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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในป 2558 ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ เปนการรวมตัว
เพื่อเปนประชาคมอาเซียน ถือวาเปนกระบวนการท่ีตองทําอยางตอเนื่อง ไมใชเร่ิมตนหรือส้ินสุด
ภายในป 2558 แตละประเทศสมาชิกจะตองรวมมือและเสริมสรางการรวมตัวอยางตอเนื่องและ
ใกลชิดมากข้ึนเร่ือยๆทั้งกอนป2558 และภายหลังป 2558 อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังท่ี 21 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ไดตกลงกันวาประชาคม
อาเซียนจะเร่ิมตนในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (กรมอาเซียนกระทรวงตางประเทศ, 2556, หนา 15) 
ทุกฝายตางเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีตองเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภาค
การศึกษา ซ่ึงเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชนท่ีถือเปนอนาคตสําคัญของ
ประเทศ การเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร เร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2555 (สํานักวิชาการและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) และไมปรากฏรายงานการวิจัย
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูให
ผูเรียนอยางสูงสุดอันเปนพลังการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนในทุกพื้นท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐานโดยสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา พิจารณาเห็นวาการสรางศักยภาพใหแกสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเกี่ยวของกับอาเซียนเปนเร่ืองสําคัญท่ีมีผลตอการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน จึงไดจัดทําเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เปนการเตรียมความ
พรอมของเด็กไทย เพื่อการอยูรวมกับประชาชนของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียน ในป 2558 
การดําเนินการนําแนวคิดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ในการดําเนินการ จึง
เนนท่ีการผสานแนวคิดดังกลาวเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา ใหการทํางานท้ังหมดเปนการทํางาน
ปกติ กลาวคือ จัดเปน 1) รายวิชาพื้นฐาน 2) รายวิชาเพ่ิมเติม และ 3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยเปน
การประกันผลไดวาผูเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
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2551 กําหนดไว ขณะเดียวกัน ก็เปนการเตรียมการใหผูเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการ และเจต
คติคานิยมของพลเมืองไทยที่มีความรู ความเขาใจ และสามารถอยูในประชาคมอาเซียนไดอยางดี 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 3) 
 ผูวิจัยมีความสํานึกในความเปนคนไทยและพลเมืองของอาเซียนและตองการศึกษา
คนควาเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา วาจะเปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีจะ
ทําใหประเทศชาติกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพและศักยภาพทัดเทียมใน 10 
ประเทศและไมแพชาติใดในโลกในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตองการคนหาผลที่ออกมาเปนตัวช้ีใหเห็น
ถึงจุดท่ีดีมากและส่ิงท่ีตองแกไขเพ่ือเปนประโยชนกับการศึกษา ท้ังท่ีใชแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ ผูวิจัยหวังวาจะเปนประโยชนไมมากก็นอยในการเสนอแนะ และการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ในชวงช้ันมัธยมศึกษา เปนการเรียนรูไปสูการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและท่ีไมไดศึกษาตอก็จะ
มุงไปสูการประกอบอาชีพตางๆ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนสวนท่ีสําคัญมากตองฝกฝน
ใหผูเรียนมีสมรรถนะในท้ัง 3 ดาน 1. ดานความรู 2. ดานทักษะ/กระบวนการ 3. เจตคติ เพื่อประเทศ
ไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวแลว ผูวิจัยจึงศึกษาความพรอมของสถานศึกษาในการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนดานบุคลากรท้ังหมดในโรงเรียนโดยยึดหลักนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
หนังสือแนวการจัดการเรียนรู ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ เจตคติ วาทางโรงเรียนมีความพรอม
อยูท่ีระดับใดและเตรียมอะไรบาง (ยังไมไดรับการประเมิน) ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการเตรียมความ
พรอมของโรงเรียนโดยศึกษากรณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อ
คนควาความพรอมดานบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยการสัมภาษณ ดังนี้ 
 ผูวิจัยไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ ดร.ปรเมษฐ โมลี ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา คนท่ี 13 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมอบให 
 1.  รองผูอํานวยการ ทรงเกียรติ เทพประเสนเปนผูใหสัมภาษณ ผูวิจัยไดสัมภาษณ ใน
วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 ไดขอสรุปวา ในสวนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีการเตรียมความพรอม
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนท้ัง 3 ดานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูของอาเซียนในภาพรวมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนักเรียน คิดเปนรอยละ 80  จุดเนนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคือเร่ืองของ
ภาษาอังกฤษ โดยการจางครูชาวอังกฤษและฟลิปปนสมาทําการสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามี
การจัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูตลอดเวลา และมีความสํานึกในการเปนพลเมือง
ของอาเซียน  
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 2.  ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน 2 คนคือ นางสาวผุสชาติ สัจจะไทยและนางสาวอุนนดา 
บัวบุตรผลการสัมภาษณมีดังนี้ 
 2.1  นางสาวอุนนดา บัวบุตร เปนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใหสัมภาษณ
วาในดานเจตคติ มีความภาคภูมิใจมากในความเปนไทยและความเปนอาเซียนเพราะรูวาอาเซียนมี
วัตถุประสงคเพื่อการคาเสรีอาเซียนคือขอตกลงทางการคาสําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ เพ่ือสงเสริมการคาในอาเซียนขยายตัวมากข้ึน ปญหาส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โรคติดตอ อาชญากรรมขามชาติอาจจะมากข้ึน ทางโรงเรียนไดเนนใหเรียนภาษาอังกฤษ
และโดยความคิดของตัวนักเรียนอยากเรียนรูภาษาฟลิปปนส ภาษาสิงคโปรเพราะวาคิดท่ีจะไปทํา
ธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร หลังจากท่ีจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะไปเรียนตอท่ีตางประเทศ ใน
สาระการเรียนรูเร่ืองประชาคมอาเซียนไดเรียนรูจากการเรียนการสอนของคุณครูและคนควาใน
เอกสารสามารถเรียนรูไดรอยละ 50 
 2.2 นางสาวผุสชาติ สัจจะไทย เปนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให
สัมภาษณวา ในดานของสัญลักษณของประชาคมอาเซียนเปนรูปรวงขาวท้ังสิบรวงผูกมัดรวมกันไว 
หมายถึงการท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ังสิบประเทศมารวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ
และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สาระการเรียนรูของอาเซียนท้ัง 3 ดาน ดานความรู ทักษะ/
กระบวนการ เจตคติ ภาษาอังกฤษ ไดเรียนรูท่ีโรงเรียน โดยความคิดของตัวนักเรียนอยากเรียนรู
ภาษาฟลิปปนสเพิ่มเติมและชอบคนฟลิปปนสดวย ยังศึกษาภาษาลาวซ่ึงเปนประเทศในกลุม
อาเซียน จบจากโรงเรียนนี้แลวจะไปศึกษาตอคณะนิเทศศาสตรและคิดจะมาทําธุรกิจในกลุม
ประเทศอาเซียน 
 อีกมิติหนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไดเขารวม การแลกเปล่ียนเรียนรู มีการสงครูไปแลกเปล่ียน
เรียนรูกัน เชน ประเทศสิงคโปร โรงเรียนเซนตแอนดรูวส ประเทศญ่ีปุนมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ 
(Himeji) ประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนจีรอง อยูนครเมลเบอรน ในสวนของศิลปภาษา มีภาษา
ฝร่ังเศส สเปน เยอรมัน ญ่ีปุน จีน ในภาพรวมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาความพรอมกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนอยูในระดับดีมาก 
 ผูวิจัยไดสัมภาษณ ครูผูสอน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไดขอสรุปวา ในสวนของ
ครูจะสอดแทรกเร่ืองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาสังคม
ศึกษา และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยูเปนประจํา และตระหนักความเปนพลเมืองของ
อาเซียน มีโครงการสนับสนุนอาเซียนควบคูกับกิจกรรม และนําเสนอผลงาน สรางสรรค ใหเปนท่ี
ประจักษ 
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 สรุปจากกรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผูวิจัยทําการวิจัยเร่ืองความพรอมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนนี้เพ่ือตองการทราบถึงความพรอมของบุคลากรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาวามีความตระหนักวาตนเองเปนพลเมืองของอาเซียนอยูในระดับใดและ
บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษามีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนท้ัง 3 ดาน ความรู ทักษะ/
กระบวนการ เจตคติ หลักการ เปาหมาย วัตถุประสงคอยูในระดับใด และประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การเปนสมาชิกของอาเซียน ท่ีกําลังจะเปดเปนทางการในป 2558 มีอะไรบาง และอยากรูวาผูบริหาร
และครูผูสอนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสนใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และเตรียมความพรอมเร่ืองนี้มากนอยเพียงไรเหลานี้ คือเหตุผลท่ีผูวิจัยไดทําวิจัยเร่ืองดังกลาว 
 

คําถามของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยต้ังคําถามไวดังนี้ 
 1.  ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษา กาวเขาสูประชามอาเซียนในสังกัดสํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู เปนอยางไร 
 2. เปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียนแตกตางกันหรือไม ใน
ภาพรวม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู ในภาพรวม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 
 ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร กาวเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน มี
ความแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรคือ ผูบริหาร และครู จากจํานวน 67 โรงเรียน ประกอบดวย 
  1.1  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 จํานวน 284 คน 
  1.2  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 จํานวน 5,022 คน 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวยเน้ือหาสาระจากหลักสูตรอาเซียน ASEAN ท้ัง 3 
ดาน 
  ศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนใน 3 ดาน ตาม
หนังสือแนวการจัดการเรียนรูของระดับมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เนื้อหาสาระจากหลักสูตรอาเซียน ASEAN ท้ัง 3 ดาน ไดแก 
  2.1  ดานความรู ท่ัวไปของประชาคมอาเซียน 
  2.2  ดานทักษะ/กระบวนการ 
  2.3  ดานเจตคติ 
 3. ขอบเขตดานเวลา 
  กําหนดเวลาการวิจัยระหวางเดอืนกันยายน 2556 – เดือนมกราคม 2557 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ืองศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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 ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ประชาคมอาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asian Nations: ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีจุดเร่ิมตนโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ไดรวมกันจัดตั้ง 
สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพื่อการรวมมือกัน
ทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง  
การเตรียมความพรอมของบุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน เจาหนาท่ี และนักเรียน ใหมีความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใน 3 ดานคือ 
  1.  ดานความรู มีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
   1.1 การเมือง ไดแก 
    1)  ระบอบการปกครอง 
    2)  ความสัมพันธระหวางประเทศ 
    3)  สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน 
    4)  กฎหมายระหวางประเทศ 

