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ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  
ในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2)เพ่ือ
เปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการ
จัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน และ 3)ศึกษา
ข้อเสนอแนะความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการ
จัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน จํานวน 348 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติเปรียบเทียบ 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการ

จัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมทั้ง 5 ด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับ 4.14 ด้านการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับ 4.11 ด้านการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ในระดับ 4.04 และด้านคุณภาพผู้เรียน 
อยู่ในระดับ 4.02 และด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 3.90 ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับตําแหน่งหน้าท่ีการ
เป็นครู การปฏิบัติงานในปัจจุบันประสบการณ์ในวิชาชีพครู ขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบันและ
จังหวัดที่ต้ังของโรงเรียนที่ทํางานในปัจจุบัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นกับขนาด
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วมและด้าน
การพัฒนาครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับจังหวัดท่ีต้ังของโรงเรียนในปัจจุบันรายด้านพบว่าจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีมีการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3)ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
จ้างบุคลากรสอนภาษาที่ 3 และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการพัฒนาครูผู้สอนต้องพัฒนา การ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างจริงจังเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มี
ส่วนร่วมควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนด้านคุณภาพผู้เรียนหน่วยงานต้นสังกัด
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จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบห้องเรียนภาษามากย่ิงขึ้นด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้ทราบและเห็นความสําคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกัน 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการการพัฒนาครูผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมคุณภาพผู้เรียน เจต
คติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
Abstract 

The research objectives were 1) to study The Research of Schools under the 
Secondary Educational service area office 42 for Educational Management leading to 
Asean Economic Community;2) to compare The Research of Schools under the 
Secondary Educational service area office 42 for Educational Management leading to 
Asean Economic Community When classified by school size and 3) study suggested 
the availability of education in secondary education The Research of Schools under 
the Secondary Educational service area office 42 for Educational Management 
leading to Asean Economic Community    

The sample used in this study include school administrators and teachers in 
schools under the jurisdiction of the District 42 high school students in 2558 and 
acquired by random multistage In proportion were  348 people total. The 
instruments used to collect data in this study consisted of questionnaires about the 
scale at a value of 0.87. 

The results showed that  
1) The availability of education in secondary education to enter the ASEAN 

Economic Community. Office of Secondary Educational Service Area Office Area 42 
Overall, the top five are considered at the highest level. Considering each aspect 
attitude towards the ASEAN Economic Community.Management Development of 
Teachers Quality learners and the stakeholders and participants, respectively. 

2) The comparison between the availability of education in secondary 
education to enter the ASEAN Economic Community. Under the jurisdiction of the 
school district, with 42 positions as a teacher.Practice your current job. Professional 
experience School size is currently operational. Provincial and location of your 
school work today. Overall revenue side is no different except. Management with the 
stakeholders and participants. The difference was statistically significant level. 01 and 
teacher development. Different levels of statistical significance. 05. and the 
province's current school. It was found that both the provincial administration has a 
different level of statistical significance.05. 

3) Feedback management should be supported by the agency employs three 
languages and language teaching in ASEAN countries. The development of teachers 
to develop the use of English for communication seriously to be used in everyday 
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life.The stakeholders and participants.Should be encouraged to understand the 
community.Quality learners must encourage students to discover a language even 
more. The attitude towards the ASEAN Economic Community.Must Release that all 
parties know the importance of the ASEAN community and good cooperation with 
each other. 
Keywords:management, development of teachers, people involved participant, 
quality learning, attitude towards the ASEAN economic community. 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2555) กล่าวว่าผู้คนส่วนใหญ่เพ่ิงจะเริ่มรู้จักและต่ืนตัวกับคําว่า 
“อาเซียน” เม่ือสองสามปีที่ผ่านมานี้เอง ซ่ึงการเตรียมความพร้อมของประชากรถือเป็นสาระสําคัญ
ของการอยู่ร่วมกันในลักษณะท่ีเป็นประชาคมการปรับตัวในการใช้ชีวิตของผู้คนที่จะอยู่ร่วมกันใน
สภาพที่มีสันติภาพบนความแตกต่างของวัฒนธรรมและแนวคิดท่ีหลากหลาย แถมยังต้องร่วมเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และอะไรต่อมิอะไรอีก
มากมายโดยอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ดูจะเป็นเรื่องท่ีใหญ่มาก 

