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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดสรุปผล อภิปราย
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย และไดใหขอเสนอแนะตามผลของการ
วิจัย มีรายละเอียดดงันี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน  
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานของการวิจัยไวดังนี้ 
 ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร กาวเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน มี
ความแตกตางกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 การสรุปผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนครู คิดเปนรอยละ 68.79 และเปน
ผูบริหาร คิดเปนรอยละ 31.21 สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 34.30 
รองลงมาโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 27.94 โรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 27.74 และ
โรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 10.02 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ในภาพรวม” ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.14) โดยพิจารณา
ท้ัง 3 ดาน เรียงลําดับ 3 อันดับจากมากไปหานอย  คือ ดานเจตคติ ( X = 4.23) รองลงมาดานทักษะ/
ดานกระบวนการ ( X = 4.12) และดานความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน ( X = 4.09) จําแนกได
ดังตอไปนี้ 
 ดานความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคม
อาเซียนของผูบริหาร พบวา อยูในระดับมาก ( X = 4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ 3 อันดับ
จากมากไปหานอยคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรูระบอบการปกครองของประเทศกลุมอาเซียน
อยูในระดับมาก ( X = 4.40) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูดานสิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชนของประเทศ
กลุมอาเซียนอยูในระดับมาก ( X = 4.38) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูองคกรอาเซียนอยูในระดับ
มาก ( X = 4.14) 
 ดานทักษะ/กระบวนการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
ของผูบริหาร พบวา อยูในระดับมาก ( X = 4.12) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงอันดับ 3 อันดับจาก
มากไปหานอยคือ นักเรียนมีทักษะมีภาวะผูนําอยูในระดับมาก ( X = 4.21) บุคลากรในโรงเรียนมี
ทักษะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูอยูในระดับมาก ( X = 4.18) 
บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี อยูในระดับมาก ( X = 
4.17) 
 ดานเจตคติ พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของ
ผูบริหาร อยูในระดับมาก ( X = 4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงอันดับ 3 อันดับจากมากไปหานอย
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คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียนอยูในระดับมาก ( X = 
4.50) รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนมีวิถีประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล (คารวะ
ธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรม) สันติวิธี/สันติธรรมอยูในระดับมาก ( X = 4.44) บุคลากรใน
โรงเรียนมีความตระหนักในความเปนอาเซียนอยูในระดับมาก ( X = 4.13) บุคลากรในโรงเรียน
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.13) 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม” ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.81) โดยพิจารณาทั้ง 3 
ดาน เรียงลําดับ 3 อันดับจากมากไปหานอย คือ ดานทักษะ/กระบวนการ ( X = 3.89) ดานความรู
ท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน ( X = 3.79) ดานเจตคติ ( X = 3.77) จําแนกไดดังตอไปนี้ 
 ดานความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคม
อาเซียนของครู พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงอันดับ 3 อันดับจาก
มากไปหานอยคือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรูสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศกลุมอาเซียนอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.24) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูศาสนาของประเทศกลุมอาเซียนอยูในระดับมาก 
( X = 4.22) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูบุคคลสําคัญของประเทศกลุมอาเซียนอยูในระดับมาก 
( X = 4.15) 
 ดานทักษะ/กระบวนการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
ของครู พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงอันดับ 3 อันดับจากมากไป
หานอยคือ บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะเคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.67) บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะมีความสามารถในการจัดการ / ควบคุมตนเอง 
(การวางแผน การดําเนินการตามแผน ประเมิน) อยูในระดับมาก ( X = 4.29) บุคลากรในโรงเรียนมี
ทักษะมีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนอยูในระดับมาก ( X = 4.22) 
 ดานเจตคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของครู พบวา  
อยูในระดับมาก ( X = 3.77) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงอันดับ 3 อันดับจากมากไปหานอยคือ 
บุคลากรในโรงเรียนมีวิถีประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปญญาธรรม 
