
บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อก าหนดตวับ่งชี้ความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อสรา้ง
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือและคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนและตรวจสอบความตรงของตวับ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งขึน้
โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ โรงเรียนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 200 โรงเรยีน โดยการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-stage sampling) ประกอบดว้ย โรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา จ านวน 134 โรงเรียน และโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา จ านวน 46 โรงเรยีน 
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคี่าดชันี IOC เท่ากบั 1.00 
น าแบบส ารวจฯ ที่เกบ็รวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ และน าไปวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัโดยโปรแกรม Mplus 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการก าหนดตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนใน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใชก้ารวเิคราะหเ์อกสาร แนวคดิ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องและศึกษาเอกสารจากโครงการ /กิจกรรมในโรงเรียน และสร้างแบบสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ท าการคดัเลอืกตวับ่งชีค้วามพรอ้มฯ สรุปได ้ดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ม ี4 
ยทุธศาสตร ์23 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ตวับ่งชี้ ดงัน้ี  
1) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกบัความเป็นประชาคมอาเซียน      
2) มกีารบูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไปในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 3) มกีารจดัท ารายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน
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เป็นรายวชิาเพิม่เตมิ 4) มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซยีน และ 5) มกีารก าหนด
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
  ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นความสามารถดา้นภาษาและเจตคต ิประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี ้
ดังน้ี 1) คะแนนเจตคติของผู้บริหารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) จ านวนโครงการ
ภาษาต่างประเทศทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม 3) จ านวนโครงการภาษาองักฤษทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้
รว่ม 4) จ านวนโครงการภาษาอาเซยีนทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม 5) คะแนนความกลวัของครดูา้น
การใชภ้าษาและการจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาต่างประเทศ 6) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาษาองักฤษ 7) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีน และ 8) คะแนนคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องนกัเรยีน 
  ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นบรหิารจดัการโดยใชเ้ครอืขา่ย ประกอบดว้ย 6 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
1) จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการพฒันาการสรา้งเครอืขา่ยในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 2) จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ดัใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรู ้3) จ านวน
นกัเรยีนเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นในเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน   
4) จ านวนผู้บรหิารและครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวชิาการกบัเครอืข่ายกลุ่ม
ประชาคมอาเซยีน 5) จ านวนผูบ้รหิารและครทูีไ่ด้ทศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน
และ 6) จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน  
  และยทุธศาสตรท์ี ่4 ดา้นพฒันาสือ่และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้คอื  
1) มรีะบบสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ทีค่รอบคลุมความรูเ้กี่ยวกบัเครอืข่าย  2) มแีหล่งเรยีนรู้
เกี่ยวกบัเครอืข่ายประชาคมอาเซยีน ทัง้ในรูปแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสื่อมลัตมิเีดยีอย่าง
หลากหลาย 3) มรีายการโทรทศัน์ทีแ่นะน าเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน และ 4) จ านวนแหล่ง
เรยีนรูอ้อนไลน์ทีโ่รงเรยีนไดร้บัความรว่มมอืหรอืสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน 
 2. ผลการสร้างเครื่องมอืและคู่มอืค าอธิบายแบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สรุปได ้
ดงัน้ี 
  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนฯ มคี่า 1.00 ในทุกตวับ่งชี ้ซึง่หมายความว่าตวับ่งชีท้ ัง้หมดสามารถใช้
เป็นตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้
  ความคดิเหน็ทีม่ตี่อรปูแบบตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของ
โรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่าโดยรวมแลว้โรงเรยีนที่
ทดลองใช้ตวับ่งชี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มคีวามเหน็ว่าตวับ่งชี้ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นความเป็นไปได ้



