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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้หลาย
ประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งด้านสังคมและระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ท าให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคน
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   เพื่อให้
ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคงและเท่าเทียม 
 ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็นปีที่ประชาคมอาเซียนมีผลอย่างสมบูรณ์ตาม
ข้อตกลงที่ประเทศสมาชิกได้ลงนามร่วมกันในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ส่งผลให้
ประเทศสมาชิกประชาคมจ านวน 10 ประเทศต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ก าหนด
ไว้  ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก (pillars) ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
(ASEAN Political and Security Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community-AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio– 
Cultural Community-ASCC) จากกฎบัตรอาเซียนดังกล่าว ได้น าไปสู่การก าหนดแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนครอบคลุมทั้ง 3 เสาหลัก  ส าหรับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community) ได้ก าหนดให้
การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน  โดยถือว่าการพัฒนามนุษย์เป็น
เป้าหมายส าคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค จึงก าหนดให้มี
การด า เนินงานด้ านการศึกษาเพื่ อ เสริมสร้ างความเป็นอยู่และวิถีชี วิตของผู้ คนใน
ภูมิภาค   ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประชากรในประชาคมให้มีคุณภาพที่
จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเมืองและความม่ันคง  ด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (จุไรศิริ ชูรักษ์, 2555 : 1) 
 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน  ได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจส าคัญ
ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวที
โลก โดยเฉพาะการใช้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาน าพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่มี
ความม่ันคง ดังค ากล่าวตอนหนึ่งของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิด
ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั ฐ มนต รี ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ อ า เ ซี ย น เ ม่ื อ วั น ที่  20 ก ร ก ฎ าคม  2552 ที่ ว่ า 
          “ประชาชนของอาเซียนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของอาเซียน เราต้องท าให้ 
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แน่ใจว่า พวกเขามีช่องทางที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาบุคคลและ
เราควรด าเนินการดังกล่าวโดยการส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านอื่น ๆ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า การลงทุนระยะยาว
เพื่ออนาคตของประชาคม ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการสร้างประชาคมที่ยั่งยืนต่อไป”  
(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) 
            ในการด าเนินงานด้านการศึกษา อาเซียนได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โดยให้
ความส าคัญต่อการสร้างสังคมฐานความรู้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้รับการเรียนรู้
ในระดับประถมศึกษา การส่งเสริมการดูแลเด็กปฐมวัยและการพัฒนาการเสริมสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับเยาวชน ด้วยการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง     
อัตลักษณ์อาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน โดยอาเซียนได้
ก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีการด าเนินการด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อให้ทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาในอาเซียนภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการขจัด
การไม่รู้หนังสือ และจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาส าหรับทุกคน
อย่างเสมอภาค ปราศจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ และ/หรือความพิการ
ทางกาย ซึ่งตั้งเป้าหมายสูงสุดในอัตราร้อยละ 70 ภายในสิ้นปี 2554 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการปรับตัวในด้านการศึกษา รวมทั้งการศึกษาฝึกอบรมด้านทักษะ อาชีวศึกษา 
ด้านเทคนิคในภูมิภาค ด้านพัฒนาโครงการความร่วมมือทางการศึกษา และพัฒนาเทคนิค เช่น 
การฝึกอบรมครูและเจ้าหน้าที่ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยเฉพาะในสังคมที่ถูกละเลย  ด้วยการศึกษาทางไกลและ e-Learning การส่งเสริม
เครือข่ายทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาหลาย ๆ ระดับ และด าเนินการสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัย การเสริมสร้างและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ การปฏิสัมพันธ์
ทางอาชีพในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการสร้างกลุ่มวิจัยภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา ด้วยความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กหญิง  
การพัฒนาและเสนอหลักสูตรอาเซียนศึกษา ทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา การ
สนับสนุนพลเมืองของประเทศสมาชิกให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกันได้โดยตรงและเข้าร่วมในประชาคมระหว่างประเทศได้กว้างขวางขึ้น และการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยด้วยการแบ่งปันวิธีปฏิบัติอันดี
เลิศ ประสบการณ์ และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านดังกล่าวระหว่างกัน  (ศรีวิการ์   
เมฆธวัชชัยกุล, 2555 : 1)  



3 
 

 จากนโยบายด้านการศึกษาของอาเซียนที่ก าหนดขึ้น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียนเช่นกัน  โดยประเทศไทย
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 เม่ือปี 2553 ได้มีการประกาศปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน ที่เน้นความส าคัญของบทบาทการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา
หลัก  ต่อมาในปี 2554 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อน าประเทศไปสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์  โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้าน
การเมืองและความม่ันคง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ได้ก าหนด
นโยบายให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
และบริการ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 
2559 ที่ได้ก าหนดให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในการสร้างความตระหนักในความส าคัญของประชาคมอาเซียน และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้
ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบันให้สอดรับกับ
กติกาของอาเซียน โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการพัฒนาเด็กในวัยเรียน
