
 

 
 

 

ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร1

 

วีระยุทธ  จันทํา* 
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน** 

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  ชาติไทย*** 
 

บทคัดยอ      
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบสภาพ

ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามขนาดสถานศึกษา และ 3) เปรียบเทียบสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

สังกัดของสถานศึกษา 

กลุมตัวอยางในการวิจัย  คือ  ผูบ ริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 

375 คน และจากสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 375 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 750 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t – test) และการ

วิเคราะหความแปรปรวน (F – test) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 

เทากับ 3.73 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.85 2) สภาพยุทธศาสตรการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

สังกัดสถานศึกษา พบวา มีสภาพการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 

และ 3) สภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวาในภาพรวมสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดตางกันมีสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
**   ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

*** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเปดเสรีดานการคาสินคาและบริการในอาเซียนจะสงผลใหการจัดการศึกษาขาม

พรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกวางขวางมากข้ึน ทําใหการเคล่ือนยายกําลังคน

นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสะดวกข้ึน เกิดการเคล่ือนยายองคความรู ภาษาและ

วัฒนธรรมระหวางกัน สถานศึกษาตองใหความสําคัญและเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนภารกิจท่ีสถานศึกษาทุกแหงตองคิด ตองทํา เพราะสถานศึกษาเปน

แหลงผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพ่ือรองรับโลกท่ีมีการแขงขันอยูรอบดานและกําลังจะ

เกิดข้ึนภายหลังการกาวสูประชาคมอาเซียน คนไทยตองมีความรูความเขาใจ ตระหนักและมีความ

พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพคน ท้ังดานภาษา ทักษะฝมือ

แรงงาน ภาคธุรกิจ การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนเปนการเปดเสรีประชาคมอาเซียน การออก

นอกประเทศเปนส่ิงท่ีจําเปนและการเขามาของประเทศสมาชิกอาเซียนก็เปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได 

ถาหากเราไมพรอม เราก็จะถูกกลืนไปกับประเทศในอาเซียน (กระทรวงการตางประเทศ, 2554) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดวางยุทธศาสตรการเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนสําหรับสถานศึกษา ดังนี้  1. สรางเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันและหนวยงานท้ังในและนอกอาเซียน 2. พัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร ครู และ

นักเรียนดวยโครงการแลกเปล่ียนระหวางประเทศ 3. สงเสริมกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหนักเรียน

และครูได แสดงศักยภาพในเวทีระหวางประเทศ (สถาบันสังคมศึกษา สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

จากท่ีมาและความสําคัญดังกลาวขางตน สรุปไดวา ปจจุบันนี้สถานศึกษาในประเทศ

ไทยกําลังเผชิญกับความทาทายในการกาวเขาไปสูความเปนประชาคมอาเซียนในป  2558  ท่ี

กําลังจะมาถึง สถานศึกษาจึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงไปดังกลาว ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษายุทธศาสตรการเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 

          2. เพ่ือเปรียบเทียบยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสังกัดสถานศึกษา 

        3. เพ่ือเปรียบเทียบยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
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สมมติฐานของการวิจัย  
        1. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดตางกันจะมียุทธศาสตร
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนแตกตางกัน   

          2. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสังกัดตางกันจะมียุทธศาสตร
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใช

ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) โดยผูวิจัยนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ โดยแยกออกเปนดาน 

4 ดาน ประกอบดวย 1) ความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน 2) 

ความพรอมในการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษา

สูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ความพรอมในการบริหาร

จัดการโดยใชเครือขาย และ 4) ความพรอมในการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
      1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   
             ประชากร  ไดแก  ผูบ ริหารและครูผู สอนในสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555 จํานวน 15,537 คน และสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2555 จํานวน 11,727 คน รวมท้ังส้ิน 

27,264 คน  

    กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ึนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนสังกัด

ละ 375 คนโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซีย และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 750 คน 

        2. ขอบเขตดานเน้ือหา  
              การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยใชกรอบเนื้อหาจากยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม

อาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน  2. ยุทธศาสตรในการการสงเสริมและพัฒนา

ความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา 3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย และ 4. ยุทธศาสตร

การสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 1.ขนาดสถานศึกษา ประกอบดวย 

สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ สังกัดสถานศึกษา ประกอบดวย สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสังกัดกรุงเทพมหานคร  2. ยุทธศาตรการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย ความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความ

เปนอาเซียน ความพรอมในการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการ

จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ความพรอมในการ

บริหารจัดการโดยใชเครือขาย และความพรอมในการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี  

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
       1. ผลการวิจัยสามารถนําไปพัฒนางานดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดทุกสังกัดท่ัวประเทศ   

 2. สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษาวิจัยเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา

สูประชาคมอาเซียนตามบริบทของสถานศึกษาแตละประเภท 

 

นิยามศัพท 
 ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง การท่ีผูบริหารใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการบริหารงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสู

ประชาคมอาเซียน ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสูความเปนอาเซียน 2) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดาน

ภาษา และเจตคติในการจัดการศึกสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ โดยใชเครือขาย และ 4) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาส่ือ

เทคโนโลยี 

 ความพรอมดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน หมายถึง การที่

ผูบริหารเตรียมความพรอมเพ่ือใหโรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความเปนประชาคมอาเซียน บูรณาการหลักสูตรความเปนประชาคมอาเซียนเขาในกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดรายวิชาความเปนประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม 

และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
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 ความพรอมดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติใน

การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การท่ี

ผูบริหารเตรียมความพรอมเพ่ือใหโรงเรียน มีการสรางความตระหนักและเจตคติท่ีดีแกผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมและพัฒนาใหครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีใชในประชาคม

อาเซียนเปนภาษาท่ีสองและภาษาที่สามตามลําดับ พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการ

เรียนรูดานภาษาตางประเทศเพื่อยกระดับความสามารถของผูเรียน สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง และสงเสริมและพัฒนาใหผู เรียนมี

ความสามารถในการใชภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสาม 

 ความพรอมดานการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย หมายถึง การท่ีผูบริหารเตรียม

ความพรอมเพ่ือใหโรงเรียนมีการสงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาในประชาคมอาเซียน 

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรม หรือกิจกรรมใหมๆ ใน

เครือขายประชาคมอาเซียน สงเสริมใหผูเรียนเขารวมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรูทางดาน

วิชาการกับเครือขายประชาคมอาเซียน และจัดใหครูและผูเรียนไดทัศนะศึกษาในประเทศท่ีเปน

ประชาคมอาเซียน 

 ความพรอมดานการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี หมายถึง การที่ผูบริหาร

เตรียมความพรอมเพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลนใหครอบคลุม

ความรูเก่ียวกับเครือขายประชาคมอาเซียน สงเสริมใหมีแหลงความรูเก่ียวกับเครือขายประชาคม

อาเซียนท้ังในรูปแบบเอกสาร วีดีทัศน และประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดการทํา

แหลงเรียนรูออนไลนเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

 

สรุปผลการศึกษา 
1. สภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษา พบวา สภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม พบวา มีการเตรียมความพรอมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู

ความเปนอาเซียน มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 รองลงมา คือ ดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา

ความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 และดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาสื่อและ
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เทคโนโลยี มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18 สําหรับดานท่ีมีความพรอมนอยท่ีสุด คือ ดานยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการโดยใชเครือขาย อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.05 โดยแตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

      1.1 ดานยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน จาก

การศึกษา พบวา สภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานศึกษาไดทําการบูรณาการหลักสูตรความเปนประชาคมอาเซียนเขาไปในกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.99 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 รองลงมา คือ สถานศึกษาได

กําหนดใหกลุมสาระตางๆ เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจมากย่ิงข้ึนมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 สวนขอท่ีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร

ภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสามมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.24 

      1.2 ดานยุทธศาสตรในการการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา 

และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา สภาพการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานศึกษาสรางและตระหนักเจตคติท่ีดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96 รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาให

ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับ

มากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02 สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย

ท่ีสุด คือ สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชภาษา

ในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสามมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.23 

      1.3 ดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย จากการศึกษา พบวา 

สภาพการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
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สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในดานนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหมๆในเครือขาย

ประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03 รองลงมา คือ สถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

ในดานการจัดการเรียนรูในเครือขายประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07 สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

คือ สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดทัศนศึกษาในประเทศที่เปนประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความ

พรอมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.38 

      1.4 ดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี  จากการศึกษา 

พบวา  สภาพการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

สถานศึกษาสงเสริมใหมีแหลงความรูเก่ียวกับเครือขายประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอม

อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 รองลงมา 

คือ สถานศึกษาจัดใหมีรายการโทรทัศท่ีแนะนําเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอม

อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.16 สวนขอท่ีมี

คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษาประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทําแหลงเรียนรู

ออนไลนเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอมอยู

ในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.31 

2. การเปรียบเทียบยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  จากการศึกษา พบวา 

     2.1  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสังกัดหนวยงานตางกันมี

ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในภาพรวมไมแตกตางกัน 

  เม่ือวิเคราะหในรายดานพบวามีความแตกตางกันในดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสูความเปนอาเซียน และดานการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย อยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 โดยสถานศึกษาท่ีสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมียุทธศาสตรการเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากกวาสถานศึกษาท่ีสังกัดกรุงเทพมหานคร 

     2.2  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดตางกันมียุทธศาสตร

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนแตกตางกันในภาพรวม เม่ือวิเคราะหในรายดาน 

พบวา มีความแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

  จากนั้นทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของฟชเชอร (Fisher's 

LSD procedure) พบวา สถานศึกษาขนาดใหญมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก นอกจากนี้
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สถานศึกษาขนาดกลางก็มียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากกวา

สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการเปรียบเทียบในแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 

        2.2.1  ดานยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน 

พบวา สถานศึกษาขนาดใหญมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก สําหรับสถานศึกษาขนาดกลางมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก 

        2.2.2  ดานยุทธศาสตรในการการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดาน

ภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดใหญมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียนแกผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

สําหรับสถานศึกษาขนาดกลางมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากกวา

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

        2.2.3  ดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการโดยใช เครือขาย พบวา 

สถานศึกษาขนาดใหญมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดานการบริหาร

จัดการโดยใชเครือขายมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก สําหรับสถานศึกษาขนาด

กลางก็มียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก 

        2.2.4  ดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี พบวา 

สถานศึกษาขนาดใหญมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดานการสงเสริม

และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี มากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก สําหรับสถานศึกษา

ขนาดกลางมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากกวาสถานศึกษาขนาด

เล็ก  

 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีการเตรียมความพรอมโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับ สรศักดิ์ บัวแยม (2556) วิจัย การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาแบบสอบถามเกี่ยวของกับความพรอมของโรงเรียนเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน ใน 4 ดาน คือ ดานงานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล  และ

ดานบริหารงานท่ัวไป ผลการวิจัย พบวา การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
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โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

18 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ยุทธศาสตรการเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ

พรอมอยูในระดับมาก 2 ขอ และมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ อภิปรายผล ดังนี้ 

      1.1 ดานยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน เพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความพรอมอยู

ในระดับมาก ท้ังนี้ไดสอดคลองกับ ราตรี สีงาม (2555) ศึกษา การเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวา มี

บางดานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเก่ียวกับอาเซียน เชน 

การแทรกเนื้อหาในหลักสูตรท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู เปดสอนรายวิชาเพ่ิมเติม สอดแทรกใน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีโอกาส เขารับการ

อบรม ประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ัง

ภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ีผูบริหารยังมีวิสัยทัศนกวางไกล เล็งเห็น

ความสําคัญ กระตือรือรนในการเตรียมความพรอมของโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ตามลําดับ 

สวนการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการท่ีมีอยูในระดับมาก ไดแก ครู 