85 
 

อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 3.59) ดา้นความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 3.96) และดา้นความ
ถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.78) 
  การทดลองใช้เครื่องมือผู้ตอบแบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนฯ สว่นใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่ไมเ่ขา้ใจประเดน็ค าถามชดัเจนนกั ผูว้จิยัจงึไดป้รบัเปลีย่น
ค าถามพรอ้มใส่ค าขยายความต่อทา้ยขอ้ค าถามนัน้ ๆ เพื่อใหผู้ต้อบแบบส ารวจความพรอ้มใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และค าถามในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จ านวน
นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในเครอืข่ายประชาคมอาเซยีน โรงเรยีนมปัีญหาในการ
ตอบค าถามมากที่สุด จงึได้ตดัตวับ่งชี้น้ีออกท าใหม้ตีวับ่งชี้ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานทัง้หมด 
4 ยทุธศาสตร ์จ านวน 22 ตวับ่งชี ้
 3. ผลการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งขององคป์ระกอบและตวับ่งชี้ความพรอ้ม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรก จากการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนใน
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปรากฏว่า ค่าไค-สแควร์ = 408.505 
ชัน้ความเป็นอสิระ (df) = 203  คา่ p-value = 0.000 ซึง่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดชันีค่า
รากก าลงัสองเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) = 0.071 ค่าดชันีวดัความ
กลมกลนืเปรยีบเทยีบ (CFI) = 0.887 ค่าดชันี Tucker-Lewis (TLI) = 0.871 และดชันีรากของ
คา่เฉลีย่ก าลงัสองของเศษเหลอื (WRMR) = 1.340 แสดงว่าโมเดลตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้ง
ขึน้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์แบบยอมรบัได ้
 

