538  
ลาว และ พม่า เป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2540  
กมัพชูา เป็นสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน 2542  
ปัจจุบนัสมาชิกของประชาคมอาเซียมีจ านวนทั้งหมด 10 ประเทศไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลยเ์ซีย สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม  
สัญลกัษณ์ 
สัญลกัษณ์ของอาเซียนเป็นรวงขา้วสีเหลือง 10 มดั หมายถึงการท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศรวมกนัเพื่อมิตรภาพและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัอยูใ่นพื้นท่ีวงกลม
สีแดง สีขาว และสีน ้าเงิน ซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกภาพ และมีตวัอกัษรค าวา่  “asean” สีน ้ าเงินอยูใ่ตภ้าพ
รวงขา้วอนัแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานร่วมกนัเพื่อความมัน่คง สันติภาพ เอกภาพและความกา้วหนา้
ของประเทศสมาชิกอาเซียน สีทั้งหมดท่ีปรากฏในสัญลกัษณ์ของอาเซียนเป็นสีส าคญัท่ีปรากฏในธงชาติ
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  

สีน ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมัน่คง สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและ 
ความกา้วหนา้ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 วสิัยทศัน์ ( Vision ) ประชาคมอาเซียนไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ไวด้งัน้ี 

 “ หน่ึงวสิัยทศัน์  หน่ึงเอกลกัษณ์  หน่ึงประชาคม ( One Vision , One Identity , OneCommunity ) ” 
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน 
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งประเทศ

ในภูมิภาค ธ ารงไวซ่ึ้ง สันติภาพเสถียรภาพ และความมัน่คงทางการเมือง สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้
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ทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาทางสังคม และ วฒันธรรมการกินดีอยูดี่ของประชาชนบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิก ดงัน้ี 

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และการบริหาร 

2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค 
3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค 
4) เพื่อเสริมสร้างใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี 
5) เพื่อใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวจิยัและส่งเสริม

การศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนปรับปรุง

การขนส่งและการคมนาคม 
7) เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาค

อ่ืนๆ และองคก์ารระหวา่งประเทศ 
กฎบตัรอาเซียน 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือปี 2550 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ผูน้ าอาเซียนไดล้ง

นามในกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้าง
องคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การขบัเคล่ือน การร่วมตวัเป็นประชาคม - อาเซียนภายในปี 2558 ตามท่ีผูน้ าอาเซียนไดต้กลงกนัไวโ้ดย
วตัถุประสงค์ของกฎบตัรฯ คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
และเคารพกฎกติกาในการท างานมากข้ึน นอกจากน้ีกฎบตัรจะใหส้ถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองคก์ร
ระหวา่งรัฐบาล(Intergovernmental Organization) กฎบตัรอาเซียน ประกอบดว้ยขอ้บทต่างๆ 13 บท 55 ขอ้ 
มีประเด็นใหม่ท่ีแสดงความกา้วหนา้ของอาเซียนไดแ้ก่ 

1) การจดัตั้งองคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
2) การให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่อง และรายงานการท าตามความตกลงของรัฐ

สมาชิก 
3) การจดัตั้งกลไกส าหรับการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่งประเทศสมาชิก 
4) การให้ผูน้  าเป็นผูต้ดัสินว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐผูล้ะเมิดพนัธกรณีตามกฎบตัรฯ

อยา่งร้ายแรง 
5) การเปิดช่องใหใ้ชว้ธีิการอ่ืนในการตดัสินใจไดห้ากไม่มีฉนัทามติ 
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6) การส่งเสริมการปรึกษาหารือกบัระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อ
ผลประโยชน์ร่วม ซ่ึงท าใหก้ารตีความหลกัการหา้มแทรกแซงกิจการภายในมีความยดืหยุน่มากข้ึน 

7) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่ออาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

8) การเปิดช่องทางใหอ้าเซียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รภาคประชาสังคมมากข้ึน 
9) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ให้มีการประชุมสุดยอด

อาเซียน 2 คร้ังต่อปีจดัตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลกั และการมี
คณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนท่ีกรุง-จาการ์ตาเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของ
อาเซียน 

เป้าหมายของประชาคมอาเซียน 
การจดัตั้ งประชาคมอาเซียนนั้น ได้ก าหนดเป้าหมายในการรวมตวักันของทั้ง 10 

ประเทศให้ไดภ้ายในปี พ.ศ.2558 ( เดิมคาดการณ์วา่ภายในปี พ.ศ. 2560 ) ทั้งน้ีไดมี้การก าหนด
เป้าหมายของความเป็นประชาคมอาเซียนโดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลกัส าคญัไดแ้ก่ 

1) ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
หรือ APSC) ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาด้านอ่ืนๆ 
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนจึงเป็นเสาหลกัความร่วมมือหน่ึงในสามเสาหลกั ท่ีเนน้
การรวมตวัของอาเซียนเพื่อสร้างความมัน่ใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชน
ในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภยัคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ ประชาคมการเมืองความมัน่คง
อาเซียนมีเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.1) สร้างประชาคมใหมี้ค่านิยมร่วมกนัในเร่ืองของการเคารพความหลากหลายของ
แนวคิด และส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมภายใตเ้สาการเมืองและความมัน่คง 

1.2) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกบัภยัคุกคามความมัน่คงในรูปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่และส่งเสริมความมัน่คงของมนุษย ์

1.3) ให้อาเซียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดย
อาเซียนมีบทบาทเป็นผูน้ าในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมัน่คงของภูมิภาค นอกจากการมี
เสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแลว้ ผลลพัธ์ประการส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนจากการจดัตั้งประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ก็คือ การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเคร่ืองมือท่ี
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหวา่งรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิกดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขโดยสันติวิธี 
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หรือปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั เช่น 
การก่อการร้าย การลกัลอบคา้ยาเสพติด ปัญหาโจรสลดั และอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ท่ามกลาง
บริบททางเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง อนัส่งผลให้ประเทศ
ต่างๆ ตอ้งปรับตวัเองเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ รวมกลุ่มการคา้กนั
ของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียน
ไดเ้ห็นชอบ ให้จดัตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน ภายในปี 2558 มีประสงค์ท่ีจะให้ภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้โดย 

2.1) มุ่งท่ีจะจดัตั้งใหอ้าเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกนั 
2.2) มุ่งให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ

ระหวา่งประเทศสมาชิกโดยเสรี 
2.3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กมัพูชา ลาว พม่า และ

เวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วย
ให้ประเทศสมาชิกเหล่าน้ี เขา้ร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมให้
อาเซียนสามารถรวมตวัเขา้กบัประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะท่ีเสียเปรียบ และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน 

2.4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือดา้นกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือดา้น
การเกษตร พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษาและการ
พฒันาฝีมือ ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยขยายปริมาณการคา้และ
การลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศท่ีสาม สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพ
ในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิ่มสวสัดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ
ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
อาเซียน โดยมี แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
เวยีงจนัทน์ ซ่ึงประกอบดว้ย ความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
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3.1) การพฒันามนุษย ์(Human Development) 
3.2) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
3.3) สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
3.4) ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 
3.5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) 
3.6) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 

2.4.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ความส าคญัของการศึกษาในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียน ปรากฏรูปธรรมอยา่งชดัเจนใน

ปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ท่ีไดเ้น้นย  ้าความส าคญัของการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไก
ส าคญัในการน าอาเซียนบรรลุวิสัยทศัน์อาเซียน 2020 โดยก าหนดให้อาเซียนมีวิสัยทศัน์สู่ภายนอก                 
มีสันติสุข และมีการเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัในการเป็นหุ้นส่วนในส่ิงแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่
ร่วมกนัอยา่งกลมกลืน การพฒันาท่ีมีพลวตัร และการรวมตวัทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดและในสังคมท่ีเอ้ือ
อาทรท่ีระลึกถึงสายสัมพนัธ์แน่นแฟ้นทางประวติัศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัและเช่ือมโยงในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค นอกจากน้ี วิสัยทศัน์อาเซียน 2020 ได้
กล่าวถึงความส าคญัของการพฒันามนุษย ์โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่างๆ 
อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวติ การฝึกอบรม นวตักรรม การส่งเสริมการป้องกนัคุณภาพการท างาน
และการประกอบการ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีภายใตป้ระเด็นส าคญัไดแ้ก่ ความร่วมมือทางดา้นวชิาการและการพฒันาซ่ึงจะช่วยสนบัสนุน
กระบวนการรวมตวัของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อลด
ช่องวา่งการพฒันา ดงันั้น ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนจึงไดท้วีบทบาทมากข้ึน
ต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญกา้วหนา้และแข่งขนัไดใ้น
ระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองใน
หลากหลายดา้นท่ีส่งผลให้โลกเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์อนัเป็นยุคของสังคมฐานความรู้กลไกความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์เพื่อสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน 

สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2554) ไดบ้รรยายในหวัขอ้  “ อาเซียน 2015 กบัอุดมศึกษาไทย ” ใน
วนัท่ี 7-8 กุมภาพนัธ์ 2554 ไวว้่ากระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามปฏิญญา
อาเซียน เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการอาเซียนดา้นการศึกษา ก าหนดเป็นนโยบายดงัน้ี 
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นโยบายท่ี 1  การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนกัและ
เตรียมความพร้อมของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน เพื่อกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

นโยบายท่ี 2 การพฒันาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน  ให้มีทกัษะท่ี
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญท่ีสอดคล้องกับการปรับตัวและเปล่ียนแปลงทาง
อุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน 

นโยบายท่ี 3  การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา
และครูอาจารย ์ในอาเซียน รวมทั้งใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวิชาการร่วมกนัในอาเซียน การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การพฒันาระบบ
การศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นตน้และขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน  เพื่อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจดัท าความตกลงยอมรับด้านการศึกษา    
การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพส าคญัต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

นโยบายท่ี 5  การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนโดยการ
เตรียมความพร้อมทั้ง 5 นโยบายนั้น จะเห็นได้ว่า ความพร้อมของครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นส่วนส าคญัท่ีท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน  

สรุปได้ว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีข้ึนเพื่อจดัท า
แผนปฏิบติัการอาเซียนด้านการศึกษาและให้ความส าคญัของการศึกษาในการขบัเคล่ือนประชาคม
อาเซียน ปรากฏรูปธรรมอยา่งชดัเจนในปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองในหลากหลายดา้นท่ีส่งผลให้
โลกเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์อนัเป็นยคุของสังคมฐานความรู้กลไกความร่วมมือดา้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
พื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์เพื่อสร้างอนาคตท่ีรุ่งเรืองของอาเซียน 
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ยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2555)  มีการบูรณาการ

แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในการร่วม
ผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  เพื่อให้เกิดความชดัเจน  ในการเตรียมการ
รองรับผลกระทบและแผนการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และใชโ้อกาส
จากความร่วมมือในอาเซียนเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนประกอบกบัความต่ืนตวัในการรับรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนท่ีมากข้ึน
ในทุกภาคส่วน การเตรียมความพร้อมและใชโ้อกาสจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคทั้ งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบและประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ยกระดบั
คุณภาพชีวิตและสวสัดิการของประชาชนท่ีดีข้ึน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้และความมัน่คงในรูปแบบต่างๆ เป็นหลกัการส าคญัท่ีน ามาซ่ึงการก าหนดยุทธศาสตร์การเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใตแ้นวทางการพฒันา 8 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ บริการ การคา้ 
และการลงทุน มีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพภาคการผลิต บริการ การคา้และการลงทุน เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีและใชโ้อกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองทางสังคม มีเป้าหมายให้
ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมและประกนัความเส่ียง มีสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่มัน่คง
และปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเป้าหมายในการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบ
ท่ีอ านวยความสะดวกทั้งการคา้และการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการพฒันามาตรฐาน
การศึกษาอาเซียน รวมทั้งทกัษะฝีมือและภาษา กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั ได้แก่ การศึกษาแรงงาน/
ผูป้ระกอบการ และเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบท่ีอ านวยความสะดวกการคา้ การลงทุน และสอดรับกบัพนัธกรณีและขอ้ตกลงต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคญัของ
อาเซียน มีเป้าหมายใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเขา้ใจและตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของการเป็นประชาคม
อาเซียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผูป้ระกอบการ และภาครัฐ 
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ภาคประชาชน  
1) อบรมใหค้วามรู้เร่ืองอาเซียนใหก้บัคนทุกกลุ่มทุกวยั  
2) สร้างความตระหนกัรู้เร่ืองอาเซียนให้กบัเด็กและเยาวชนผา่นทางกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

โครงการอาเซียนสัญจรและค่ายเยาวชนอาเซียน  
3) จดัท าช่องทางประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือทุกประเภท อาทิ จดัตั้งโทรทศัน์

ภาคภาษาองักฤษ และเวบ็ไซตภ์าคภาษาองักฤษ  
4) จัดการฝึกอบรม สัมมนา การประชุม และโครงการแลกเปล่ียนผูส่ื้อข่าว ผูผ้ลิต

รายการข่าวอาเซียน และส่ือมวลชน  
5) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ จดั

สัปดาห์อาเซียน  
6) จดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลและใหค้  าปรึกษาดา้นอาเซียนท่ีมีหลายภาษา (call Center) 

ภาคแรงงาน/ผูป้ระกอบการ 
1) ใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากประชาคมอาเซียน  
 ภาครัฐ 
2)  สร้างความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ขอ้มูลข่าวสาร ทั้งของไทยและอาเซียน  
3)  ส่งเสริมความเขา้ใจและยอมรับในระบอบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมือง 

การปกครองของประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การเสริมร้างความมัน่คง มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้าน

การเมืองและความมัน่คงเพื่อน าไปสู่ภูมิภาคท่ีมีบรรทดัฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกนั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน มีเป้าหมาย

