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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน 2) เปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะ

พิเศษของสถานศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 347 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และกลุม 

ผูที่ตอบแบบสัมภาษณไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 14 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

สำหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
2. ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อจำแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้ง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตางชาติเขามาเรียน การมีครูตางชาติเขามาสอน 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนสถานภาพสวนบุคคลไมแตกตางกัน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  สถานศึกษาควรจัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียน 

เรียนรูระหวางครูและนักเรียนในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน   

 

คำสำคัญ: การพัฒนาสถานศึกษา  ประชาคมอาเซียน  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) level of readiness for capacity development in 

educational institutions for the forthcoming ASEAN Community; 2) compare the readiness 

in educational institutions development toward ASEAN Community, as classified by the 

personal status of the respondents, the size of educational institutions, educational institution’s 

location and the specific characteristics of educational institutions; and 3) explore guidelines 

for managing the development of educational institutions toward the ASEAN Community. 

The sample groups in this research consisted of 347 administrators and teachers of 

educational institutions under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area 

Office 9, derived by proportional stratified random sampling and 14 interviewees selected 

by purposive sampling. The research instruments were a questionnaire and an interview 

form constructed by the researcher. The statistics employed for data analysis were percentage,

mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance. The interview data were 

analyzed by content analysis. 

The findings of this research were as follows: 

1.  The readiness for development in educational institutions toward ASEAN 

Community was at a high level in overall and specific aspect. 

2.  Readiness of development for educational institution towards ASEAN 
Community as classified by educational institution size, location, oversea students’ admission, 

working of oversea teachers in institutions, was different with statistical significance at .05. 

However, there was no statistical difference in personal status.  
3.  That the educational institutions should establish twinning programs to promote 

learning and teaching exchange among the ASEAN Community members.  
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บทนำ 
สถานการณโลกในยุคโลกาภิวัตนไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังในดานการเมือง 

ความมัน่คง ตลอดจนดานความเปนอยูของประชากรประเทศตาง ๆ จงึใหความสำคัญกับการรวมตัวกัน 

ในภูมิภาคเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดตอ อาชญากรรมขามชาติและ

ปญหายาเสพติด รวมท้ังจะตองปรับตัวใหเทาทันสถานการณเพ่ือใหสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดวยเหตุน้ีประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนจึงไดมีขอตกลงรวมกันเปนประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมีจุดหมายเพ่ือใหอาเซียนสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน และทันตอ 

การเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยรวมกันจัดตั้งเปน “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN community) 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 3-4) 

ประชาคมอาเซียนไดกำหนดวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 โดยมีเปาหมายไววา ภายในป  

ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะมีรูปแบบความรวมมือท่ีพัฒนาใกลชิดมากข้ึนกวาเดิม  

ซึ่งหมายความถึงความสมานฉันทของประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มุงสงเสริม 

ความสัมพันธกับประเทศภายนอก ดำรงอยูในสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ังคั่งไพบูลย  

ตลอดจนผูกพันกันเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนา อยางมีพลวัต และเปนชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร 

ตอกัน (กระทรวงตางประเทศ, 2554: 13) นอกจากน้ี วิสัยทัศนอาเซียนยังไดกลาวถึงความสำคัญ

ของการพัฒนามนุษย เพ่ือใหประชาชนเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ การศึกษา 

การเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรม นวัตกรรม การสงเสริม การปองกันคุณภาพการทำงานและ 

การประกอบการ รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ภายใตประเด็นสำคัญ คือ ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยใชการศึกษาเปนกลไกหลักขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเปนรากฐานสำคัญในการเสริมสราง 

ความเจริญรุงเรืองในทุกดาน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 7-8)  
จากความเปนมาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนดังกลาวมาขางตน กระทรวง

ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 

และจุดเนนในการขับเคล่ือนสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน เพ่ือใหมีความพรอมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเ ก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

โดยการสรางความตระหนักในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหชุมชน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555: 10 -17)  

อน่ึง จากการสัมภาษณศึกษานิเทศกของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทำให

ทราบขอมูลที่เปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสูประชาคม

อาเซียน กลาวคือ การจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษาในสถานศึกษายังอยูในระหวางการดำเนินการและ 
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ยังไมมีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบในการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาเพ่ิมเติมยังไมมีการจัดทำหลักสูตร 