ขอมูลท่ัวไป 
 
1. ตําแหนง 
 1.1 ผูบริหาร 
 1.2 ครู 
2. ขนาดของโรงเรียน 
 2.1 เล็ก 
 2.2 กลาง 
 2.3 ใหญ 
 2.4 ใหญพิเศษ 

ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขา 
สูประชาคมอาเซียน 

 
1. ดานความรูทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2. ดานทักษะ/กระบวนการ 
3. ดานเจตคติ 
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   1.2 ดานเศรษฐกิจ ไดแก 
    1)  ระบบเงินตราของประเทศในกลุมอาเซียน 
    2)  ระบบเศรษฐกิจ 
    3)  ปจจัยการผลิต 
    4)  แรงงาน การคาเสรี ขอตกลงทางการคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
   1.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 
    1)  ชาติพันธุ 
    2)  ภาษา 
    3)  ศาสนา 
    4)  การแตงกาย 
    5)  สาธารณสุข 
    6)  สภาพทางภูมิศาสตร 
    7)  เอกลักษณไทย 
    8)  บุคคลสําคัญ 
    9)  ประวัติศาสตร 
   1.4 มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ไดแก 
    1)  ความหมาย ความสําคัญ 
    2)  สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 
    3)  เปาหมายและหลักการ 
    4)  องคกรอาเซียน 
    5)  องคกรท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน 
    6)  กระบวนการตัดสินใจ 
    7)  การระงับขอพิพาท 
    8)  อัตลักษณ สัญลักษณ 
    9)  ความสัมพันธกับภายนอก 
  2. ดานทักษะ/กระบวนการ 
   2.1 ทักษะพื้นฐาน 
    1)  ส่ือสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในอาเซียน
อีกอยางนอย 1 ภาษา 
    2)  มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค 
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    3)  มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี 
    4)  มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน 
   2.2 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 
    1)  เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    2)  ภาวะผูนํา 
    3)  เห็นปญหาสังคมและลงมือทําเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลง 
   2.3 ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน 
    1)  เห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน (สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน) 
    2)  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู 
    3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลมีวิธีคิดอยางถูกตอง 
    4)  มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง (การวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน ประเมินผล) 
  3. ดานเจตคติ ไดแก 
   1)  มีความตระหนักในความเปนอาเซียน 
   2)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน 
   3)  รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 
   4)  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปญญาธรรม 
สามัคคีธรรม) สันติวิธี/สันติธรรมและในกลุมประชาคมอาเซียน 
   5)  ยอมรับความแตกตางการนับถือศาสนา 
   6)  ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง จํานวนนักเรียน ดังนี้ 
  1. ขนาดเล็ก  จํานวนไมเกิน 499 คน 
  2. ขนาดกลาง  จํานวน 500-1,499 คน 
  3. ขนาดใหญ  จํานวน 1,500-2,499 คน 
  4. ขนาดใหญพิเศษ จํานวน 2,500 คนข้ึนไป 
 ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา และรองผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 ครู หมายถึง ครูปฏิบัติการสอน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร จํานวน 67 โรงเรียน 
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ประโยชนที่ไดรับ 
 
 1. ไดขอมูลเกี่ยวกับความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2. ไดขอมูลเกี่ยวกับความแตกตางความพรอมของขนาดโรงเรียนในการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 3. ไดแนวทางพัฒนาความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 