และการเตรียมความพร้อมก าลังคนระดับกลาง ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการ
ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น (จุไรศิริ ชูรักษ์, 2555 : 1) 
   จากความส าคัญดังกล่าวการศึกษาไทยจึงได้รับผลกระทบจากนโยบายการสร้าง
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ภายในปี พ.ศ. 2558  ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวด้านการศึกษา ตลอดจนหลักสูตร และการสอนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และประชาชนคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิต
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายในวิถีทางที่สอดรับกับข้อตกลงที่ก าหนดในกฎ
บัตรอาเซียน  อย่างไรก็ตาม หลังปี พ.ศ. 2588 ประเทศไทยก็ยังต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นนานาชาติในวงกว้างมากขึ้น  ดังนั้น จึงต้องมี
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การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในด้านการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการสอนที่ต้องมีความ
ทันสมัย รองรับกับความเปลี่ยนแปลง และให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะการท างาน และคุณลักษณะต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอาเซียนต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐาน 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553-2554) ได้ท าการ
พัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดย
น ามาก าหนดเป็นนโยบายและแผนงานจัดท าเป็นเอกสารวิชาการจัดส่งให้สถานศึกษาในสังกัด
ลงสู่การปฏิบัติต่อไปนั้น การที่สถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จและสามารถเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ได้หรือไม่นั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการบริหารงานใน
สถานศึกษาที่ดี ซึ่งการบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลที่ตั้งไว้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
บริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานในแต่ละด้าน
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเพื่อพัฒนาตัว
บ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
ไทยและภูมิภาค การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550 : 2) 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553-2554) ซึ่งสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือหรือเกณฑ์ที่จะบ่งบอก
สภาพหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการ ขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงานในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งอันจะน าไปสู่สารสนเทศทางการบริหารการจัดการของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้เป็นวิธีการเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จ
ได้ตรงตามสถานการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบ
ประเด็นการพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัด
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาตัวบ่งชี้ขึ้น 
เพื่อให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานและก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในทุกด้านเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือและคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตการวิจัยในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยไว้ 3 ด้านคือ 
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล และขอบเขตด้านเน้ือหา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไป 
 

 ขั้นตอนที่  1 ก าหนดตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลในการก าหนดตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชีย่วชาญ จ านวน 6 ท่าน 
  

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็น
อาเซียนยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจัด
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ความ
เชื่อมโยงของแผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนที่มีการจัดท าตัวชี้วัด
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ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านอาเซียน โดยวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ได้ใส่ลงตารางตามแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือและคู่มือค าอธิบายแบบ
ส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลในการสร้างเครื่องมือและคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
การน าตัวบ่งชี้ที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งมาสร้างเครื่องมือเป็นแบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าไป
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบส ารวจฯ และ
คู่มือฯ ที่ได้ปรับแก้ ไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการในโรงเรียน จ านวน 16 
โรงเรียน 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็นการสร้างเครื่องมือและคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินทาง
การศึกษา มี 4 มาตรฐาน แต่ผู้วิจัยใช้เพียง 2 มาตรฐานเพื่อความเหมาะสมกับการวิจัย คือ 
มาตรฐานด้านความเป็นได้ (Feasibility Standards) คือ ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประคม
อาเซียน มีกิจกรรมและวิธีการประเมินที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและยอมรับได้และมาตรฐาน
ด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประคมอาเซียน ได้
ใช้เทคนิคที่เหมาะสมท าให้ได้สารสนเทศที่เพียงพอส าหรับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน  
 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
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พัฒนาขึ้นจากการตรวจสอบความสอดคล้องของกรอบตัวบ่งชี้กับวัตถุประสงค์การวิจัยและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและจากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากการน าไป
ทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด จ านวน 200 
โรงเรียน 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) และการวิเคราะห์น้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน หมายถึง หน่วยวัด
ความส าเร็จเกี่ยวกับทรัพยากร การด าเนินงานและผลการด าเนินงานของโรงเรียนในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน  4 ด้านของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  
 1. ตัวบ่งชี้ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง หน่วยวัด
ความส าเร็จเกี่ยวกับทรัพยากรของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนตามยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นประชาคมอาเซียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีการบูรณาการ
หลักสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีการจัดท ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาคมอาเซียนเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีหลักสูตรภาษาที่สามที่ใช้ในประชาคมอาเซียน และตัวบ่งชี้ที่ 