ที่เนนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยตรง สงผลใหเกิดปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนหรือ 

การถายทอดความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีถูกตอง ชัดเจน และเปนรูปธรรมไปสูผูเรียน อุปสรรค 

ที่สำคัญอีกประการหน่ึงคือ การขาดการสนับสนุนในดานงบประมาณโดยเฉพาะสถานศึกษา 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงขาดแคลนท้ังทางดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีผูเรียนสวนใหญยังไมมี 

ความสามารถในการส่ือสาร ทัง้ในดานการอานและการเขียน (บงัอร สนัธนพิพัฒน, 2556: สมัภาษณ) 

จากการศึกษาในงานวิจัยเร่ือง การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: บทสรุปสำหรับผูบริหาร) พบวา สภาพปจจุบันและความคาดหวัง 

ในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ควรมีองคประกอบสี่ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ  

2) ดานการพัฒนาครูผูสอน 3) ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมสีวนเก่ียวของ และ 4) ดานการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน นอกจากน้ีในงานวิจัยเร่ืองนี้ยังพบอีกวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความตองการจำเปน

ดานกระบวนการพัฒนาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการ 

จัดการเรียนรู และดานปจจัยสนับสนุน ตามลำดับ แตในงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554: 107) 

ซึ่งไดวิจัยเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย 

ศูนยอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา โดยภาพรวม 

มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียมากไปนอย คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการเรียนรู ดานการบริหาร

จัดการ และดานปจจัยสนับสนุน ตามลำดับ  
จากความเปนมาและความสำคัญของประชาคมอาเซียน ความสำคัญของนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับ 

การขับเคล่ือนสถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามท่ีกลาวมา 

ขางตนน้ัน จะเห็นไดวาหากสถานศึกษาไดมีการเตรียมความพรอมในดานการบริหารจัดการ 
การพัฒนาครูผูสอน การสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ซึ่งเปนสภาพปจจุบันและความคาดหวังจากผลงานวิจัยของหนวยงานตนสังกัด ก็จะทำให 
สถานศึกษามีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นใจ แตในปจจุบันมีงานวิจัยที่จะ

ดำเนินการตอในเรื่องดังกลาวคอนขางนอย ผูวิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนครูผูสอนจึงสนใจ 
ที่จะศึกษาเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยไดนำขอคนพบท่ีเปนสภาพปจจุบันและ 
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ความคาดหวังจากผลงานวิจัย เร่ือง การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน 

สูประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กลาวมาขางตนมา 

เปนตัวแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดวยส่ีดาน ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการพัฒนา 

ครูผูสอน 3) ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ทั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวา ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถนำไปเปนขอเสนอแนะใหกับ 

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการวางแผนการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

พัฒนาตอไปเพ่ือกาวสูความเปนมาตรฐานสากล 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของ 

สถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอความพรอมใน

การพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

แตกตางกัน 

2. สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีขนาด ทำเลท่ีตั้ง 
มีนักเรียนตางชาติเขามาเรียน และการมีครูตางชาติเขามาสอนตางกัน มีความพรอมในการพัฒนา

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อน

สถานศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะขอคนพบจากงานวิจัย เร่ือง การพัฒนามาตรฐาน

และยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2553: บทสรุปสำหรับผูบริหาร) ที่พบวาสภาพปจจุบันและความคาดหวังในการพัฒนา 
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สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด มีองคประกอบสี่ดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการ 

2) การพัฒนาครูผูสอน 3) การสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) การพัฒนาคุณภาพ 

ผูเรียน ผูวิจัยจึงไดนำมาจัดกระทำใหเปนตัวแปรตามในการวิจัยครั้งน้ี นอกจากน้ีผูวิจัยไดนำตัวแปร

ดานสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา จากขอคนพบในงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา 

(2554: 85) กิตติพงษ เจนจบ (2556: 114) จารุวรรณี แพรศรีสกุล (2556: 101) และสรศักด์ิ 

บัวแยม (2556: 39) และไดนำตัวแปรท่ีเก่ียวกับทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษของ

สถานศึกษามาจัดกระทำเปนตัวแปรตน เพ่ือตองการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในคร้ังน้ี จึงนำ

เสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั เพ่ือแสดงความสัมพนัธระหวาง ตวัแปรท่ีศกึษา ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา  

 

ตวัแปรสถานภาพ ตวัแปรทีศ่กึษา 
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง การท่ีสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีกระบวนการท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

สถานศึกษาทุกระบบ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานเปนอยางดี เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติภารกิจในดานการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเขาสูประชาคม

อาเซียน ใหสำเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในองคประกอบส่ีดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาครูผูสอน 3) การสงเสริม สนับสนุน

จากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  การบริหารจัดการ หมายถึง การที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการกำหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน จัดทำพันธกิจและแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมกับชุมชนในการระดมทรัพยากร จัดทำรูปแบบการจัด 

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียนพรอมทั้งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาครู มีการนิเทศติดตาม 

การดำเนินงานการจัดการเรียนรูและสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จัดหา 

สื่อและแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู ใชหองเรียน หองปฏิบัติการ 

ที่สงเสริมการเรียนรู และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน   

2.  การพัฒนาครูผูสอน หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการเตรียมความพรอมใหครูผูสอนจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

โดยการจัดกระบวนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรูและบูรณาการ

เร่ืองประชาคมอาเซียนในการจัดการเรียนรู สามารถใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรู พรอมทั้งมี 

การวัดผลประเมินผล และแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายการเรียนรูได  

3.  การสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตระหนักถึง 

ความสำคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ 

เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน จัดกิจกรรม
เผยแพรความรูเก่ียวกับอาเซียนเพ่ิมข้ึน และมีการใชแหลงเรียนรูจากศูนยอาเซียนเพ่ือใหเปนท่ีรูจัก

แพรหลายรวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมระดับอาเซียนไดทุกคน  
4.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ความรูเก่ียวกับอาเซียนและภาษาตางประเทศ สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ปลูกฝงใหผูเรียนยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถใชภาษาตางประเทศ

และเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศในการส่ือสารได 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) นำเสนอ 

วิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปการศึกษา 2556 ซึ่งมีทำเล 

ที่ตั้งกระจายอยูในจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 177 คน และเปนครูผูสอนจำนวน 3,117 คน รวมท้ังสิ้นจำนวน 3,294 คน 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มีสองกลุม ประกอบดวย 1) กลุมท่ีตอบแบบสอบถาม 

ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 ในปการศึกษา 2556 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejecie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) และใชการสุมแบบแบงชั้น

ตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) เพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายไปตาม

จังหวัดท่ีตั้ง ขนาดของสถานศึกษา ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 347 คน และ 2) กลุมที่ตอบแบบ

สัมภาษณ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมละเจ็ดคน จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling)  

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี มีสองชุด ประกอบดวย  

ชุดท่ี 1  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนา ดังน้ี 
   ขั้นท่ี 1  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ 

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง 

ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
   ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปน 

ขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

   ขั้นท่ี 3 นำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวนสามทาน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวนำมาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง 

(index of item objective congruence: IOC) ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค โดยเลือก 

เฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป ไดขอกระทงคำถามจำนวนท้ังสิ้น 58 ขอ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 151

          ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอ

เสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

   ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดสอบใช (tryout) กับผูบริหารและครู 

ผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน  

   ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพ 

ดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -coefficient) ของ Cronbach ไดคา

ความเท่ียงของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับเทากับ 0.98 

   ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและ 

ถูกตอง โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวนำมาจัดทำเปนแบบสอบถามความคิดเห็น 

ฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมที่ 1 

ชุดท่ี 2  การสรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนา ดังน้ี 

   ขั้นท่ี 1 วิเคราะหระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดในแตละดาน แลวนำมากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ 

   ขั้นท่ี 2 สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง 

   ขั้นท่ี 3 นำแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณแลว

นำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยกลุมที่ 2  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีสองชุด คือ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ

ก่ึงโครงสราง 

ชุดท่ี 1  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นจำนวนหน่ึงฉบับ แบงออกเปนสองตอน คือ  

   ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถามเก่ียวกับ
สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทำงาน 

ประสบการณในการศึกษาดูงานตางประเทศ และสอบถามขอมูลเก่ียวกับขนาดของสถานศึกษา 
ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา การจัดตั้งศูนยอาเซียนในสถานศึกษา การมีนักเรียนตางชาติมาเรียน 