สามัคคีธรรม) สันติวิธี / สันติธรรม อยูในระดับมาก ( X = 4.25) รองมาคือ บุคลากรในโรงเรียนมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย / ความเปนอาเซียนอยูในระดับมาก ( X = 3.94) ขอ 39 บุคลากรใน
โรงเรียนดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก ( X = 3.92) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 108 

 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม ความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน มีตําแหนงตางกันจึงมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับความพรอมกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน มีตําแหนงตางกันจึงมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทุกดาน 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม  
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นของผูบริหารและครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นดาน
ทักษะ/กระบวนการ ของผูบริหารและครูของโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นไมตางกัน 
นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน และเม่ือทดสอบเปนรายคู พบวา  
ดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางจากความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญแตกตาง
จากความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05 นอกนั้นความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 ทดสอบเปนรายคู พบวา ดานเจตคติ 
 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางจากความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดกลางแตกตางจากความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 นอกนั้นความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยพบวามีประเด็นท่ีสําคัญของการคนพบจาก
การศึกษา และไดนําผลมาอภิปรายดังนี้ 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ในภาพรวม” ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของ
ผูบริหารเกี่ยวกับความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงไมตอบรับกับ
สมมุติฐานของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนก
ตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน ” ท่ีเปนเชนนี้เพราะ สถานศึกษาตระหนักถึงความ
เปนอาเซียนจึงมีการเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนใหกับบุคลากร เพ่ือใหทันตอ
เหตุการณบานเมืองในอนาคตขางหนา ซ่ึงไมสอดคลองกับ มุกดาวรรณ  รักสัตยมั่น (2555, หนา 1) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง “การเตรียมความพรอมของฝายวิชาการเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” พบวา ใน
ภาพรวมของการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูประชาคมอาเซียนผูศึกษาเห็นวาทุกสวนงานของ
ฝายวิชาการมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคมอาเซียน  
โดยเฉพาะในเร่ืองของดานหลักสูตรและการใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษไดมากข้ึนและไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (2555) ได
ทําการสํารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน และผูปกครอง เกี่ยวกับเร่ือง “อนาคตการศึกษาไทยกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบวา ครู นักเรียน และผูปกครองสวนใหญรอยละ 48.48 ทราบเร่ือง
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยจากโทรทัศน และสวนใหญ รอยละ 43.47 มีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวในระดับปานกลาง นอกจากน้ี ครู นักเรียน และผูปกครอง รอยละ 43.97 มี
ความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยในป 2015 ในระดับปานกลาง โดย
มีการติดตามขาวสารจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ อินเทอรเน็ต รอยละ 34.19 และ
รอยละ 33.26  ฝกใชภาษาอังกฤษ และภาษาตางๆ ท่ีคิดวามีความจําเปนตองใชในอนาคต ทายสุด  
ครู นักเรียน และผูปกครอง รอยละ 78.25 คาดหวังใหมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให
เปนสากลมีความทัดเทียมกับประเทศเพ่ือนบาน และรอยละ 21.75 คาดหวังใหเด็กไทยไดรับการ
พัฒนาทักษะและการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนกวาเดิม 
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 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม” ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมกาวเขา
สูประชาคมอาเซียนของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะ บุคลากรมีการตื่นตัวในเร่ืองของ
การเขาสูประชาคมอาเซียน จึงมีการศึกษาหาความรูในเร่ืองของอาเซียนเพ่ือเตรียมความพรอม ซ่ึง
ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน (2553, บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง “ความรูความเขาใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการเคล่ือนยาย
แรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเคล่ือนยายแรงงาน
เสรีในประชาคมอาเซียน จากประเด็นหลัก 2 ขอ คือ ปเร่ิมตนของการเคล่ือนยายแรงงานเสรี และ
เง่ือนไขของการเคล่ือนยายแรงงาน เพียงรอยละ 0.54 เทานั้น แสดงใหเห็นวาภาคสวนท่ีเกี่ยวของมี
การประชาสัมพันธในเร่ืองการเคล่ือนยายแรงงานเสรีนอย และยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะ
สงผลใหแรงงานท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานใน 5 ป ขางหนาขาดการเตรียมความพรอมและไมสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555, 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “กาวสูประชาคมอาเซียน : การจัดการศึกษาบนบริบทแหงความทา
ทาย” พบวา การเขารวมประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป ค.ศ. 2015 ไดสรางความทาทายตอ
การจัดการศึกษาของชาติหลายประการ คือ 1. จะเกิดความขัดแยงในประเด็นเปาหมายทางการศึกษา
ท่ีควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนามนุษยท่ีสมบูรณ  หรือควรตอบสนองตอตลาดแรงงาน 2. ในดาน
หลักสูตรและการสอน ยังเปนปญหาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน  ดานภาษาอังกฤษในทุกระดับ
ท่ียังขาดประสิทธิภาพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมไดใหความสําคัญกับวิธีสืบสอบและ
กระบวนการสรางความหมายของผูเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนยังขาดความชัดเจน 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 จําแนกตามตําแหนง มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม ผูบริหารและครูในสังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคม
อาเซียนมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปน
เชนนี้เพราะวา ท้ังผูบริหารและครู ตางก็มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในเร่ืองของการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงตอบรับกับสมมุติฐานของการวิจัย  ท่ีวา “ความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน มีความแตกตางกัน” ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ลักขณา เพชรอนันต, ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เร่ือง  “การศึกษาปญหาความตองการในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ในการเตรียมความพรอมเขาสูประเทศ
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558” พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ยังขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสามารถ
ใชภาษาอังกฤษไดเพียงภาษาเดียว และใชไดในระดับ ฟง และพูด พอเขาใจได แตไมสามารถอาน
และเขียนได มีเพียงสวนนอยที่ใชไดในระดับอาน พูด เขียน และส่ือสารใหเขาใจในระดับเบ้ืองตน  
การใชส่ือเทคโนโลยี มีการใชคอมพิวเตอรไดเพียงในการปฏิบัติงานใชพิมพงานและเอกสารใน
ระดับเบ้ืองตน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทของการดํารงตําแหนงและอายุราชการกับปญหา ความตองการในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานพบวา อายุ ระดับการศึกษาและอายุราชการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนเพศและประเภทของการดํารงตําแหนงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ นพดล สุสันติ
วณิชยกุล (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  พบวา ดานการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร อยูในระดับนอย ยกเวนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จะอยูในระดับมาก ดานการกําหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย สวนใหญอยูในระดับนอย 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีวา “เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัย พบวา ใน
ภาพรวม ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงตอบรับกับสมมุติฐานของการวิจัย ท่ีวา “ความพรอมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน มีความแตกตางกัน” ท่ีเปนเชนนี้
เพราะวา บุคลากรที่อยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันก็มีความเห็นท่ีแตกตางกันเชนกันดวย ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลักขณา  เพชรอนันต, ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2555, บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง “การศึกษาปญหาความตองการในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ในการเตรียมความพรอมเขาสูประเทศ
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558” พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
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อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ยังขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสามารถ
ใชภาษาอังกฤษไดเพียงภาษาเดียว และใชไดในระดับ ฟง และพูด พอเขาใจได แตไมสามารถอาน
และเขียนได มีเพียงสวนนอยที่ใชไดในระดับอาน พูด เขียน และส่ือสารใหเขาใจในระดับเบ้ืองตน  
การใชส่ือเทคโนโลยี มีการใชคอมพิวเตอรไดเพียงในการปฏิบัติงานใชพิมพงานและเอกสารใน
ระดับเบ้ืองตน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทของการดํารงตําแหนงและอายุราชการกับปญหา ความตองการในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานพบวา อายุ ระดับการศึกษาและอายุราชการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนเพศและประเภทของการดํารงตําแหนงไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ เฉลิมลาภ  
ทองอาจ (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “กาวสูประชาคมอาเซียน การจัดการศึกษาบนบริบทแหงความ
ทาทาย” พบวา การเขารวมประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป ค.ศ. 2015 ไดสรางความทาทาย
ตอการจัดการศึกษาของชาติหลายประการ คือ 1. จะเกิดความขัดแยงในประเด็นเปาหมายทาง
การศึกษาที่ควรจะเปนไปเพ่ือการพัฒนามนุษยท่ีสมบูรณ หรือควรตอบสนองตอตลาดแรงงาน 2. 
