
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการพฒันาตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานครัง้น้ี  ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 การก าหนดตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  ตอนที ่2 การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอืและคู่มอืค าอธบิายแบบส ารวจ
ความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
  ตอนที ่3 การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งขึน้
โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 RA   แทน ตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

 CURRI  แทน ยทุธศาสตรด์า้นพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (RA1.1 - RA1.5) 

 ATTI  แทน ยทุธศาสตรด์า้นความสามารถดา้นภาษาและเจตคต ิ(RA2.1- 

      RA2.8) 

 NET  แทน ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการโดยใชเ้ครอืขา่ย (RA3.1-  

      RA3.6) 

 ICT   แทน ยทุธศาสตรด์า้นพฒันาสือ่และเทคโนโลย ี(RA4.1- RA4.4) 

 X    แทน คา่เฉลีย่ 

 S.D.  แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 Chi-square แทน คา่สถติไค-สแควร ์(Chi-square) 

 df   แทน ชัน้ความเป็นอสิระ 

 p-value  แทน คา่ความน่าจะเป็น 

 CFI   แทน ดชันีวดัความกลมกลนืเปรยีบเทยีบ 
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 TLI   แทน ดชันี Tucker-Lewis 
 RMSEA แทน ดชันีคา่รากก าลงัสองเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ  
  WRMR  แทน ดชันีรากทีส่องของคา่เฉลีย่ของเศษเหลอืถ่วงน ้าหนกั 
          Standardized Residual   แทน   คา่ความคลาดเคลื่อนในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน 
 *   แทน มนียัส าคญัทางสถติทิางสถติทิีร่ะดบั .05 
  

ตอนท่ี 1 ก าหนดตวับง่ช้ีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักดั 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

 การก าหนดตวับง่ช้ี 

  ผูว้จิยัก าหนดตวับ่งชี้ความพร้อมฯ จากการวเิคราะห์เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งและศกึษาเอกสารจากโครงการ/กจิกรรมในโรงเรยีนเพื่อจดัท าร่างตวับ่งชี ้สรา้งนิยาม 
สรา้งตวับ่งชี้และสรา้งแบบสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน เพื่อท าการคดัเลอืกตวับ่งชี้
ความพรอ้มฯ ดงัแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 ตวับง่ชีท้ีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่คดัเลอืกตวับ่งชี ้
 

ตวับง่ช้ีท่ีผูวิ้จยัได้จากการศึกษาเอกสาร/
แนวคิด/ทฤษฎี 

ตวับง่ช้ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 

ยทุธศาสตรด้์านหลกัสตูร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

1.1 โรงเรยีนมกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน  

1.1 โรงเรยีนมกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน 

1.2 มหีลกัสตูรในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่
บรูณาการกบัประชาคมอาเซยีน  

1.2 มกีารบรูณาการหลกัสตูรความเป็น
ประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1.3 มกีารจดัท ารายวชิาความเป็นประชาคม
อาเซยีนเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ  

1.3 มกีารจดัท ารายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
เป็นประชาคมอาเซยีนเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ 

1.4 มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชป้ระชาคม
อาเซยีน  

1.4 มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชใ้นประชาคม
อาเซยีน 

1.5 โรงเรยีนมกีารก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคใ์นการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

1.5 มกีารก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนกัเรยีนในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ีท่ีผูวิ้จยัได้จากการศึกษาเอกสาร/
แนวคิด/ทฤษฎี 

ตวับง่ช้ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 

ยทุธศาสตรด้์านคร ู ยุทธศาสตรด้์านความสามารถด้านภาษา
และเจตคติของบุคลากรและนักเรียน 

2.1 รอ้ยละของครทูีเ่ขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิ 
เรยีนรูด้า้นการใชภ้าษา 

2.1 คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิารในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

2.2 รอ้ยละของครทูีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทีม่กีาร
สง่เสรมิดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

2.2 จ านวนโครงการภาษาต่างประเทศทีจ่ดัให้
นกัเรยีนเขา้รว่ม 

2.3 รอ้ยละความสามารถของครใูนการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ดา้นการใชภ้าษา   

2.3 จ านวนโครงการภาษาองักฤษทีจ่ดัให้
นกัเรยีนเขา้รว่ม 

2.4 รอ้ยละความสามารถของครใูนการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน 

2.4  จ านวนโครงการภาษาอาเซยีนทีจ่ดัให้
นกัเรยีนเขา้รว่ม 

 2.5 คะแนนความกลวัของครดูา้นการใชภ้าษา
และการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ   

 2.6 คะแนนความกลวัของครใูนการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน   

 2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน 
 2.8 คะแนนคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง

นกัเรยีน 
ยทุธศาสตรด้์านนักเรียน - 
3.1 มนีกัเรยีนเขา้รว่มโครงการสง่เสรมิดา้น
การใชภ้าษาองักฤษของนกัเรยีนในแต่ละ
ระดบัชัน้ 

- 

3.2 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้าน
การใช้ภาษาที่สามของนักเรียนในแต่ละ
ระดบัชัน้ 

- 

3.3 รอ้ยละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาทีอ่งักฤษ 

- 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ีท่ีผูวิ้จยัได้จากการศึกษาเอกสาร/
แนวคิด/ทฤษฎี 