1.5 มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.1 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็น
ประชาคมอาเซียน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียง ส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน  คือ 1) มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 2) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการ
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แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  และ 5) ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยโรงเรียนจัดท าให้สอดคล้องกับความเป็น
ประชาคมอาเซียน 
  1.2 มีการบูรณาการหลักสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง เนื้อหา เอกสาร ประสบการณ์ต่าง ๆ ของ
การเรียนรู้ที่จัดให้แก่ผู้เรียน โดยการน าเอาเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความเป็นประชาคมอาเซียนเข้า
ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.3 มีการจัดท ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาคมอาเซียนเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หมายถึง รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับ ความเป็นมาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 
จุดประสงค์หลักของอาเซียน ภาษาอาเซียน ค าขวัญของอาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน สัญลักษณ์
อาเซียน ธงอาเซียน วันอาเซียน เพลงประจ าอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประโยชน์อะไรจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.4 มีหลักสูตรภาษาที่สามที่ใช้ในประชาคมอาเซียน  หมายถึง เนื้อหา เอกสาร 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของการเรียนรู้ที่จัดให้แก่ผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ โดยการสอนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ภาษาบาฮาซา (ประเทศอินโดนีเซีย) ภาษามาเลย์หรือภาษา
มลายู ภาษาฟิลิปปินส์หรือภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร 
  1.5 มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน หมายถึง โรงเรียนมีการก าหนดลักษณะที่ต้องการในการเป็นประชากรอาเซียนของ
นักเรียน จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ  
   1.5.1 ด้านความรู้  หมายถึง ความสามารถด้านการรู้คิดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข่าวสาร รายละเอียดที่ส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน จ าแนกเป็น  
1.5.1.1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ จุดก าเนิดอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน และ 1.5.1.2) ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมือง ความม่ันคง
อาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
   1.5.2 ด้านทักษะ หมายถึง การพัฒนาตนเองให้ มีความช านาญหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพการงานใน
ฐานะประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพในอนาคต จ าแนกเป็น 1.5.2.1) ทักษะในการสื่อสาร 
หมายถึง การพัฒนาตนเองให้สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1 ภาษา 1.5.2.2) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง การพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
การสืบค้น การรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 1.5.2.3) ทักษะทางอาชีพ 
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หมายถึง การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพและมีความสามารถหลากหลายเพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพการงานในฐานะประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพในอนาคต 1.5.2.4) ทักษะ
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หมายถึง การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถยอมรับและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และ 1.5.2.5) ทักษะในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ได้มาตรฐานสากล กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   1.5.3 ด้านเจตคติ หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และแนวโน้มใน
การแสดงออกของบุคคลที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพการงานในฐานะประชากร
อาเซียนที่มีคุณภาพในอนาคต จ าแนกเป็น 1.5.3.1) ตระหนักในความเป็นอาเซียน หมายถึง 
ยอมรับและเห็นประโยชน์ของการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน มีส านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบร่วมกันในฐานะประชากรอาเซียน 1.5.3.2) ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
หมายถึง การเคารพและเห็นคุณค่าของบุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา 
และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข และ 1.5.3.3) มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หมายถึง 
การเตรียมตนเองให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ลักษณะการด ารงชีวิต เพื่อให้สามารถเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทัน 
 

 2. ตัวบ่งชี้ด้านยุทธศาสตร์ความสามารถด้านภาษาและเจตคติของบุคลากร
และนักเรียน หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จเกี่ยวกับการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์ความสามารถด้าน
ภาษาและเจตคติ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คะแนนเจตคติของผู้บริหารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จ านวนโครงการภาษาต่างประเทศที่จัดให้นักเรียนเข้าร่วม ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 จ านวน
โครงการภาษาอังกฤษที่จัดให้นักเรียนเข้าร่วม ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จ านวนโครงการภาษาอาเซียนที่จัด
ให้นักเรียนเข้าร่วม  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คะแนนความกลัวของครูด้านการใช้ภาษาและการจัดการเรียน
การสอนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 จ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาเซียนไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 และตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  2.1 คะแนนเจตคติของผู้บริหารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง ความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อของผู้บริหารที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  2.2 จ านวนโครงการภาษาต่างประเทศที่จัดให้นักเรียนเข้าร่วม หมายถึง โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาทักษาความสามารถของนักเรียนโดยใช้ภาษาอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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  2.3 จ านวนโครงการภาษาอังกฤษที่จัดให้นักเรียนเข้าร่วม หมายถึง โรงเรียนมี
การจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาทักษาความสามารถของนักเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
  2.4 จ านวนโครงการภาษาอาเซียนที่จัดให้นักเรียนเข้าร่วม หมายถึง โรงเรียนมี
การจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาทักษาความสามารถของนักเรียนโดยใช้ภาษาในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ ภาษาบาฮาซา (ประเทศอินโดนีเซีย) ภาษามาเลย์หรือภาษามลายู ภาษา
ฟิลิปปินส์หรือภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร 
  2.4 คะแนนความกลัวของครูด้านการใช้ภาษาและการจัดการเรียนการสอนในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  หมายถึง การที่ครูสามารถรับรู้เกี่ยวกับความกลัวของตนเองด้านการใช้
ภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน  
  2.5 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 
3.00 หรือร้อยละ 70 หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน  
  2.6 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาเซียนไม่ต่ ากว่า 
3.00 หรือร้อยละ 70 หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในรายวิชาภาษาอาเซียนของผู้เรียน  
  2.8 คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นประชาการ
อาเซียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีค่าคะแนนผ่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 3. ตัวบ่งชี้ด้านยุทธศาสตร์บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย หมายถึง หน่วยวัด
ความส าเร็จเกี่ยวกับทรัพยากร การด าเนินงานและผลการด าเนินงานของโรงเรียนในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย  ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 จ านวนผู้บริหารและครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการกับเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียน ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 จ านวนผู้บริหารและครูที่ได้ทัศน
ศึกษาในประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียน และตัวบ่งชี้ที่ 3.5 จ านวนนักเรียนที่ได้ทัศนศึกษาใน
ประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียน 
  3.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง กิจกรรม โครงการที่โรงเรียนส่งเสริม หรือ
พัฒนาครู นักเรียนให้มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน  การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนมี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หมายถึง 
กิจกรรม โครงการที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อแสดงของทางด้านความคิด วัฒนธรรม 
และการเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  3.3 จ านวนผู้บริหารและครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับ
เครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียน หมายถึง กิจกรรม หรือโครงการที่ผู้บริหารและครู ได้ร่วม
ด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  ประสบการณ์กิจกรรมต่าง ๆ กับเครือข่ายกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนเพื่อน าความรู้ แนวคิดที่ได้มาพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
  3.4. จ านวนผู้บริหารและครูที่ได้ทัศนศึกษาในประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียน 
หมายถึง ผู้บริหารและครูได้ไปศึกษาหรือดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า 
  3.5 จ านวนนักเรียนที่ได้ทัศนศึกษาในประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียน หมายถึง 
นักเรียนได้ไปศึกษาหรือดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า 
 4. ตัวบ่งชี้ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี หมายถึง  หน่วยวัด
ความส าเร็จเกี่ยวกับทรัพยากรและผลการด าเนินงานของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีระบบ
สารสนเทศบนสื่อออนไลน์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายประชาคมอาเซียน ทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดีทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียอย่าง
หลากหลาย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีรายการโทรทัศน์ที่แนะน าเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และตัวบ่งชี้ที่ 
4.4 จ านวนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
  4.1มีระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย 
หมายถึง โรงเรียนมีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือประเทศสมาชิกและนอกกลุ่มประเทศ
สมาชิก ความรู้ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกและนอกกลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งเก็บข้อมูลผ่าน
คอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลโดยการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร 
  4.2 มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายประชาคมอาเซียน ทั้งในรูปแบบเอกสาร   วีดี
ทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียอย่างหลากหลาย หมายถึง บุคคล สื่อวีดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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  4.3 มีรายการโทรทัศน์ที่แนะน าเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หมายถึง รายการที่
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ความรู้
เกี่ยวกับความร่วมมือประเทศสมาชิกและนอกกลุ่มประเทศสมาชิก ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกและนอกกลุ่มประเทศสมาชิกผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  4.4 จ านวนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  หมายถึง โรงเรียนได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดท าแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่เข้าถึงได้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถท าให้
นักเรียนเกิดความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตาม
อัธยาศัยและต่อเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้  
การประเมินมาตรฐานทางการศึกษา  หมายถึง การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อตัวบ่งชี้ความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (The 
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน
ความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง โดยการ
วิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยประเมินเพียง 2 ด้าน คือ   
 มาตรฐานด้านความเป็นได้ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง บุคลากรในโรงเรียนจะยอมรับในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมี
ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 

 มาตรฐานด้านความเหมาะสม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการปกป้องสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ตอบได้รับความเสียหาย และมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้ตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้บริหาร
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสามารถน าตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนไปเป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลที่ได้สามารถน าไปก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  