ในดานหลักสูตรและการสอน ยังเปนปญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ดานภาษาอังกฤษใน
ทุกระดับท่ียังขาดประสิทธิภาพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมไดใหความสําคัญกับวิธีสืบ
สอบและกระบวนการสรางความหมายของผูเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนยังขาดความ
ชัดเจน 
 ท้ังนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เร่ืองการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนยังเปนเร่ืองใหมสําหรับ
ประเทศไทย ซ่ึงการเตรียมความพรอมในเร่ืองของการศึกษายังไมมีความชัดเจน จึงทําใหการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยยังไมเปนไปตามท่ีกําหนดเปาหมาย และนโยบายของประเทศ เพ่ือใหเขาสูสมาคม
อาเซียนไดโดยสมบูรณ ควรมีการวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อสรางความม่ันคงทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และรวมไปถึงทางดานการศึกษาดวย 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติสําหรับผูบริหาร 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาความพรอมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร สําหรับผูบริหาร ดังนี้ 
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 1. ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูในดานกฎหมายระหวางประเทศของ
ประชาคมอาเซียนโดยการขอความอนุเคราะหจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
หรือกรมอาเซียนกระทรวงการตางประเทศ จัดสงวิทยากรผูมีความรูและเช่ียวชาญมาอบรม 
 2. ผูบริหารควรสงเสริมดานความรูแรงงาน การคาเสรี ขอตกลงทางการคา ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศกลุมอาเซียนจัดอบรม 
 3. ผูบริหารควรสงครูในโรงเรียนอบรมใหมีความรูภาษาของประเทศกลุมอาเซียน 
 4. ผูบริหารควรสงเสริมบุคลากรในโรงเรียนอบรมใหมีความรูการระงับขอพิพาท
อาเซียนโดยขอความอนุเคราะหจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 หรือกรม
อาเซียนกระทรวงการตางประเทศ จัดสงวิทยากรผูมีความรูและเช่ียวชาญมาอบรม  
 5. ผูบริหารควรมีการ ประชุมชี้แจงใหความรู ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
การจัดทํา Intensive workshop 
 6. ผูบริหารควรสงเสริมบุคลากรในโรงเรียนใหมีทักษะส่ือสารไดอยางนอย 2 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศอาเซียนอีกอยางนอย 1 ภาษาโดยการจัดอบรม 
 7. ผูบริหารควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน
รวมโครงการกับโรงเรียนในโครงการฯ และรวมกิจกรรมนําเสนอผลงาน 
 8. ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหกับครูและนักเรียนมีความสนใจสาระการเรียนรู
ประชาคมอาเซียนสรางความสํานึกในการเปนพลเมืองอาเซียน 
 9. ผูบริหารควรแนะนําใหครูฝกฝนสมรรถนะใหนักเรียนมีภาวะผูนํา 
 10. ผูบริหารควรแนะนําใหบุคลากรมีทักษะมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง จัดอบรมเชิญวิทยากรมาใหความรู 
 11. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนยอมรับความแตกตางการนับถือ
ศาสนา อบรมใหความรูเกี่ยวกับศาสนาตางๆ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติสําหรับครู 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาความพรอมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร สําหรับครูผูสอน ดังนี้ 
 1. ครูผูสอนควรพยายามศึกษาหาความรูในเร่ืองกฎหมายของอาเซียนเพิ่มเติมเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน 
 2. ครูผูสอนควรเขาอบรมเกี่ยวกับความรูเร่ืองระบบเศรษฐกิจของอาเซียน 
 3. ครูผูสอนควรพัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาของประเทศในกลุมอาเซียน 
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 4. ครูผูสอนตองมีความรูการระงับขอพิพาทอาเซียนเพื่อนําไปสอนนักเรียน 
 5. ครูผูสอนควรมีการจัดเตรียมและใชส่ือการเรียนการสอนทักษะการส่ือสารไดอยาง
นอย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศอาเซียน 1 ภาษา 
 6. ครูผูสอนมีทักษะเห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงและให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
 7. ครูผูสอนควรมีทักษะมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยาง
ถูกตอง และนําไปสอนนักเรียนได 
 8. ครูผูสอนมีความตระหนักในความเปนอาเซียนและสามารถสรางความตระหนัก
ใหกับนักเรียนได 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร สําหรับการวิจัย
คร้ังตอไปนั้นควรทําการศึกษา ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นและความตองการทางการศึกษาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
   
 
 
 


