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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาการเตรียมความพร้อม และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน และ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการ มีการเตรียม
ความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุสิ่งของสูงสุด ด้านการนิเทศภายใน 
มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด และการติดตามและประเมินผล มีการเตรียมความพร้อมด้านคนสูงสุด ส าหรับ   
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การบริหารจัดการ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุสิ่งของสูงสุด ด้านการจัดการเรียนรู้ มีปัญหาการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการสูงสุด ด้านการนิเทศภายใน มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านเงินสูงสุด และ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล มีปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสูงสุด และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ และพัฒนาครูให้มีความรู้  ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย และ ด้านการติดตามและประเมินผล สถานศึกษา
ควรจัดท าตัวช้ีวัดการประเมินและน าไปติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด  
ค าส าคั  : การเตรียมความพร้อม, การพัฒนาการเรียนรู้, ประชาคมอาเซียน 
  

Abstract 
The objective of this research was to study the preparedness, problems, as well as 

resolution of learning development towards ASEAN Community of school administrators under 
Angthong Primary Educational Service Area Office. The sample consisted of 110 administrators and 
five experts. The research instruments included a questionnaire and a structured interview. The 
statistical analysis was performed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
content analysis. The findings were as follows: Concerning the schools, the administrators had 
moderate preparedness for learning development towards ASEAN Community. In terms of the 
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administration, the management was found most prepared. With respect to the learning 
management, the preparation of materials was found at a maximum. Regarding the internal 
supervision, the management preparation was found at the highest rate. Finally, in regard to the 
monitoring and evaluation, the personnel were maximally prepared. Besides, the problems with 
administrators’ preparedness for learning development towards ASEAN Community were 
moderately found. The most problematic aspects in terms of administration, learning management, 
internal supervision, and monitoring and evaluation were the preparedness of materials, 
management, finance, and management respectively. The resolution of the problems could be 
done in four primary ways. Namely, the learning centers should be established in schools so as to 
provide the personnel with precise understanding about the ASEAN Community. Further, an ASEAN 
curriculum, including relevant materials, should be designed and sufficiently provided. In addition, a 
budget should be allocated for supporting continuous supervision, which should also be performed 
in various methods. Finally, a reliable indicator for evaluation should be made, as well as closely 
applied along with the monitoring.  
Key words:  Preparedness,  Learning  Development, Asean  Community 
 
1. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด [8] ซึ่งหมายถึง ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุดได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ โดยครูเป็นผู้วางแผน
ร่วมกับผู้ เรียน จัดบรรยากาศให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กระตุ้น ท้าทาย ให้ก าลังใจ ช่วยแก้ปัญหาและช้ีแนะแนว
ทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล  

การเร ียนรู ้เป ็นสิ ่งจ า เป ็นส าหร ับมน ุษย ์ท ุกคน 
เนื ่องจากการเร ียนรู ้เป็นพื ้นฐานของการด ารงชีว ิต 
มนุษย์มีการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนตาย เป้าหมายที่
ส าคัญของการจัดการศึกษา คือการสร้างให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุขความสมดุล 
เรียนที่จะรู้ เรียนที่จะท า เรียนที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันและ
เรียนรู้ที ่จะเป็นตัวของตัวเองตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น หัวใจของการศึกษาก็คือการเรียนรู้ของ
ผู ้เร ียน ผู ้เร ียนทุกคนสามารถเรียนรู ้ได้ ปัญญาและ

ความเฉลียวฉลาดเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้แต่ต้อง
อาศัยเวลาและวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันไป จึงต้องส่งเสริม
ให้คนฉลาดมีปัญญาและเรียนได้เต็มศักยภาพของตน 
เพื ่อน าไปสู ่เส ้นทางที ่จะน าพาชีว ิตให ้อยู ่รอด และ
พึ่งตนเองได้ [3] 