ในการพฒันาเมืองให้มีศกัยภาพท่ีจะเช่ือมโยงกบัประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในดา้นอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวบริการ การลงทุน และการคา้ชายแดน 

สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใตแ้นวทางการพฒันา 8 
ยทุธศาสตร์มีกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผูป้ระกอบการ และภาครัฐมี
การเตรียมความพร้อมและใชโ้อกาสจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมการเมืองและความ
มัน่คงของอาเซียน และการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาความขดัแยง้และความมัน่คงในรูปแบบต่างๆ เป็นหลกัการส าคญัท่ีน ามาซ่ึงการก าหนด
ยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใตแ้นวทางการพฒันา 8 ยทุธศาสตร์  
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2.5  ความหมาย และเป้าหมายเกีย่วกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล จากหนงัสือ

ของส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554-2555) ซ่ึงท าการเผยแพร่ให้กบัโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีความหมายเก่ียวกบัโรงเรียนมาตรฐานสากลดงัน้ี 

2.5.1  ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ส านักงานบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2553, น. 3) โรงเรียนมาตรฐานสากล  

หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมีคูณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์( LearnerProfile ) เทียบเคียง

มาตรฐานสากล  (World-class Standard School)  ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก  (  World citizen ) พฒันา

ยกระดบัคุณภาพจดัการเรียนการสอนและการจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามมาตรฐานสากล โดยเพิ่มเติมสาระความเป็นสากล 4 สาระไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of 

Knowledge: TOK) การเขียนความเรียนขั้นสูง (Extended-essay) กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์                      

CAS: Creativity, Action, Service) และโลกศึกษา (Global Education) และให้ความส าคญัในการจดัให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนภาษาต่างประเทศท่ี 2 อีกหน่ึงภาษา รวมทั้งการฝึกทกัษะภาษาองักฤษอยา่งเขม้ขน้เพื่อต่อ

ยอดความรู้ท่ีได้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมี

คุณลกัษณะเป็นพลโลกมีศกัยภาพทดัเทียมกบันานาประเทศเป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นผูท่ี้มีความเป็น

เลิศทางวชิาการ สามารถส่ือสารไดส้องภาษา ล ้าหนา้ในทางความคิด สามารถผลิตงานไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

และมีจิตร่วมรับผดิชอบในสังคมโลก 

ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2554, น. 9) ใหค้วามหมาย
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลไวว้่า เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากลผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก โดยด าเนินการยกระดบัคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อเป็นการต่อยอดคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ ได้แก่ คนเก่งคือ รู้สังคมไทย สังคมสากล มีความสามารถเฉพาะทาง                       
คิดสร้างสรรค์ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี แสวงหาและ เรียนรู้ไดด้้วยตนเอง คนดี                 
คือ ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพดี ทั้งจิตใจและพฤติกรรม มีวินยัต่อตนเองและสังคม ควบคุมตนเองได ้              
อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดพ้ฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ และมีความสุขคือ ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใสจิตใจ
เขม้แขง็ มีความสุขในการเรียนรู้และการท างานโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นโรงเรียนท่ีพฒันาต่อยอด
ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลเป็นคนไทยยคุใหม่ตามปฏิญญาวา่ดว้ย
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การจดัการศึกษาของ UNESCO ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงทุกประเทศไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษา
ท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนได ้Learn toknow, Learn to be, Learn to do, เพื่อให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์น
ฐานะพลเมืองของชาติ และ Learn to live together มุ่งสะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนต่อยอดจากสมรรถนะและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2555, น.11) ให้
ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลไวว้่า เป็นโรงเรียนท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีมุง้เนน้การพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพล
โลก มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัเดียวกบัมาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตาม
ปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ดา้น คือ Learning to know, Learning to do, Learning 
to live together and Learning to be 

ธนภณ บุญพลอย  (2556, น. 9) ใหค้วามหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลไวว้า่ เป็นโรงเรียน
ท่ีมีมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนเทียบเม่ากบัมาตรฐานสากล ภายใตก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพท่ีมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก 

ราตรี ศรีไพรวรรณ (2555, น. 9) ให้ความหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลไวว้่า เป็น
โรงเรียนท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนชั้นน าท่ีมี 
ความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อใหโ้รงเรียนท่ีมีระบบพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีอ านวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีทักษะความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีคุณธรรมและมีความสามารถกา้วไกลในระดบัสากลได ้

สรุปไดว้า่ การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะมีผลต่อการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา โรงเรียนแต่ละแห่งตอ้งมีการแข่งขนัดา้นคุณภาพมากข้ึน โรงเรียนในประเทศไทยจ าตอ้ง
พฒันาทางการศึกษาเพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึน หลกัสูตรการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็น
สากลเพื่อน ามาใช้ในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เทียบเท่าสากล ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.5.2  เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2555, น. 15) ไดก้  าหนด

เป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 5 เป้าหมาย 
แต่ละเป้าหมายจะมีตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีแตกต่างกนัไป ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนหรือผูด้  าเนินการ
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อาจพิจารณาปรับ ลด เพิ่ม ตวัช้ีวดัให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพการณ์ต่าง ๆ ของปีนั้น ๆ  
ให้มากยิ่งข้ึนต่อไปเป้าหมายด้านผูเ้รียนแต่ละข้อได้ระบุด้วยว่าโครงการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันา
คุณภาพของนกัเรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้อยูใ่นระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศท่ี
มีคุณภาพการศึกษาสูง ซ่ึงไดแ้ก่ประเทศท่ีมีผลการประเมิน PISA อยูใ่นกลุ่มสูงในอนาคตโครงการจะได้
จดัให้มีการประเมินคุณภาพดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เทียบกบัคุณภาพนกัเรียน
ของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

ความส าเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหน่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากผล
การเขา้ร่วมโครงการประเมินผลนานาชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยเขา้ร่วมอยู ่2 โครงการ คือ  

1) โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA) จดัโดย OECD 
2) โครงการการศึกษาแนวโน้มการจดัการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบั

นานาชาติ (TIMSS) จดัโดย IEA 
เป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นผูเ้รียน ในการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 5 

เป้าหมายดงัน้ี 
1) เป็นเลิศทางวชิาการ :นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นต่างๆอยูใ่นระดบัสูงเทียบได้

ไม่ต  ่ากวา่นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 
2) ส่ือสารสองภาษา :นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถดา้นภาษาอยูใ่นระดบัสูง เทียบไดไ้ม่

ต ่ากวา่นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 
3) ล ้าหนา้ทางความคิด :นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถในการคิดและทกัษะความช านาญ

ในการใช ้ICT ในระดบัสูง เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ :นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง (Independent Study) และมีศกัยภาพ ทกัษะ และความสามารถในการผลิตผลงานต่างๆอยา่งมี
คุณภาพ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่นกัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก :นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตวฒันธรรม 
และลกัษณะเฉพาะของชาติต่างๆในระดบัสูง มีความมุ่งมัน่จริงจงัในการท างาน ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหา
อุปสรรค มีจิตสาธารณะ มีส านึกในการบริการสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดบัสูง 
เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่นดัเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 
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2.6 บริบทโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 1 
ประวติัความเป็นมา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 พระราชบญัญติับริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ประกาศ ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2553  ได้ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้ งของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เพื่อบริหารและจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา โดยแบ่งอ านาจหนา้ท่ีในการ
จดัการศึกษาออกเป็น 2 เขต โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลโรงเรียนมธัยมในทอ้งท่ี 23 เขตการปกครอง มีโรงเรียนมธัยมในสังกดัจ านวน 67 โรง มีครู
ทั้งหมด 4,517 คน ท่ีตั้ งอาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400  

เขตปกครอง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มีการก ากบัดูแลโรงเรียนมธัยมในเขต

ปกครอง จ านวน 23 เขต ไดแ้ก่ พญาไท บางซ่ือ ดุสิต สัมพนัธวงศ ์ปทุมวนั ราชเทวี พระนคร ป้อม
ปราบศตัรูพา่ย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษี
เจริญ ตล่ิงชนั ทววีฒันา บางพลดั บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 

อ านาจหนา้ท่ี 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังาน เขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2553 วนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2553 ขอ้ 3 ใหส้ านกังานเขตมีอ านาจหนา้ท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1) จัดท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2) วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบัตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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4) ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึก 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาใน เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

11) ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหน้าท่ี
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นภมณฑ์ เจียมสุข (2555) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะครูเพื่อ
ส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน งานวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงค ์2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะครู เพื่อ
ส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน            
2.พฒันาและน าเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ในการกา้วการเป็นประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า สภาพ ปัญหา และความ
ตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะครู เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ในการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีการก าหนดหลกัสูตรมาจากส่วนกลาง มีหลกัสูตรภาค
ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ส่วนหลกัสูตรทอ้งถ่ินสามารถพฒันาข้ึนได ้ครูผูส้อนมีบทบาทในการใชห้ลกัสูตร 
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาครูให้มีทกัษะการบูรณาการและประยุกตใ์ชห้ลกัสูตรให้เป็น อีกทั้งควรมีการปรับ
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หลกัสูตรให้มีความเป็นปัจจุบนัและสากล ด้านการออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนมีการ
ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้หลากหลายพอสมควร แต่ดว้ยความจ ากดัของสถานท่ีและส่ือการเรียน
การสอนท่ีมีอยู่ ท  าให้ในทางปฏิบัติยงัไม่มีความหลากหลาย การวดัและประเมินผลต้องมีความ
หลากหลายข้ึน อีกทั้งครูควรมีสมรรถนะอ่ืนๆ เช่น ความเป็นผูน้ า การเป็นผูเ้ช่ือโยงเครือข่ายการเรียนรู้สู่
ผูเ้รียน และการเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 

พิศวาส ยติุธรรมด ารง (2542 , น.81) ไดท้  าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งโรงเรียน
มธัยมศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรมสามญัศึกษา กบัโรงเรียนท่ีอยูน่อกโครงการ 
ผลการวิจยัพบว่าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น ในภาพรวมกล่าวไดว้่ายงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัไม่มีความแตกต่างจากโรงเรียนท่ีอยูน่อกโครงการและบางรายการยงัมีคุณภาพต ่า
กวา่ โรงเรียนท่ีอยูน่อกโครงการคุณภาพของนกัเรียนซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีดี และมีความตรงของคุณภาพการ
จดัการศึกษาทั้งหมดอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า แสดงวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จทั้งตามเกณฑ์และตามช่ือของ
โครงการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการสนบัสนุนดา้นการเรียนการสอนของโรงเรียนยงัมีนอ้ย ดงัผลปรากฏจาก
การประเมินคร้ังน้ีหรืออาจเป็นเพราะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นพิเศษหรือมีการด า เนินงานท่ีแตกต่างไป
จากโรงเรียนอ่ืนๆ ดงันั้นการจะใช้ช่ือโครงการเขา้มาแกปั้ญหาในเร่ืองของการรับนกัเรียนและการสร้าง
ความเช่ือถือให้แก่ผูป้กครองท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบจึงน่าเป็นห่วงในความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีพึง
ประสงคถ์า้ยงัไม่มีการวางแผนการด า เนินงานและการสนบัสนุนท่ีเป็นรูปธรรม 

ราชนั โภคสวสัด์ิ (2545) ไดศึ้กษาความพร้อมของครูในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีพร้อมของครูในการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

เนตรทราย กังวานพณิชย์ (2557) โดยศึกษาเก่ียวกบัความพร้อมของครูในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนปราจีนกลัยาณี พบว่าครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพร้อมใน
ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมากกวา่ครูทุกกลุ่มสาระ 

อบัดุลอาซีร์ ยาหมาย (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา ผลการวิจยัพบว่า ครูมีประสบการณ์การสอน
แตกต่างกนัมีความพร้อมดา้นการออกแบบการจดัการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

อบัดุลอาซีร์ ยาหมาย (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมของครูในการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา เม่ือมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่าง
กนัมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

อจัฉราพร กล่ินเกสร (2555) ไดท้  าการวิเคราะห์ความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้
เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ไดแ้ก่ 1.เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมในการ
จดัการเรียนรู้ของครูเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียนท่ีเป็นการตอบสนองนโยบายการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศในปี พ.ศ.2558 จ าแนกตามภูมิหลงัของครู 2.เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของนกัเรียน
ท่ีพึงมีในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนตามการรับรู้ของครู 3.เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการ
สร้างความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจยัพบวา่ 1.ความ
พร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนตามการรับรู้ทั้ง 3 ดา้นพบว่า ด้าน
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการ
จดัการเรียนการสอนภายในหอ้งเรียนท่ีตอบสนองการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ค่อนข้างต ่า และด้านการจัดกิจกรรมเสริมภายนอกห้องเรียนท่ีตอบสนองนโยบายการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ดา้น โดยทุกดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ซ่ึงพบวา่ครูท่ีมีภูมิหลงั
ต่างกนัมีความพร้อมต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2.ปัญหาท่ีส่งผลต่อความพร้อม
ของครูในการจดัการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนท่ีพบมากท่ีสุดประกอบด้วย ครูยงัขาด
ความรู้และแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ครูยงัไม่มีความรู้ท่ีถูกตอ้งและตรงกนัเก่ียวกับ
นโยบาย การจดัสรรงบประมาณท่ีล่าชา้และไม่เพียงพอ การขาดแนวทางและนโยบายจากส่วนกลาง
ท่ีเป็นมาตรฐานและตรงกนัทั้งประเทศ รวมไปถึงการช้ีแจงท่ีถูกตอ้งและการประชาสัมพนัธ์ 

เรวดี ปุนนะรา (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง การน าเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ในโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษา พบวา่ครูส่วนมากมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นความรู้อยูใ่น
ระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียนของคะแนนความพร้อมในด้านความรู้มากท่ีสุด ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนกบัประเทศไทย 