อภิปรายผลการวิจยั 
  จากผลการวจิยัทีพ่บวา่  

  1. ผลการก าหนดตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีน
ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยใช้การวเิคราะห์เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งและศกึษาเอกสารจากโครงการ/กจิกรรมในโรงเรยีน ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ เอกสารวชิาการเกีย่วกบัยุทธศาสตรใ์นการ
พฒันาโรงเรยีนเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน เอกสารแผน/กจิกรรม/โครงการของโรงเรยีน แผนงาน
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แผนงานของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่ี
การจดัท าตวัชี้วดัความส าเรจ็ในการด าเนินงานด้านอาเซยีน แต่จากการศกึษาเอกสาร /แผน/
กจิกรรม/โครงการของโรงเรยีน โรงเรยีนไม่มกีารจดัโครงการหรอืกจิกรรมในบางยุทธศาสตรท์ี่
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการสร้างแบบ
สมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured interview) แลว้น าไปสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยคุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญ คอื เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืครทูีม่ปีระสบการณ์ในดา้นการ
ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารสถานศกึษา อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศกึษา/การบรหิารการศกึษา 
และนักวิชาการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าตัวบ่งชี้แต่ละตัววดัได้ตรงและครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการศึกษาหรือไม่ พร้อมทัง้คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนมากทีสุ่ด และสอบถามความคดิเหน็เพิม่เตมิในตวัชีว้ดัความส าเร็จบางสว่นที่
ขาดหายไปเพื่อก าหนดเป็นตวับ่งชี ้และท าการคดัเลอืกตวับ่งชี้ทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า
เหมาะสมและตรงตามเน้ือหา น ามาจดัท าเป็นตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
ของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จงึท าใหต้วับ่งชี้ที่ได้จาก
การศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชี่ยวชาญในการคดัเลอืกตวั
บ่งชี้ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามครอบคลุมเนื้อหาและสามารถวดัไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการวดั 
  2. ผลการสรา้งเครื่องมอืและคู่มอืการใชต้วับ่งชีค้วามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัไดน้ าตวับ่งชี้
ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 มาจดัท าแบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีน
ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยตวับ่งชีท้ีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้ง
และครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ก าหนด อีกทัง้ผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่งมอื ดงัน้ี 1) การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัตวับ่งชีค้วามพรอ้มในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคี่า 
1.00 ในทุกตวับ่งชี้ ซึ่งหมายความว่าตวับ่งชี้ทัง้หมดสามารถใชเ้ป็นตวับ่งชี้ความพรอ้มในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ 
2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี่อรูปแบบตวับ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่าโดยรวมแลว้
โรงเรยีนที่ทดลองใช้ตวับ่งชี้ความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มคีวามเหน็ว่าตวับ่งชี้ความพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานมคีวาม
เป็นไปไดแ้ละมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.78) และ 3) การทดลองใชเ้ครื่องมอืเพื่อ
พฒันาให้เครื่องมอืมคีุณภาพมากยิง่ขึ้น ซึ่งขอ้มูลที่ได้จากการทดลองใช้เครื่องมอื ผู้วิจยัพบ
ปัญหาของโรงเรยีนในการตอบแบบส ารวจในตวับ่งชีท้ี ่3.3 จ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
แลกเปลี่ยนในเครอืข่ายประชาคมอาเซยีน ผูว้จิยัจงึไดส้มัภาษณ์ขอ้มลูจากโรงเรยีนเพิม่เตมิซึ่ง
โรงเรยีนใหค้ าตอบว่าตวับ่งชี้ขอ้น้ีเป็นเรื่องที่ปฏบิตัไิด้ยากและมคี่าใชจ้่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกบั 
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เทดิศกัดิ ์ศรวีเิศษ (2557) ทีไ่ดศ้กึษาการบรหิารสถานศกึษาเพือ่ความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน
ของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ในด้านการจดักิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมกีารแลกเปลี่ยนนักเรียนกบัประเทศในประชาคมอาเซียนหรือ
อาเซยีนบวกหกและอาเซยีนบวกสาม มสีภาพการปฏบิตังิานน้อยที่สุด เพราะเป็นการปฏบิตัทิี่
ค่อนขา้งยากล าบาก เพราะตอ้งมคี่าใชจ้่ายและการลงทุนทีสู่งอาจกระท าไดย้ากในสถานศกึษา
ทัว่ๆ ไป ผูว้จิยัจงึปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละไดต้ดัตวับ่งชีน้ี้ออกไป 
  3. ผลการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งขององคป์ระกอบและตวับ่งชี้ความ
พรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พบว่า ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรก ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์
22 ตวับ่งชี ้และน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีท้ ัง้ 22 ตวับ่งชี ้มคีา่ทัง้เป็นบวกและลบ โดยมคี่า
น ้าหนักองคป์ระกอบตัง้แต่ -0.059 ถงึ 0.659 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งระหว่างโมเดลกบัขอ้มูล 
เชงิประจกัษ์แบบยอมรบัได ้ได้ค่าไค-สแควร ์ = 408.505 ชัน้ความเป็นอสิระ (df) =  203 
ค่า p-value = 0.000 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.071 ค่าดชันีวดัความกลมกลนื
เปรยีบเทยีบ (CFI) = 0.887 ค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดไีม่องิเกณฑ์ Tucker-Lewis 
(TLI) = 0.871 และดชันีรากทีส่องของค่าเฉลีย่ของเศษเหลอืถ่วงน ้าหนัก (WRMR) = 1.340 
เน่ืองจากวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วจิยัท าโดยวธิีการส่งไปรษณีย์ไปยงัโรงเรยีนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามอาจมคีวามเขา้ใจในขอ้ค าถามที่คลาดเคลื่อน อกีทัง้ผูต้อบ
แบบส ารวจมาจากหลายส่วน เช่น ผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีนท าใหข้อ้มลูทีไ่ดม้กีารกระจายของ
ขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัมาก ลกัษณะของขอ้มูลทีน่ าไปใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลมทีัง้คะแนนเกณฑ ์
คะแนนคา่เฉลีย่และคะแนนเปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ีอาจสง่ผลต่อความตรงเชงิโครงสรา้งของ
ตวับ่งชี้ท าให้โมเดลตวับ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่สรา้งขึน้สอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ แบบ
ยอมรบัได ้เมื่อพจิารณารายดา้นของยุทธศาสตรค์วามพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของ
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 ตวับ่งชี้ มคี่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.276 ถงึ 0.581 ตวับ่งชีท้ีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบมากกว่า 0.30 ม ี4 
ตวับ่งชี้และมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ได้แก่ ตวับ่งชี้ที่ 1.1 โรงเรยีนมกีารก าหนด
มาตรฐานการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีน (0.506) ตวับ่งชีท้ี ่1.2 มกีาร 
บูรณาการหลกัสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (0.310) ตวับ่งชีท้ี ่1.4 มหีลกัสตูรภาษาทีส่ามทีใ่ชใ้นประชาคมอาเซยีน 
(0.581) และตวับ่งชีท้ี่ 1.5 มกีารก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน (0.610) ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจากการสรา้งเครื่องมอืผูว้จิยัมกีารวเิคราะหเ์อกสาร 
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แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งและศกึษาเอกสารจากโครงการ/กจิกรรมในโรงเรยีน ศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จากนัน้ท าการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) แลว้น าไปสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญพรอ้มทัง้หาคุณภาพของแบบ
ส ารวจท าใหเ้ครือ่งมอืมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ ลกัษณะของขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูประเภทเดยีวกนัคอื
ใช้คะแนนเกณฑ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล อกีทัง้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสอดคล้องกบัสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับประยูร เจริญสุข (2533) ได้พฒันาตัวบ่งชี้งาน
วชิาการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านการพฒันา
หลกัสูตรตัวบ่งชี้การส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการมี
คะแนนเฉลีย่สงูสุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถ
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน โดยยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด เชื่อว่าทุกคนมี
ความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ยดึประโยชน์ที่เกดิกบัผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบัหลกัการ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัคอืผูเ้รยีนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
เป็นเครื่องมอืทีจ่ะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบั
ผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสงัคม เป็นต้น เน่ืองจากสถานศึกษามกีารเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรให้มคีวาม
เหมาะสม ทนัสมยัต่อภาวการณ์เปลีย่นแปลงทางสงัคม สนองตามแนวปฏริปูการศกึษา ผูบ้รหิาร
จงึต้องเขา้ใจในเน้ือหาสาระของหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ใหเ้ขา้กบัสภาพ
ของทอ้งถิน่  
 สว่นตวับ่งชีท้ี ่1.3 มกีารจดัท ารายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นประชาคมอาเซยีนเป็น
รายวชิาเพิม่เตมิ (0.276) มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบต ่ากว่า 0.30 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาไม่ได้มีการก าหนดให้โรงเรียนจดัท ารายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับความเป็น
ประชาคมอาเซยีนเป็นรายวชิาเพิม่เติมจงึท าใหโ้รงเรยีนสามารถด าเนินการจดัท าหรอืไม่กไ็ด้
ขึน้อยู่กบัความพรอ้มของโรงเรยีนในการด าเนินการ อกีทัง้การจดัท ารายวชิาเพิม่เตมิเป็นการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบโดยตอ้งมกีารก าหนดผลการเรยีนรูร้ายวชิาเพิม่เตมิ วเิคราะหผ์ลการ
เรยีนรูเ้พือ่น าไปสูก่ารเขยีนค าอธบิายรายวชิาเพิม่เตมิ ก าหนดโครงสรา้งรายวชิาออกแบบหน่วย
การเรยีนรูแ้ละเขยีนแผนการเรยีนรู ้โดยโรงเรยีนควรมกีารจดัท ารายวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
เป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งจุไรศริ ิชูรกัษ์ (2555) ได้ศึกษาผลกระทบ ความพรอ้ม และการปรบัตวัด้าน
การศกึษาของไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนนัน้ประเทศไทยต้องปรบัตวัด้านหลกัสูตรและการสอน โดยหน่วยงานทางการศกึษา
จะต้องมีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในทุกระดับตัง้แต่ระดับ
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ประถมศกึษาจนถงึระดบัอุดมศกึษา โดยอาจจดัเป็นรายวชิาเพิม่เตมิจากสาขาวชิาต่าง ๆ ทีม่อียู่
เดมิ หรอืเป็นรายวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไปในระดบัอุดมศกึษา หรอืเป็นการบูรณาการเน้ือหาเขา้
กบัวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรเดมิ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัประเทศอาเซยีนในทุกมิต ิ ทัง้นี้  จะมกีารให้
ความส าคญัมากขึน้กบัการจดัหลกัสตูรอาเซยีนใหเ้หมาะสมกบัการศกึษาในแต่ละระดบัชัน้ โดย
ค านึงถงึการจดัวางหลกัสตูร รายวชิา และเนื้อหาอยา่งเป็นระบบ และมคีวามต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ในอนาคตอาจมหีลกัสตูรแกนกลางของอาเซยีน (ASEAN Core Curriculum) กล่าวคอื อาจมี
การจดัท าเน้ือหาสาระการเรยีนรู้แกนกลางของอาเซียนร่วมกนั เพื่อให้แต่ละประเทศได้น า
เน้ือหาสาระการเรยีนรูแ้กนกลางเหล่านัน้ไปใชใ้นการเรยีนการสอนในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ
เป็นอาเซยีน โดยยงัเปิดโอกาสใหแ้ต่ละประเทศได้ใช้เน้ือหาสาระที่สอดคล้องกบัสภาพความ
ตอ้งการ อตัลกัษณ์ และคุณลกัษณะเฉพาะของประเทศของตนเป็นหลกั                                         