ในสถานศึกษา และการมีครูตางชาติมาสอนในสถานศึกษา จำนวนท้ังสิ้น 11 ขอ 

   ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคาหาระดับ (rating scale) ซึ่งประกอบดวยขอคำถามจำแนกตามความพรอม 
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ในการพัฒนาสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนส่ีดาน คอื 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการพัฒนา

ครูผูสอน 3) ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ และ 4) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

จำนวนท้ังส้ิน 58 ขอ 

ชุดท่ี 2  เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวนท้ังสิ้น 4 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การดำเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็น 

 1.1 ย่ืนคำรองถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือทำหนังสือ

ไปยังสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือขอความรวมมือ 

จากผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางใหตอบแบบสอบถาม 

 1.2  ดำเนินการเก็บขอมูล และติดตามรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืนดวย

ในระหวาง 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 340 ชุด คิดเปน 

รอยละ 97.98 

2.  การดำเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 

 2.1 ย่ืนคำรองถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือทำหนังสือ

ไปยังผูบริหารสถานศึกษาจำนวนเจ็ดคน และครูผูสอนจำนวนเจ็ดคน รวมท้ังสิ้น 14 คน เพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 

 2.2  กำหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทำการสัมภาษณดวยตัวเอง และทำการสัมภาษณ

เปนรายบุคคล  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นในแตละ
ตอน ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นใชการหาคาความถ่ี  

(frequency) รอยละ (percentage) 

2. การวิเคราะหระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ใชการหา
คาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติ

ดังน้ี 
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 3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี 

ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา ประสบการณในการศึกษาดูงานตางประเทศ การจัดตั้งศูนยอาเซียน 

ในสถานศึกษา การมีนักเรียนตางชาติมาเรียนในสถานศึกษา และการมีครูตางชาติมาสอน 

ในสถานศึกษา ใชการทดสอบที (t-test independent)  

 3.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานอายุ ประสบการณในการทำงาน 

และขนาดของสถานศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) 

หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’s test 

4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำ

เสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก ( x̄ = 3.76) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ีย 

สูงท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการ ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.86) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ  

ดานการพัฒนาครูผูสอน ( x̄ = 3.70, S.D. = 0.92) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ และลำดับความพรอมในการพัฒนา  

  สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
  โดยภาพรวม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (n = 340) 

  
 

x  S.D.   

1  3.81 0.86  1 

2    3.70 0.92  4 

3    3.72 0.91  3 

4  3.80 0.81  2 

  3.76 0.88   
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 
สูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษา ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษ
ของสถานศึกษา 

สรุปผลการเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รายละเอียดปรากฏในตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 
 

 

 

 
 

  
1.     

   1.1   -  

 
   1.2   -  
   1.3   -  
   1.4   -  
   1.5         - 

 
   1.6    - 
2.   - 
3.           - 
4.             

    4.1        

          -    

              
 -  

         -    -  

   4.2   

          
   

         -   -  

         -   -  

         -    

            
-   

         -  -   

   4.3    -  
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ดานการบริหารจัดการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวามี 2 คู คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 9 ที่มีอายุ 30 – 40 ป กับ 41 – 50 ป และ 30 – 40 ป กับ มากกวา 50 ป สวนผล 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ปฏิบัติหนาท่ี 

ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีความความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน  

พบดังนี้ ดานการบริหารจัดการ พบวามี 2 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ี 

ในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา

ขนาดใหญพิเศษ ดานการพัฒนาครูผูสอน พบวามี 2 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับ

สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ดานการสงเสริมสนับสนุนผูมีสวนเก่ียวของ พบวามี 3 คู คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษา 

ขนาดใหญพิเศษ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบวามี 2 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลาง 

กับสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ   

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดหาครูที่สอนภาษาในประเทศกลุมประชาคม

อาเซียนมาสอนในสถานศึกษา จัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาระหวางสถานศึกษาในประเทศ
กลุมประชาคมอาเซียน มีการสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูและนักเรียนในประเทศ

กลุมประชาคมอาเซียน  

ดานการพัฒนาครูผูสอน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไปแลกเปล่ียน
เรียนรูกับครูและสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียนโดยการไปทัศนศึกษา รวมกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม มีการสงครูไปแลกเปล่ียนเรียนรู