กนัตาภา สุทธิอาจ (2556) ได้ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและ
ความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน 
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1.พบว่าอยู่ในระดบัมาก และผล
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การวเิคราะห์ภาพรวมล าดบัความส าคญั 5 ล าดบัแรกของความตอ้งการการช่วยเหลือและสนบัสนุน
รายการดา้นความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและแนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน 
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1.พบว่ามีความตอ้งการช่วยเหลือ
ล าดบัท่ี 1 คือ แนวการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมธัยมศึกษา ล าดบัท่ี 2 สาระส าคญั
พื้นฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนความเป็นมา การก่อตั้งอาเซียน และการพฒันาของประชาคม
อาเซียน ล าดบัท่ี 3 คือเร่ืองเสาหลกัท่ี 2 ความร่วมมือดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล าดบัท่ี 4 คือ
เร่ืองเสาหลกัท่ี 1 ความร่วมมือดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ล าดบัท่ี 5 คือเร่ือง
เสาหลกัท่ี 3 ความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ต่อตระกูล บุญปลูก (2557)  ศึกษาเก่ียวการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู
และผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 พบวา่ตวัช้ีวดัคุณภาพอาเซียนของครูท่ี
มีปัญหามีอยู่ 3 ตวัช้ีวดัคือ ครูใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ครูใช้หนงัสือต าราเรียนและส่ือท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศในการจดัการเรียนรู้ ครูสามารถแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

ระเบียบวิธีด ำเนินกำรวิจยัเร่ืองควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมเอำเซียนของครูใน
โรงเรียนมธัยมศึกษำ  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 1 มีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
3.4 กำรเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
3.5 กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

 
3.1  กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 จ ำนวน 4,574  คนจำก 67 โรงเรียน 

กลุ่มตวัอย่ำงใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ  ครูโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดัส ำนักเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 ซ่ึงไดม้ำโดยใชก้ำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดงัน้ี  

1) กำรสุ่มอยำ่งง่ำย (Simple Random sampling)โรงเรียนในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำเขต 1ซ่ึงมีทั้งหมด 67 โรง ไดข้นำดตวัอยำ่งมำ 57โรง ตำมตำรำงกำรก ำหนดขนำดจ ำนวนกลุ่ม
ตวัอยำ่งของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  

2) เลือกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แบบเจำะจง (Purposive  sampling) ท่ีเป็นกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลกั ไดแ้ก่ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ และสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวฒันธรรม 

3) กำรสุ่มอยำ่งง่ำย (Simple Random sampling) ไดห้วัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
ตวัแทนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสำระ จ ำนวน 354 คน มีจ ำนวนตำมตำรำงกำรก ำหนด
ขนำดจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
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กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรสัมภำษณ์ คือหวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 กลุ่มสำระ จ ำนวน 
30 คนจ ำนวน 6 โรงเรียนไดม้ำโดยวธีิกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

3.2.1 แบบสอบถำม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัควำมพร้อม

กำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำเขต 1 ท่ีผูว้จิยัสร้ำงข้ึนแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ภูมิหลงัของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำเขต1ไดแ้ก่ ระดบักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติักำรสอน ระดบัชั้นท่ีสอน  กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ และสถำนะของโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 สอบถำมเก่ียวกบัควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนของครู ในโรงเรียน
มธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1แบ่งเป็น 3 ดำ้น ไดแ้ก่ ควำมพร้อม
ดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมดำ้นกำรส่ือสำร ควำมพร้อมดำ้นสังคมและวฒันธรรม 

ตอนท่ี 3 สอบถำมเก่ียวกบัปัญหำและขอ้เสนอแนะในควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ประชำคม
อำเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 

ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดบัโดยแต่ละ
ระดบัมีควำมหมำยดงัน้ี 

ระดบั 5  หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
ระดบั 4  หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบัมำก 
ระดบั 3  หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
ระดบั 2  หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1  หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์โดยมีกำรแปลควำมหมำยของคะแนนเฉล่ีย

โดยน ำค่ำเฉล่ียของแบบสอบถำมทีละขอ้ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉล่ีย 
(บุญชมศรีสะอำด, 2545, น. 69 - 71) ดงัน้ี 

ค่ำเฉล่ียระหวำ่ง 4.51 -5.00 หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ียระหวำ่ง 3.51 -4.50 หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบัมำก 
ค่ำเฉล่ียระหวำ่ง 2.51 -3.50 หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
ค่ำเฉล่ียระหวำ่ง 1.51 -2.50 หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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ค่ำเฉล่ียระหวำ่ง 1.00 -1.50 หมำยถึงครูมีควำมพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.2.2  แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

ใชก้ำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ครูหวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 กลุ่มสำระ ซ่ึงเป็นผู ้
มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและมีขอ้มูลเพียงพอในเร่ืองท่ีผูว้ิจยัก ำลงัศึกษำดีท่ีสุดเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลคนส ำคญั 
(key informant interview) 
 
3.3  กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

3.3.1  แบบสอบถำม   
แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของครู ในโรงเรียน

มธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต1 เป็นแบบสอบถำมท่ีผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน
โดยมีล ำดบัขั้นตอนในกำรสร้ำงดงัน้ี 

1) ศึกษำเอกสำรแนวคิดงำนวิจยัและหลักกำรเก่ียวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำกำร
บริหำรวชิำกำร ควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน กำรจดักำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน และขอ้มูล
พื้นฐำนของประชำคมอำเซียนท ำให้คน้พบกรอบแนวคิดในกำรวิจยัท่ีประกอบไปด้วยตวัแปร
เก่ียวกบัควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 จ ำนวน 3 ดำ้น คือ ควำมพร้อมดำ้นควำมรู้ ควำมพร้อมดำ้นกำร
ส่ือสำร ควำมพร้อมดำ้นสังคมและวฒันธรรม  

2) จำกกำรศึกษำเอกสำรแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องช่วยให้ผูว้ิจยั 
สำมำรถนิยำมตวัแปรเร่ืองควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต1ทั้ง 3 ด้ำน  คือ ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมพร้อมดำ้นกำรส่ือสำร ควำมพร้อมดำ้นสังคมและวฒันธรรม  

3) จดัท ำร่ำงแบบสอบถำมจำกประเด็นและสำระส ำคญัตำมนิยำมปฏิบติักำรตวัแปร 
ท่ีไดจ้ำกกรอบแนวคิดของกำรวจิยั 

4) น ำร่ำงแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนไปขอค ำแนะน ำจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำรับค ำแนะน ำมำ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ำกลบัไปใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกตอ้งอีกคร้ัง 

5) น ำร่ำงแบบสอบถำมไปให้ผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบพิจำรณำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ 
(Content Validity) เชิงโครงสร้ำง (Construct Validity) รวมทั้งดำ้นกำรใชภ้ำษำและอ่ืนๆของขอ้
ค ำถำมแต่ละขอ้ท่ีเห็นสมควรใหแ้กไ้ขปรับปรุงเพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์ของแต่ละขอ้ค ำถำมแลว้น ำ
ขอ้ค ำถำมมำหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (lndex of ltem Objective: IOC) ไดค้่ำ .96 โดยผูเ้ช่ียวชำญ
พิจำรณำขอ้ค ำถำมแต่ละขอ้ดงัน้ี 
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+1  หมำยถึง เม่ือแน่ใจขอ้ควำมตรงตำมประเด็นของเน้ือหำ 
0  หมำยถึง เม่ือไม่แน่ใจวำ่ขอ้ควำมตรงตำมประเด็นของเน้ือหำ 
- 1  หมำยถึง เม่ือไม่แน่ใจวำ่ขอ้ควำมไม่ตรงตำมประเด็นของเน้ือหำ 
6) ปรับปรุงขอ้ค ำถำมบำงขอ้ตำมขอ้สังเกตและค ำแนะน ำของผูเ้ช่ียวชำญภำยใตก้ำร

ดูแลของอำจำรยท่ี์ปรึกษำแลว้น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจอีกคร้ัง 
7) น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) กบัครูในโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดั

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 2 จ ำนวน 30 ชุด แลว้น ำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยใชว้ธีิกำรวเิครำะห์ควำมถูกตอ้งของขอ้ค ำถำมรำยขอ้กบัผลรวมทั้งหมด (Corrected 
Item Total Correlation)ไดค้่ำควำมเช่ือมัน่.92 

8) น ำแบบสอบถำมท่ีผำ่นกำรตรวจสอบไปจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์ 
แลว้น ำไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยำ่งในกำรท ำวจิยัต่อไป 

3.3.2 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
แนวค ำถำมท่ีใชใ้นกำรสัมภำษณ์มีลกัษณะแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
1) เป็นเคำ้โครง (Outline) หัวขอ้ค ำถำมครอบคลุมค ำนิยำมทั้ง 3 ดำ้นมีกำรวำงแผน

เตรียมชุดค ำถำมและวธีิกำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์ไวล่้วงหนำ้ 
2) มีควำมยดืหยุน่ (Flexible) ลกัษณะของค ำถำมปลำยเปิด (open - ended question) เปิด

โอกำสให้ผูต้อบสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอธิบำยควำมส ำคญัของปัญหำอย่ำงลึกซ้ึงในแง่มุมท่ี
หลำกหลำยพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ 

3) เรียงขอ้ค ำถำมตำมล ำดบัควำมส ำคญัอยำ่งชดัเจนและต่อเน่ือง 
4) น ำร่ำงแบบสอบสัมภำษณ์ไปขอค ำแนะน ำจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำรับค ำแนะน ำมำ

ปรับปรุงใหเ้หมำะสมก่อนน ำไปใชใ้นกำรสัมภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่งในภำคสนำมต่อไป 
 
3.4  กำรเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

3.4.1  กำรเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำม 
ผูว้จิยัด ำเนินกำรเก็บและรวบรวมขอ้มูลตำมล ำดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1) ขอหนังสือจำกสำขำกำรจัดกำรกำรศึกษำวิทยำลัยครุศำสตร์มหำวิทยำลัย 

ธุรกิจบณัฑิตยถึ์งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำในกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บและรวบรวมขอ้มูล 

2) น ำส่งแบบสอบถำมพร้อมดว้ยหนังสืออนุญำตของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำเขต 1ไปยงัโรงเรียนกลุ่มตวัอยำ่งพร้อมนดัหมำยวนัเวลำในกำรเก็บแบบสอบถำมคืน 
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3.4.2  กำรเก็บและรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผูว้จิยัเดินทำงไปสัมภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่ง 6 โรงเรียน ประกอบไปดว้ยครูหวัหนำ้กลุ่มสำระ

5 กลุ่มสำระ  รวมทั้งหมด 30 คน 
 

3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.5.1  กำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกแบบสอบถำมผูว้จิยัด ำเนินกำรดงัน้ี 

1) แบบสอบถำมท่ีส่งไปทั้งหมด 354ฉบบัไดก้ลบัคืนมำ 314 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88.70 
2) ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมท่ีได้รับกลับคืนมำแล้วคัดไวเ้ฉพำะ

แบบสอบถำมท่ีตอบครบถว้นทุกขอ้ค ำถำม 
3) น ำขอ้มูลจำกแบบถำมไปลงรหสัในแบบลงรหสัขอ้มูล  (Coding Form) เพื่อน ำไป

ค ำนวณหำค่ำสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปดงัน้ี 
3.1) ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัของครูวเิครำะห์โดยใชจ้  ำนวนและค่ำร้อยละ 
3.2) ขอ้มูลเก่ียวกบักำรควำมพร้อมกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนของครู ในโรงเรียน

มธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 จ ำนวน 3 ดำ้น คือ 1.ควำมพร้อม
ดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถ 2.ควำมพร้อมดำ้นกำรส่ือสำร 3.ควำมพร้อมดำ้นสังคมและวฒันธรรม 
วเิครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

3.3) กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบักำรควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1ตำมตวั
แปรพื้นฐำนใช ้ t – test (Independent) และ ANOVAเม่ือพบควำมแตกต่ำงจะเปรียบเทียบรำยคู่โดย
ใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’sMethod) 

3.5.2  กำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
1)  แบบสัมภำษณ์ ทั้งหมด 30 ฉบบั 
2) ใชว้ธีิกำรวเิครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis)  

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

สถิติ ท่ีใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูลประกอบด้วยจ ำนวนค่ำ ร้อยละค่ ำ เฉ ล่ีย ( X )                         
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน(S.D.) กำรทดสอบที (t - test) และ ANOVA เม่ือพบควำมแตกต่ำงจะ
เปรียบเทียบรำยคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1น าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ตอนเรียงล าดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลภูมิหลงัของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะความพร้อมการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏตามรายละเอียดดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิหลงัของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปรากฏตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ระดับชั้นท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
สถานะของโรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถาม (n = 314) 

 
ขอ้มูลของผูต้อบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. ระดบัการศึกษา 314 100 
 1.1 ระดบัปริญญาตรี 211 67.2 
 1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 103 32.8 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 314 100 
 2.1 ไม่เกิน 10 ปี 185 58.9 
 2.2 มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 59 18.8 
 2.3 มากกวา่ 15 ปี 70 22.3 

3. ระดบัชั้นท่ีสอน 314 100 
 3.1 มธัยมศึกษาตอนตน้ 136 43.3 
 3.2 มธัยมศึกษาตอนปลาย 178 56.7 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 314 100 
 4.1 วทิยาศาสตร์  97 30.9 
 4.2 คณิตศาสตร์ 65 20.7 
 4.3 ภาษาไทย 39 12.4 
 4.4 ภาษาต่างประเทศ 46 14.6 
 4.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 67 21.4 

5. สถานะของโรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน 314 100 
 5.1 โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 220 70.1 
 5.2 โรงเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 94 29.9 

  
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าครูท่ีให้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ

67.2) ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนไม่เกิน 10 ปี (ร้อยละ58.9) สอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
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ปลาย (ร้อยละ56.7) เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ30.9)โดยเขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ร้อยละ70.1) 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1ปรากฏผลตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2   ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1จ าแนกเป็นรายดา้น (n = 314) 

 
ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
x̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

1. ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ 3.85 0.66 มาก 2 
 1.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 3.89 0.74   
 1.2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 3.77 0.82   
 1.3 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใชส่ื้อและ 
เทคโนโลย ี

3.87 0.68   

2. ความพร้อมดา้นการส่ือสาร 2.80 0.87 ปานกลาง 3 
 2.1 ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.90 0.96   
 2.2 ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 2.71 1.10   

3. ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม 4.08 0.71 มาก 1 
 3.1 ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 4.10 0.68   
 3.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.07 0.83   

เฉล่ียรวม 3.58 0.55 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพร้อมท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ความพร้อมด้านสังคมและ
วฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
ตามล าดบั ส่วนความพร้อมดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3   ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1ดา้นความรู้ความสามารถ จ าแนกเป็นรายขอ้ (n = 314) 

 

ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ x̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

ความรู้ความสามารถเกีย่วอาเซียน 3.89 0.74 มาก (1) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา 
ของอาเซียน 

3.89 0.79 มาก 4 

2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ของอาเซียน 4.05 0.83 มาก 1 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิยัทศันข์องอาเซียน 3.90 0.89 มาก 3 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
ของการก่อตั้งอาเซียน 

3.98 0.81 มาก 2 

5. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน 3.71 0.96 มาก 6 

6. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบ 3 เสาหลกัของ
อาเซียน 

3.82 0.87 มาก 5 

ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัการจดัการเรียนรู้ 3.71 0.82 มาก (3) 

7. สามารถน าความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอดแก่ผูเ้รียน
ในการจดัการเรียนการสอน  

3.75 0.95 มาก 3 

8. สามารถน าประเด็นส าคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสอดแทรก
เขา้ไปในสาระการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในระดบัชั้น 

3.81 0.88 มาก 1 

9. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเก่ียวกบั
อาเซียนเพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งดา้น
ความรู้  ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ 

3.76 0.81 มาก 2 

ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัการใช้ส่ือและเทคโนโลย ี 3.87 0.68 มาก (2) 

10. สามารถปฏิบติังานโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 
ในการจดัการเรียนรู้ 

3.84 0.86 มาก 2 

11. สามารถปฏิบติังานโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 
ในการวดัและประเมินผล   

3.74 0.89 มาก 3 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ x̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

11. สามารถปฏิบติังานโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 
ในการวดัและประเมินผล   

3.74 0.89 มาก 3 

12. สามารถปฏิบติังานโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 
ในการสืบคน้หาขอ้มูล  

4.01 0.77 มาก 1 

13. สามารถเผยแพร่ความรู้ดว้ยวธีิ 
การใชส่ื้อและเทคโนโลย ี

3.09 0.83 ปานกลาง 4 

เฉล่ียรวม 3.85 0.66 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นความรู้ความสามารถ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85เม่ือพิจารณาในรายประเภทความรู้พบว่าทุกประเภทความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถเก่ียวอาเซียน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้ส่ือและเทคโนโลยีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และความพร้อมด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.71 ตามล าดบัไดผ้ลวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสัญลักษณ์ของอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎบตัร
อาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

2.ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1ดา้นความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน า
ความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอดแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สามารถน าความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอดแก่ผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  
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 3.ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1ดา้นความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลยโีดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถปฏิบติังานโดยใช้
ส่ือเทคโนโลยใีนการสืบคน้หาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สามารถเผยแพร่
ความรู้ดว้ยวธีิการใชส่ื้อและเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 
 
ตารางที่ 4.4  ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1ความพร้อมดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) จ าแนกเป็นรายขอ้ (n = 314) 

 
ความพร้อม 

ดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) 
x̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.90 0.96 ปานกลาง (1) 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ 

2.97 1.04 ปานกลาง 2 

2. สามารถ ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษไดด้ว้ยความ
เขา้ใจ  

2.99 1.03 ปานกลาง 1 

3. สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได ้ 2.75 1.15 ปานกลาง 3 

ส่ือสารด้วยภาษาเพือ่นบ้าน 2.71 1.11 ปานกลาง (2) 

4. สามารถใชภ้าษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการฟัง
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

2.95 1.35 ปานกลาง 1 

5. สามารถใชภ้าษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการ
สนทนาไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

2.71 1.25 ปานกลาง 2 

6. สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนดว้ยภาษาเพื่อนบา้น
ในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

2.48 1.19 นอ้ย 3 

เฉล่ียรวม 2.80 0.87 ปานกลาง  
  

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา)โดยภาพรวมอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาประเภทการส่ือสารพบว่าทุกประเภทมีความพร้อมอยู่ในระดบัปาน
กลางไดแ้ก่ ความพร้อมส่ือสารเป็นภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 ความพร้อมส่ือสารดว้ยภาษา
เพื่อนบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 ตามล าดบัไดผ้ลวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) เป็นภาษาองักฤษโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75  

2. ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) ดว้ยภาษาเพื่อนบา้นโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถใช้
ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการฟังไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนดว้ยภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนได้
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 

 
ตารางที่ 4.5   ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมจ าแนกเป็นรายขอ้ (n = 314) 

 
ความพร้อม 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

x̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 4.10 0.68 มาก (1) 

1. มีการยอมรับในวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนาของ
พลเมืองในประชาคมอาเซียน 

4.20 0.81 มาก 1 

2. สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกบัเพื่อนบา้นใน
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข  

4.12 0.78 มาก 2 

3. สามารถเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนากบัเพื่อนบา้นใน
ประชาคมอาเซียน 

3.99 0.89 มาก 4 

4. สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมา
จากประเทศเพื่อนบา้น โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 

4.11 0.84 มาก 3 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ความพร้อม 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

x̄ S.D. ความหมาย อนัดบั 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 4.07 0.84 มาก (2) 

5. สามารถเรียนรู้วถีิชีวติของคนในอาเซียนดว้ย 
ความเขา้ใจ 

4.17 0.82 มาก 1 

6. สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการเรียนรู้  
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3.98 0.98 มาก 2 

เฉล่ียรวม 4.08 0.71 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นสังคมและวฒันธรรมโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ตามล าดบัไดผ้ลวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นสังคมและวฒันธรรม การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม 
เช้ือชาติ ศาสนาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการ
ยอมรับในวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนาของพลเมืองในประชาคมอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สามารถเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนากบัเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 

2. ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ดา้นสังคมและวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอาเซียนดว้ย
ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
จดัการเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 
ตารางที่ 4.6  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

ปริญญาตรี 
(n = 211) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
(n = 103) 

t 
p-

value 

x̄ S.D. x̄ S.D.   

ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ 3.82 0.63 3.78 0.74 -0.57 0.57 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 3.90 0.72 3.87 0.99 0.34 0.73 
2. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ 3.73 0.80 3.69 0.85 -1.31 0.19 

 
3. 

จดัการเรียนรู้ 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ 
ใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

 
3.86 

 
0.65 

 
3.80 

 
0.76 

 
-0.5 

 
0.60 

ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 2.84 0.90 2.74 0.83 0.92 0.36 
1. ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.94 0.99 2.84 0.91 0.86 0.39 
2. ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 2.74 0.14 2.65 1.05 0.70 0.48 

ความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 4.10 0.66 4.06 0.81 0.46 0.65 
1. การยอมรับความหลากหลายทาง

วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
4.10 0.66 4.09 0.75 0.19 0.85 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.10 0.78 4.03 0.94 0.63 0.53 
เฉลีย่รวม 3.59 0.52 3.52 0.62 0.42 0.67 

 

จากตารางท่ี 4.6  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่าครูท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กับครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.7   ตารางแสดงการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน (n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

ต ่ากวา่ 10 ปี 
(n = 185) 

10 – 15 ปี 
(n = 59) 

มากกวา่ 15 ปี 
(n = 70) 

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. 

ด้านความรู้ความสามารถ 3.77 0.63 3.93 0.73 3.95 0.66 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 3.83 0.70 3.85 0.82 4.07 0.77 
2. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ 3.67 0.79 3.94 0.83 3.90 0.84 

 จดัการเรียนรู้       
3. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใชส่ื้อ

และเทคโนโลยี 
3.81 0.69 4.00 0.75 3.90 0.65 

ด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 2.83 0.87 2.88 0.68 2.69 1.01 
1. ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.96 0.92 2.85 0.95 2.81 1.07 
2. ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 2.70 1.14 2.92 0.88 2.57 1.15 

ด้านสังคมและวฒันธรรม 3.98 0.71 4.44 0.57 4.08 0.72 
1. การยอมรับความหลากหลายทาง

วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
4.01 0.69 4.39 0.58 4.11 0.68 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.95 0.85 4.48 0.64 4.06 0.84 
เฉลีย่รวม 3.53 0.55 3.75 0.43 3.58 0.62 
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ตารางที่ 4.8  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
พร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน                  
(n = 314) 

 
 ความพร้อมการเขา้สู่ 

ประชาคมอาเซียนของครู 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความพร้อมด้านความรู้   
ความสามารถ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

2.33 
136.10 
138.43 

1.17 
0.44 
1.61 

2.66 0.07 

1. ความรู้ความสามารถ 
เก่ียวกบัอาเซียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

3.10 
172.27 
175.37 

1.55 
0.55 
2.10 

2.79 0.06 

2. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

4.91 
206.70 
211.61 

2.46 
0.67 
3.13 

3.70 0.03 

3. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
การใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

1.65 
145.50 
147.15 

0.83 
0.47 
1.30 

1.76 0.17 

ความพร้อมด้านการส่ือสาร  
(ทางภาษา) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

1.41 
239.99 
241.40 

0.71 
0.78 
1.49 

0.91 0.40 

1. ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

1.29 
290.38 
291.67 

0.65 
0.93 
1.58 

0.69 0.50 

2. ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

3.93 
380.50 
384.43 

1.96 
1.22 
3.18 

1.60 0.20 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

      

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความพร้อมด้านสังคมและ
วฒันธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

9.33 
149.77 
159.10 

4.67 
0.48 
5.15 

9.69 0.00 

1. การยอมรับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

6.52 
141.48 
148.00 

3.26 
0.46 
3.72 

7.17 0.00 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

12.67 
207.32 
219.99 

6.34 
0.67 
7.01 

9.51 0.00 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
311 
313 

2.23 
95.38 
97.61 

1.11 
0.31 
1.42 

3.63 0.02 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูท่ี
มีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนต่างกนั มีความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมนั้น
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนท่ีครูมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนต่างกนั มีความพร้อมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่มีความพร้อม
ดา้นสังคมและวฒันธรรมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.9  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของความ
พร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนความ
พร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม (n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของครู 

ประสบการณ์ใน
การปฏิบติัการสอน 

x̄ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 10 – 15 ปี มากกวา่ 15ปี 

3.98 4.44 4.08 
ความพร้อมดา้นสังคม
และวฒันธรรม 

ต ่ากวา่ 10 ปี 3.98  -0.46** -0.10 
10 – 15 ปี 4.44   0.35** 

มากกวา่ 15ปี 4.08    
 
หมายเหตุ ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูดา้น
สังคมและวฒันธรรมแตกต่างกนัระหวา่งครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ต ่ากวา่ 10 ปี กบัครูท่ี
มีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 10-15 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 10-15 ปี
กบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนมากกวา่ 15 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนคู่
อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.10  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามระดบัชั้นท่ี
สอน (n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

มธัยมตน้ 
(n = 136) 

มธัยมปลาย 
(n = 178) 

t p-value 

x̄ S.D. x̄ S.D.   

ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ 3.94 0.66 3.77 0.66 2.32 0.02 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 4.00 0.74 3.81 0.74 2.19 0.03 
2. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั 3.87 0.76 3.70 0.85 1.82 0.07 

 การจดัการเรียนรู้       
3. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ 

ใชส่ื้อและเทคโนโลยี 
3.97 0.69 3.80 0.67 2.16 0.03 

ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 2.82 0.88 2.80 0.87 0.21 0.83 
1. ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.90 0.97 2.91 0.95 -0.09 0.93 
2. ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 2.74 1.12 2.69 1.09 0.41 0.68 

ความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 4.15 0.67 4.04 0.73 1.33 0.18 
1. การยอมรับความหลากหลายทาง

วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
4.13 0.66 4.08 0.70 0.54 0.59 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.17 0.80 4.00 0.86 1.81 0.70 
เฉลีย่รวม 3.64 0.53 3.54 0.57 1.59 0.11 

 

 จากตารางท่ี  4.10 พบวา่ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามระดบัชั้น
ท่ีสอน ครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบัครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความ
พร้อมในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมติฐาน แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความรู้ความสามารถ มีความพร้อมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05คือ ด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียนและความรู้ความสามารถเก่ียวกบัส่ือและ
เทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 

(n=97) 
คณิตศาสตร์ 
(n=65) 

ภาษาไทย 
(n=39) 

ภาษาต่างประเทศ 
(n=46) 

สังคมศึกษาฯ 
(n=67) 

Error! S.D. Error! S.D. Error! S.D. Error! S.D. Error! S.D. 
ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ 3.65 0.66 3.69 0.74 3.82 0.54 3.87 0.58 4.28 0.50 

     1.ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 3.68 0.69 3.68 0.72 3.98 0.56 3.70 0.81 4.47 0.56 