ด้านความรู้ เด็กไทยจะต้องมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่สําคัญของอาเซียน เช่น เรื่องการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วก็
จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจุดกําเนิดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การเป็นประชาคมอาเซียนตลอดจนความ 
สัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนให้เข้าใจ 

ด้านการบริหารจัดการ สภาพปัจจุบันการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการโดย
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกรรมการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูที่รับผิดชอบ ASEAN 
Focus School ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนนักเรียน
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 

ด้านการพัฒนาครูผู้สอนสภาพปัจจุบันครูมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนโดยการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับพ้ืนฐาน
ประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมของอาเซียนการศึกษาจากหนังสือเอกสารและข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตการเรียนรู้ภาษาในประชาคมอาเซียนมีการจัดคาบเรียนภาษากับวิทยากรเจ้าของภาษา
และนําไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วมสภาพปัจจุบันผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนเพ่ือเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชนโดยเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนและงบประมาณผู้ให้ข้อมูลคาดหวังให้บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน สภาพปัจจุบันผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเช่น
ประวัติความเป็นมาภาษาวัฒนธรรมการเมืองและความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกผ่านการเรียนรู้ใน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยครูผู้สอนบูรณาการหลักสูตรอาเซียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน Connecting Classrooms และทํา
โครงการ Better Community โครงการ Better Life ร่วมกับเพ่ือนในประชาคมอาเซียนผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมากข้ึนและ
สามารถสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับครูและเพื่อนในประเทศอาเซียนได้ความคาดหวังการให้มี
การบูรณาการเรื่องอาเซียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียนในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนการใช้ภาษาในการส่ือสารรวมทั้ง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชนได้ 

ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เด็กไทยจะต้องมีท่าทีหรือความรู้สึกต่อความ
เป็นอาเซียน โดยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล คือ หลักกฎหมาย 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า มีวิถี
ชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนาและท่ีสําคัญท่ีสุดคือต้องรู้จัก
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้นับว่าเป็นส่ิงที่ท้าทายของโรงเรียนเป็นอย่าง
มากทีเดียวที่จะต้องทําภารกิจเตรียมคนให้สําเร็จลุล่วง มิฉะนั้นแล้วเด็กไทยซ่ึงหมายถึงประชากรของ
อาเซียน จะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไร เม่ือการรวมตัวครั้งย่ิงใหญ่ของประเทศในภูมิภาคน้ีเริ่มต้น
ขึ้น เราจะต้องกระตุ้นเตือนเด็กๆ ในโรงเรียนให้ตระหนักและเข้าถึงเรื่องน้ีไว้และจะต้องต้ังหน้าต้ังตา
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่สังคมใหม่ คือ สังคมแห่งอาเซียน ให้จงได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือจําแนกตามขนาด
โรงเรียน 

3.เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,526คน   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มแบบ
หลาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547,น.57) ตามสัดส่วนขนาดของสัดส่วนของสถานศึกษาได้ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 348 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของสถานศึกษา
มัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  (นครสวรรค์และอุทัยธานี)  

ตอนท่ี 1 คําถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 คําถามปลายปิดเก่ียวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ ความพร้อมของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในสี่ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาครูผู้สอน ด้านการผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือเตรียมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้าน
คุณภาพผู้เรียนและเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นคําถามแบบให้เลือกตอบแบบมาตรา
ประมาณค่ามี 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 เป็นคําถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเชิงพรรณา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, น.101) 
สถิติทดสอบสมมติฐาน  
สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียวกัน (One - Way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมท้ัง 5 ด้านมีความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก(mean = 4.04, S.D. = 0. 59) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจตคติที่ดีต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความพร้อมมากที่สุด(mean = 4.14, S.D. = 0. 54) รองลงมาคือด้าน
การบริหารจัดการ (mean = 4.11, S.D. = 0. 60) ด้านการพัฒนาครูผู้สอน(mean = 4.04, S.D. = 
0. 58)ด้านคุณภาพผู้เรียน   (mean = 4.02, S.D. = 0. 61) และน้อยท่ีสุดคือด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
และผู้มีส่วนร่วม (mean= 3.90, S.D. = 0.64) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รายการ mean S.D. แปลผล 