กับครูและสถานศึกษาคูพัฒนาระหวางสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน   

ดานการสงเสริม สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ สถานศึกษาควรตระหนักและเล็งเห็น 

ความสำคัญของชุมชน โดยเรงดำเนินการสรางเครือขายของการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนรวมกับ
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ชุมชน มีการสนับสนุนบุคลากรใหจัดทำขอมูลเผยแพรและสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

ใหกับชุมชนและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา     

ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมภาษาอาเซียน

วันละคำและภาษาอังกฤษวันละคำ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสารสัปดาหละ 1 วัน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี 

สถานศึกษาควรจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศกลุมประชาคมอาเซียน  

มีแหลงสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ    

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายเพ่ือตอบสมมติฐาน 

การวิจัยได ดังน้ี 

1.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในดานการบริหารจัดการมีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก ซึ่งอยูในลำดับแรกน้ัน เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญ 

มีความคิดเห็นวาสถานศึกษามีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเทียบเคียงกับมาตรฐาน

สากล สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการจัดโครงการพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียน และ 

สถานศึกษาไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะส้ันและระยะยาวโดยเนนการมีสวนรวม 

ของชุมชน ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554: 107) 

ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขาย 

ศนูยอาเซยีนศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 1 พบวา 1) การดำเนินงาน
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 

ดานการบริหารจัดการ และดานปจจัยสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 สำหรับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนดานการพัฒนาครู 
ผูสอน ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก แตอยูในลำดับสุดทายน้ัน แมวาจากผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นวาสถานศึกษาไดกำหนดใหครูและนักเรียน 
จัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ใหครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูมุงสูมาตรฐาน

สากล และสงเสริมใหครูไดรับความรู เพ่ิมเติมเก่ียวกับประชาคมอาเซียนน้ันเปนเร่ืองสำคัญ  

แตปจจุบันพบวาการดำเนินงานในเร่ืองดังกลาวยังอยูในระหวางการขับเคล่ือน โดยปญหาและ

อุปสรรคสำคัญท่ีทำใหการบริหารจัดการหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาเขาสู

ประชาคมอาเซียนยังไมไดผลเทาท่ีควรนั้น เน่ืองมาจากขาดการสนับสนุนท้ังในดานนโยบายท่ีชัดเจน
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และดานงบประมาณท่ีไมเพียงพอ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งขาดแคลน 

ทั้งทางดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ขอคนพบ

จากการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของราตรี สีงาม (2555: 91) ที่ไดวิจัยเร่ือง การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีษะเกษ 

พบวา ดานการสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาสเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนท้ังภายในประเทศและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูในระดับมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวาในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียนดานการพัฒนาครูผูสอนนั้นเปนเร่ืองที่ทุกฝายตองตระหนักและใหความสำคัญ  

2.  จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน ประสบการณดูงานตางประเทศ รวมท้ัง

ขนาดของสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษา และลักษณะพิเศษของสถานศึกษา การจัดตั้ง 

ศูนยอาเซียนในสถานศึกษา การมีนักศึกษาตางชาติมาเรียนในสถานศึกษา และการมีครูตางชาติ

มาสอนในสถานศึกษา มีขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปรายเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัย ไดดังน้ี  

 2.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอม

ในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีอายุ 30-40 ป กับ 41-50 ป 

และ 30-40 ป กับ มากกวา 50 ป มีความความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา

สูประชาคมอาเซียนแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมี 
อายุ 41 ปขึ้นไป มีประสบการณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการมากกวาท่ีมีอายุนอยกวา 

41 ป สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาสูงสุดตางกัน มีความคิดเห็น 

เก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากจำนวนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีมากกวาผูที่สำเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จึงทำใหขอมูลท่ีไดมาจากกลุมตัวอยาง

ที่มีจำนวนมากท่ีมีความเห็นคลอยตามกัน ในงานวิจัยน้ียังพบอีกวาผูบริหารสถานศึกษาและครู 
ผูสอนที่มีตำแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ที่ตั้งไวเชนกัน เน่ืองจากจำนวนครูผูสอนมีมากกวาผูบริหารสถานศึกษา จึงทำใหขอมูลท่ีไดมาจาก