2.ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 3.57 0.89 3.65 0.85 3.68 0.74 3.79 0.75 4.20 0.60 
  3.ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี 3.68 0.66 3.72 0.77 3.83 0.62 4.11 0.53 4.14 0.61 
ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 2.71 0.83 2.66 0.76 2.51 0.76 3.61 0.74 2.69 0.90 
  1.ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.71 0.83 2.74 0.85 2.68 0.73 4.16 0.78 2.58 0.80 
  2.ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 2.71 1.03 2.57 0.92 2.35 1.29 3.07 1.09 2.80 1.19 
ความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 3.90 0.75 4.06 0.79 4.17 0.63 4.34 0.55 4.15 0.65 
  1.การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 3.92 0.70 4.03 0.75 4.27 0.58 4.34 0.54 4.17 0.67 
  2.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.88 0.89 4.10 0.90 4.07 0.83 4.34 0.68 4.13 0.73 

เฉลีย่รวม 3.42 0.58 3.47 0.59 3.50 0.50 3.94 0.41 3.70 0.46 

75 
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ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
พร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (n = 314) 

 
 ความพร้อมการเขา้สู่ 

ประชาคมอาเซียนของครู 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านความรู้ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
3.13 

18.06 
120.36 
138.42 

4.51 
0.39 
4.90 

11.59 .00 

1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
อาเซียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
131 

31.96 
143.40 
175.36 

7.99 
0.46 
8.45 

17.22 .00 

2. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

17.66 
193.94 
201.60 

4.41 
0.62 
5.03 

7.03 .00 

3. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
การใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

12.90 
134.24 
147.14 

3.22 
0.43 
3.65 

7.42 .00 

ด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

36.65 
204.75 
241.40 

9.16 
0.66 
9.82 

13.83 .00 

1. ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

87.12 
204.54 
291.66 

3.18 
1.20 
4.38 

32.90 .00 

2. ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

12.75 
371.67 
384.42 

1.74 
0.49 
2.23 

2.65 .03 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

      

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความพร้อมด้านสังคมและ
วฒันธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

6.96 
152.13 
159.09 

1.92 
0.49 
2.41 

3.53 .00 

1. การยอมรับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

7.69 
140.30 
147.99 

1.92 
0.45 
2.37 

4.23 .00 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

7.14 
212.84 
219.98 

1.78 
0.68 
2.46 

2.59 .03 

เฉลีย่รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
309 
313 

10.65 
86.95 
97.60 

2.66 
0.28 
2.94 

9.46 .00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ

ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนั มีความพร้อมในภาพรวมต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนั 
มีความพร้อมแตกต่างกนัทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 4.13  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ                   
(n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ Error! 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ 

3.65 3.69 3.82 3.87 4.28 
ความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ วทิยาศาสตร์ 3.65  -0.04 -0.17 -0.22 -0.63** 

คณิตศาสตร์ 3.69   -0.13 -0.18 -0.59** 
ภาษาไทย 3.82    -0.05 -0.46** 

ภาษาต่างประเทศ 3.87     -0.41** 
สังคมศึกษาฯ 4.28      

 
หมายเหตุ. ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ แสดงผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ครูมีความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถในภาพรวมแตกต่างกนัระหวา่งครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 78 
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ตารางที่ 4.14  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ความพร้อมดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา)                     
(n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ Error! 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ 

2.71 2.66 2.52 3.62 2.69 
ความพร้อมดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา) วทิยาศาสตร์ 2.71  0.05 0.19 - 0.91** 0.02 

คณิตศาสตร์ 2.66   0.14 - 0.96** - 0.03 
ภาษาไทย 2.52    - 1.10** - 0.17 

ภาษาต่างประเทศ 3.62     0.93** 
สังคมศึกษาฯ 2.69      

 
หมายเหตุ. ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) 
แตกต่างกนัระหวา่งครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 79 
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ตารางที่ 4.15  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ของความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม                  
(n = 314)  

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ Error! 
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ 

3.90 4.07 4.18 4.35 4.15 
ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม วทิยาศาสตร์ 3.90  -0.17 -0.28 - 0.45** -0.25 

คณิตศาสตร์ 4.07   -0.11 - 0.28** - 0.08 
ภาษาไทย 4.18    - 0.17** 0.03 

ภาษาต่างประเทศ 4.35     0.20 
สังคมศึกษาฯ 4.15      

 
หมายเหตุ. ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

แตกต่างกนัระหวา่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 4.16  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามสถานะ
ของโรงเรียน ท่ีครูปฏิบติังาน (n = 314) 

 

ความพร้อมการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนของครู 

เขา้ร่วม ไม่เขา้ร่วม 
t p-value 

(n=220) (n=94) 

x̄ S.D. x̄ S.D.   

ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ 3.84 0.67 3.87 0.65 -0.40 0.68 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั 3.90 0.74 3.87 0.76 0.34 0.73 

 อาเซียน       
2. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบั 3.75 0.81 3.83 0.84 -0.73 0.46 

 การจดัการเรียนรู้       
3. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการ 3.85 0.68 3.91 0.69 -0.68 0.49 

 ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี       
ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 2.83 0.91 2.76 0.79 0.69 0.48 
1. ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 2.95 0.97 2.79 0.94 1.29 0.19 
2. ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้น 2.71 1.15 2.72 0.98 -0.03 0.97 
ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม 4.05 0.72 4.19 0.67 -1.65 0.10 
1. การยอมรับความหลากหลายทาง

วฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
4.08 0.69 4.17 0.66 -1.09 0.27 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4.02 0.84 4.21 0.80 -1.91 0.06 
เฉลีย่รวม 3.57 0.58 3.60 0.48 -0.54 0.59 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามสถานะของ
โรงเรียนท่ีครูปฏิบติังานพบว่าครูในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกับครูใน
โรงเรียนไม่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความพร้อมในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตอนท่ี 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะในความพร้อมการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  
 
ตารางที ่4.17 ตารางแสดงปัญหาและขอ้เสนอแนะในความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 (n=314) 
 

ปัญหา จ านวน ข้อเสนอแนะ จ านวน 

1. ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ 
1.ครูขาดความรู้ เก่ียวกับประชาคม
อาเซียนและไม่เข้าใจในวตัถุประสงค์
การรวมตวัของอาเซียนอยา่งแทจ้ริง   

171 1.ครูควรศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมโดยการ
เขา้ร่วมอบรม พฒันาตนเองให้ทนัต่อ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ปั จ จุ บัน แ ล ะ มี ค ว า ม
ตระหนกัเห็นความส าคญัของการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 

127 
 
 
 
 

2.ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และ
บางสาระวิชาท่ีสอนมีเน้ือหามาก ท าให้
สอนไม่ทันจึ งย ัง มี การบู รณาการ
เก่ียวกบัอาเซียนไดน้อ้ย 

143 2.มีการจัดอบรมเ ร่ืองอาเ ซียนกับ
การบูรณาการด้านจัดการเรียนการ
สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง 

93 

3.ครูมีส่ือการสอนเกี่ยวกบัอาเซียน
น้อย โรงเรียนขาดการส่งเสริมการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี ท าให้ครูไม่มีความ
ช านาญในการใช ้สื ่อ เทคโนโลยี 
นอกจาก น้ีย งั เก ิดปัญหาช่องว ่า ง
ระหว ่า งโรง เรียนขนาดใหญ ่ก บั
โรงเรียนขนาดเล็ก ในเร่ืองของการ
จดัสรรงบประมาณท าให้โรงเรียน
ขนาดเล ็กขาดการพฒันาและสื่อ
เทคโนโลย ีไม ่เพ ีย งพอต ่อความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 

114 3.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานควรจัดท า ส่ือ เ ก่ียวกับ
อาเซียนและเผยแพร่ท่ีโรงเรียน 

78 

4.ควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ในการจดัหาส่ือเทคโนโลยีให้กบัทาง
โรงเรียน 

56 

5.จดัอบรมพฒันาความรู้ด้านการใช้
ส่ือเทคโนโลยใีหก้บัครูอยา่งทัว่ถึง 

48 

6.ควรจัดหาส่ือการสอน นวตักรรม
ใหม่ๆให้ทนักับสถานการณ์ปัจจุบนั 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

39 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ข้อเสนอแนะ จ านวน 

2.  ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 
1.ครูมีทกัษะพื้นฐานทางการส่ือสาร
ภาษาองักฤษนอ้ย จึงท าใหข้าดความ
มัน่ใจในการส่ือสาร จึงไม่สามารถ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ
ได ้ และมีอคติในการเรียนรู้ภาษา 
องักฤษไม่พร้อมท่ีจะรับการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง 

149 1.ควรมีการปรับทศันคติท่ีดีเก่ียวกับ
การใช้ภาองักฤษในการส่ือสาร ช้ีให้
ค รู ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ส า คัญ ข อ ง
ภาษาองักฤษ และจดัให้มีการอบรม 
พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษให้กับ
ครูอยูเ่สมอ 
 

128 

2.ครูส่วนใหญ่จะส่ือสารภาษาของ
ประเทศเพื่อนบา้นไดคื้อ ภาษาลาว 
รองลงมาคือภาษาเขมร แต่ไม่สามารถ
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
 

125 2.มีการจัดอบรมภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านทั้ ง 10 ประเทศให้กับครู 
เพื่อให้ เรียนรู้เ ก่ียวกับการสนทนา
เบ้ืองตน้ได ้และให้ครูไดมี้โอกาสใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่าง
ประเทศเพื่อนบา้น 

97 

3.  ความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 
1.ความแตกต่างทางสังคมและ
วฒันธรรมของแต่ละประเทศท าให้
เกิดปัญหาในการจดัการเรียนการสอน 
 

122 1.ครูควรมีการเตรียมความพร้อมให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละประเทศ
โดยการศึกษาบริบททางสังคมของแต่
ละประเทศเป็นอยา่งดี 

85 

2.คนในอาเซียนมีความแตกต่างกนั
ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา สังคมและ
วฒันธรรมจึงท าให้เกิดความเหล่ือม
ล ้าทางวฒันธรรม 

103 2.ควรมีการปรับเปล่ียนทัศนคติต่อ
ประเทศเพื่อนบ้านในทางท่ีดี ศึกษา
ศาสนา สังคมวฒันธรรมของแต่ละ
ประเทศใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

74 
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ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

จากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม จ านวน 30คน สรุปผลดงัน้ี 
1. แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวคิดและหลักการเก่ียวกับความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน คือ การเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย  2 ดา้น คือ ครู 
นกัเรียน ซ่ึงทั้ง 2 ดา้นน้ีมีความเช่ือมโยงกนั ครูยงัมีการเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน
ระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่มากเท่าท่ีควรเน่ืองจากครูยงัไม่เห็นความส าคญัของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนวิชาอาเซียนและมีห้องเรียนอาเซียนเพื่อใชใ้นการเรียนรู้แต่ยงัขาดส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณในการจดัท าส่ือและเทคโนโลยีให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ และส่งเสริมใหค้รูมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในอาเซียน ส่วนครูตอ้งมี
การพฒันาตนเอง หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารในประชาคมอาเซียน ครูจึงตอ้งเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษ โดยการอบรม
และพฒันาตนเองดา้นการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัเน้นการพูดและการฟัง ฝึกสนทนากบั
เจา้ของภาษาเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ 
2. แนวทางการเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู 

2.1  แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้ ความสามารถ 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน 
การเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน ครูตอ้งมีการศึกษา 

สืบค้นข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองและเตรียม
ถ่ายทอดความรู้สู่นกัเรียน ทางดา้นสังคมวฒันธรรมประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง จุดเด่น และจุดดอ้ยของแต่ละประเทศ 

ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงทางโรงเรียนตอ้งก าหนดกรอบแนวทางในการพฒันา

โรงเรียนโดยก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
วเิคราะห์หลกัสูตรของอาเซียนศึกษา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้
นกัเรียนไดค้น้หาและแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะแนวทางในการด ารงชีวิตในประชาคม
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อาเซียนอาเซียนในดา้นต่างๆ นอกจากน้ีครูยงัตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เพื่อน า
ความรู้นั้นมาบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ท่ีสอน 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี

การเตรียมความพร้อมในดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยี ครูควรเขา้รับการอบรมการใช้
ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เลือกใช้ส่ือท่ีทนัสมยั หลากหลาย และน ามาเช่ือมโยงบูรณาการเก่ียวกบั
อาเซียน เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน  

2.2  แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นการส่ือสาร   
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารในประชาคมอาเซียน จึงตอ้งเตรียม

ความพร้อมทางด้านภาษาองักฤษ โดยการอบรมและพฒันาตนเองด้านการใช้ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนัเนน้ท่ีการพดูและการฟัง ฝึกสนทนากบัเจา้ของภาษาเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ 

ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้นอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
ภาษาเพื่อนบา้นนบัเป็นภาษาท่ีส าคญั การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจึง

จ าเป็นตอ้งเลือกฝึกภาษาเพื่อนบา้นในอาเซียนอยา่งนอ้ย 1 ภาษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเจา้ของ
ภาษาและไปศึกษาดูงานในประเทศนั้น ๆ เพื่อใหเ้กิดความช านาญในการส่ือสาร 

2.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม 
การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
การเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม ครูตอ้งตระหนกั ยอมรับและภูมิใจใน

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์โลกเดียวกนัแม้จะต่างเช้ือชาติต่างภาษา นอกจากน้ียงัต้องศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรมของประเทศนั้นๆเพื่อมาประยกุตใ์นการอยู ่

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตอ้งวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างของวฒันธรรมของแต่ละ

ประเทศ การไปศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนในอาเซียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
3. ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาคือ
อะไร 

ครูยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของรวมตวัของประชาคมอาเซียน ส่วนการจดัการเรียนรู้ใน
รายวิชามีเน้ือหามาก ท าให้การบูรณาการเก่ียวกบัอาเซียนยงัไม่เห็นผลเท่าท่ีควรครูยงัมีการใช้ส่ือการ
สอนเก่ียวกบัอาเซียนน้อยและครูส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น 
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4. แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโรงเรียนด าเนินการอยา่งไร 
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู

ในโรงเรียนมธัยมตอ้งเร่ิมตน้จากผูบ้ริหารสร้างความตระหนักสร้างมุมมองใหม่ๆให้กบัครูและ
นกัเรียนโดยการสร้างเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัอาเซียนเป็นบล็อกในเวบ็ของโรงเรียนเพื่อให้ครูและนกัเรียน
ได้ศึกษาค้นควา้ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัอาเซียนจดัอบรมครูเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน จดัอบรมภาษาองักฤษให้กบัครู จดัอบรมรมพฒันาทกัษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยีให้กบั
ครู และมีการจดัไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัประเทศเพื่อนบา้น 
ส่วนท่ี 3 บทสรุปของความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
1. ภาพรวมเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนของท่านเป็นอยา่งไร 
 ภาพรวมเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนครูมีการเตรียม
ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่มากเท่าท่ีควรและความสามารถใน
การส่ือสารทางภาษาของครูมีน้อยเน่ืองจากครูยงัไม่เห็นความส าคญัของการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียน โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนวชิาอาเซียน มีการจดัท าห้องเรียนอาเซียนเพื่อใชใ้นการ
เรียนรู้โดยเฉพาะแต่ก็ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมากเท่าท่ีควร 
2. แนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนของท่านเป็น
อยา่งไร 

 แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน มีการ
ส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะดา้นภาษา และการสอนนกัเรียนในเร่ืองวฒันธรรม ประเพณี และการ
ด าเนินชีวิต โดยบูรณาการเน้ือหาอาเซียนเข้ากับสาระการเรียนรู้ จดัจดัหาส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใชเ้ป็นส่ือการสอน 
3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในเร่ืองความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา  

ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมให้ครูมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเพื่อนบ้านในอาเซียนครูต้องมีการ
พฒันาตนเอง หาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอควรมีการจดัสรรงบประมาณในการท าส่ือและเทคโนโลยีให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ และจดัใหมี้ครูของทุกประเทศในอาเซียนมาสอนในโรงเรียน 
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บทที ่5 

สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ตามระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ระดบัชั้นท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานะของ
โรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน 2)  ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
จ านวน  354 คน ไดจ้ากการการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random sampling)  ไดโ้รงเรียน เลือกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แบบเจาะจง (Purposive  sampling) การสุ่มอยา่งง่าย ไดต้วัแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่ม
สาระ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีขนาดจ านวนตามตารางการก าหนดขนาดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  การทดสอบที (t - test)  การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) มีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’sMethod) 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิหลงัของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 ผูว้ิจยัพบว่า จากครูท่ีให้ข้อมูลจ านวน 314 คน พบว่าครูท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ67.2) ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนไม่เกิน 10 ปี (ร้อยละ
58.9) สอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ56.7) เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ (ร้อยละ30.9)โดยเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(ร้อยละ70.1) 
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 สรุปครูท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการสอนไม่เกิน 10 ปี สอนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.1.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ทั้ง 3 ดา้นพบวา่ความพร้อมภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความพร้อมท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั ส่วนความพร้อมดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  

ผลการวเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู โดยครูหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม จ านวน 30 คน สรุปผลดงัน้ี   

ครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน คือ การเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย  2 ดา้น คือ ครู 
นกัเรียน ซ่ึงทั้ง 2 ดา้นน้ีมีความเช่ือมโยงกนั ครูยงัมีการเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน
ระดบัหน่ึงแต่ยงัไม่มากเท่าท่ีควรเน่ืองจากครูยงัไม่เห็นความส าคญัของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนวิชาอาเซียนและมีห้องเรียนอาเซียนเพื่อใชใ้นการเรียนรู้แต่ยงัขาดส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัซ่ึงผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณในการจดัท าส่ือและเทคโนโลยีให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ และส่งเสริมใหค้รูมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในอาเซียน ส่วนครูตอ้งมี
การพฒันาตนเอง หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารในประชาคมอาเซียน ครูจึงตอ้งเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษ โดยการอบรม
และพฒันาตนเองดา้นการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัเน้นการพูดและการฟัง ฝึกสนทนากบั
เจา้ของภาษาเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ 

5.1.3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ระดบัชั้นท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสถานะของโรงเรียน ผล
ปรากฏดงัน้ี 

1) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี กบัครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความ
พร้อมในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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2) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนต่างกนั มีความ
พร้อมในภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความ
พร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ระหวา่งครูท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบติัการสอน ต ่ากว่า 10 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 10-15 ปี และครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 10-15 ปีกบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน มากกวา่ 15 ปี  

3) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู จ าแนกตามระดบัชั้นท่ี
สอน พบว่า ครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบัครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความ
พร้อมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมติฐาน แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นความรู้
ความสามารถ มีความพร้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ด้านความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียนและความรู้ความสามารถเก่ียวกบัส่ือและเทคโนโลย ี

4) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู จ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบวา่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนัมีความพร้อม ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนั มีความพร้อมทุก
ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู จ าแนกตามสถานะของ
โรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน พบว่า ครูในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัครูใน
โรงเรียนไม่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความพร้อมในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

5.1.4   ผลการวิเคราะห์ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์
เก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ผูต้อบแบบสอบถามคือ ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
และครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูต้อบแบบสัมภาษณ์  

ผลการวิเคราะห์ปัญหาจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของครู คือ ครูยงัขาดทกัษะในการส่ือสารทางภาษาและขาดความรู้ เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนและไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค์การรวมตวัของอาเซียนอย่างแทจ้ริง ครูบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการบูรณาการความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และ
บางสาระวชิาท่ีสอนมีเน้ือหามาก ท าให้สอนไม่ทนัจึงยงัมีการบูรณาการเก่ียวกบัอาเซียนไดน้อ้ย ครู
มีส่ือการสอนเก่ียวกบัอาเซียนนอ้ย โรงเรียนขาดการส่งเสริมการใชส่ื้อเทคโนโลยีอยา่งจริงจงั ท าให้
ครูไม่มีความช านาญในการใชส่ื้อเทคโนโลย ีนอกจากน้ียงัเกิดปัญหาช่องวา่งระหวา่งโรงเรียนขนาด
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ใหญ่กบัโรงเรียนขนาดเล็ก ในเร่ืองของการจดัสรรงบประมาณ ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาส
ในการพฒันาทางดา้นส่ือเทคโนโลยแีละไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของครู คือ ครูควรศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมโดยการเขา้ร่วมอบรม มีการพฒันาตนเอง
ทางดา้นการส่ือสารทางภาษา การใชส่ื้อและเทคโนโลยี และมีความตระหนกัเห็นความส าคญัของ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีการจดัอบรมเร่ืองอาเซียนกบัการบูรณาการดา้นจดัการเรียนการสอน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานควรจดัท าส่ือเก่ียวกบัอาเซียนและเผยแพร่ท่ีโรงเรียน ควรจดัสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอในการจดัหาส่ือเทคโนโลยีให้กบัทางโรงเรียน จดัอบรมพฒันาความรู้ด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีให้กับครูอย่างทัว่ถึง ควรจดัหาส่ือการสอน นวตักรรมใหม่ๆให้ทนักับสถานการณ์
ปัจจุบนั เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
เก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  โดยครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม จ านวน 30 คน สรุปผล
ดงัน้ี 

ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู คือ ครูยงัไม่เห็นถึง
ความส าคญัของรวมตวัของประชาคมอาเซียน ส่วนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชามีเน้ือหามากท าให้
การบูรณาการเก่ียวกบัอาเซียนยงัไม่เห็นผลเท่าท่ีควรครูยงัมีการใช้ส่ือการสอนเก่ียวกบัอาเซียนน้อย
และครูส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู 
คือผูบ้ริหารสร้างความตระหนักสร้างมุมมองใหม่ๆให้กบัครูและนักเรียนโดยการสร้างเว็บไซต์
เก่ียวกบัอาเซียนเป็นบล็อกในเวบ็ของโรงเรียนเพื่อให้ครูและนกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ
เก่ียวกบัอาเซียน จดัอบรมครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จดัอบรมภาษาองักฤษ
ให้กบัครู จดัอบรมรมพฒันาทกัษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยีให้กบัครู และมีการจดัไปศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัประเทศเพื่อนบา้น 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในเร่ืองความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูคือ ผูบ้ริหาร
ตอ้งส่งเสริมให้ครูมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัเพื่อนบา้นในอาเซียนครูตอ้งมีการพฒันาตนเอง หาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอควรมีการจัดสรรงบประมาณในการท าส่ือและเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความ
ตอ้งการ และจดัใหมี้ครูของทุกประเทศในอาเซียนมาสอนในโรงเรียน 
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5.2  อภิปรายผลการวจัิย  
5.2.1   ผลการศึกษาความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  
จากการศึกษาความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู พบวา่ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก โดยความพร้อมของครูดา้นสังคมและวฒันธรรมนั้นมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด จากขอ้คน้พบน้ี
แสดงให้เห็นวา่ครูมีการยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ของพลเมือง
อาเซียน สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 
สามารถเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมาจากประเทศเพื่อน
บา้นโดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง และพร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้วถีิชีวติของพลเมืองอาเซียนดว้ยความ
เขา้ใจ ซ่ึงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของประชาคมสังคมและวฒันธรรมเพื่อให้อาเซียนมีสังคมท่ีเอ้ืออาทร
และแบ่งปัน มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพลเมืองอาเซียน (สุรินทร์ พิศสุวรรณ 2554) และ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย ในส่วนของภาครัฐท่ีมี
การส่งเสริมความเข้าใจและยอมรับในระบอบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555)  

ส าหรับความพร้อมด้านความรู้ความสามารถของครู อยู่ในระดบัมากรองลงมานั้น จาก
ผลการวิจัยน้ี เป็นไปตามแนวทางการด า เนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนกัและ
เตรียมความพร้อมของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดมี้การวิเคราะห์หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงน าแนวคิดหรือหลกัการในการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเอ้ือต่อการเป็น
พลเมืองอาเซียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยม มาผนวกเขา้ไปในการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมีการบูรณาการสอดแทรกประเด็น
เก่ียวกบัอาเซียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ีครู จึงมีความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเรวดี ปุนนะรา (2556 หนา้ 94) พบวา่
ครูส่วนมากมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนด้านความรู้อยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียนของคะแนนความพร้อมในดา้นความรู้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ประเทศ
สมาชิกกลุ่มอาเซียนกบัประเทศไทย 

ในขณะเดียวกนัผลการวิจยัความพร้อมของครู พบวา่ดา้นการส่ือสาร (ทางภาษา) มีค่าเฉล่ีย
ความพร้อมต ่าท่ีสุด แต่ยงัอยูใ่นค่าเฉล่ียระดบัปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูมีทกัษะพื้นฐานทางการ
ส่ือสารภาษาองักฤษยงัไม่เพียงพอ จึงท าให้ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได้
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของต่อตระกลู บุญปลูก (2557, บทคดัยอ่) โดยศึกษาเก่ียวการเตรียมความพร้อม
ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 พบว่า
ตวัช้ีวดัคุณภาพอาเซียนของครูท่ีมีปัญหามีอยู ่3 ตวัช้ีวดัคือ ครูใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ครูใช้
หนงัสือต าราเรียนและส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการเรียนรู้ ครูสามารถแลกเปล่ียนการเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555 ,น.228) ไดท้  า
การวิจยัเก่ียวกบัการประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลพบวา่ครูผูส้อนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือครูสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารจึงควรใช้
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาขีดความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษของครูโดยการอบรมเชิง
ปฏิบติัการกบัสถาบนัสอนภาษาการท างานร่วมกนักบัเจา้ของภาษาและจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เจ้าของภาษาในระดับนานาชาติโดยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ  อย่างไรก็ตาม
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดจ้ดัท าโครงการเพื่อสร้างความตระหนกัและสร้างความพร้อมให้กบัคน
ไทย โดยมีความร่วมมือกบักรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ ในการพฒันาครูและผูบ้ริหาร และไดจ้ดัท า
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนให้ครูไดพ้ฒันา
ตนเองทางด้านภาษา และครูควรมีการปรับทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 
สอดคลอ้งกบักรมอาเซียน (2556) ซ่ึงมีการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาบุคลากรในชุมชน เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง เรียนรู้และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาทอ้งถ่ินของประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการรองรับความตอ้งการของภาคธุรกิจและประชาชน 