บุคลากร เล็งเห็นความสําคัญเขารับการอบรม ประชุม เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการเรียน

การสอนเกี่ยวกับอาเซียน มีการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ วางแผนและออกแบบการจัดการ

เรียนรูเก่ียวกับอาเซียน ตลอดจนใชส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียนดวยวิธีการที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจนักเรียน ตามลําดับ 

      1.2 ดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติ

ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเตรียมความพรอมอยู

ในระดับมาก   สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) การพัฒนา

มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงความตองการจําเปนของ

โรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนโดยลําดับความตองการจําเปนลําดับแรก 

พบวา ดานความตองการจําเปนดานปจจัยสนับสนุน คือ โรงเรียนจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเสริม

การศึกษาอาเซียนซึ่งสอดคลองกับความตองการดานกระบวนการดําเนินงาน ไดแกการบริหาร

จัดการการศึกษา คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการยอยองเชิดชู ประกาศเกียรติคุณครูและ

นักเรียนท่ีมีผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียนและความตองการจําเปนดานคุณภาพผูเรียน 

คือ ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูของผูเรียนและความตองการจําเปนดาน

คุณภาพผู เรียน คือ ผู เรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ดั้งนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสถานศึกษา ควรไดนําขอมูลดังกลาวไป ทําการวิเคราะห
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สาเหตุ และวางแผนเพ่ือดําเนินการหาแนวทางแกไขเพ่ือลดระดับความตองการจําเปนของ

สถานศึกษา เพ่ือจะไดทําการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนบรรลุผลตอไป 

      1.3  ดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย ซึ่งมีการเตรียมความพรอม

อยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (ชินวรณ บุญเกียรติ 

อางถึงใน ณัฐตินัน วรรณารักษ, 2557) ท่ีไดมีแนวทางการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนดาน

การศึกษา ในขอ 4 ไดใหความสําคัญไววา การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาใน

อาเซียน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลง

ยอมรับดานการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ เพ่ือ

รองรับการเปดเสรีการศึกษาควบคูกับการเปดเสรีดานการยายแรงงาน และพัชราวลัย  วงศบุญ

สิน. (2549) การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาในประเทสกลุมอาเซียน จากรายงานการ

วิจัย พบวา ประเทศอาเซียนทุกประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะให

ประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีกาวหนามากข้ึน โดยใหความสําคัญกับบทบาทของการศึกษา

ในการขจัดความยากจนและการกาวพนจากความดอยพัฒนาดานเศรษฐกิจและมุงหวังให

การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับสากล โดยมี

แนวโนมท่ีสําคัญ 2 ประการคือ การขยายการศึกษาใหท่ัวถึงและการยกระดับคุณภาพของ

การศึกษา ท้ังนี้รายงานการวิจัยช้ีใหเห็นถึงจุดเดนและจุดรวมท่ีสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศของในกลุมอาเซียนและแนวทางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาการเขมแข็งทาง

การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 

      1.4  ดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งมีการเตรียมความ

พรอมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ตอตระกูล  บุญปลูก  (2557)  

ท่ีไดศึกษาการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปน

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ครูมีความพรอมตามตัวช้ีวัดท้ังส้ิน 4 ตัวช้ีวัดไดแก  

ครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ครูใชส่ืออิเล็กทรอนิคสในการจัดการเรียนรู การวัด 

ประเมินผล และการเผยแพรผลงานท้ังระบบออนไลนและออฟไลน ครูใชเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลายในการจัดการเรียนรู และครูใชการวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

2. ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีสังกัดหนวยงานตางกันมีสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีไดวางยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนสําหรับสถานศึกษา ดังนี้  สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันและหนวยงาน

ท้ังในและนอกอาเซียน พัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร ครู และนักเรียนดวยโครงการ

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ สงเสริมกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนและครูได แสดงศักยภาพ
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ในเวทีระหวางประเทศ (สถาบันสังคมศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) และสอดคลองกับนโยบายของ 