กลุมตัวอยางท่ีมีจำนวนมากท่ีมีความเห็นคลอยตามกัน ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัย 
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ของสรศักด์ิ บัวแยม (2556: 61) ที่ไดวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 พบวา ความคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สหวิทยาเขต ระยอง 2 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนไมแตกตางกัน  

       ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูผูสอนตางก็ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือเตรียม 

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของพรศ ทิวารัศชัย (2555: 53) ที่ไดวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการในช้ันเรียน

ของครู โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน พบวา การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการในช้ันเรียน 

ของครู โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน และสวนสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณดูงานตางประเทศน้ัน ผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานแตกตาง

กัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีโอกาส

ไดไปศึกษาดูงานท่ีตางประเทศหรือไปศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียนจะไดรับความรูและ

ประสบการณ ทำใหมีมุมมองและทัศนคติเก่ียวกับการดำเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน 

ที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ไมมีประสบการณ 
ในการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                2.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาด 

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไป 

ตามสมมติฐานการวิจัย ขอคนพบน้ีจึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเฉลียว เถ่ือนเภา (2554: 114)  

ที่ไดวิจัยเร่ือง การดำเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนย

อาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา ขนาดของ 

สถานศึกษาเปนตัวแปรที่สำคัญตอประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะขนาดของโรงเรียนเปนตัวกำหนด
จำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งทำใหโครงสรางและปริมาณงานของโรงเรียน

ขนาดใหญแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะมีผลตอการดำเนินงานและสงผล

ใหคุณภาพโรงเรียนแตกตางกันไป 
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 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในทำเลท่ีตั้งของสถานศึกษาตางกัน

มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัย เน่ืองจากสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งในเขตเทศบาลมีความพรอมดานงบประมาณและ 
ดานบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษามากกวาสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งนอกเขต

เทศบาล และเน่ืองจากสถานศึกษาท่ีมีทำเลท่ีตั้งนอกเขตเทศบาลหลายแหงมีศักยภาพในการจัด 

การเรียนการสอนคอนขางนอย ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ มีขนาดเล็ก รายไดนอย  

จึงทำใหงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษามีไมเพียงพอเทาท่ีควร 

นอกจากน้ีสถานศึกษาหลายแหงยังขาดครูและบุคลากรดานการศึกษา 

 2.4  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีการจัดต้ังศูนย

อาเซียนในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสู

ประชาคมอาเซยีน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการสงเสริมสนับสนุน 

จากผูมีสวนเก่ียวของและดานคุณภาพผูเรียนแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาถาสถานศึกษากำลัง 

ดำเนินการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา สถานศึกษาจะตองมีความรวมมือจากหนวยงานหรือผูที่ให 

การสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรูเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน สวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนตางชาติ 

เขามาเรียนในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษา 

สูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหาร

จัดการกับดานการพัฒนาครูผูสอนแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะถามีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียน 

ในสถานศึกษา จะตองมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาหลักสูตร และจะตองมีการพัฒนา 

ครูผูสอนและบุคลากรในการดำเนินการจัดการศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
และผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีครูตางชาติมาสอน 

ในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากถามี 

ครูตางชาติมาสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการจัด 

การศึกษาท้ังสี่ดานเพ่ือใหการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดำเนินไปอยางมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

3.  จากผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดขอคนพบท่ีสามารถนำมาอภิปราย กลาวคือ 

ในการสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูและนักเรียนในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน 
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สถานศึกษาควรดำเนินการจัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาระหวางสถานศึกษาในประเทศ 

กลุมประชาคมอาเซียน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติมในเรื่อง

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ีหนวยงานตนสังกัดและ 

สถานศึกษาควรเรงดำเนินการจัดสรรอัตรากำลังท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ

กลุมประชาคมอาเซียน และจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของ

ประเทศกลุมประชาคมอาเซียน โดยการสงครูไปทัศนศึกษาและเขารวมการอบรม หรือเชิญครูและ

บุคลากรจากประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนมาใหความรูในดานภาษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้การจัด