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นความสามารถดา้นภาษาและเจตคติของบุคลากรและนักเรยีน ซึ่ง
ประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี ้มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบตัง้แต่ -0.032 ถงึ 0.649 ตวับ่งชีท้ีม่นี ้าหนัก
องคป์ระกอบมากกว่า 0.30 และมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี4 ตวับ่งชีค้อื ตวับ่งชีท้ี ่2.2 
จ านวนโครงการเกี่ยวกบัภาษาต่างประเทศที่จดัให้นักเรียนเข้าร่วม (0.375) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกบัภาษาองักฤษที่จดัให้นักเรียนเข้าร่วม (0.602) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
จ านวนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาอาเซยีนทีจ่ดัใหน้กัเรยีนเขา้รว่ม (0.649) และตวับ่งชีท้ี ่2.6 
จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษไมต่ ่ากว่า 3.00  หรอืรอ้ยละ 
70 (0.316) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนมีการด าเนินการจัดโครงการภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรและ
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน เขยีนและการสื่อสาร โดยส่วนใหญ่การจดั
โครงการเหล่าน้ีจะมกีารด าเนินการในบางโรงเรยีนที่มคีวามพร้อมหรอืสถานที่ตัง้อยู่ใกล้เขต
ชายแดนประเทศเพื่อนบา้นทีเ่ป็นประเทศสมาชกิอาเซยีน หรอือาจเน่ืองมาจากขาดบุคลากรที่
เชีย่วชาญเฉพาะทาง เช่น ครูต่างชาต ิมาช่วยในการจดัอบรมใหค้วามรู ้ซึ่ง โรงเรยีนควรมกีาร
ด าเนินงานเพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554) ที่ได้
รเิริม่ด าเนินโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub) 
และกจิกรรมโครงการพฒันาประชาคมสูอ่าเซยีน (Spirit of ASEAN) โดยคดัเลอืกโรงเรยีนเขา้
รว่มโครงการเพื่อพฒันาความพรอ้มและศกัยภาพในการจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัภาษาประจ าชาติ
อาเซยีนจ านวน 54 โรงเรยีนทัว่ประเทศ ในจ านวนน้ีมจี านวน 24 โรงเรยีนเป็นทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณ
ชายแดน ซึง่มุง่เน้นการจดัการเรยีนภาษาเพื่อนบา้นจ านวน 4 ภาษา ไดแ้ก่ พม่า ลาว กมัพชูา 
และมาเลเซยี กลุ่มนี้เรยีกว่า Buffer Schools ในขณะทีอ่กี 30 โรงเรยีน นอกจากจะมุง่เน้นการ
เรยีนการสอนภาษาในอาเซยีนแลว้ ยงัตอ้งมุง่เน้นการสอนภาษาองักฤษและเทคโนโลยคีวบคู่ไป
ดว้ย กลุ่มนี้เรยีกว่า Sister Schools นอกจากในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้ การเรยีนการ
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สอนภาษาประจ าชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนยงัเพิ่มจ านวนแพร่หลายมากขึ้นในสถาบนั
ระดบัอุดมศกึษาของรฐัทัว่ประเทศ  