(สุขุมพันธุ  บริพัตร อางใน สํานักขาวไอเอ็นเอ็น, 2555) ไดมีนโยบายดานการศึกษาผาน

โครงการ "ผูวาฯ กทม. ออนไลน เปดภาคเรียนปการศึกษา 2555” เรียนรูสูเมืองหนังสือโลกและ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมอบนโยบายการศึกษาใหแกผูอํานวยการสถานศึกษา ขาราชการ

ครู และนักเรียน สังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ท้ัง 436 แหง โดยการมุงเนนใหโรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ควบคูไปกับการเรียนการสอน อาทิ 

กิจกรรมพานองทองอาน มัคคุเทศกนอย โตวาที หนังสือคือเพ่ือนท่ีแสนดี อานสรางสุข และ 

โรงเรียนรักการอาน เปนตน นอกจากนี้ จากวิสัยทัศนของกรุงเทพมหานคร ยังไดมีนโยบายในการ

เตรียมความพรอมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน ป 2558 ทางดานภาษา เทคโนโลยี และการอนุรักษวัฒนธรรม อาทิ โครงการเขาคาย

ภาษาอังกฤษ การจัดทําหองเรียน แทปเล็ต และสงเสริมการเรียนรูอาเซียน เปนตน โดยนับวาเปน

นโยบายดานการศึกษาท่ีสําคัญสําหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สะทอนใหเห็นวาการ

ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรุงเทพมหานคร

ลวนแลวแตสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะสถานศึกษากลุมดังกลาวตางก็

อยูในเขตกรุงเทพมหานครเหมือนกันและตางก็รับนโยบายเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนจากรัฐบาลเชนเดียวกันจึงทําใหมีแนวปฏิบัติท่ีใกลเคียงกัน 

3. ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีขนาดตางกันมีสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ สรศักดิ์  บัวแยม (2556) วิจัย การเตรียมความพรอมเพ่ือ

เขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 18 จาการ

วิเคราะหความแปรปรวนการเตรียมความพรอมของโรงเรียนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 18 จําแนก

ตาม ขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากผลการศึกษาสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน พบวา สถานศึกษาควรจัด

ใหมีการเรียนรูภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสามอยางนอย 1 ภาษา 

 2. ดานดานการสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการจัด

การศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พบวา สถานศึกษาควร

จัดมีกิจกรรม ใหบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการฝกอบรบและพัฒนาความสามารถในการใช

ภาษาประชาคมอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

 3. ดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย สถานศึกษาควรสรางเครือขาย

กับสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ดวยกัน เพ่ือทําการแลกเปล่ียน ปรึกษาหารือ ในการพัฒนาสถานศึกษา ระบบการศึกษา ใหทันตอ

โลก เชน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเขารวมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนกับ

สถานศึกษาเครือขายในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมให

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการกับสถานศึกษาเครือขายใน

ประเทศหรือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 4. ดานยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี สถานศึกษาควรจัด

กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีทักษะดานการใชเทคโนโลยีตางๆ ใหมี

ความชํานาญ มีส่ือท่ีหลากหลาย และทั่วถึงเพ่ือใหบุคลกรและนักเรียนในสถานศึกษาไดมีความรู

เก่ียวกับกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เชน สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บนส่ือออนไลนใหครอบคลุมความรูเก่ียวกับเครือขายประชาคมอาเซียน สถานศึกษาควรประสาน

ความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลนเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการจัดการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียน สถานศึกษาควรจัดเตรียมส่ือท้ังในรูปแบบเอกสาร วีดีทัศน และสื่อ

มัลติมีเดียอยางหลากหลาย  สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเขา

มาใหความรูดานส่ือเทคโนโลยีเก่ียวกับอาเซียนอยูเสมออยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง สถานศึกษา

ควรจัดใหมีรายการเสียงตามสายหรือกิจกรรมกลางแจงท่ีแนะนําเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก

ผูเรียนอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการวิจัยในกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 

เชน สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

เปนตน 2. ควรทําการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน

ออกไป  เชน  ภูมิภาคตางๆ เพ่ือใหทราบสภาพยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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