5.2.2   การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1  

 จากผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ระดบัชั้นท่ีสอน และสถานะของโรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัแต่การ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนมีความพร้อมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพร้อมในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01จากขอ้คน้พบน้ีแสดงให้เห็นวา่ครูท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี กบัครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพร้อมในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อบัดุลอาซีร์ ยาหมาย (2555,น.99)ไดศึ้กษา
เก่ียวกับความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา 
ผลการวิจยัพบว่าความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาพงังาเม่ือมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัแสดงให้
เห็นว่าระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อความพร้อมของครูตามท่ี นภมณฑ์ เจียมสุข (2555) กล่าวไวว้่า
ครูผูส้อนมีบทบาทในการใชห้ลกัสูตร จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาครูให้มีทกัษะการบูรณาการและประยุกตใ์ช้
หลกัสูตรใหเ้ป็น อีกทั้งควรมีการปรับหลกัสูตรใหมี้ความเป็นปัจจุบนัและสากล ดา้นการออกแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนมีการออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้หลากหลายพอสมควร และครูควรมี
การพฒันาตนเองใหต้รงตามตวัช้ีวดัความส าเร็จคุณภาพครูอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ (2554)  ซ่ึง
ก าหนดให้ ครูผูส้อนทุกคนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร มีการใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ น าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การเผยแพร่ผลงานออนไลน์และ
ออฟไลน์ มีการใชเ้ทคนิคและวธีิสอนท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการจดัการเรียนรู้ทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน และใชป้ระสบการณ์วิจยั ส่ือ นวตักรรม
เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูโดยจ าแนกตามระดบัชั้นท่ี
สอนพบว่า ครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบัครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความ
พร้อมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมติฐานแต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าความพร้อม
ด้านความรู้ความสามารถของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ด้านความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียนและความรู้ความสามารถเก่ียวกบัส่ือและเทคโนโลยี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครู
ท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ส่วนใหญ่เป็นครูท่ีสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษาภาค
บงัคบัซ่ึงเป็นระดบัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดั และความสนใจของตนเอง ส่งเสริม
การพฒันาบุคลิกภาพส่วนตนมีทกัษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแกปั้ญหา มี
ทกัษะในการด ารงชีวิต  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อส่วนครูท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเป็น
ระดบัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ทั้งดา้นวชิาการ และวชิาชีพ มีทกัษะ มีทกัษะในการใชว้ิทยาการและ
เทคโนโลย ีทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
ต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผู ้
ให้บริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ครูท่ีสอนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้กบัครูท่ีสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความพร้อมดา้นความรู้
ความสามารถแตกต่างกนั 
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การเปรียบเทียบความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูจ าแนกตามสถานะของ
โรงเรียนท่ีครูปฏิบติังาน พบว่าครูในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกับครูใน
โรงเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความพร้อมในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิศวาสยุติธรรมด ารง (2542 หน้า 81) ไดท้  า
การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
กรมสามญัศึกษากบัโรงเรียนท่ีอยู่นอกโครงการส่วนใหญ่ยงัไม่มีความแตกต่างจากโรงเรียนท่ีอยู่นอก
โครงการดงันั้นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานกลควรมีการพฒันาครูให้มีความพร้อมตาม
แนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้  าหนดคุณภาพครูผูส้อนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลไวว้า่ 

1.ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ ผ่านการ
ประเมินในระดบัชาติ  

2. ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร  
3. ครูใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการเรียนการสอน  
4. ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และ

การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)  
5. ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ 
6. ครูใชก้ารวจิยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
การเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูจ าแนกตามประสบการณ์

ในการปฏิบติัการสอน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนต่างกนั มีความพร้อมใน
ภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ                           
ราชนั โภคสวสัด์ิ (2545) ไดศึ้กษาความพร้อมของครูในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบว่าครูท่ี มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีพร้อมของครูในการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้มีความ
พร้อมแตกต่ างกันอย่า ง มีนัยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .05ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ                                 
อบัดุลอาซีร์ ยาหมาย (2555,น.100)ได้ศึกษาเก่ียวกบัความพร้อมของครูในการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังาผลการวิจยัพบวา่ ครูมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกนัมี
ความพร้อมดา้นการออกแบบการจดัการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ส าหรับดา้นสังคมและวฒันธรรมครูมีความพร้อมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ระหวา่งครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน ต ่ากวา่ 10 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติการสอน 10-15 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอน 10-15 ปีกับครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน มากกว่า 15 ปี ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัการสอน10-15 ปี เป็นครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีการติดต่อส่ือสารประสานงาน
กบัคนหลากหลายเช้ือชาติหลายวฒันธรรม จึงมีส่วนท าให้ครูในช่วงประสบการณ์น้ีมีความพร้อมดา้น
สังคมและวฒันธรรมมากท่ีสุด ตามท่ีกู๊ด (Good, 1973, p.30) กล่าววา่ความพร้อมเกิดจาก ความเต็ม
ใจ ความตอ้งการ และความสามารถท่ีจะกระท ากิจกรรมท่ีก าหนดให้ ความพร้อมจะมี มากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับระดับวุฒิภาวะของผู ้เรียน ประสบการณ์ท่ีผ่านมา สติปัญญาและ อารมณ์ 
สอดคลอ้งกบัไพจิต จยัวฒัน์ (2546, น.61) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของความพร้อมวา่เป็น สภาพการณ์
หรือคุณภาพของการเตรียมพร้อมของบุคคลหรือองคก์ารอนัเกิดจากการเตรียมการไวล่้วงหนา้ในการท่ีจะ
กระท าการใด ๆ ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยวุฒิภาวะ สติปัญญา 
ประสบการณ์ ความตั้งใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะกระท าการนั้นๆ ความพร้อมมีท่ีมาจากองค์ประกอบ
ดา้นร่างกาย องคป์ระกอบดา้นจิตใจ องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์และสติปัญญา 

การเปรียบเทียบความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต่างกนั มีความพร้อมในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเนตรทราย กงัวานพณิชย ์(2557,น. 97) โดยศึกษาเก่ียวกบัความ
พร้อมของครูในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนปราจีนกลัยาณี พบวา่ ครูแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีความพร้อมในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนั มีความพร้อมในทุกดา้นแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความรู้ความสามารถ  
ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ดา้นความรู้ความสามารถแตกต่างกนัระหวา่ง

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉราพร กล่ินเกสร (2555) ท่ีพบวา่ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีพื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียนเพราะในโครงสร้างของสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจะตอ้งมีวชิาอาเซียนศึกษาเป็นวชิาเพิ่มเติม สอดคลอ้งกบังานวจิยั เนตรทราย 
กงัวานพณิชย์  (2557,น.98) ท่ีพบว่าครูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนมากกวา่ครูทุกกลุ่มสาระและสอดคลอ้งกบั กนัตาภา สุทธิอาจ (2556, บทคดัยอ่) ได้
ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนและความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนการ
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เรียนการสอนเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต1 พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ไดมี้
การวิเคราะห์กลกัสูตรแกนกลางโดยก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
เป็นแกนหลกัในการจดัการเรียนรู้บูรณาการเก่ียวกบัอาเซียน  อยา่งไรก็ตามครูทุกกลุ่มสาระจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ความสารถเก่ียวกบัอาเซียน เพื่อใช้ในการบูรณาการกบัเน้ือหาสาระท่ีสอน และสามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยใีนการในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล สามารถสืบคน้ขอ้มูลและเผยแพร่ผลงานได ้
ซ่ึงความรู้ดงักล่าวกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ไดก้  าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพครูอาเซียนไวแ้ลว้  

2) ดา้นการส่ือสาร(ทางภาษา)  
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) แตกต่างกัน

ระหวา่งครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการใช้ภาษาองักฤษในการ
จดัการเรียนรู้ และกระทรวงศึกษาธิการยงัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาครูสอนภาษาองักฤษ ได้
ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจดัท า
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 
2558  เนน้การยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครูให้มีความรู้ ความสามารถ
ดา้นการสอนภาษาองักฤษแบบส่ือสาร ( Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบ
แนวคิดหลกั CEFR สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ท่ีไดว้างนโยบาย
การขบัเคล่ือนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนตอ้งการให้โรงเรียนมีความต่ืนตวัในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงพยายามใหทุ้กโรงเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองน้ีเพื่อให้เด็กไทย
ไดเ้รียนรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยไดเ้ร่งผลกัดนัและด าเนินการในหลายดา้น
การอบรมภาษาองักฤษใหก้บัครูเพื่อใหค้รูยคุใหม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษและใช ้ICT ได ้

3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม  
ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ด้านสังคมและวฒันธรรมแตกต่างกัน

ระหว่างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการ
ติดต่อส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา จึงท าให้มี
ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรมมากกวา่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
เพื่อใหผ้ลการวจิยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์มากยิง่ข้ึนจึงควรมีการน าผลการวจิยั  และมีการศึกษา

เพิ่มเติมดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ครูมีความพร้อมในดา้นการส่ือสารทาง
ภาษานอ้ยท่ีสุด  ภาษาในท่ีน้ีไดแ้ก่ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นในอาเซียน ดงันั้นส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ควรมีการสนบัสนุนให้มีการพฒันาคุณภาพดา้นการส่ือสารทางภาษาของครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล ให้ครูสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและ
สามารถจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได้ ส่วนภาษาเพื่อนบา้นในอาเซียนควรมีการจดัอบรม
ใหก้บัครูท่ีมีความสนใจในภาษาเพื่อนบา้นอยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

2) จากการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม พบว่า โรงเรียนมีส่ือและ
เทคโนโลยสี าหรับจดัการเรียนไม่เพียงพอ ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ในการจดัหาส่ือเทคโนโลยสี าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้  

5.3.2   ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั  
1) จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมมีความ

พร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนด้านความรู้ความสามารถมากกว่าครูทุกกลุ่มสาระ ดงันั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา นบัว่าเป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความตระหนกัถึง
ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ควรมีการส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนรู้ มีการสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ และการพฒันาครูในทุกดา้นเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

2) จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ครูมีความพร้อมในดา้นการส่ือสารทาง
ภาษาน้อยท่ีสุด  ดังนั้นครูควรตระหนักถึงความส าคญัของของภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษากลางของอาเซียน ครูควรมีการพฒันาตนเองใหส้ามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรช้ีให้ครูได้เห็นถึงความส าคญัของภาษาองักฤษ และส่งครูเข้าร่วมการการอบรมตามโครงการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการจดัข้ึน และกระทรวงศึกษาธิการควรมีการจดัอบรมภาษาของประเทศเพื่อนบา้นทั้ง 
10 ประเทศให้กับครู เพื่อให้เรียนรู้เก่ียวกับการสนทนาเบ้ืองต้นได้ และให้ครูได้มีโอกาสในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งประเทศเพื่อนบา้น 
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5.3.3   ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
1) จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นควร
มีการวจิยัเก่ียวกบัความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาดว้ย  

2) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามสถานะของโรงเรียน 
พบว่าครูในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัครูในโรงเรียนไม่เขา้ร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความพร้อมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ดงันั้นควรมีการศึกษาในเชิงลึกใน
เร่ืองคุณภาพของครูในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3) ควรมีการน าประเด็นท่ีศึกษาเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู
ไปใชป้ระโยชน์ส าหรับศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาความพร้อมดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ค่าความเช่ือมั่น(Reliability) 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 

RELIABILITY  ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

YA1           85.5667       180.1161        .6332           .9111 

YA2           85.4000       181.0069        .5057           .9129 

YA3           85.6333       180.7920        .4931           .9131 

YA4           85.4333       189.3575        .2337           .9166 

YA5           86.1000       178.2310        .5764           .9116 

YA6           85.8000       186.1655        .3430           .9153 

YB7           85.9000       178.3690        .6794           .9102 

YB8           85.7000       183.3207        .5876           .9123 

YB9           85.8667       184.4644        .4872           .9134 

YB10          85.7000       176.4931        .7222           .9093 

YB11          86.0000       180.4138        .5843           .9117 

YB12          85.6667       185.8161        .3333           .9156 

YB13          85.7333       184.4092        .4390           .9140 

YC14          86.4000       176.1793        .6074           .9109 

YC15          86.1000       174.4379        .6130           .9108 

YC16          86.5333       179.2920        .4294           .9148 

YC17          86.6000       169.0759        .6326           .9107 

YC18          86.5667       169.8402        .5784           .9124 

YC19          86.6333       168.5851        .5640           .9135 

YD20          85.2333       183.9092        .4563           .9137 

YD21          85.3333       183.2644        .4901           .9133 

YD22          85.6333       179.7575        .5621           .9119 

YD23          85.6333       176.7920        .6334           .9105 

YD24          85.4667       179.5678        .6315           .9110 

YE25          85.7667       173.7023        .6024           .9110 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 25 

 

Alpha =    .9157 
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แบบวดัความสอดคลอ้ง 

เร่ือง ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของท่านใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดและโปรดท าใหค้รบทุกขอ้ 

 
ข้อ
ที่ 

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ด้านความรู้ความสามารถ     
 

1 
ความรู้เกีย่วกบัอาเซียน 
มีความ รู้ความเข้าใจ เ ก่ียวกับประวัติความเป็นมา 
ของอาเซียน 

    

2 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ของอาเซียน      
3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ของอาเซียน     
4 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการก่อตั้ง

อาเซียน  
    

5 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน     
6 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์ประกอบ 3 เสาหลกั 

ของอาเซียน  
    

 
7 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอด 
แก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน  

    

 
8 

สามารถน าประเด็นส าคัญเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
สอดแทรกเข้าไปในสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กบัตวัช้ีวดัในระดบัชั้น 

    

 
9 

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเก่ียวกบั
อาเซียนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู ้เ รียน 
ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ 
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ข้อ
ที่ 

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 
10 

ความรู้เกีย่วกบัการใช้ส่ือและเทคโนโลย ี
สามารถปฏิบติังานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนรู้ 

    

11 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการวัด 
และประเมินผล   

    

12 สามารถปฏิบติังานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสืบค้น 
หาขอ้มูล  

    

13 สามารถเผยแพร่ความรู้ดว้ยวธีิการใชส่ื้อและเทคโนโลยี     
ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา)     

 
14 

ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ 

    

15 สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษได้ด้วยความ
เขา้ใจ  

    

16 สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ
ได ้

    

 
17 

ส่ือสารด้วยภาษาเพือ่นบ้าน 
สามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการ
ฟังไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา (โปรดระบุภาษา……….……) 

    

18 สามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการ
สนทนาไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

    

19 สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนด้วยภาษาเพื่อน
บา้นในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

    

ความพร้อมด้านสังคมและวฒันธรรม     
 
 

20 

การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ 
ศาสนา 
มีการยอมรับในวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนาของพลเมือง
ในประชาคมอาเซียน 
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111 
ข้อ
ที่ 

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

21 สามารถด า เ นินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่ อนบ้าน 
ในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

    

22 สามารถเข้า ร่วมพิธีกรรมทางศาสนากับเพื่อนบ้าน 
ในประชาคมอาเซียน 

    

23 สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน 
ท่ีมาจากประเทศเพื่อนบา้น โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 

    

 
24 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้วถีิชีวติของคนในอาเซียนดว้ยความเขา้ใจ 

    