ตวับ่งชีท้ีม่คีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบต ่ากวา่ 0.30 และมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี2 
ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่2.1 คะแนนเจตคตขิองผูบ้รหิารในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (0.210) 
ตวับ่งชี้ที ่2.8) คะแนนคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของนักเรยีน (0.146) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้รหิารยงัไมเ่หน็ถงึความส าคญัในการพฒันาโรงเรยีนเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนเทา่ทีค่วร อาจท า
ใหก้ารบรหิารจดัการต่างๆ ภายในโรงเรยีน เช่น การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูส้ามารถในการ
จดัการเรยีนรู ้การส่งเสรมิคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนตามความ
ต้องการของหลกัสูตรใหก้บันักเรยีนจงึเป็นไปอย่างไม่เต็มประสทิธิภาพ ผูบ้รหิารและครูต้อง
ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึมาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัชีว้ดัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และสาระการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแลว้จงึพจิารณาออกแบบ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยเลอืกใชว้ธิสีอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรยีนรูก้ารวดัและประเมนิผล 
เพื่อใหผู้้เรยีนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (อนุวตัิ คูณแก้ว, 
2556 : 214)  อกีทัง้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
ฯ เป็นขอ้มูลต่างประเภทกบัขอ้มูลในตวับ่งชี้อื่น ๆ ขอ้มูลที่ไดเ้ป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ 
ความรูส้กึส่วนบุคคลไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานของโรงเรยีน จงึท าใหข้อ้มูลทีไ่ดม้ี
น ้าหนกัองคป์ระกอบแตกต่างจากขอ้มลูในตวับ่งชีอ้ื่น 