ตวับง่ช้ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 

3.4 รอ้ยละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาทีส่าม 

- 

3.5 รอ้ยละของนักเรยีนทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคผ์า่นตามเกณฑ ์

- 

3.6 นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการนักเรียน
แลกเปลี่ยนในเครือข่ายกลุ่ มประชาคม
อาเซยีน 

- 

ยทุธศาสตรด้์านเครือข่าย ยทุธศาสตรด้์านบริหารจดัการโดยใช้
เครือข่าย 

4.1 โรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมเกีย่วกบัประชาคม
อาเซยีนรว่มกนัในดา้นการพฒันาโรงเรยีน คร ู
และนกัเรยีน  

3.1 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของโรงเรยีน
ทีส่ง่เสรมิการพฒันาการสรา้งเครอืขา่ยในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

4.2 หน่วยงานรฐัและภาคเอกชนทีจ่ดักจิกรรม
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนรว่มกนัในดา้นการ
พฒันาโรงเรยีน คร ูและนกัเรยีน 

3.2 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ดัให้
นกัเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4.3 จ านวนกจิกรรมทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น
ดา้นการจดัการเรยีนรู ้

3.3 จ านวนนกัเรยีนเขา้รว่มโครงการ
แลกเปลีย่นในเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 

4.4 กจิกรรมทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้น
นวตักรรมหรอืกจิกรรมใหม ่ๆ  

3.4 จ านวนผูบ้รหิารและครเูขา้รว่มโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นวชิาการกบัเครอืขา่ย
กลุ่มประชาคมอาเซยีน 

4.5 กจิกรรมทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น ดา้น
การศกึษาดงูานในประเทศสมาชกิอาเซยีน  

3.5 จ านวนผูบ้รหิารและครทูีไ่ดท้ศันศกึษาใน
ประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน 
 

 3.6 จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศ
ทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน 

ยทุธศาสตรด้์านแหล่งเรียนรู้/ส่ือ/
เทคโนโลยี 

ยทุธศาสตรด้์านพฒันาส่ือและเทคโนโลยี 

5.1 แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยประชาคม  4.1 มรีะบบสารสนเทศบนสือ่ออนไลน์ที ่
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ีท่ีผูวิ้จยัได้จากการศึกษาเอกสาร/
แนวคิด/ทฤษฎี 

ตวับง่ช้ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 

อาเซยีน ครอบคลุมความรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ย 
5.2 กจิกรรมเพือ่พฒันาสือ่เกีย่วกบัอาเซยีน  4.2 มแีหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยประชาคม

อาเซยีน ทัง้ในรปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสือ่
มลัตมิเีดยีอยา่งหลากหลาย 

5.3 สือ่การเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้ง  ความรู้
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 

4.3 มรีายการโทรทศัน์ทีแ่นะน าเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีน 

5.4รายการโทรทศัน์ทีแ่นะน าเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีน  

4.4 จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ทีโ่รงเรยีน
ไดร้บัความรว่มมอืหรอืสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน 

ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร ์24 ตวับง่ช้ี ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร ์23 ตวับง่ช้ี 
  

 จากตาราง 3 พบว่าจากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน ตัวบ่งชี้ที่

ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเหมาะเป็นตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์

จ านวน 23 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี ตวั
บ่งชี ้1.1 โรงเรยีนมกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน 
ตวับ่งชี ้ 1.2 มกีารบูรณาการหลกัสตูรความเป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ตวับ่งชี ้ 1.3 มกีารจดัท ารายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
ประชาคมอาเซยีนเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ ตวับ่งชี ้ 1.4 มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชใ้นประชาคม
อาเซยีน และตวับ่งชีท้ี ่1.5 มกีารก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นความสามารถดา้นภาษาและเจตคต ิประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิารในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ตวับ่งชีท้ี ่2.2 จ านวน
โครงการภาษาต่างประเทศทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม ตวับ่งชีท้ี ่2.3 จ านวนโครงการภาษาองักฤษ
ทีจ่ดัใหน้ักเรยีนเขา้ร่วม ตวับ่งชีท้ี ่2.4  จ านวนโครงการภาษาอาเซยีนทีจ่ดัใหน้ักเรยีนเขา้ร่วม 
ตวับ่งชีท้ี ่2.5 คะแนนความกลวัของครูดา้นการใชภ้าษาและการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ  ตวับ่งชีท้ี ่2.6 คะแนนความกลวัของครใูนการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  ตวั
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บ่งชีท้ี ่ 2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน และตวับ่งชีท้ี ่2.8 คะแนนคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องนกัเรยีน   

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นบรหิารจดัการโดยใชเ้ครอืข่าย ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี ตวั
บ่งชีท้ี ่3.1 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการพฒันาการสรา้งเครอืขา่ยใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ตวับ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมที่จดัใหน้ักเรยีน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในเครือข่าย
ประชาคมอาเซยีน ตวับ่งชีท้ี ่3.4 จ านวนผูบ้รหิารและครเูขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้น
วชิาการกบัเครอืข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียน ตวับ่งชี้ที่ 3.5 จ านวนผู้บรหิารและครูที่ได้ทศัน
ศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน และตวับ่งชีท้ี ่3.6 จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาใน
ประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน 