ด้านการบริหารจัดการ 4.11 0.60 มาก 
ด้านการพัฒนาครูผู้สอน 4.04 0.58 มาก 
ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วม 3.90 0.64 มาก 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.02 0.61 มาก 
ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.14 0.54 มาก 

รวม 4.04 0.59 มาก 
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2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัด
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42กับการปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันดังตาราง
ที่ 2 
 
ตารางท่ี 2ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการ
ปฏิบัติงานของท่านในปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ 
มีตําแหน่งบริหาร
และสอนด้วย 

สอนอย่างเดียว
t P-value 

mean S.D. mean S.D. 
ด้านการบริหารจัดการ 4.07 0.55 4.11 0.60 -0.435 .664 
ด้านการพัฒนาครูผู้สอน 4.06 0.52 4.04 0.59 .240 .810 
ด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วม 3.90 0.60 3.90 0.64 -.022 .983 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.01 0.58 4.02 0.61 -.090 .929 
ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
4.13 0.59 4.14 0.53 -.072 .942 

3.ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ
ประสบการณ์ในวิชาชีพครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัด
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42กับประสบการณ์ในวิชาชีพครู 

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม .555 3 .185 .518 .670 
ภายในกลุ่ม 121.747 341 .357   
รวม 122.302 344    

ด้านการพัฒนาครูผู้สอน ระหว่างกลุ่ม .627 3 .209 .619 .603 
ภายในกลุ่ม 115.172 341 .338   
รวม 115.799 344    

ด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ 
ผู้มีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม .653 3 .218 .531 .661 
ภายในกลุ่ม 139.755 341 .410   
รวม 140.409 344    
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ตารางท่ี 3ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัด
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42กับประสบการณ์ในวิชาชีพครู (ต่อ) 

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value

ด้านคุณภาพผู้เรียน ระหว่างกลุ่ม .582 3 .194 .527 .664 
ภายในกลุ่ม 125.633 341 .368   
รวม 126.216 344    

ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม .559 3 .186 .641 .589 
ภายในกลุ่ม 99.219 341 .291   
รวม 99.778 344    

4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัด
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42กับขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน พบว่าด้านคุณภาพผู้เรียนกับด้านเจตคติ
ที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารจัดการ กับด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
และผู้มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการพัฒนาครูผู้สอน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับขนาด
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value

ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 12.634 3 4.211 13.094 .000 
ภายในกลุ่ม 109.668 341 .322   
รวม 122.302 344    

ด้านการพัฒนาครูผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 3.047 3 1.016 3.072 .028 
ภายในกลุ่ม 112.752 341 .331   
รวม 115.799 344    

ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ผู้มีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม 7.342 3 2.447 6.271 .000 
ภายในกลุ่ม 133.067 341 .390   
รวม 140.409 344    

ด้านคุณภาพผู้เรียน ระหว่างกลุ่ม .687 3 .229 .622 .601 

 
ภายในกลุ่ม 125.529 341 .368   
รวม 126.216 344    
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ตารางท่ี 4ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับขนาด
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ต่อ) 

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม .771 3 .257 .886 .449 
ภายในกลุ่ม 99.007 341 .290   
รวม 99.778 344    

 
5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัด

การศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42กับจังหวัดท่ีต้ังของโรงเรียนที่ทํางานในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับจังหวัดที่ต้ัง
ของโรงเรียนท่ีท่านทํางานในปัจจุบัน 

Area 
นครสวรรค์ อุทัยธาน ี

t 
P-

value mean S.D. mean S.D. 
ด้านการบริหารจัดการ 4.17 0.55 4.01 0.65 2.344 .020 
ด้านการพัฒนาครูผู้สอน 4.04 0.54 4.05 0.64 -.173 .863 
ด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วม 3.92 0.61 3.88 0.68 .586 .558 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.01 0.61 4.04 0.59 -.477 .634 
ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4.12 0.53 4.16 0.55 -.776 .438 