ตวับ่งชี้ที่มีทิศทางความสมัพนัธ์ของตัวบ่งชี้ภายในองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์กนั
ในทางลบ ม ี2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่2.5) คะแนนความกลวัของครดูา้นการใชภ้าษาและการ
จดัการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ (-0.059) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรยีนมกีาร
พฒันา/การเตรยีมความพรอ้มใหบุ้คลากรทางการศกึษาท าใหค้รไูมม่คีวามกลวัหรอืวติกกงัวลใน
การใชภ้าษาและการจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาต่างประเทศ และตวับ่งชีท้ี ่2.7) จ านวน
นักเรยีนทีไ่ดค้ะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอาเซยีนไม่ต ่ากว่า 3.00  หรอืรอ้ยละ 70  
(-0.032) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาอาเซยีนจะด าเนินการเฉพาะ
โรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มหรอืตัง้อยูใ่กลเ้ขตชายแดนประเทศเพื่อนบา้นเท่านัน้ โรงเรยีนสว่นใหญ่
จงึไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนภาษาอาเซยีนท าใหก้ารแจกแจงขอ้มูลที่ ได้จากการเก็บแบบ
ส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ มกีารกระจายข้อมูลต ่าและแตกต่างจาก
ขอ้มลูในตวับ่งชีอ้ื่น ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ -0.296 ถงึ 0.367 และมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแ้ก่ ตวับ่งชี้
ที ่3.1) จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนทีส่่งเสรมิการพฒันาการสรา้งเครอืขา่ยในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.367 ตวับ่งชีท้ี ่3.2) จ านวนโครงการหรอื
กจิกรรมทีจ่ดัใหน้ักเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(0.308) ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3) จ านวนผูบ้รหิารและครเูขา้
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ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียน (-0.428)  
ตวับ่งชี้ที่ 3.4) จ านวนผูบ้รหิารและครูที่ไดท้ศันศกึษาในประเทศที่เป็นประชาคมอาเซยีน  
(-0.959)และตวับ่งชีท้ี ่ 3.5) จ านวนนักเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็นประชาคมอาเซยีน  
(-0.296) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการพฒันาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบุคลากรและ
นักเรยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นความรูต้่างๆ เช่น การจดักจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้า้นการ
จดัการเรียนการสอน การเรียนรู้วฒันธรรม การเมือง การปกครองของประเทศเพื่อนบ้าน 
การศกึษาดูงานกบับุคลากรกบัประเทศสมาชกิหรอืประเทศอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั เกยีรตมินูญ 
บวัชื่น (2557) ที่ได้ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 พบว่า  
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า
สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่คร ูนกัเรยีน มกีารก าหนดวตัถุประสงคข์องกจิกรรมให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันาการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน สง่เสรมิสนบัสนุนให้
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียน ทัง้ในระดับเขตพื้นที่
การศกึษาและระดบัชาต ิมกีารจดักจิกรรมเกี่ยวกบัอาเซยีน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั นภดล  
สตุนัตวิาณชิยกุ์ล (2554) ทีไ่ดศ้กึษาความพรอ้มดา้นเทคโนโลยขีองสถานศกึษาอาชวีศกึษาไทย 
ไดค้น้พบและใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควรเพิม่คุณภาพของผูเ้รยีนดว้ยการสนบัสนุนอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
และห้องปฏิบตัิการให้ได้มาตรฐานยิง่ขึ้นในทุกสถานศึกษา ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพคร ู
อาจารย์ในด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ ICT ด้านการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
อนิเตอร์เน็ต และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์กบับุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนใหม้ากยิง่ขึน้ 