 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ  
(The Bangkok Declaration)  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  
พ.ศ. 2510  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์  การเกษตร  อุตสาหกรรม การคมนาคม 
รวมทั้งยกระดับรายได้ ความเป็น อยู่ของประชาชน เพื่อ
วางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน [10] รัฐบาลไทย
ได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับกับกฎบัตรอาเซียนและนโยบายของ
รัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา   

จึ งมี ผลกระทบต่อการศึ กษาของไทย  ดั งนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการ จึ ง ได้ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 5 
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ประการ (พ.ศ. 2553 – 2554) เพื่อขับเคลื่อนความ
ร่วมมือด้านการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 
2558 [5] ดังนี้ 1) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
และเจต คติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 2) การพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่
เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและครู
อาจารย์ในอาเซียน  4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด
เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 5) การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2555–
2558 ยุทธศาสตร์ที่  1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน/ประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาและ
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียน ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดมาตรการ
เชิงรับและรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและ
บริการด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาสากลเป็นภาษาท่ีสอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และ
การเรียนรู้ภาษาที่สาม และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
จัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดจุดเน้นในปี  พ.ศ. 2554 ไว้ในข้อ 8 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม [11] เพื่อให้คนไทยมีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้แบ่งการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษาออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการจัดการ เรียนรู้  ด้ านการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา  ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์  ด้านการ
นิเทศภายใน และด้านการติดตามและประเมินผล  

เนื ่องจากโรงเร ียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทั้งหมดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียน Sister school Buffer school และ Asean 

Focus school ดังนั้นจึงจัดเป็นโรงเรียนในกลุ่มทั่วไป
ที่ต้องด าเนินการโดย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน และอยู่
ร ่ว มก ัน ไ ด ้บนพื ้น ฐ านของความ เสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร ่วมก ัน รวมทั ้งพ ัฒนานัก เร ียนให ้มี
สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน เช่น  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสามารถ
ใช้ ICT อินเทอร์เน็ต Web community สามารถใน
การคิด ว ิเคราะห์ สร ้างสรรค์ ค านวณ ให้เหตุผล 
สืบเสาะ สร้างความตระหนัก การแสวงหาความรู้  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีทักษะชีวิต กล้า
แสดงออก เอื้ออาทร และแบ่งปัน เข้าใจตนเองและ
ผู ้อื ่น  ยอมร ับความแตกต ่างระหว ่า งบ ุคคล  โดย
สถานศึกษาต้องด า เน ินการ ด ังนี ้ จ ัดท าหล ักส ูตร
สถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้
และจัดมุมอาเซียน หรือตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ภายในโรงเร ียน จัดงานวันอาเซียนเดย์ 
สัปดาห์อาเซียน หรือกิจกรรมค่ายวิชาการเกี ่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและประสานสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ แต่ปรากฏว่ามีโรงเรียน
หลายโรงเรียนยังไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการพ ัฒนา เร ียนรู ้สู ่ประชาคมอา เซ ียนได้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
ภายใน และด้านการติดตามและประเมินผล ส่วนอีก 2 
ด้าน คือด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และด้าน
กา รจ ัด ก ิจก ร รมส ัมพ ัน ธ ์ ส ่วน ใหญ ่โ ร ง เ ร ีย น ไ ด้
ด าเนินการแล้ว โดยสอดแทรกไว้กับด้านการบริหาร
จัดการและด้านการจัดการเรียนรู ้ ผู ้วิจัยจึงสนใจท า
วิจัยเพียง 4 ด้าน [7] 

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒนาการเร ียนรู ้ เป ็นจ ัดการ เร ียนรู ้เพื ่อ ให ้เก ิด
ความส าเร็จที่ตัวนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนทั้งตัวนักเรียนครู และสถานศึกษา 
จ าเป็นจะต้องด าเนินงานตามหลักการพัฒนาโรงเรียน
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ทั ้ง ระบบ โดยบูรณาการ ในทุกด ้าน ทั ้งด ้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป โดยให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าจัดการพัฒนาการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ซึ่งสาเหตุดังกล่าว
จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเร ียนรู ้สู ่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง”  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
3.2.1.1 การศึกษาการเตรียมความพร้อม และการศึกษา
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  154  คน [9] 