 
6. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ

จ้างบุคลากรสอนภาษาท่ี3 และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการพัฒนาครูผู้สอนต้องพัฒนา การ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างจริงจังเพ่ือนํามาใช้ในชีวิตประจําวันด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มี
ส่วนร่วมควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนด้านคุณภาพผู้เรียนหน่วยงานต้นสังกัด
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบห้องเรียนภาษามากย่ิงขึ้นด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้ทราบและเห็นความสําคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.ด้านการบริหารจัดการผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาใน
การจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมทั้ง 5 ข้อมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมาก
ที่สุดโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวกับอาเซียนเช่น การแทรกเน้ือหาใน
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เช่นการจัดศูนย์อาเซียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เทิดพงษ์ ศรีวิเศษและเอกชัย ก่ีสุขพันธ์(2557) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ในภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังต่อไปน้ี  1) การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ด้านการวางแผน
พัฒนาครูในภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) การบริหารสถานศึกษา
เพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ในด้านการส่งเสริมทรัพยากรในการดําเนินงานในภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก  3) การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในด้านการจัดต้ังเครือข่ายโดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  4) การบริหารสถานศึกษาเพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   ในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและ 5) การบริหารสถานศึกษา
เพ่ือความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  
ในด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

2.ด้านการพัฒนาครูผู้สอนผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาใน
การจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ด้านการพัฒนาครูผู้สอนโดยรวมทั้ง 5 ข้อมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้ความรู้กับครูทุกคนเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของประชาคม
อาเซียนโรงเรียนมีการส่งเสริมครูในการพัฒนางานวิจัย ส่ือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง
และโรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์สุดใจ (2557)ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่าสภาพและความ
ต้องการการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ในระดับมาก 

3.ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของสถานศึกษา
มัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ด้านผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีส่วนร่วมโดยรวมท้ัง 5 ข้อมีความ
พร้อมอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุดรองลงมาคือโรงเรียนมีการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและโรงเรียนร่วมกับ
ชุมชนในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพา
พร รูปงาม (2556)ศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
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สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่าจํานวนท้ังสิ้น 6 ตัวช้ีวัดได้แก่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการเรียนรู้สู่ประเทศอาเซียนผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์
จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.ด้านคุณภาพผู้เรียนผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการ
จัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยรวมท้ัง 5 ข้อมีความพร้อมอยู่ในระดับมากอาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนมีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน
โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์พงษ์ชิณพงษ์(2555)ได้ศึกษาในหัวข้อ การศึกษาการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนปีพ.ศ. 2558 ของโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40ผลการศึกษาพบว่าผลการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอันเป็นผลจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียนซ่ึงบุคลากรและ
นักเรียนต้องเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ความสามารถในการแข่งขันในด้าน
ต่างๆการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรการบริหารจัดการและการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

5.ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของ
สถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังกัดสํานักงาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ด้านเจตคติที่ดีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมทั้ง 5 ข้อมีความพร้อมอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยมากที่สุดโรงเรียนเห็นความสําคัญของการยึดม่ันในศาสนาท่ีนับถือและโรงเรียนมีการใช้ภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภารดีอนันต์นาวี 
(2557) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาค
ตะวันออกสู่อาเซียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคตะวันออกสู่อาเซียนตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาระดับการจัดการศึกษาขนาดของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกสู่อาเซียนผลการวิจัย
พบว่าสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกสู่อาเซียนโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลางเปรียบเทียบสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาค
ตะวันออกสู่อาเซียนจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติยกเว้นด้านการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

เช่นการจัดศูนย์อาเซียน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการใช้

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการวิจัยความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
การศึกษานอกโรงโรงเรียน 

2. ควรศึกษาวิจัยความพร้อมของสถานศึกษามัธยมศึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในสถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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