ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมพร แกวมณี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารยที่ปรึกษา 1) รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
ปการศึกษา 2556 จํานวน 145 หนา คําสําคัญ ความพรอม โรงเรียนมัธยมศึกษา ประชาคมอาเซียน

ชื่อวิทยานิพนธ
ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคม
อาเซี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1
ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารและครู
2) เปรียบเทียบความพรอมโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร และ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 519 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคม
อาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ทักษะ/
กระบวนการ และเจตคติ จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบที
และความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบ ริหารและครูโดย
ภาพรวมและรายดานมีความพรอม อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานเจตคติ รองมาคือ
ดานทักษะ/กระบวนการ และ ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 2) เปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียน
มัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามตําแหนง พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูทั้งในภาพรวมและรายดาน มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานทักษะ/กระบวนการ
และดานเจตคติ สวนความพรอมของขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความพรอมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบเปนรายคู พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีความ
พรอมไมแตกตางกัน นอกนั้นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the readiness of schools under Secondary
Education Office Area 1 approaching ASEAN Community in the opinion of administrators and teachers, and
2) compare the readiness of schools under Secondary Education Office Area 1 approaching ASEAN
Community classified by position and schools sizes. The sample in this study comprised of 519 administrators
and teachers. The instrument for data collection was a questionnaire form concerning secondary schools
readiness on general knowledge of ASEAN Community, skills/process and attitude in total of 40 items. Its
reliability was .95. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test
(one-way analysis of variance)
The research results revealed that: 1) the readiness of schools under Secondary Education Office
Area 1 approaching ASEAN Community as a whole was at high level. Considering by aspects they were all at
high level. The highest mean was attitude, and next was skills/ process and general knowledge of ASEAN
Community Consecutively, 2) comparing the readiness of secondary schools classified by position,
administrators and teachers, as a whole and by aspects were different at .05 level of significance in attitude,
skills/process and general knowledge of ASEAN Community. Comparing the Readiness of Secondary Schools
classified by schools sizes as a whole and by aspects, the difference was at .05 level of significance. When
paired tests showed that small sized schools and medium sized schools approaching ASEAN Community was
not different, the rest of the schools was statistically different at .05 level of significance.
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