 และยุทธศาสตรท์ี ่4 ดา้นพฒันาสื่อและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี ตวั
บ่งชีท้ี ่4.1 มรีะบบสารสนเทศบนสือ่ออนไลน์ทีค่รอบคลุมความรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ย ตวับ่งชีท้ี ่4.2 
มแีหล่งเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเครอืข่ายประชาคมอาเซยีน ทัง้ในรูปแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสื่อ
มลัติมเีดยีอย่างหลากหลาย ตวับ่งชี้ที่ 4.3 มรีายการโทรทศัน์ที่แนะน าเกี่ยวกบัประชาคม
อาเซยีน และตวับ่งชี้ที่ 4.4 จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ที่โรงเรยีนไดร้บัความร่วมมอืหรอื
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน 
 

ตอนท่ี 2 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือและคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความ
 พร้อมในการเ ข้าสู่ ประชาคมอาเ ซียนของโรงเ รียน สังกัดส า นักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 1. การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัตวับ่งช้ีความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ  
  ผูว้จิยัไดน้ าตวับ่งชีท้ีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 มาสรา้งเป็นแบบส ารวจความพรอ้มในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พรอ้มทัง้สรา้งคู่มอืค าอธบิายแบบส ารวจฯ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตวับ่งชีท้ีส่รา้งขึน้ก่อนน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิ ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการวเิคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการ 
 เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนฯ 

ข้อท่ี 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
ข้อท่ี 1.1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 1.2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 1.3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 1.4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 1.5 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
ข้อท่ี 2.1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.5 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.6 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.7 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 2.8 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
ข้อท่ี 3.1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 3.2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 3.3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 3.4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 3.5 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 3.6 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
ข้อท่ี 4.1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 4.2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 4.3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ข้อท่ี 4.4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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  จากตาราง 4 พบว่าผลการพจิารณาความสอดคล้องระหว่างแบบส ารวจความ
พรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานกบัวตัถุประสงค์ ทัง้ 23 ตวับ่งชี้ มคี่า 1.00 ในทุกตวับ่งชี้ ซึ่งหมายความว่าตวับ่งชี้
ทัง้หมดสามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีค้วามพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้
 

 2. ความคิดเหน็ท่ีมีต่อตวับ่งช้ีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  ผู้วิจยัได้สร้างแบบประเมนิความคิดเหน็ที่มตี่อตวับ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ทา่น เป็นผูพ้จิารณา และไดน้ าไปสอบถามกบัโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการทดลองใชเ้ครือ่งมอื จ านวน 16 โรงเรยีน ผลการวเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่5 
 

ตาราง 5  ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ทีม่ตี่อตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

 ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ตวับง่ช้ี x̄  S.D. แปลผล 

ด้านความเป็นไปได้    
1. ตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์
จรงิได ้

3.85 0.80 มาก 

2. มคีวามเป็นไปไดท้ีบุ่คลากรในโรงเรยีนจะยอมรบัใน
การน าตวับ่งชีไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

3.54 1.05 มาก 

3. ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชต้วับ่งชี้ความพรอ้มในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวาม
คุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเวลาและคา่ใชจ้่าย 

3.38 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.94 มาก 
ด้านความเหมาะสม    
1. การประเมนิการใชต้วับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามสอดคลอ้ง 

4.00 0.71 มาก 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ี x̄  S.D. แปลผล 

กบัยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรยีนเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

   

2. การประเมนิมกีารก าหนดขอ้ตกลงอยา่งเป็น
ทางการเพือ่ปกป้องสทิธิ ์ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูเพือ่ให้
ผูต้อบไดร้บัความเสยีหาย 

3.85 0.69 มาก 

3. ผูท้ าการประเมนิ ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ครใูนโรงเรยีน มคีวามเหมาะสม
และน่าเชื่อถอืเพราะประเมนิจากหลายฝ่าย ถ่วงดุลได ้

3.92 0.49 มาก 

4. การประเมนิการใชต้วับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามเป็นธรรม 
มคีวามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

4.08 0.49 มาก 

รวม 3.96 0.59 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.78 0.74 มาก 

   

 จากตาราง 5 พบว่า โดยรวมแลว้โรงเรยีนทีท่ดลองใชต้วับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมี
ความเหน็ว่าตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มคีวามเป็นไปได้ และมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก     
( x̄ = 3.78)  
 เมื่อพจิารณาดา้นความเป็นไปได ้โรงเรยีนทีท่ดลองใชต้วับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มี
ความเหน็ว่าสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จรงิได ้บุคลากรในโรงเรยีนจะยอมรบัในการน าตวั
บ่งชีไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน และมคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเวลาและค่าใชจ้่าย อยู่ในระดบัมาก   
( x̄ = 3.59) 
 ด้านความเหมาะสมโรงเรยีนที่ทดลองใช้ตวับ่งชี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มคีวามเหน็ว่ามี
ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรยีนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรใ์นการพฒันาโรงเรยีนเขา้สู่ 



70 
 

ประชาคมอาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มกีารก าหนดขอ้ตกลง
อย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องสทิธิ ์ไม่เปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ต้อบไดร้บัความเสยีหาย มคีวาม
เป็นธรรม โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.96) 
  

 3. ผลการตรวจสอบคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  ผู้วิจยัให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบวตัถุประสงค์ ค าอธิบาย และ 
ค านิยาม ของคูม่อืค าอธบิายแบบส ารวจความพรอ้มฯ ไดผ้ลดงัน้ี 
 

ตาราง 6 ผลการตรวจสอบคูม่อืค าอธบิายแบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

รายการ 
ความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ 

แปลผล 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 

ด้านวตัถปุระสงค ์     
สามารถบอกสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ได้
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 ใชไ้ด ้

ด้านค าอธิบาย      
สามารถอธบิายภาพรวมของประเดน็
ค าถามในแต่ละดา้นไดช้ดัเจน 

+1 +1 +1 ใชไ้ด ้

ด้านค านิยาม     
สามารถช่วยใหผู้ต้อบทราบถงึ
ความหมายหรอืขยายความรายละเอยีด
ของค าถามใหผู้ต้อบเขา้ใจมากขึน้ 

+1 +1 +1 ใชไ้ด ้

 

 จากตาราง 6 พบว่าผลการพจิารณาความคดิเหน็ของคู่มอืค าอธบิายแบบส ารวจความ
พรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา  
ขัน้พืน้ฐาน มคี่า 1.00 ในทุกดา้น ซึง่หมายความว่าคู่มอืฯ ฉบบัน้ีสามารถใชเ้ป็นคู่มอืค าอธบิาย
แบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการตอบแบบส ารวจฯได ้
 

 4. การทดลองใช้เครื่องมือ 
  ผูว้จิยัไดน้ าแบบส ารวจความพรอ้มฯ ไปทดลองใชก้บัโรงเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง
จรงิ จ านวน 16 โรงเรยีน ไดผ้ลดงัน้ี 
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  4.1 ผูต้อบแบบส ารวจความพรอ้มฯ ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่าไม่เขา้ใจประเดน็
ค าถามชดัเจนนัก ผูว้จิยัจงึไดป้รบัเปลีย่นค าถามพรอ้มใสค่ าขยายความต่อทา้ยขอ้ค าถามนัน้ ๆ 
เพือ่ใหผู้ต้อบแบบส ารวจความพรอ้มฯ สามารถเขา้ใจไดง้า่ยขึน้  
  4.2 ผู้ตอบแบบส ารวจความพร้อมฯ ไม่ตอบค าถามในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จ านวน
นักเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในเครอืข่ายประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้วจิยัได้สมัภาษณ์
เพิม่เติมถึงเหตุผล ผู้ตอบแบบส ารวจความพร้อมฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า เน่ืองจากการที่จะส่ง
นกัเรยีนไปศกึษาต่อในต่างประเทศนัน้มคี่าใชจ้่ายทีส่งูมากหรอืหากนักเรยีนสามารถสอบชงิทุน
ไดก้ย็งัคงมคีา่ใชจ้่ายสว่นเกนิทีต่อ้งจา่ยเพิม่เตมิ หากเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ตวับ่งชีน้ี้ไมส่ามารถ
น ามาเป็นตวัชีว้ดัไดเ้น่ืองจากความสามารถในการบรหิารจดัการหรอืงบประมาณสนบัสนุนยงัไม่
เพยีงพอหากเทยีบกบัโรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดป้รกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและได้
ตดัตวับ่งชีน้ี้ออก ท าใหม้ตีวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้หมด 4 ยทุธศาสตร ์จ านวน 22 ตวับ่งชี ้
 

ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งช้ีความพร้อมในการเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั  
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 134 
โรงเรยีน และโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา จ านวน 46 โรงเรยีน 
ไดผ้ลดงัน้ี 
 1. การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน 
  การวเิคราะหข์อ้มลูตอนน้ี เป็นการวเิคราะหเ์พื่อหาค่าสถติพิืน้ฐานของผูต้อบแบบ
ส ารวจความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐานและค่าสถิติพื้นฐานของตวับ่งชี้ที่ใช้ในการศกึษา สถิติที่ในการวเิคราะห ์
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 7 ถงึ 10 
 

ตาราง 7 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของ 
 โรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

     - ชาย 127 63.50 
   - หญงิ 73 36.50 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

2. อาย ุ
     - ต ่ากวา่ 36 ปี 5 2.50 

   - 36 - 40 ปี  8 4.00 
   - 41 - 45 ปี 16 8.00 
   - 46 - 50  ปี 41 20.50 
   - 51 - 55 ปี 64 32.00 
   - 56 - 60 ปี 66 33.00 
3. ต าแหน่ง   
   - ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 111 55.50 
   - รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 87 43.50 
   - อื่นๆ 2 1.00 

รวม 200 100.0 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจฯ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยเพศชาย 
มจี านวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 สว่นเพศหญงิ มจี านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50  
 อายุ พบวา่ ผูต้อบแบบส ารวจฯ สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 56 - 60 ปี จ านวน 66 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 33.00รองลงมามอีายุระหวา่ง 51 - 55 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 และมอีายุระหว่าง 46 
- 50 ปี จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50  
 ต าแหน่ง พบวา่ ผูต้อบแบบส ารวจฯ สว่นใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.50 รองลงมาคอื รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน จ านวน 87 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 และด ารงต าแหน่งอื่นๆ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 
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ตาราง 8 ผลการวเิคราะหค์วามถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิ ์
   ความแปรผนัของตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีน 

