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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) เพื่อ

สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือและคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยใช้การวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จัย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 200 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบส ารวจความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกด้วยโปรแกรม Mplus  

ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 ยุทธศาสตร์ 22 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถด้าน

ภาษาและเจตคติของบุคลากรและนักเรียน ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหาร

จัดการโดยใช้เครือข่าย ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลย ีประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี ้

 2. การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมี

ความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 





Title Development of Readiness Indicators for Approach to ASEAN 
Community for Schools under the Office of Basic Education Commission 

Author Miss Atithan Janta 
Advisors Asst. Prof. Dr. Anu Jarernvongrayab 
 Dr. Phutcharawalai Meesup   
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to determine readiness indicators to 

ASEAN Community for schools under the Office of Basic Education Commission, 2) to 

construct and find the quality of the tools of readiness indicators to ASEAN Community 

for schools under the Office of Basic Education Commission and, 3) to check the 

validity of the structural model of confirmatory factor analysis of readiness indicators to 

ASEAN Community for schools under the Office of Basic Education Commission on 

hypothesis model with empirical data. The research was conducted through stratified 

random sampling with a total of 200 schools under the Basic Education Commission. 

The tool used for the study was a survey of readiness indicators to ASEAN Community 

for schools under the Office of Basic Education Commission. The collected data were 

analyzed by mean, standard deviation and first order confirmatory factor analysis with 

Mplus program.  

The research results were found as follows; 

 1. The readiness indicators to ASEAN Community for schools under the Office 
of Basic Education Commission were 4 strategies and 22 indicators. The first strategy: 
development of the school curriculum had 5 indicators. The second strategy: language 
ability and attitude of personnel and students had 8 indicators. The third strategy: 
management by using network had 5 indicators and the last strategy: Development of 
media and Technology had 4 indicators. 

2. The evaluation of readiness indicators to ASEAN Community for schools 

under the Office of Basic Education Commission for overall about the Utility Standards, 

the feasibility standards, the propriety standards and the accuracy standards were at 

high levels. And the results of consistency check on the purposes, the description and 





จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัครัง้น้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  
เจริญวงศ์ระยับ อาจารย์ ดร. พัชราวลัย มีทรัพย์ อาจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
รองศาสตราจารย ์ดร.สุขแกว้ ค าสอน และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เอือ้มพร หลนิเจรญิ ทีไ่ดก้รุณา
เป็นที่ปรกึษาแนะน าช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องของงานวจิยัฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ทีก่รณุาช่วยใหค้ าแนะน าดว้ยดตีลอดมา 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะ                  
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยั
ได้ประสบผลส าเร็จ ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูในสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีก่รุณาอนุเคราะหแ์ละอ านวยความสะดวกในการ
เกบ็เครือ่งมอืการวจิยัน้ี 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา 
และบูรพาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เขียนเอกสารงานวิจยั ที่ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้า หากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขอน้อมรบัไวเ้พยีงผูเ้ดยีว ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

อธฏิฐาน  จนัทรท์า 
 

  
   

 

 