3.2.1.2 การศึกษาแนวทางการแก้ไข ปัญหาการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ที่มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ทางด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
3.2.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน110 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของเครซซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) [4] 
3.2.2.2 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้แก่  ผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) [5] 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 
4.1 ผลการศึกษาการเตรียมความในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่
ละด้านพบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ มีการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ 
ด้านวัสดุสิ่งของ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านวัสดุสิ่งของ และน้อยที่สุด คือ 
ด้านการจัดการ 3) ด้านการนิเทศภายใน  มีการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ 
ด้านเงิน และ4) ด้านการติดตามและประเมินผล  มีการ
เตรียมความพร้อมสูงสุดคือ ด้านคน และน้อยที่สุด คือ 
ด้านวัสดุสิ่งของ   
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4.2 ผลการศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  พบว่า ผู้บริหารมีปัญหาความ
พร้อมการพัฒนาเรี ยนรู้ สู่ ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า  1) ด้านการบริหาร
จัดการ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมสูงสุดคือ ด้าน
วัสดุสิ่งของ และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการ  2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีปัญหาการเตรียมความพร้อมสูงสุด
คือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ ด้านวัสดุสิ่งของ  
3) ด้านการนิเทศภายใน  มีปัญหาการเตรียมความพร้อม
สูงสุดคือ ด้านเงิน และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการจัดการและ 
4) ด้านการติดตามและประเมินผล มีปัญหาการเตรียม
ความพร้อมสูงสุดคือ ด้านการจัดการ และน้อยที่สุด คือ 
ด้านคน 
   
4.3 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความพร้อมการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า  
4.3.1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน น านโยบาย
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และจัดท าโครงการเพื่อรองรับการเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเพียงพอ  
4.3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาต้องมีการจัดท า
หลักสูตรอาเซียนในรูปแบบหลากหลาย จัดหาสื่อให้
เพียงพอกับความต้องการ จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม และพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
4.3.3 ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดท าแบบนิ เทศและมีการนิ เทศอย่ างหลากหลาย 
สถานศึกษาควรแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
อาเซียนมานิเทศให้กับบุคลากรในโรงเรียน  และน าผลการ
นิเทศมาวิเคราะห์ปรับปรุงและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.3.4 ด้านการติดตามและประเมินผล สถานศึกษาควร
จัดท าตัวช้ีวัดการประเมินและน าไปติดตามและประเมินผล
อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง พร้อมน าผลการประเมินไปปรับปรุง
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5. การอภิปรายผล 
 การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
5.1 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้การ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู้บริหารมี
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรวรรณ  สีลวานิช [14] ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของ
นั กศึ กษา คณะ ส ง เ ค ร า ะห์ ศ าสต ร์ กั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง คือ ด้านการเตรียมพร้อมของนักศึกษาในการ
ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
สอดคล้องกับ กรกช อัญชลีนุกูล [1]  ได้ศึกษาความ
พร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการเพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  พ บ ว่ า
สถาบันการศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาทั้งที่สังกัด
รัฐบาลและสังกัดเอกชนมีทั้งส่วนที่มีความพร้อมและ
ส่วนที่ไม่มีความพร้อม สถาบันอาชีวศึกษาที่มีความ
พร้อมนั้นพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ได้ทันทีที่รัฐบาลประกาศระเบียบ ข้อบังคับออกมา
ชัดเจน เนื่องจากมีความพร้อมด้านปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้าน
บุคลากรและด้านงบประมาณ  ส่วนสถาบันการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทั้งที่สังกัดรัฐบาลและสังกัดเอกชน ที่
ยังมีส่วนที่ ไม่พร้อมมักเป็นสถาบันฯ ที่มีนักเรียน/
นักศึกษาในปริมาณไม่มากพอท่ีจะเลี้ยงตนเองได้ ต้องพึ่ง
งบประมาณและแรงส่งเสริมจากภาครัฐ หากสถาบัน
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ   ให้
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อยู่ในระดับมาตรฐานก็ย่อมจะมีความพร้อมเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษายังมองไม่เห็นความส าคัญของการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่าจะต้องพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
เพื่อบ้าน ความสามารถในการใช้  ICT อินเทอร์เน็ต 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การ
ค านวณ การให้เหตุผล การแสวงหาความรู้ ความสามารถ
ในการใช้กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การสืบเสาะ 
การสร้างความตระหนัก การแสวงหาความรู้ และผู้เรียน
ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ทักษะชีวิต กล้า
แสดงออก เอื้ออาทรและแบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
 
5.2 ผลการศึกษาปัญหาการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามี
ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเรียนรู ้สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู ่ในระดับปานกลาง ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
หทัยทิพย์ บัวอ่อง [13] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพร้อมของบุคลากรในการจัดท าสารสนเทศ
บุคลากรกับคุณภาพของสารสนเทศที่ส่งไปยังส านักงาน
สามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ความพร้อมของ
บุคลากร ในการจัดท าสารสนเทศบุคลากร ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
พร้อมในด้านความสามารถ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
เวลา อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 และจตุพร ยงศร [2] ได้
ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ
เชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์ พบว่า มีจุด
คล้ายคลึงกัน  3  ประการ คือ 1) การขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง  2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  และจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน พบว่า การเมืองการปกครอง สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จ านวนประชากร 
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคม
อาเซียนส่งผลให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ความแตกต่างกัน 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการด าเนินงานการเตรียมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม Sister school 
กลุ่ม Buffer school  และกลุ่ม Asean Focus school 
ดังนั้นการด าเนินการในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ที่ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศภายในและการติดตามและประเมินผล
จึงไม่ครอบคลุม และประกอบด้วยผู้บริหารยังมองไปไม่
เห็นความส าคัญการเตรียมความพร้อม ดังนั้นปัญหา
ความพร้อมการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง   
  
5.3 ผลการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความพร้อมการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรน า
นโยบายก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
จัดท าโครงการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดสรรงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ พี ย งพอ  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ จัดสรร
งบประมาณให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรมีการวางแผนการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง จัดท าแบบนิเทศและมีการนิเทศ
อย่างหลากหลาย สถานศึกษาควรแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านอาเซียนมานิเทศให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน  และน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ ปรับปรุง 
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ด้านการติดตาม
และประเมินผล สถานศึกษาควรจัดท าตัวช้ีวัดการ
ประเมินและน าไปติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
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ต่อเนื่อง พร้อมน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  เรืองวิทย์  จันทรลือชา [6] ได้ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนท่ากุญชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น  เขต  5  พบว่ า  แนวทางพัฒนาการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาจากข้อ
ค้นพบ สรุปได้ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาเอกสาร การติดตาม
ประเมินผล ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และการให้งบประมาณ และสอดคล้องกับ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] ได้กล่าวว่า 
การพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการ
เป็นสมาชิกที่ ดี ของประชาคมอา เซี ยน สามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคง
ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน โดยก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียนคือ จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ มีความ
หยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การสร้างความตระหนัก กระบวนการสื่อสาร ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน 
สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริง และจัดการเรียนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน 
 ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะว่ า การพัฒนาการเรี ยนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเตรียม
คนให้พร้อม  เนื่องจากคนมีความส าคัญให้การขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินการไปได้ นอกจากนั้น
หลักสูตรก็มีความส าคัญ เพราะหลักสูตรถือเป็นหัวใจใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ถ้าผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันด าเนินการให้เรื่องหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาก็จะมีความพร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้า 
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