ตวับง่ช้ี 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

X  S.D. CV 
N % N % N % 

RA1 ยทุธศาสตรด้์านพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 

1.1 โรงเรยีนมกีาร
ก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กบัความเป็นประชาคม
อาเซยีน 

8 4.00 132 66.00 60 30.00 1.26 0.523 0.42 

1.2 มกีารบรูณาการ
หลกัสตูรความเป็น
ประชาคมอาเซยีนเขา้
ไปในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

3 1.50 42 21.00 155 77.50 1.76 0.462 0.26 

1.3 มกีารจดัท ารายวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
เป็นประชาคมอาเซยีน
เป็นรายวชิาเพิม่เตมิ 

92 46.00 30 15.00 78 39.00 0.93 0.922 0.99 

1.4 มหีลกัสตูรภาษาที่
สามทีใ่ชใ้นประชาคม
อาเซยีน 

153 76.50 34 17.00 13 6.50 0.30 0.585 1.95 

1.5 มกีารก าหนด
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องนกัเรยีนใน
การเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

33 16.50 126 63.00 41 20.50 1.04 0.608 0.59 

RA2 ยทุธศาสตรด้์านความสามารถด้านภาษาและเจตคติของบคุลากรและนักเรียน 

2.2 จ านวนโครงการ
ภาษาต่างประเทศทีจ่ดั
ใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม 

151 75.50 44 22.00 5 2.50 0.27 0.498 1.84 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ี 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน X  S.D. CV 
N % N % N % N % N 

2.3 จ านวนโครงการ
ภาษาองักฤษทีจ่ดัให้
นกัเรยีนเขา้รว่ม 

39 19.50 134 67.00 27 13.50 0.94 0.573 0.61 

2.4  จ านวนโครงการ
ภาษาอาเซยีนทีจ่ดัให้
นกัเรยีนเขา้รว่ม 

139 69.50 58 29.00 3 1.50 0.32 0.499 1.56 

RA3 ยทุธศาสตรด้์านบริหารจดัการโดยใช้เครือข่าย 

3.1 จ านวนโครงการ
หรอืกจิกรรมของ
โรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการ
พฒันาการสรา้ง
เครอืขา่ยในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

119 59.50 74 37.00 7 3.50 0.44 0.564 1.28 

3.2 จ านวนโครงการ
หรอืกจิกรรมทีจ่ดัให้
นกัเรยีนแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

57 28.50 133 66.50 10 5.00 0.77 0.530 0.69 

RA4 ยทุธศาสตรด้์านพฒันาส่ือและเทคโนโลยี 

4.1 มรีะบบสารสนเทศ
บนสือ่ออนไลน์ที่
ครอบคลุมความรู้
เกีย่วกบัเครอืขา่ย 

44 22.00 81 40.50 75 37.50 1.15 0.758 0.66 

4.2 มแีหล่งเรยีนรู้
เกีย่วกบัเครอืขา่ย
ประชาคมอาเซยีน ทัง้
ในรปูแบบเอกสาร วดีี
ทศัน์ และสือ่มลัตมิเีดยี
อยา่งหลากหลาย 
 

2 1.00 81 40.50 117 58.50 1.58 0.515 0.33 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ี 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

X  
N 

S.D. 
% 

CV 
N N % N % N % 

4.3 มรีายการโทรทศัน์
ทีแ่นะน าเกีย่วกบั
ประชาคมอาเซยีน 

92 46.00 105 52.50 3 1.50 0.55 0.528 0.96 

4.4 จ านวนแหล่งเรยีนรู้
ออนไลน์ทีโ่รงเรยีน
ไดร้บัความรว่มมอืหรอื
สนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐัหรอื
ภาคเอกชน 

173 86.50 20 10.00 7 3.50 0.17 0.461 2.71 

ตวับง่ช้ี 
คา่เฉลีย่ 

 (0.00-2.49) 
คา่เฉลีย่ 

 (2.50-3.49) 
คา่เฉลีย่ 

 (3.50-5.00) 
X  S.D. CV 

N % N % N % 
RA2 ยทุธศาสตรด้์านความสามารถด้านภาษาและเจตคติของบคุลากรและนักเรียน 

2.1 คะแนนเจตคตขิอง
ผูบ้รหิารในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

1 0.50 18 9.00 181 90.50 4.14 0.532 0.13 

2.5 คะแนนความกลวั
ของครดูา้นการใช้
ภาษาและการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ 

6 3.00 155 77.50 39 19.50 3.21 0.342 0.11 

2.8 คะแนนคณุลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคข์อง
นกัเรยีน 

0 00.00 0 0.00 200 100.00 4.08 0.149 0.04 

2.6 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาองักฤษ 

161 81.50 38 19.00 1 0.50 37.17 14.662 0.39 

2.7 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาอาเซยีน 
 

195 97.50 5 2.50 0 0.00 2.43 11.055 4.55 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ี 
เปอรเ์ซน็ต์
(0.00-49.00) 