ตวับ่งชี้ที่มีทิศทางความสมัพนัธ์ของตัวบ่งชี้ภายในองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์กนั
ในทางลบและมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  ม ี3 ตวับ่งชี้ ไดแ้ก่ ตวับ่งชี้ที ่3.3 จ านวน
ผู้บรหิารและครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวิชาการกบัเครอืข่ายกลุ่มประชาคม
อาเซียน (-0.428) ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 จ านวนผู้บริหารและครูที่ได้ทัศนศึกษาในประเทศที่เป็น
ประชาคมอาเซยีน (-0.959) และตวับ่งชีท้ี ่3.5 จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดท้ศันศกึษาในประเทศทีเ่ป็น
ประชาคมอาเซยีน (-0.296) ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจากตวับ่งชีเ้หล่าน้ีเป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนไมไ่ดจ้ดั
ขึ้นแต่เป็นการส่งเสรมิให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมหรอืท ากิจกรรมกบักลุ่ม
เครอืขา่ยกลุ่มประชาคมอาเซยีนหรอืท ากจิกรรมภายนอกโรงเรยีน ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณในการ
บรหิารจดัการเป็นจ านวนมากเพื่อสนับสนุนใหผู้บ้รหิาร ครูและนักเรยีนไดท้ ากจิกรรมดงักล่าว 
จงึท าใหน้ ้าหนกัองคป์ระกอบมคีา่เป็นลบ ซึง่สอดคลอ้งกบั เฉลยีว เถื่อนเภา (2554) ทีศ่กึษาการ
ด าเนินงานเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรยีนเครอืข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบุร ีเขต 1 พบว่า การด าเนินงานทีม่รีะดบั
การปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอืดา้นปัจจยัสนับสนุน ความสมัพนัธ์กบัชุมชนและทอ้งถิน่ ซึ่งเสรมิศกัดิ ์
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พงษ์พานิช (2556) ไดก้ล่าวว่าดา้นการจดัการเรยีนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
และรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน เช่น การพฒันาทกัษะวชิาชพี เพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
และการแข่งขนั การพฒันาด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทัง้ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึงศกึษาและเรยีนรูว้ ัฒนธรรม การเมอืง การปกครองของประเทศเพื่อนบ้าน 
ดา้นสมรรถนะวชิาชพี ตอ้งผลติก าลงัคนใหม้สีมรรถนะวชิาชพีสู่ความเป็นสากล ดา้นการพฒันา
บุคลากร ตอ้งมกีารศกึษาดงูาน และแลกเปลีย่นคร ูและบุคลากรกบัประเทศสมาชกิหรอืประเทศ
อื่นๆ  

และยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นพฒันาสื่อและเทคโนโลย ีมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.357 ถงึ 0.659 และมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่4.1) มรีะบบสารสนเทศ
บนสือ่ออนไลน์ทีค่รอบคลุมความรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน (0.572) ตวับ่งชีท้ี ่4.2) มี
แหล่งเรยีนรู้เกี่ยวกบัเครอืข่ายประชาคมอาเซียน ทัง้ในรูปแบบเอกสาร วดีทีศัน์ และสื่อ
มัลติมีเดียอย่างหลากหลาย (0.553) ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) มีรายการโทรทัศน์ที่แนะน าเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซยีน (0.659) และตวับ่งชีท้ี่ 4.4) จ านวนแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ทีโ่รงเรยีนไดร้บั
ความร่วมมอืหรอืสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน 0.357 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดจ้ดัท าแนวการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน
ขึน้ ในดา้นการบรหิารจดัการ ไดใ้หแ้นวทางวา่ สถานศกึษาควรมกีารจดัท าขอ้มลูสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ซึ่งสอดคล้องกบั เกยีรติมนูญ บวัชื่น (2557) ที่ได้ศึกษา
สภาพและแนวทางในการบรหิารสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 พบว่า ดา้นการจดัการเรยีนการสอนอยู่
ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศกึษามกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมาย
ของประชาคมอาเซยีนกบัหลกัสตูรแกนกลางเพือ่ก าหนดเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา มกีารสง่เสรมิ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้สู่อาเซียน มกีารส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูเข้าร่วม
กจิกรรมทางวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูเ้พื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนใหก้บันักเรยีน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ นภดล สุตันติวาณิชย์กุล (2554) ที่ได้ศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ
สถานศกึษาอาชวีศกึษาไทย ไดค้น้พบและใหข้อ้เสนอแนะว่า ควรเพิม่คุณภาพของผูเ้รยีนดว้ย
การสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และห้องปฏิบตัิการให้ได้มาตรฐานยิง่ขึ้นในทุกสถานศึกษา 
ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพครู อาจารยใ์นดา้นการสื่อสารเป็นภาษาองักฤษ การใช ้ ICT ดา้น
การคน้ควา้หาขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ต และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละประสบการณ์กบับุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากยิง่ขึ้น นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั 
มานิต วงศ์มลู (2558) ทีศ่กึษาการพฒันาการบรหิารจดัการสถานศกึษาเพื่อรองรบัการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 39 พบว่า ดา้นการ
ส่งเสรมิและพฒันาสื่อแหล่งเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยสีถานศกึษาควรจดัหอ้งศูนยอ์าเซยีนหรอืมุม
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อาเซียนเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แสดงผลงาน
นิทรรศการแลกเปลีย่นวฒันธรรมอาเซยีน จดักจิกรรมเพือ่กระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยูเ่สมอ 

    
    

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 ควรมีการจัดอบรมการใช้แบบส ารวจความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานพรอ้มคู่มอืค าอธบิายฯ
ใหก้บัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษาทีส่นใจในการน าเครื่องมอืไปใชใ้นการส ารวจความพรอ้ม
ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีน 

1.2 โรงเรยีนควรมกีารประสานงานความรว่มมอืกบัภาครฐัและภาคเอกชนในการ 
จดัท าแหล่งเรยีนรูเ้พือ่พฒันานกัเรยีนสูป่ระชาคมอาเซยีน 

1.3 โรงเรยีนควรมกีารบรูณาการหลกัสตูรความเป็นประชาคมอาเซยีนเขา้ไปใน 
กลุ่มสาระการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากยิง่ขึน้ 

1.4 โรงเรียนควรพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพือ่ยกระดบัความสามารถดา้นภาษาของผูเ้รยีน 

1.5 โรงเรยีนควรมกีารจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในดา้นการจดัการเรยีนรู ้ 
นวตักรรมหรอืกจิกรรมใหม่ๆ  รว่มกบัเครอืขา่ยประชาคมอาเซยีน 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  ควรน าแบบส ารวจความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนในสงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานไปใช้ในการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีน 
 