กิจกรรมดังกลาวจะตองมีการจัดทำขอมูลเผยแพรและสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ใหกับเครือขายการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชน และจัดกิจกรรม 

ตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา นอกจากน้ีสถานศึกษาจะตองสงเสริมสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมและนิทรรศการการเรียนรูในประเทศกลุมประชาคมอาเซียนและใหนักเรียนมีสวนรวม 

อาทิ การจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนหรือภาษาอังกฤษวันละคำ การจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน และการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเร่ืองความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช มีดังน้ี 

 1.1  หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาควรดำเนินการจัดหาครูที่สอนภาษาในประเทศ

กลุมประชาคมอาเซียนมาสอนในสถานศึกษา จัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนาระหวาง 
สถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน และมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือบูรณาการ
ในรายวิชาเพ่ิมเติมในเรื่องเก่ียวกับประชาคมอาเซียน   

 1.2  หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ควรสงเสริมใหครูไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับครู

และสถานศึกษาหรือสถานศึกษาคูพัฒนาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน และควรเรงดำเนินการ
จัดสรรอัตรากำลังครูหรือบุคลากรท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศกลุมประชาคม

อาเซียน หรือบุคลากรจากประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนมาใหความรูในดานภาษาและวัฒนธรรม   
 1.3 สถานศึกษาควรเรงดำเนินการสรางเครือขายของการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

รวมกับชุมชน มีการสนับสนุนบุคลากรใหจัดทำขอมูลเผยแพรและสรางเจตคติที่ดีเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานศึกษา นอกจากน้ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กับการผลิตบุคลากรทางการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรรวมมือกับสถานศึกษา 
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ในการจัดต้ังศูนยเรียนรูอาเซียนศึกษา และรวมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการการเรียนรูในประเทศ 

กลุมประชาคมอาเซียนเผยแพรใหความรูแกนักเรียนและชุมชน  

 1.4 สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ 

โดยแทรกในกิจกรรมตอนเชากอนเขาชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

มีแหลงสืบคนขอมูลจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศกลุมประชาคมอาเซียน

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารสัปดาหละ 1 วัน และการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู

เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาคูพัฒนา 

ในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนใหมี

ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practice) 

โดยใชการวิจัยการพัฒนารูปแบบ 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนา

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต 

   

สรุป 
การวิจัยเร่ือง ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากขอคนพบในงานวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นวาสถานศึกษาสวนใหญ

มีความพรอมในการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการบริหารจัดการ 
เปนประเด็นท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการบริหารจัดการท่ีดี จะตองสราง

ความรูความเขาใจใหครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับและนักเรียน ในการบริหารจัดการและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยสอดคลองกับสภาพปญหาทองถ่ิน บริบท 
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สำหรับผลการวิจัยการเปรียบเทียบ

ความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหนง

หนาท่ี และประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เน่ืองจากตางก็ตระหนัก

และเห็นความสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน สวนในดานอายุ ประสบการณดูงานตางประเทศ ขนาดสถานศึกษา ทำเลท่ีตั้งของ 
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สถานศึกษา และลักษณะพิเศษของสถานศึกษาท่ีตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมี 

ความคิดเห็นแตกตางกัน ผู วิจัยจึงมีความเห็นวาเน่ืองมาจากการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา 

ในสถานศึกษายังอยูในระหวางการดำเนินการ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

สวนใหญยังไมมีการจัดทำหลักสูตรที่เนนเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยตรง รวมทั้งการขาด 

การสนับสนุนในดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

และจากแนวทางการการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยและขอคนพบไดดังน้ี ดานการบริหารควรจัดหาครูที่สอน

ภาษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียนมาสอนในสถานศึกษา จัดทำโครงการสถานศึกษาคูพัฒนา

ระหวางสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน ในดานการพัฒนาครูผูสอนควรสงเสริมใหครู

ไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับครูและสถานศึกษาในประเทศกลุมประชาคมอาเซียน ในดานการสงเสริม 

สนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของ ควรตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของชุมชน โดยเรงดำเนินการ

สรางเครือขายของการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน และดานการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษวันละคำ โดยแทรก

ในกิจกรรมตอนเชากอนเขาชั้นเรียน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสารสัปดาหละ 1 วัน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือใหสถานศึกษา 

มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  
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