เปอรเ์ซน็ต์
(50.00-79.00) 

เปอรเ์ซน็ต์
(80.00-90.00) X  

N 
S.D. 
% 

CV 
N N % N % N % 

RA3 ยทุธศาสตรด้์านบริหารจดัการโดยใช้เครือข่าย 

3.3 จ านวนผูบ้รหิาร
และครเูขา้รว่มโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้น
วชิาการกบัเครอืขา่ย
กลุ่มประชาคมอาเซยีน 

129 64.50 44 21.50 27 13.50 34.87 34.602 0.99 

3.4 จ านวนผูบ้รหิาร
และครทูีไ่ดท้ศันศกึษา
ในประเทศทีเ่ป็น
ประชาคมอาเซยีน 

115 57.50 48 24.00 37 18.50 30.50 36.517 0.95 

3.5 จ านวนนกัเรยีนที่
ไดท้ศันศกึษาใน
ประเทศทีเ่ป็น
ประชาคมอาเซยีน 

200 100.00 0 0.00 0 0.00 1.43 4.959 3.47 

 

 จากตาราง 8 พบว่า โดยภาพรวมของตวับ่งชีท้ีใ่ชค้ะแนนเกณฑ์มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 

0.17 – 1.76 โดยในแต่ละตวับ่งชีม้คี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั ตวับ่งชีท้ีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ตวับ่งชีท้ี ่

1.2 มกีารบูรณาการหลกัสตูรความเป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม

ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ( X  = 1.76) รองลงมาคอื ตวับ่งชีท้ี ่4.2 มแีหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบั

เครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน ทัง้ในรปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสื่อมลัตมิเีดยีอย่างหลากหลาย  

( X  = 1.58) สว่นตวับ่งชีท้ีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ตวับ่งชีท้ี ่4.4 จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ที่

โรงเรยีนไดร้บัความรว่มมอืหรอืสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน ( X  = 0.17) 

 สว่นการกระจายของขอ้มลู พบว่า มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.461 – 0.922 

ส่วนสมัประสทิธิค์วามแปรผนัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.33 – 1.95 ตวับ่งชีท้ีม่คี่าสมัประสทิธิค์วาม

แปรผนัมากทีสุ่ด คอื ตวับ่งชีท้ี ่1.2 มกีารบูรณาการหลกัสตูรความเป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไป

ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (CV = 2.71)  และน้อยทีสุ่ด คอื  



77 
 

ตวับ่งชี้ที่ 4.4 จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ที่โรงเรยีนได้รบัความร่วมมอืหรอืสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน  (CV = 0.26) 

 โดยภาพรวมของตวับ่งชีท้ีใ่ชค้ะแนนคา่เฉลีย่มคีา่เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.21 – 4.14 โดยใน

แต่ละตวับ่งชีม้คี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั ตวับ่งชีท้ีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คะแนนเจตคติ

ของผูบ้รหิารในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ( X  = 4.14) รองลงมาคอื ตวับ่งชีท้ี ่2.8 คะแนน

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน ( X  = 4.08) ส่วนตวับ่งชีท้ีม่คี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื ตวั

บ่งชี้ที่ 2.5 คะแนนความกลวัของครูด้านการใช้ภาษาและการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้

ภาษาต่างประเทศ ( X  = 3.21) 

 สว่นการกระจายของขอ้มลู พบว่า มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.149 – 0.342 

ส่วนสมัประสทิธิค์วามแปรผนัอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.04 – 0.13 ตวับ่งชีท้ีม่คี่าสมัประสทิธิค์วาม

แปรผนัมากทีสุ่ด คอื ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิารในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  

(CV = 0.13) และน้อยทีสุ่ด คอื ตวับ่งชีท้ี ่2.8 คะแนนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีน  

(CV = 0.04)           

 โดยภาพรวมของตวับ่งชีท้ีใ่ชค้ะแนนค่าเฉลีย่มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1.43 – 38.30 โดย

ในแต่ละตวับ่งชี้มีค่าเฉลี่ยใกล้เคยีงกนั ตวับ่งชี้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ตวับ่งชี้ที่ 3.4 จ านวน

ผูบ้รหิารและครทูีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน ( X  = 38.30) รองลงมาคอื 

ตวับ่งชีท้ี ่2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ( X  = 37.17) สว่นตวับ่งชีท้ีม่คี่าเฉลีย่น้อย

ทีสุ่ด คอื ตวับ่งชี้ที่ 3.5 จ านวนนักเรยีนที่ไดท้ศันศกึษาในประเทศที่เป็นประชาคมอาเซยีน 

( X  = 1.43) 

 ส่วนการกระจายของข้อมูล พบว่า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 4.959 – 

36.517 สว่นสมัประสทิธิค์วามแปรผนัอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 0.39 – 4.55 ตวับ่งชีท้ีม่คี่าสมัประสทิธิ ์

ความแปรผนัมากทีสุ่ด คอื ตวับ่งชีท้ี ่2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน (CV = 4.55) 

และน้อยทีส่ดุ คอื ตวับ่งชีท้ี ่2.6 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ  (CV = 0.39) 
 