 
25 

สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้  
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( เช่น ไปศึกษาดูงานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ) 
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หาในข้อค าถาม (Index of congruence) 
เร่ือง ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง เก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของท่านใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดและโปรดท าใหค้รบทุกขอ้ 

 
ข้อ
ที่ 

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านความรู้ความสามารถ 
 

1 
ความรู้เกีย่วกบัอาเซียน 
มีความ รู้ความเข้าใจ เ ก่ียวกับประวัติความเป็นมา 
ของอาเซียน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 

1.0 
 

2 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ของอาเซียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ของอาเซียน  +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง

อาเซียน  
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน   +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
6 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์ประกอบ 3 เสาหลกั 

ของอาเซียน  
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
7 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอด 
แก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
8 

สามารถน าประเด็นส าคัญเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
สอดแทรกเข้าไปในสาระการเรียนรู้  ให้สอดคล้อง 
กบัตวัช้ีวดัในระดบัชั้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
9 

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเก่ียวกบั
อาเซียนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู ้เ รียน 
ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ข้อ
ที่ 

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 
10 

ความรู้เกีย่วกบัการใช้ส่ือและเทคโนโลย ี
สามารถปฏิบติังานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

11 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการวัด 
และประเมินผล   

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

12 สามารถปฏิบติังานโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการสืบค้น 
หาขอ้มูล  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

13 สามารถเผยแพร่ความรู้ดว้ยวธีิการใชส่ื้อและเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

  
รวม 

 
1.0 

ความพร้อมด้านการส่ือสาร (ทางภาษา) 
 

14 
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ 

0 +1 +1 +1 +1 
 

0.8 

15 สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษได้ด้วยความ
เขา้ใจ  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

16 สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ
ได ้

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

 
17 

ส่ือสารด้วยภาษาเพือ่นบ้าน 
สามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการ
ฟังไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา (โปรดระบุภาษา……….……) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

18 สามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการ
สนทนาไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

19 สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนด้วยภาษาเพื่อน
บา้นในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

  
รวม 

 

 
0.90 
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ข้อ
ที่ 

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ IOC 

1 2 3 4 5  

ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
 

20 

การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ 
ศาสนา 
การยอมรับในวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ของพลเมือง
ในประชาคมอาเซียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

21 สามารถด า เ นินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ เพื่อนบ้าน 
ในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

22 สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนากับเพื่อนบ้าน 
ในประชาคมอาเซียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

23 สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน 
ท่ีมาจากประเทศเพื่อนบา้น โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
24 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้วถีิชีวติของคนในอาเซียนดว้ยความเขา้ใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

 
25 

สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้  
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ( เช่น ไปศึกษาดูงานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

  
รวม  

 
0.97 

 เฉล่ียค่า IOC 0.96 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจพจิารณาเคร่ืองมือ 

 
1.    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. พิณสุดาสิริธรังศรี 
       วฒิุการศึกษา ปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
       ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและฝึกอบรมทางการศึกษา 

วทิยาลยัครุศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2.    ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. อญัชลี  ทองเอม 
       วฒิุการศึกษา ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

        ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

   วทิยาลยัครุศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
3.    ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. สินธะวา  คามดิษฐ ์
       วฒิุการศึกษา ศษ.ด.สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
       ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค ่า 

4.    ดร.เฉลิมชยั  มนูเสวต 
       วฒิุการศึกษา ศ.ด.สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
        ต  าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัครุศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
5.    ดร.พงษภิ์ญโญ แมน้โกศล 
       วฒิุการศึกษา ศษ.ด.(การจดัการการศึกษา) ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
       ต  าแหน่ง  รองคณะบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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                                                                                                            รหสัครู 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

 
ค าช้ีแจงแบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท

สาขาการจดัการการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยซ่ึ์งผลการวิจยัจะเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอนคือ 
 ตอนท่ี1 ภูมิหลงัของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 
 ตอนท่ี 2สอบถามเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
 

2.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 

 
3.การน าเสนอขอ้มูลจะเสนอเป็นภาพรวมผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามตาม

ความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกตอนและทุกขอ้ 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

........................................ 
............ 

นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาการจดัการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1 ภูมิหลงัของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย /  ลงใน (   ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัภูมิหลงัตามความเป็นจริง 
ส าหรับผู้วจัิย 

1.ระดบัการศึกษา        (    ) 
 (   ) ระดบัปริญญาตรี 
 (   ) สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน      (    ) 

  (   ) ไม่เกิน 5 ปี 
  (   ) มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
  (   ) มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
  (   ) มากกวา่ 15 ปี 

3. ระดบัชั้นท่ีสอน        (    )  
  (   ) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  (   ) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้         (    ) 
  (   ) วทิยาศาสตร์ 
  (   ) คณิตศาสตร์ 
  (   ) ภาษาไทย 
  (   ) ภาษาต่างประเทศ 
  (   ) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5. สถานะของโรงเรียน        (    ) 

 (   ) เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  (   ) ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ตอนที ่2ความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครู ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของท่าน 

ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ดโปรดท าให้ครบทุกข้อโดยค่าตวัเลขระดบัปฏิบติัดงัน้ี 

 
  ระดบั 5  หมายถึงครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  ระดบั 4  หมายถึงครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 3  หมายถึงครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึงครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 1  หมายถึงครูมีความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที่ ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ระดับความพร้อม ส าหรับ 

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 
1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของอาเซียน       

2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ของอาเซียน       
3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ของอาเซียน       
4 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งอาเซียน       
5 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียน       
 

6 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบ 3 เสาหลกัของอาเซียน  
ไดแ้ก่ การเมืองความมัน่คงอาเซียน เศรษฐกิจอาเซียน สังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน  

      

7 สามารถน าความรู้เร่ืองประชาคมอาเซียนมาถ่ายทอดแก่ผูเ้รียน       
 

8 
สามารถน าประเด็นส าคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสอดแทรกเขา้
ไปในสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สอดคล้องกับตวัช้ีวดัในระดับชั้ น
มธัยมศึกษา 

      

9 สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ(ทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ) เก่ียวกบัอาเซียน 

      

10 สามารถปฏิบติังานโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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ข้อที่ ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู 
ระดับความพร้อม ส าหรับ 

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 
11 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ ส่ือและเทคโนโลยีในการวัดและ

ประเมินผลสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
     

 

12 สามารถปฏิบติังานโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการสืบคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

      

13 สามารถเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนดว้ยวิธีการใช้ส่ือ
และเทคโนโลย ี

      

  14 สามารถใชภ้าษาองักฤษในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์       
15 สามารถ ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษไดด้ว้ยความเขา้ใจ        
16 สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได ้       

17 สามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการฟังไดอ้ย่าง
นอ้ย 1 ภาษา (โปรดระบุภาษา................................) 

      

18 สามารถใช้ภาษาเพื่อนบา้นในประชาคมอาเซียนในการสนทนาได้
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

      

19 สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยภาษาเพื่อนบ้านใน
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา (โปรดระบุภาษา...............) 

      

20 ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนาของพลเมือง
ในประชาคมอาเซียน 

      

21 สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกบัสมาชิกประเทศเพื่อนบา้นใน
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

      

22 สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนากับเพื่อนบ้านในประชาคม
อาเซียน 

      

23 สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมาจากประเทศ
เพื่อนบา้นโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง 

      

24 สามารถเรียนรู้และเขา้ใจวถีิชีวติของคนในอาเซียน       
 

25 
สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการเรียนรู้กบัเพื่อนครูของ
ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน เช่น ไปศึกษาดูงานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
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ตอนที่ 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ค าช้ีแจง โปรดระบุปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ปัญหา ขอ้เสนอแนะ 
1.ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกบัอาเซียน/
การจดัการเรียนการสอน/ส่ือและเทคโนโลยี 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
 

 
 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

2.ความพร้อมดา้นการส่ือสารทางภาษาองักฤษและภาษา
เพื่อนบา้น 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
 

 
 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

3.ความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 

 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

                                                ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงทีก่รุณาตอบแบบสอบถามจนเสร็จส้ิน 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 

เร่ือง ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

 

ส่วนที ่1 ภูมิสังคมของโรงเรียน 
 ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................... 
 ผูใ้หส้ัมภาษณ์....................................................................ต  าแหน่ง.................... 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................................ 
สัมภาษณ์เวลา.................เม่ือวนัท่ี........เดือน............................. พ.ศ................. 

 

ส่วนที่ 2 สาระทีสั่มภาษณ์ 
1. ท่านมีแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน 
    มธัยมศึกษาอยา่งไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
2. โรงเรียนของท่านมีแนวทางการเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูอยา่งไร 

2.1 แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้   
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน
...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้...... 

...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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2.2 แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นการส่ือสาร   
ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
ส่ือสารดว้ยภาษาเพื่อนบา้นอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
2.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นสังคมและวฒันธรรม 
การยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาคือ 
    อะไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...... ............................................................................................................................................................. 
4. แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโรงเรียนด าเนินการอยา่งไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...... ............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 บทสรุปของความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
1. ภาพรวมเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนของท่านเป็นอยา่งไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
2. แนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียนของท่านคือ 
    อะไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
3. ท่านมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในเร่ืองความพร้อมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน 
    มธัยมศึกษา อยา่งไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงทีก่รุณาตอบแบบสอบถามจนเสร็จส้ิน 
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ตารางแสดง รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

จ านวน 57 โรงเรียน 
 

ที่ โรงเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1 เตรียมอุดมศึกษา เขา้ร่วม 
2 สวนกุหลาบวทิยาลยั เขา้ร่วม 

3 เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เขา้ร่วม 

4 สายปัญญา ในพระราชินูปถมัภ ์ เขา้ร่วม 

5 โพธิสารพิทยากร เขา้ร่วม 

6 ทวธีาภิเศก เขา้ร่วม 

7 สันติราษฎร์วทิยาลยั เขา้ร่วม 

8 มธัยมวดัสิงห์ เขา้ร่วม 

9 ปัญญาวรคุณ เขา้ร่วม 

10 จนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม เขา้ร่วม 

11 สามเสนวทิยาลยั เขา้ร่วม 

12 เทพศิรินทร์ เขา้ร่วม 

13 สตรีวดัอปัสรสวรรค์ เขา้ร่วม 

14 โยธินบูรณะ เขา้ร่วม 

15 สตรีวทิยา เขา้ร่วม 

16 ศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ์ เขา้ร่วม 

17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล เขา้ร่วม 

18 ราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 เขา้ร่วม 

19 มธัยมวดันายโรง เขา้ร่วม 

20 ศึกษานารี เขา้ร่วม 

21 ราชวนิิต มธัยม เขา้ร่วม 

22 บางปะกอกวทิยาคม เขา้ร่วม 

23 ศึกษานารีวทิยา เขา้ร่วม 

24 สตรีวดัระฆงั เขา้ร่วม 

25 ชิโนรสวทิยาลยั เขา้ร่วม 

26 สุวรรณารามวทิยาคม เขา้ร่วม 
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ที่ โรงเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
27 วดัราชโอรส เขา้ร่วม 
28 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน เขา้ร่วม 
29 มธัยมวดัหนองแขม เขา้ร่วม 
30 วดัราชบพิธ เขา้ร่วม 
31 วดันวลนรดิศ เขา้ร่วม 
32 อิสลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย เขา้ร่วม 
33 มธัยมวดัมกุฎกษตัริย ์ เขา้ร่วม 
34 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) เขา้ร่วม 
35 ไตรมิตรวทิยาลยั เขา้ร่วม 
36 บางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์ เขา้ร่วม 
37 มธัยมวดัดุสิตาราม เขา้ร่วม 
38 มธัยมวดัเบญจมบพิตร เขา้ร่วม 
39 วดันอ้ยนพคุณ เขา้ร่วม 
40 วดัสระเกศ ไม่เขา้ร่วม 
41 วดัสังเวช ไม่เขา้ร่วม 
42 วดับวรนิเวศ ไม่เขา้ร่วม 
43 ไชยฉิมพลีวทิยาคม ไม่เขา้ร่วม 
44 ศีลาจารพิพฒัน์ ไม่เขา้ร่วม 
45 โยธนบูรณะ2 ไม่เขา้ร่วม 
46 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภฯ์ ไม่เขา้ร่วม 
47 สุวรรณารามวทิยาคม ไม่เขา้ร่วม 
48 มหรรณพาราม ไม่เขา้ร่วม 
49 อุบลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร ไม่เขา้ร่วม 
50 วดัพุทธบูชา ไม่เขา้ร่วม 
51 วดับวรมงคล ไม่เขา้ร่วม 
52 วมุิตยารามพิทยากร ไม่เขา้ร่วม 
53 สวนอนนัต ์ ไม่เขา้ร่วม 
54 วดัรางบวั ไม่เขา้ร่วม 
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126 
ที่ โรงเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
55 ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ ไม่เขา้ร่วม 
56 นวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก ไม่เขา้ร่วม 
57 สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม ไม่เขา้ร่วม 
 
ท่ีมา: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
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โรงเรียนทีเ่ข้ารับการสัมภาษณ์เกีย่วกบัความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 6 โรง ประกอบด้วย  
   

 
ที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนวดัไชยฉิมพลี  
2 โรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ 
3 โรงเรียนราชนนัทาจารย ์สามเสนวทิยาลยั 2 
4 โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์ 
5 โรงเรียนสันติราษฎร์วทิยาลยั 
6  โรงเรียนโยธินบูรณะ2 
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ตารางที่ 3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ตามตารางของเครซ่ีและมอร์แกน 
 

ประชา 
กร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 

80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
155 
159 

280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 

162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 

800 
850 
900 
950 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,400 
2,600 

260 
265 
269 
274 
278 
285 
291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 

2,800 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 
75,000 
100,000 

338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 
(ท่ีมา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) 
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ประวตัิผู้เขียน 

  

ช่ือ-นามสกุล     นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ.2552 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์เคมี  
     หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

โรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ  
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