 2. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง เป็นการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์องค์ประกอบของตวับ่งชี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนใน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ 4 ยุทธศาสตร ์ เป็นองคป์ระกอบของ 
ตวับ่งชี ้
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ความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายละเอยีดดงัภาพ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square = 408.505  df = 203 P-value = 0.000     Chi-Square /df = 2.013 
RMSEA = 0.071 WRMR = 1.340 CFI = 0.887 TLI = 0.871 
 
 
  

 

0.276 ยทุธศาสตรด์า้นพฒันาหลกัสตูร

สถานศกึษา 

มาตรฐานการศกึษา 

การบรูณาการหลกัสตูรความเป็นอาเซยีน 

รายวชิาความเป็นประชาคมอาเซยีน 

หลกัสตูรภาษาทีส่าม 

ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

0.649 
ยุทธศาสตรด์า้นความสามารถดา้น
ภาษาและเจตคตขิองบุคลากรและ

นกัเรยีน 
 

คะแนนเจตคต ิ

จ านวนโครงการภาษาต่างประเทศ 

จ านวนโครงการภาษาองักฤษ 
จ านวนโครงการภาษาอาเซยีน 
คะแนนความกลวัของคร ู

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน 

 คะแนนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ยทุธศาสตรด์า้นพฒันาสือ่และ

เทคโนโลย ี

ระบบสารสนเทศบนสือ่ออนไลน์ 

แหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 

รายการโทรทศัน์เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 

จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ 

-0.428 

จ านวนโครงการพฒันาการสรา้งเครอืขา่ย 

จ านวนโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู(้ผูบ้รหิาร/คร)ู 

จ านวนโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู(้นกัเรยีน) 

จ านวนผูบ้รหิารและครทูีไ่ดท้ศันศกึษา 

ยทุธศาสตรด์า้นบรหิารจดัการ

โดยใชเ้ครอืขา่ย 

จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษา 

ภาพ 5 โมเดลความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรก จากการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนื
ของโมเดลตวับ่งชี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ปรากฏว่า ค่าไค-สแควร์  = 408.505 ชัน้ความเป็นอสิระ 
(df) = 203 ค่า p-value = 0.000 ซึง่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ค่ารากทีส่องของค่าเฉลีย่
ความคลาดเคลื่อนก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.071 ค่าดชันีวดัความกลมกลนื
เปรยีบเทยีบ (CFI) = 0.887 ค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดไีม่องิเกณฑ์ Tucker-Lewis 
(TLI) = 0.871 และดชันีรากทีส่องของค่าเฉลีย่ของเศษเหลอืถ่วงน ้าหนัก  (WRMR) = 1.340 
แสดงว่าโมเดลตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งขึน้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์แบบยอมรบัได ้
 

ตาราง 9 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรก 

ตวับง่ช้ี 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
S.E. R2 

RA1 ยทุธศาสตรด้์านพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 
1.1 โรงเรยีนมกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาใหส้อดคลอ้ง
กบัความเป็นประชาคมอาเซยีน 

0.506* 0.082 0.26 

1.2 มกีารบรูณาการหลกัสตูรความเป็นประชาคมอาเซยีน
เขา้ไปในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

0.310* 0.094 0.10 

1.3 มกีารจดัท ารายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นประชาคม
อาเซยีนเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ 

0.276* 0.093 0.08 

1.4 มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซยีน 0.581* 0.122 0.34 
1.5 มกีารก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนใน
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

0.610* 0.100 0.37 

RA2 ยทุธศาสตรด้์านความสามารถด้านภาษาและเจตคติของบคุลากรและนักเรียน 
2.1 คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิารในการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

0.210* 0.060 0.04 

2.2 จ านวนโครงการภาษาต่างประเทศทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้
รว่ม 

0.375* 0.094 0.14 

2.3 จ านวนโครงการภาษาองักฤษทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม 0.602* 0.073 0.36 
2.4  จ านวนโครงการภาษาอาเซยีนทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม 0.649* 0.091 0.42 
2.5 คะแนนความกลวัของครดูา้นการใชภ้าษาและการ
จดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาต่างประเทศ 

-0.059 0.085 0.00 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ตวับง่ช้ี 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
S.E. R2 

2.6 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ 0.316* 0.088 0.10 
2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน -0.032 0.091 0.00 
2.8 คะแนนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 0.146* 0.070 0.02 
RA3 ยทุธศาสตรด้์านบริหารจดัการโดยใช้เครือข่าย 
3.1 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการ
พฒันาการสรา้งเครอืขา่ยในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

0.367* 0.086 0.14 

3.2 จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ดัใหน้กัเรยีน
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

0.308* 0.093 0.10 

3.3 จ านวนผูบ้รหิารและครเูขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น
เรยีนรูด้า้นวชิาการกบัเครอืขา่ยกลุม่ประชาคมอาเซยีน 

-0.428* 0.077 0.18 

3.4 จ านวนผูบ้รหิารและครทูีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็น
ประชาคมอาเซยีน 

-0.959* 0.153 0.92 

3.5 จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็น
ประชาคมอาเซยีน -0.296* 0.069 0.09 

RA4 ยทุธศาสตรด้์านพฒันาส่ือและเทคโนโลยี 
4.1 มรีะบบสารสนเทศบนสือ่ออนไลน์ทีค่รอบคลุมความรู้
เกีย่วกบัเครอืขา่ย 

0.572* 0.082 0.33 

4.2 มแีหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน ทัง้
ในรปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสือ่มลัตมิเีดยีอยา่ง
หลากหลาย 

0.553* 0.094 0.31 

4.3 มรีายการโทรทศัน์ทีแ่นะน าเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 0.659* 0.080 0.43 
4.4 จ านวนแหลง่เรยีนรูอ้อนไลน์ทีโ่รงเรยีนไดร้บัความ
รว่มมอืหรอืสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน 0.357* 0.115 0.13 

* หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตาราง 9 พบว่า ตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนใน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 22 ตวับ่งชี ้
ไดผ้ลดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.276 ถงึ 0.581 ค่าความผนัแปรปรวนรว่มรอ้ยละ 8 - 37 (R2 มคี่า 
0.08 ถงึ 0.37) ประกอบดว้ย ตวับ่งชีท้ี่ 1.1 โรงเรยีนมกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาให้
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สอดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน (0.506) ตวับ่งชีท้ี ่1.2 มกีารบูรณาการหลกัสตูรความ
เป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (0.310) 
ตวับ่งชี้ที่ 1.3 มกีารจดัท ารายวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีนเป็นรายวชิา
เพิม่เตมิ (0.276) ตวับ่งชีท้ี ่1.4 มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซียน (0.581) และตวั
บ่งชีท้ี ่1.5 มกีารก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
(0.610) โดยตวับ่งชีท้ ัง้ 5 ตวัมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถด้านภาษาและเจตคติของบุคลากรและนักเรยีน 
ประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี้ มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบตัง้แต่ – 0.032 ถงึ 0.644 ค่าความผนั
แปรปรวนรว่มรอ้ยละ 0 - 42 (R2 มคี่า 0.00 ถงึ 0.42) ซึง่ตวับ่งชีท้ีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบต ่ากว่า 
0.30 (ซึ่งควรมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.30 (วิยะดา ตันวฒันากูล อ้างถึงใน 
ยทุธ ไกรวรรณ์, 2551) ม ี4 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิารในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน (0.210) ตวับ่งชีท้ี ่2.5 คะแนนความกลวัของครูดา้นการใชภ้าษาและการ
จดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาต่างประเทศ (-0.059) ตวับ่งชีท้ี ่ 2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาษาอาเซียน (-0.032) และตวับ่งชี้ที่ 2.8 คะแนนคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของนักเรยีน 
(0.146)  ตวับ่งชี้ที่มทีศิทางความสมัพนัธ์ของตวับ่งชี้ภายในองค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์กนั
ในทางลบและไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่2.5 คะแนนความ
กลวัของครดูา้นการใชภ้าษาและการจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาต่างประเทศ (-0.059) และ
ตวับ่งชีท้ี ่2.7 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน (-0.032)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ -0.296 ถงึ – 0.959 ค่าความผนัแปรปรวนรว่มรอ้ยละ 9 - 92  
(R2 มคี่า 0.09 ถงึ 0.92) ซึง่ตวับ่งชีท้ีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบต ่ากว่า 0.30 (ซึง่ควรมคี่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบมากกวา่ 0.30 (วยิะดา ตนัวฒันากูล อา้งถงึใน ยุทธ ไกรวรรณ์, 2551) ม ี1 ตวับ่งชี ้
คอื ตวับ่งชีท้ี ่3.5 จ านวนนักเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน (-0.296) 
ตวับ่งชี้ที่มทีศิทางความสมัพนัธ์ของตวับ่งชี้ภายในองค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางลบ  
ม ี3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่3.3 จ านวนผูบ้รหิารและครเูขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้น
วชิาการกบัเครอืขา่ยกลุ่มประชาคมอาเซยีน (-0.428) ตวับ่งชีท้ี ่3.4 จ านวนผูบ้รหิารและครทูีไ่ด้
ทศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน (-0.959) และตวับ่งชีท้ี ่3.5 จ านวนนกัเรยีนทีไ่ด้
ทศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน (-0.296) โดยตวับ่งชีท้ ัง้ 5 ตวัมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
  และยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นพฒันาสื่อและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี้ มคี่า
น ้าหนักองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.357 ถงึ 0.659 ค่าความผนัแปรปรวนรว่มรอ้ยละ 13 – 43  
(R2 มคี่า 0.13 ถงึ 0.43) ประกอบดว้ย ตวับ่งชีท้ี ่4.1 มรีะบบสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ที่
ครอบคลุมความรูเ้กี่ยวกบัเครอืข่าย (0.572) ตวับ่งชีท้ี่ 4.2 มแีหล่งเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเครอืข่าย
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ประชาคมอาเซยีน ทัง้ในรปูแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสื่อมลัตมิเีดยีอย่างหลากหลาย (0.553) 
ตวับ่งชีท้ี ่4.3 มรีายการโทรทศัน์ทีแ่นะน าเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน (0.659) และตวับ่งชีท้ี ่4.4 
จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ที่โรงเรยีนไดร้บัความร่วมมอืหรอืสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั
หรอืภาคเอกชน (0.357) โดยตวับ่งชีท้ ัง้ 4 ตวัมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 


